
NUMMEROLOGI 

TEKST ANNEM INNA VH~RRE 

Numerologi 
- et redskab til klarhed og 1ndsigt 

Numerologi- hvad er det? - hvad kan den bruges til?- hvor kommer den fra?- og hvad g0r den? 

umerologi er lceren om tallene og deres mystik. Den er 

af kosmisk oprindelse - en kosmisk rytme der ligger mel

lem solsystemerne og de forskellige himmellegemer. Det 

er der, tallene kommer fra , og alt er regnet ud/baseret pa 

de 9 tal , der er aldrig nogen, der har kunnet opfinde flere , resten er 
gentagelser af de 9 tal (se tabel). 

NUMEROLOGIEN UDREGNES VIA. DIN F({1DSELSDAG 

Har du f0dselsdag den: Grundenergi Din planet 

1-10 - 19-28 er du en 1'er Solen 
2 - 11-20 - 29 er du en 2 'er Manen 
3- 12 - 21-30 er du en 3 'er Jupiter 
4-13 - 22-31 er du en 4 'er Uranus 
5 - 14-23 er du en 5 'er Merkur 
6-15-24 er du en 6'er Venus 
7- 16-25 er du en 7'er Neptun 
8-17-26 er du en 8 'er Saturn 
9- 18 - 27 er du en 9 'er Mars 

Din grundenergi kan du ikke cendre pa, den ligger som et karakter

trcek, pa samme made som vi heller ikke kan cendre pa vores foo
selshoroskop. 

Numerologien bruges til at komme i harmoni med vores grundenergi 
- det er det, det hele handler om. 

Ligesom horoskopet er en form, et 0jebliksbillede af hvordan stjerner

ne og planeterne stod pa himlen, da vi blev foot , sa er vores dabsnavn 

ogsa en form , som vi aldrig helt kan slippe, selvom vi cendrer navn. 

Den form vi fik i dabsgave, gennem de navne vores forceldre gav os, 
har mange mennesker det fint med at bcere gennem hele livet. For 

navnene er givet af forceldrene , og er en del af vores identitet. De 

navne, vi fik i dabsgave, er ud fra de energier, vores forceldre stod 

med , dade navngav os- for vi kan kun give de energier videre, vi selv 

har/bcerer. Deter derfor, vi bl.a. taler om familiekarmaen. 

Ikke aile skal den vej af numerologien, vi kan gennem b0n og medi

tation l0fte os ud over vores 'tunge skcebne' , for vi har andelige res

sourcer med os, som ikke er underlagt stjernerne og navneenergierne. 
Og vi kan gennem psykolog hjcelp og samtaler, komme rigtigt lang! i 

forstaelsen af vores m0nstre. Men det er vigtigt , at vi far forstaelsen 

og erkendelserne med ind, ellers !alder vi tilbage i de gamle m0nstre. 

Det handler om bevidsthed, og nar vi har den med, kan vi ga ind og 
cendre vores uhensigtsmcessige m0nstre. 

Omkring en navnecendring, sa kommer vi heller ikke i kontakt med en 
numerolog, f0r vi er klar til det. 

Der ligger lcerdom i aile navnene, og nar vi har uddraget lceren af disse 
navneenergier, sa far vi gaven. D.v.s. , nar vi har faet nogle erkendelser 
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og indsigter, sa kan vi komme videre. Vi far en fornemmelse af, at der 
rna vcere noget mere til mig - der rna vcere flere talenter, evner og 

ressourcer til mig, og vi kan have en fornemmelse af, at der er lag! 

lag pa disse. Vi ved godt, de er der, vi har set dem i glimt. Nar der 

bliver lukket op til 'skattekisten', er del som at fjerne 'Majas Sl0r'- aile 

illusionerne, sa kommer disse talenter op til overfladen. Vi troede, 

at tilvcerelsen kun kunne vcere pa en made, men finder ud af , at den 

ogsa kan vcere anderledes. Og det er pa det tidspunkt, vi bliver klar til 
et energimcessigt l0ft gennem nye navneenergier. Det er disse evner 

og ressourcer, vi kan fa lukket op for, med de rette navneenergier, og 

begynde at bruge. Og det handler ikke om, at vi ikke skal se de nega

tive sider, men vi skal ikke hcenge fast i dem, men give slip pa dem. 

SLIVER MAN EN NY PERSON VED AT SKIFTE NAVN? 
Nej, vi forbliver den samme i vores kerne, men ved at komme i har

moni, far vi et energimcessigt l0ft op i lyse!, som g0r, at vi far et 

overblik, og bedre kan se, hvad vi har baret rundt pa. Vi far nye og 
bedre redskaber, der g0r, at vi kan takle problematikkerne mere hen

sigtsmcessigt. 

ER DET STORE JENDRINGER DER KAN SKE FOR EN, • 
VED AT SKIFTE NAVN. 
Ja, det afhcenger af, hvor meget du cendrer i dine navneenergier, og 

det der kommer ud af cendringen. Er det en st0rre navnecendring -

eller 0nsker du en mindre cendring. Det er hell individuelt, og nogen 
personer har maske brug for at navnecendre ad to gange, for ikke at 

give slip pa for meget pa en gang. For efter en navnecendring er der 
en 'tilvcenningsperiode', som er variabel, all efter hvilken grundenergi 

du er - nogle af grundenergierne er hurtigere i den proces end andre. 

Det er en periode, hvor vi star med to numeroskoper, og de gamle 

navneenergier, som ligger hell inde i vores celler og bindevcev, skal 
slippes, samtidig med at de nye navneenergier bygges ind. Og i den 

periode vii der komme flere ling 'op og vende' - gamle fortrcedelig

heder, sygdomsperioder og andre mindre behagelige ling, som vi skal 

give slip pa. Vi troede, det var 'gaet over' - men hvor gik det hen? 

Cellerne har hukommelse, sa all vi har vceret igennem og lagt bag OS, 

det kan lige komme 'op og vende' ganske kort, for at vi sa kan give 

slip pa det. 

D.v.s. i vores kerne er vi rene-deter 'mig' , og alt det udenom i mit 

liv, alt det affald , der matte vcere, det gar i opl0sning, nar vi far et 

numeroskop i harmoni. 

Vores navne har en bestemt svingning, og vi svinger ogsa pa en be

stem! frekvens , og derfor er del vigtigt ved en navnecendring, hvis 

vi f.eks . skal have et nyt mellemnavn, at del svinger energimcessigt 

sammen med vores for- og efternavn. Vores navne skal underst0tte 

hinanden - de skal arbejde sammen i harmoni. Og vi skal kunne om-



S<£tte disse navneenergier, ligesom vi skal kunne omscette alt muligt 

andet, sasom erncering, kosttilskud, mennesker, oplevelser, erfaringer 

og sa videre . 

u StETIER MAN ENS KARMA, NAR MAN 
SK1FTE:.R NAVN? 
Nej, i vores horoskop aflceser vi bl.a. de problematikker, ressourcer og 

de temaer, som ligger til os i del her liv - det vi har sagt ja til at komme 

og udvikle/ afvikle denne gang. 

Numeroskopet er vores vcerkt0jskasse, det er de energier, vi har til 

radighed til at imooega denne opgave. Og det er rigtigt, at jo bedre 

vcerkt0jer vi har, jo lettere vii den proces blive. Det er en gammel 

skmne, at vi heist skallide sa meget som muligt i processen. 

l 'En yogis Selvbiografi' af Paramahansa Yogananda, kan vi bl.a. i 

kapitel 16 Ieese om den indre beskyttelse. Hans elev sp0rger hans 

mester, hvorfor han 0nsker, han skal bcere en astrologisk armring. Og 

Yogananda svarer: "Det er f0rst , nar den rejsende har naet sit mal, at 

han med rette kan bortkaste sine kort. Under rejsen drager han fordel 

af enhver bekvem genvej. De gamle rishier opdagede mange mader til 

at forkorte menneskets landflygtighed i illusionen. Der er visse meka

niske trcek i karmaloven, som med snilde kan tilpasses af visdommens 

fingre". "Ved en rcekke midler - oon, viljekraft, yoga, meditation og 

ved anvendelse af astrologiske armringe/ amuletter, kan de skadelige 

virkninger af fortidens fejl reduceres til et minimum eller helt ophce

ves". Jesus gav ogsa nogle af sine disciple nye navne! 

KI.'IN DET VJERE FINT NOK, AT BEHOL.DE DET NAVN, 
MAN HAR - HVIS MAN ER GLAD coR DET? 
Ja, helt klart - nar del er noget, man er glad for, og som giver en 

glcede, sa giver det en en god energi. 

BURDE ALLE FA TJEKKET DERES NAVNE? 
Kun hvis det er noget, man far lyst til at fa kigget pa. Men numerologi 

er en 0jenabner, som giver en dyb indsigt i en. Hvis man f.eks. har et 

for- eller mellemnavn, som man ikke bryder sig om, sa viser det sig 

som regel gennem en tolkning af numeroskopet, at det lige netop er 

det navn, der gar ind og spcender ben for en og laver aile blokerin

gerne. Og sa er det rigtigt godt at fa skiftet det ud. 

Til den her form for numerologi, som h0rer ind under The Ageless 

Visdom' , h0rer der et kontrolsystem i form af periodiske arstalrcekker. 

Vi k0rer forskellige livscykler, alt efter hvilke ar vi er foot. 

Disse arstalsrcekker viser arets tendens, og her er det meget interes

sant at fa viden om, hvor man star i de kommende ar. F.eks. hvornar 

er det tid for at ga ind og bede om l0nforh0jelse, hvornar vii det vcere 

godt at k0be/ S<£lge hus, investere og eller hvornar viser arstalsrcek

kerne, at man f.eks. star i oornetal/OOrneoorn. 

Og det kan man fint fa kigget pa , selv om man ikke 0nsker en nav

necendring. 0 

Har du lyst til at vCEre med i Prana-teamet? 

Prana har eksisteret i 2 ar, og det har VCEret en forn0jelsen at udvikle 

konceptet. Vores fokus i 2014 er, at vi gerne vii na ud til endnu flere. 

Vi sQlger derfor en provisionsiQlnnet sa:!lger (med mulighed for at blive 
anpartshaver), som kan hja:!lpe os med: 

- at na ud til flere abonnenter 

- at sta for vores annoncesalg 
- at hj<Eipe pa messer 

- 0vrige tiltag/ ideudvikling 

Vi forventer: 

- at du har erfaring med salg 
- at du er ansvarsfuld 
- at du kan arbejde selvstCEndigt 

- at du har hjertet pa rette sted 

Du kommer til at indga i et t eam af ildsjCEie, som br<Ender for at inspirere 

mennesker til v<Ekst. 

Er det noget for dig, sa send os en mail pa info@pranamagasinet.dk 

Vi giCEder os t il at h0re fra dig! pranae 
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