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Určuje jméno náš osud?
„Dobrý den, Emílie, jak se dnes cítíte?“ ptám se své klientky, která přišla do mé poradny na
smluvené sezení. Je u mně teprve podruhé, takže se zatím spolu seznamujeme. Ke mně na terapii
ji přivedly její stavy úzkosti, vznikající fobie. Je nerozhodná a má pošramocené sebehodnocení.
Místo odpovědi mě Emílie překvapí otázkou: „Jak se vám líbí moje jméno?“ Nenechám se vyvést
z rovnováhy a opáčím po pravdě, že mi přijde velmi pěkné, s nádechem vznešenosti a z mého
pohledu i trochu „sexy“. A protože proti mně sedí pohledná žena, tak dokonce tvrdím, že mi
připadá, že jí jméno sluší. Evidentně mi paní Emílie nevěří. Vybuchne: „Já to své jméno nenávidím! Už odmalička. Přišla jsem si kvůli němu taková ztracená, neschopná splnit jeho nároky.“
Z dalšího rozhovoru vyplývá, že si vždy nechá říkat Mílo. Toto oslovení ji zklidňuje. V tuto chvíli
nechám psychoterapii stranou a vezmu na pomoc numerologii. Díky ní začne paní Emílie chápat,
že na své jméno vzhledem ke své povaze, dispozicím daným datem narození, těžko může stačit.
Myslím, že jsme se každý setkali ve svém životě s někým, komu prostě jeho jméno nesedlo.
Nechal si říkat úplně jinak, než jak má uvedeno v rodném listu či než jak mu říkali jeho rodiče.
Abychom nezačínali tak negativisticky, naopak asi každý známe někoho, kdo je prostě typický
pro své jméno, u koho si nedovedeme představit jiné jméno, které by s ním víc ladilo. V práci
se necháme oslovovat méně zdrobněle, často tak, abychom cítili určitý odstup a chránilo nás to
před přílišnou důvěrností. A co teprve takové oslovení: doktore, inženýre, paní vedoucí! To v nás
teprve budí tu správnou míru autority. Ano i toto je „jméno“, které rozeznívá prostor okolo nás,
a my jím něco druhým sdělujeme o nás a zároveň se jeho prostřednictvím něco o sobě dozvídáme.
Tím se dostáváme ve svých úvahách mimo jména v kalendáři.
Aniž to víme, svým jménem vstupujeme na často tajemné území našich rodů a předků, do
hlubin naší psychiky. Vždy mě přitahovalo zjišťovat, kde se konkrétní jméno vzalo, jak vzniklo,
proč zní tak, jak zní. Když nasloucháte srdcem, slyšíte i jeho barvu a tóny. To přece není možné,
aby jméno bylo jen pár písmen, kterými se podepíšeme a označíme si jím své věci. Vždyť jménem na nás volají naši nejbližší, které milujeme. Rozhodně nechceme, aby ten, kdo nás zradil,
nám tykal. A už vůbec nedovolíme, aby nás oslovoval tak, jak nám říkala maminka, když nás
uspávala. Každý tón našeho jména, každá slabika a písmeno rezonuje jako mantra, jako součást
malé symfonie, která je jen naše. Jde tedy o niternou hudbu, která nás rozechvívá a může nás
vylaďovat, znít jako dobře postavený nástroj nebo do nás může narážet, či dokonce vytvářet
disharmonii, kterou se snažíme nějak vybalancovat, aby nebyl slyšet falešný tón.
U souznění se svým jménem začíná souznění s vlastním životem. Jeho přijetí, polaskání se
s ním, je odrazem toho, jak máme rádi sami sebe a jak se cítíme sami se sebou. Dovolím si malý
exkurz do psychologie. Ta říká, že tím, že si pojmenováváme věci kolem sebe, tím si je vlastně
podrobujeme. Tím, že dáváme někomu jméno, stáváme se spolutvůrcem jeho osudu. Jestliže
dáváme svému potomkovi právě to své jméno, děláme z něj pokračovatele svého života, rodu
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a tradice. Jméno je ukotvením našeho já, naše identifikace. Někteří psychologové jdou ještě dál
a tvrdí, že jméno je určujícím faktorem ve vývoji osobnosti, v hledání přátel, a dokonce zdrojem
životního úspěchu či neúspěchu.
Podle jména lidi podvědomě hodnotíme, projevujeme tím své předsudky. Jméno je pro
nás nositel skrytých významů, o nichž nepřemýšlíme. Některá jména v nás podněcují fantazii,
jiná spojujeme s intelektem, jiná s výbojností či obecně lepšími schopnostmi. V jednom psychologickém průzkumu bylo dokázáno, že samotné jméno může výrazně ztížit šance pro přijetí
do zaměstnání, právě třeba díky předsudkům. Příkladem může být jméno Adolf, které se stalo
z relativně běžného jména po druhé světové válce jménem vytěsňovaným. Nebo naopak, spojení
jména s nějakou sympatickou osobností či oblíbeným uměleckým dílem jméno katapultuje na
výsluní zájmu, jak se tomu stalo v případě typicky českého jména Jarmila, které se nečekaně
zmodernizovalo díky Máchově Máji a bylo většinu 20. století oblíbeným jménem.
Pojmenování někoho konkrétním jménem je jakési rituální uvedení do společenství lidí,
jeho oficiální uznání. Dnes, bohužel, je tento rituál okleštěný na minimum, a jen ten, kdo se
nechá pokřtít ve věku, kdy si o životě rozhoduje sám, projde touto vědomou iniciací. Přitom
v dávné minulosti se jména dávala až při obřadech, kdy už dotyčný čekatel na jméno prokázal
své schopnosti, talent či zdatnost. Třeba taková náčelnická jména obsahovala výzvy, přitahovala
svými závazky a byla malými volebními hesly. Proto jméno náčelníka bývalo dlouhé, složené
a znělé, aby při jeho vyslovení byla jasně slyšet jeho síla a dlouho se neslo prostorem. Tím dával
nositel jména najevo všem okolo, s kým mají tu čest, a zároveň mu dodávalo respekt, zastrašovalo
nepřátele a přitahovalo příznivce. Taková jména se užívají i dnes, jde především o jména končící
na -mír nebo -slav. Jiná jména zase v sobě měla prosby o boží podporu a ochranu. Rodiče tím
chtěli své dítě chránit a zároveň mu zajistit přízeň silnějšího opatrovatele, než jsou oni sami.
Toto vše je v každém jméně skryto. Nicméně to skryté má velkou sílu, rezonuje celým jménem,
rozechvívá buňky těla svého nositele, zasahuje hluboko do duše.
Jak ale zjistit, co konkrétně je v každém jméně obsaženo? Jedno vysvětlení poskytuje nauka
nazývaná nomenologie. Zabývá se jmény a zkoumá jejich vliv na vlastnosti, základní rysy, psychiku,
předpoklad úspěšnosti a jiné osobnostní znaky nositelů daného jména. Dnes se dokonce objevuje
tzv. baby branding, což není nic jiného než výběr toho nejvhodnějšího jména pro dítě tak, aby ho
dostatečně odlišilo v daném prostředí, ale zas ne tolik, aby mu nekomplikovalo cestu k profesní
seberealizaci. Aby podpořilo originalitu, ale zároveň na druhé působilo přátelsky. Zkrátka, aby
dítě dostalo co nejlepší obchodní brand neboli značku, a tím zajistilo jeho dobrou „pozici na
trhu“. Baby branding dnes zaměstnává řadu psychologů, sociologů, nomenologů. Tolik tedy řeč
moderní doby a počítačového rozumu. Jenže mně v tom chybí vklad intuice a přirozeného citu.
A jestliže chceme dokonalý výsledek, pak toto vyvážení k úplnosti chybí.
Snad proto jsem hledala jinou cestu, která by spojila tyto zdánlivě neslučitelné úhly pohledu
k sobě. Mám pocit, že jsem ji našla. Alespoň pro sebe. A teď ji nabízím i vám. Je to cesta numerologie. Mnozí namítnou, že nejde o skutečnou vědu, a co tedy může nabídnout. Má odpověď
zní, že právě tu komplexnost dvou rozdílných přístupů. Hodnocení nechám na vás. Vím jen, že
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numerologie je prastarý soubor vědění a určitého pohledu na svět, který si pro sebe prověřuji již
mnoho let. Tuto knihu jsem si pracovně nazvala Nomen omen – jde o latinské rčení vyjadřující,
že jméno je zároveň výstižným vyjádřením vlastností svého nositele. Může sloužit jako důkaz,
že je možné najít opravdu vhodné jméno tak, jak potřebuje konkrétní jedinec sám pro sebe, a ne
takové, které by mu vytvořilo pro druhé pěknou masku, obchodní značku, ale bez ohledu na
to, jak se s ním dotyčný cítí a zda spolupracuje s jeho duší. Z mého úhlu pohledu upřednostňuji
dobrý pocit sám ze sebe, radost ze svého života, sebepoznání, zdravé pochybnosti, snahu o vyrovnanost, nepokřivený růst, smíření, pokoru a přijetí sebe i druhých se vším, co k nim patří.
Během psaní knihy jsem si uvědomila bohatost historie jmen, jejich kořeny a mocnou sílu
jejich energie. Zároveň mě fascinovalo, jak skrytý potenciál dávného významu, byť často překrytý křesťanským ohlazováním původní syrovosti, vystupuje díky numerologickému rozboru
na povrch. To mi potvrdilo, že existuje metoda, která je schopná toto tajemství jména odhalit
a pojmenovat současným slovníkem. Proto jsem se rozhodla, že u každého jména v této knize
uvedu vedle numerologického i jeho nomenologický rozbor, aby si každý jednotlivě mohl přečíst,
kde jsou kořeny jeho jména, a mohl si více uvědomit sepětí se svými předky.
Numerologie umí jednu skvělou věc. Dokáže „přeložit“ skryté a nečitelné do řeči čísel a pak
už jen stačí mít dešifrovací návod a každý si může sám číst ve zdánlivých tajemstvích. Tak to lze
udělat i se jmény. Jednotlivá písmena lze podle daného klíče očíslovat (díky Pythagorovi, který
dal numerologii jasný řád, lze dokonce přeložit jméno i do tónů a pak si ho zahrát či zazpívat),
výsledek dekódovat a jasnými slovy jméno charakterizovat. Proto je v této knize u každého jména
uvedená jeho základní charakteristika, tedy to, jak energie jména ovlivňuje intelekt, dynamiku,
schopnosti, vztahovost a potřeby osoby, která toto jméno nosí. Zároveň je připojen i pohled na
možné výrazné zápory, které se případně mohou objevit, a které jsou pro zpřehlednění textu
označené jako negativa. Na závěr jmenného rozboru vždy najdete doporučení. Je určeno především těm, kteří hledají jméno pro svého očekávaného potomka, a také každému, kdo hledá
odpověď na to, proč mu není s jeho jménem dobře, proč s ním „neladí“. V této části jsou návrhy,
kdy jméno opravdu není vhodné, aby nedošlo k disharmonii energie jména a data narození.
U většiny jmen je však doporučení zajít na konzultaci k numerologovi, jestliže byste chtěli zjistit
všechny detaily. Nevěřím na univerzalitu a jméno je příliš důležitá věc, než aby se dala odbýt.
Všimněte si, že jsem se už nejednou zmínila o souhře energie jména a data narození. Jsem
zastáncem názoru, že datum narození tvoří nejdůležitější základ, ze kterého je nutné při hledání
vhodného jména a jeho souhry vycházet. Tímto se řídí i tato kniha. Proto jsem trochu skeptická
k čistému baby brandingu nebo jen k čisté nomenologii (ale zároveň i k přísahání jen na čistou
numerologii jména). Energie narození je jako základová deska s hrubou stavbou a doladění
a krásu celé stavby dotváří právě jméno. Ale pozor! Nejen jméno křestní, ale i příjmení. V tomto
směru není možné vypracovat rozbor všech příjmení. Ten by vydal na velmi obsáhlou publikaci.
Proto je vhodnější s tímto individuálním rozborem navštívit numerologa a nechat si vše odborně
„spočítat“. Vycházím však z toho, že křestní jméno v různých podobách a zdrobnělinách slýcháme
většinu času. Příjmení je důležité pro oficiální příležitosti, podepisování dokumentů apod. Pro
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ženy pak bývá zásadní změna jejího příjmení, které převezme sňatkem od manžela. To už je ale
jiná kapitola a jiná kniha…
Abychom si rozuměli, nejsou jména špatná a dobrá. Jsou jen vhodně či nevhodně zvolená
jména. Každé jméno má svou skvělou energii, kterou může přinášet svému nositeli úspěch, ale
také má i svůj rub. V něčem zase může život znepříjemnit. Jestliže jméno nese stejnou energii,
kterou už člověk má z data narození, oba vlivy se znásobí a je to, jednoduše řečeno, malér. Představte si to jako přesolené jídlo. Vypadá pěkně, ale nedá se jíst. A když, tak s potížemi. Jde tedy
o to, abyste věděli, co můžete od svého jména čekat. Vždy se dá najít řešení.
Můžete začít samozřejmě se svým jménem. Nalistujte si tedy své jméno a porovnejte to, co
je u něj napsáno s tím, co prožíváte. Jestliže byste chtěli sami zjistit, jak vaše jméno ladí s vaším
datem narození, eventuálně si i „vypočítat“ vaše příjmení a to vše zakomponovat do jednoho
celku a porozumět tomu, otočte stránku, kde dostanete podrobný návod, jak si správně počínat.
Doufám, že vám tato kniha rozšíří obzory a poznání nejen o sobě, ale i blízkých a stane se nápomocnou příručkou při pronikání do záhad povahy lidí, které v životě potkáte. Na této cestě
vám přeji co nejvíc odvahy, sil a pochopení.
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II.
Obecná část

•
Pojďte nahlédnout do numerologické kuchyně, abyste si mohli sami „uvařit“ a zapojili se do odkrývání tajemství nejen pasivní četbou knihy. Nabídnu vám základní „kuchařku“, která ozřejmí,
jak pracovat se jménem. Budete si moci spočítat vaši přezdívku, která v knize není uvedena.
Získáte představu, proč je vám vaše používané oslovení tak sympatické, nebo jak si pozměnit své
jméno, aby vám přinášelo, co potřebujete. A nejen to. Naučíte se rozumět i svému datu narození,
zjistíte, jak se doplňuje s vaším jménem. To, co ze zjištěné kombinace vyjde, možná ozřejmí, proč
se vám něco v životě nedaří nebo kde máte skrytý potenciál.
Cennou se tato kniha může stát pro nastávající rodiče, kteří váhají, jaké jméno zvolit pro
svého očekávaného potomka, aby bylo pro něj dobré, vhodné a správné. Asi každý rodič chce, aby
jméno, které bude jeho dítě nosit, bylo zvukomalebné, dobře se k němu hodilo, harmonizovalo
jeho psychiku, neodhánělo kamarády a zajistilo mu životní pohodu, ne-li rovnou úspěšnost. Tato
kniha vám může dát jasný a přehledný návod, jak toto vše optimalizovat.
Tato kniha není ale učebnicí numerologie, je zde prostor jen pro minimální základy, které se
budu snažit ozřejmit tak, aby byly jasné, dobře použitelné pro každého, kdo se bude chtít chvíli
zabývat sám sebou, byť by to byl úplný numerologický začátečník.
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Krátký úvod do numerologie
1. Základy numerologických principů
Na začátku je třeba vyjasnit si základní pravidla, které numerologie používá. Udělejme si přehled
pravidel, která je třeba v úvodu pochopit:
• Numerologie pracuje s čísly jakožto kódy pro jednotlivé energie. Těch základních nesložených
jednociferných čísel je devět (1, 2, 3, … 9) a zvláštní postavení má symbol 0. Každé základní
číslo má svůj osobitý charakter a vyjadřuje určité vlastnosti. Podrobnosti jsou uvedeny dále
v podkapitole 2. Stručná numerologická charakteristika jednotlivých čísel.
• Abychom získali jednoduché jednociferné číslo, je nutné číselné řady, které potřebujeme
numerologicky zpracovat a interpretovat, převést na toto jednociferné číslo. Provádíme proto
lineární sčítání jednotlivých čísel. Konečné složené, často dvouciferné číslo, se sčítá dál, dokud
nevznikne jednociferný výsledek. Například jméno KAREL, převedeno do čísel, dává číselnou
řadu 2‑1‑9‑5‑3. Sečteme tato čísla 2+1+9+5+3=20 a sčítáme dál, abychom získali jednociferné
číslo 2+0=2.
Nebo pracujeme‑li třeba s daty narození, postupujeme stejně. Datum 23.10.2009 převedeme do číselného součtu:
2+3+1+0+2+0+0+9=17 tj. 1+7=8.
Dvojciferná čísla mezisoučtů (v tomto případě 17) jsou čísla důležitá a pro numerologický
rozbor data narození mají velkou váhu. Jediná dvouciferná čísla, která se nesčítají, jsou tzv.
mistrovská čísla, která jsou zrcadlem sama sebe, jako je např. číslo 11, 22.
Podrobné vysvětlení najdete dále v kapitole Ukázky numerologických rozborů.
• Jednotlivá čísla mají kromě svých individuálních vlastností ještě skupinové vlastnosti, podle
kterých je můžeme zařadit do obecných kategorií (některá čísla díky svému „širšímu záběru“
mohou obsadit i více kategorií):
Čísla vůdcovská 1, 5, 8
Čísla s mentální energií 3, 8, 9
Čísla energetická 7, 8, 9
Čísla fyzická 4, 7
Čísla duchovní 2, 7, 9, 0
Čísla citlivá 2, 6, 7, vícečetné jedničky
2 17 2
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• Každé číslo má své jasně dané místo v numerologické mřížce.
3

6

9

2

5

8

1

4

7

• Komplikace přináší tzv. vícečetná čísla. Jde o nahromadění jednoho druhu čísla v jediném
políčku. Jsou‑li to čísla dvě v jednom políčku, ještě to není takový problém, jako když jejich
počet vzrůstá. Energie je pak příliš a působí spíš negativně.
Např. datum 8. 8. 1998 vepíšeme do mřížky takto:
99
888
1

Vícečetnými čísly jsou v tomto případě číslo 9 a především číslo 8, které bude svému nositeli působit určité potíže, o nichž si můžete přečíst v podkapitole 2. Stručná numerologická
charakteristika jednotlivých čísel.
• Příznivě působí, vytvoří‑li se v numerologické tabulce vepsáním jednotlivých čísel jejich
souvislá linie. Dojde k jejich kvalitnějšímu propojení a jejich ještě lepší spolupráci, kdy se
pozitiva vlastností jednotlivých čísel násobí. Linie mohou být vodorovné, svislé a diagonální.
Všechny možné vyplněné linie čísel jsou popsány dále v podkapitole 3. numerologická mřížka
a linie čísel.
Jakou výhodu a vlastnosti linie přináší, lze odvodit z čísel, ze kterých jsou vzniklé, a také
podle toho, jestli se v dané linii objeví některé číslo vícekrát. To pak hraje prim a podle něj
se určuje intenzita vlivu linie. Samozřejmě i zde platí, že vícečetné číslo může být výrazným
problémem. Linie čísel působí, i když jsou prázdné, byť zastřeně a spíš jako výzva k objevení.
Podrobnosti najdete v kapitolách Ukázky numerologických rozborů a Příklady z praxe.
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• Čísla, která v mřížce zůstanou nepropojena, a tedy jejich energie s druhými nemohou „komunikovat“ přímo, mohou způsobovat různé druhy potíží, vnitřní napětí. Schopnosti, které
mají nositeli dodávat, jsou jakoby zastřené, komplikovaněji se dají využít či vůbec objevit.
Názorněji si o tom můžete přečíst v kapitolách Ukázky numerologických rozborů a Příklady z
praxe.
• Každé číslo je zároveň nejen kódem určité charakteristické energie, ale také i několika písmen. Díky tomu lze převést jméno do číselného kódu a numerologicky s ním dál pracovat.
Podrobně je vše vysvětleno v podkapitole 3. Numerologická mřížka a linie čísel a v kapitole
Ukázky numerologických rozborů.

2. Stručná numerologická charakteristika jednotlivých čísel
Číslo 1 symbolizuje jedinečnost a sílu ega, komunikační schopnosti.
Vyjadřuje vůdcovský a průkopnický potenciál, aktivní a novátorský přístup, sebepoznávání, individualismus, nezávislost, sebevědomí, hrdost, originalitu, snahu uspět, zaměřit
se na určitý cíl.
Negativa (platí i pro vícečetné jedničky): být viděn a být první, často za každou cenu, dominovat, manipulovat s druhými, přehnaný egoismus a ctižádost, vnitřní neklid, agresivita, neochota
ke kompromisu a jednostranný úhel pohledu, rezervovanost, odtažitost.
Složená víceciferná čísla s tzv. jedničkovou energií: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 atd.
Číslo 2 symbolizuje symetrii, vztahovost a city.
Vyjadřuje touhy, dualitu, proměnlivost, ale zároveň i rovnováhu mezi protipóly, ze které
vyrůstá nadhled a kompromis. Je to energie tvořivá, emotivní, citlivá, přizpůsobivá, plná intuice
i tajemství. Naznačuje schopnost dialogu a diplomacie, taktnost, obětavost, nesobeckost.
Negativa (platí i pro vícečetné dvojky): nestálost a proměnlivost, vrtošivost, pasivita, lenost,
závislost, tajnůstkářství, neproniknutelnost, přílišná ústupnost, sebeobětování a nerozhodnost,
poměřování vlastních kvalit skrze hodnocení druhých. Nejméně odolává stresu, což má přímý
vliv na stav psychiky. Po citovém zranění tvrdá chladnost a necitelnost.
Složená víceciferná čísla s tzv. dvojkovou energií: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 atd.
Číslo 3 symbolizuje myšlení, tvořivost, akčnost.
Vyjadřuje mentální energii myšlenek, činorodost, vynalézavost, aktivitu, fantazii, bystrost
a představivost, energičnost, neohroženost až bojovnost, otevřenost a radostnost, přátelskost.
Nejlépe snáší napětí a stres.
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