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Nu m e r o -
l o g i a n , 
s a m o i n 

kuin mm. yläsä-
velmusiikin sekä 
meidän kaik-
kien tuntemat 
kouluaikaiset 
hypotenuusat ja 
kosinit, toi län-
simaihin kreikkalainen 500-luvulla elänyt 
filosofi ja matemaatikko Pythagoras. Myö-
hemmin katolinen kirkko alkoi vainota nu-
merologeja ja poltti alan kirjallisuuden, eli 
yritti parhaansa mukaan kitkeä alan tiedon 
maailmalta. Vasta viime vuosisatoina nume-
rologia on taas ilmaantunut päivänvaloon. 

Barcelonalainen Gladys Lobos lähti aluk-
si kulkemaan Pythagoraan jalanjälkiä ja eri-
koistui jo 1950-luvulla tutkimaan, miten 
ihmisen elämä muuttuu kun hän vaihtaa ni-
meä. Hän on tutkinut numerologisia väräh-
teen muutoksia yli 50 vuotta ja luonut ainut-
laatuisen järjestelmän ihmisten auttamiseksi 
numerologian avulla. Hän on kouluttanut tu-
hansia numerologeja ympäri maailmaa, mm. 
Espanjassa, USA:ssa, Etelä-Amerikassa, Puo-
lassa ja Pohjoismaissa. Hän on julkaissut 
kolme kirjaa espanjaksi ja puolaksi ja anta-
nut kahdelle ihmiselle maailmassa valtuudet 
opettaa järjestelmäänsä.

Numerologiassa lasketaan henkilön syn-
tymäajasta ja nimistä tiettyjä avainlukuja tul-
kinnan pohjaksi.

Syntymäajasta ja päivästä lasketaan syn-
tymävärähde. Se ilmaisee perusluonnettam-
me eli sitä, keitä olemme sieluina, siis mitä 
rakastamme ja mikä meille on tärkeää elä-
mässä. ”Näin eläisin, jos voisin.” Syntymä-

värähde koostuu syntymäluvusta, jota värit-
tää syntymäpäivän luku.

Esimerkki: Jos henkilö on syntynyt 
3.9.1900, hänen syntymälukunsa lasketaan 
seuraavasti: 3+9+1+9+0+0+=22 ja 2+2=4. 
Jos viimeistä edellinen summa on 11, 22, 33 
tai 44, kyseessä on ns. mestariluku. Mestari-
luku antaa resurssit palvella ihmiskuntaa laa-
jemmalti, mutta ne pitää itse saada käyttöön 
omalla työllä. Tämän henkilön syntymäluku 
on siis mestarinelonen, joka saa pehmennys-
tä ja sosiaalisuutta syntymäpäivän kolmoses-
ta. Hän on siis syntymävärähteeltään kolmos-
väritteinen mestarinelonen.

Numeroiden ydinmerkitys

1. ”Minä ensin” 
+ itseluottamus, älykkyys, omaperäisyys, 

ideat, johtajuus, kunnianhimo
– ego, ylpeys, määräilevä, itsekäs
2. ”Sinä ensin” 
+ kyky nähdä toiset, palvelu, empatia, yh-

teistyökyky, diplomaattisuus
– epävarmuus, huono itsetunto, yrittää olla 

tarpeeksi hyvä, miellyttäjä
3. ”Pidetään hauskaa yhdessä” 
+ optimismi, ilo, kommunikaatio, luovuus, 

valoisuus, taide, onnekkuus
– pinnallisuus, kevytmielisyys, sitkeyden 

puute
4. ”Turvallisuuden rakentaja” 
+  asiallisuus, ahkeruus, käytännöllisyys, 

oikeudenmukaisuus, luotettavuus, sääs-
täväisyys, kätevä käsistään

– itsepäisyys, tosikko, sulkeutuneisuus, 
ahdasmielisyys

5. ”Vauhtia elämään!” 
+ elinvoima, liike, monipuolisuus, into, 

rohkeus, vapaudenhalu, muutos
– kärsimättömyys, hätiköivä, hermostuva, 

äkkipikainen

6. ”Muumimamma” 
+ lämmin sydän, tunteet, perhe, koti, lä-

heisyys, hoiva, aistit, taiteellisuus
– tunteidensa hallittavissa, tunne-elämän 

ongelmat, mukavuudenhalu, kunnianhi-
mon puute

7. ”Tietäjä” 
+ kerää tietoa lukemalla, tutkimalla, intui-

tion avulla, analysoi syvällisesti ja yhdis-
tää uudella tavalla ymmärtääkseen MIKSI 
asiat ovat niin kuin ovat. Täydellisyyden 
tavoittelu, herkkyys

– todellisuudenpako, masennusriski, eris-
tyneisyys, väärinymmärretty

8. ”Juna” 
+ päämäärän tavoittelu, keskittymiskyky, 

kaikki tai ei mitään, oikeudenmukai-
suus, suoruus, vaatii paljon itseltään ja 
muilta, tehokkuus, johtamiskykyä, stra-
tegi

– ankaruus, totisuus, joustamattomuus, 
äärimmäisyydet

9. ”Maailmanparantaja” 
+ haluaa tehdä maailmasta paremman ja 

kauniimman paikan kaikille, antelias, 
avulias, idealisti, taiteellinen, innostuva, 
vapaudenhaluinen

– kärsimätön, hermostuva, kiivas, vaikea hy-
väksyä toisten vikoja, ei käytännön tajua

Nimien värähteistä lasketaan henkilön itse-
ilmaisun portit eli se rooli, jota hän esittää 
elämän näyttämöllä. Nimet eivät tule ulkoa 
päin, vaan ne kuvastavat sielun kulloisiakin 
oppitunteja. Sielu valitsee, mihin perhee-
seen hän syntyy ja sen myötä sukunimensä 
(mahdollisesti muitakin suvussa kulkevia 
nimiä), ja vanhemmat valitsevat hänelle 
sellaiset etunimet, jotka tuntuvat sopivilta 
juuri tälle vauvalle – eli hänen värähteen-
sä mukaiset. Sama pätee myöhemminkin 
saamiimme nimiin – ne ovat kulloisenkin 

värähteemme mukaiset eli jollakin tasolla 
ne tuntuvat sopivan meille – ainakin anta-
jan mielestä ja oman sielumme tasolta kat-
sottuna. Itse sain esimerkiksi isältäni lem-
pinimen, joka minusta oli vastenmielinen, 
johtuen siitä, että se johdatti minut todella 
haasteelliseen ja raskaaseen parinkymme-
nen vuoden oppijaksoon, jonka tietenkin 
olin sieluna valinnut. Toisaalta tuon jakson 
hedelmätkin olivat runsaammat kuin min-
kään muun elämäni jakson anti, kun vih-
doin pääsin sadonkorjuuseen asti. Se, että 
vastustin nimeä, tarkoittaa, että vastustin 
oppituntejakin – oli kuin olisin raahannut 
mukanani matematiikan oppikirjoja mutta 
olisin päättänyt olla avaamatta niitä… Siksi 
kesti kauemmin ennen kuin pääsin eteen-
päin polullani. Mutta opiskelutahti on jokai-
sen sielun vapaa valinta.

Numerologiset aakkoset
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Huom! y lasketaan konsonantiksi

Sisäinen luku saadaan koko nimen (myös 
entiset nimet ja lempinimet lasketaan mu-
kaan) vokaalien summasta. Se kertoo, mi-
ten ihminen kokee asiat, miltä hänestä tun-
tuu. Hän saattaa esimerkiksi kokea ainaista 
riittämättömyyttä, vaikka hän muiden mie-
lestä menestyisi kuinka hyvin tahansa.

Ulkoinen luku lasketaan koko nimen 
konsonanteista ja se kertoo, millaisena 
muut kokevat meidät ja miten toimimme 
muiden kanssa.

Kaikkien kirjainten summasta saadaan 
päämäärän luku josta ilmenee, mitä halu-
amme saavuttaa.

Avainluvuiksi nimitetään syntymäluvun 
ja -päivän värähdettä sekä nimistä saatavia 
itseilmaisun portteja, jotka muodostuvat 
sisäisestä luvusta, ulkoisesta luvusta sekä 
päämäärän luvusta. Avainlukujen lisäksi nu-
merologiassa ovat tärkeitä myös yksittäiset 
kirjaimet, nimikirjoitukset sekä ajoitus.

Nimien kirjaimet ovat työkaluja itsemme 
ilmaisemiseen ja roolin esittämiseen. 

Nimikirjoituksen kirjainten summa = 
lisäys työkaluriviin. Koska nimikirjoitus 
yleensä koostuu useammasta kirjaimesta, 
sen summan painoarvo on suurempi kuin 
yksittäisen kirjaimen. Esimerkiksi 6:n ar-
voinen nimikirjoitus vastaa useampaa kuu-
tosta työkalurivissä (eli kirjaimissa).

Nimikirjoituksesta ja syntymäluvun 
summasta laskettava kohtalon luku ker-
too, mitä vedämme puoleemme ja miten 
helppoa meidän on saavuttaa päämääräm-
me. Se kertoo siis ikään kuin, miten ylei-
sö reagoi kun esitämme rooliamme elämän 
näyttämöllä – tuleeko taputuksia, rahaa ja 
mainetta vai buuauksia ja moitetta – vai 
unohdusta ja huomiotta jäämistä.

Aika kulkee yhdeksän vuoden jaksoissa. 
Jokaisella vuodella on omat erityispiirteensä. 
Planeetallamme oli esim. vuonna 2008 me-
neillään 1-vuosi (2+0+0+8=10; 1+0=1). 
Numerologisen vuoden katsotaan alkavan 
jo edellisvuoden syyskuun uudenkuun myö-
tä, eli numerologisesti vuosi 2014 tulee vaih-
tumaan vuodeksi 2015 jo 24.9.2014. Oman 
numerologisen vuotensa voi laskea lisäämäl-
lä syntymälukuunsa kyseisen vuoden nume-
ron. Esim. jos ihmisen syntymäluku on 5, hä-
nellä on nyt 3-vuosi meneillään (2+0+1+4 
+ 5=12; 1+2=3), eli teemana on ”Pidetään 
hauskaa yhdessä!”

Numerologisen värähteen tietoinen 
muutos (esim. muuttamalla nimikirjoitusta 
tai ottamalla lisää nimiä) pätevän numero-
login avustamana auttaa ihmistä tasapainot-
tamaan persoonallisuutensa heikoimpia ja 
epäharmonisimpia olemuspuolia sekä vai-
kuttamaan kohtaloonsa eli siihen, mitä hän 
vetää puoleensa ulkoapäin.

Tuhannet ovat saaneet numerologias-
ta apua elämänmuutokseen. Ihmiset ovat 
päässeet eroon sisäisestä rauhattomuudes-
ta ja masennuksesta, jopa itsetuhoisuudes-
ta. Se avaa sulkeutuneille henkilöille, jopa 
autisteille, portteja ulkomaailmaan ja aut-
taa meitä parantamaan ulkoista elämänlaa-
tuamme, esim. luomaan haluamamme uran 
ja parantamaan ihmissuhteitamme.

Numerologian tuntemus auttaa meitä va-
litsemaan ammattimme, ymmärtämään ystä-
viämme paremmin ja ajoittamaan toimem-
me otollisimmalle hetkelle eli sovittamaan ne 
kosmiseen rytmiin. Numerologia auttaa myös 
yrityksiä valitsemaan nimensä, nimeämään 
tuotteensa, ajoittamaan toimensa ja valitse-
maan henkilöstönsä niin että ne menestyvät.

Numerologia kuvastaa kasvuprosesseja
I Numerologian perusteet

Numerologia kuvastaa henkistä 
kasvuamme
Henkilön rooli eli itseilmaisun por-
tit voivat myös vaihtua. Kun tietyn 
roolin oppitunnit on omaksuttu, 
ihminen on kasvanut sieluna ja on 
valmis siirtymään seuraavaan oppi-
jaksoon. Silloin hän saa uuden ni-
men. Edellisten nimien värähteisiin 
lisätään uuden nimen/uusien nimi-
en värähteet ja tulokseksi saadaan 
uudet itseilmaisun portit eli uusi 
rooli – siis uusi kehitysjakso. 
Muun muassa tästä lisää seuraavas-
sa numerossa syksyllä.

Petauspatjat, täkit, tyynyt, torkkupeitot, 
vauvan makuupussit, joogamatot, niskatyynyt, 
selänlämmittimet ym. 

Ryhmille merinovilla esittelytilaisuudet!

Riitta Pelto-Pihko   Puh. 0400 537 120

MERINOVILLA-
TUOTTEET

ajanvaraus p. 045 137 9317 Anne Laine 
Brahenkatu 18 b 
as 19 hoidot, kurssit, hyvinvointi-illat ja 
katutaso as 2 jalkahoidot, kauneus, kampaamo

Jalkahoito 38 € • Akupunktiohoito 30 € • Aromahieronta 35–73 € • Enkelienergiahoito / Tao-hoito / 
Akupaineluhoito 1 h 45 € ja 5 x sarjahoidot 200 €  • Tarot/Lenormand 40 €/ 45 min.  www.meridianne.net  

Uusi hoitola 3. krs tarjoaa: kuukauden 4. ma avoin Healingilta klo 18-20, yksilöhoito 20 min + yhteismeditaatio 
lopuksi. Hinta 10 €. Parilliset torstait hyvinvointi-ilta klo 18-21 eri aiheita, hinta 15 € / kerta. Tilaan mahtuu 15 
henk. + esittelijä. Ilm. iltoihin Annelle. Lue nettisivulta ja TS Menot tänään -sivulta.
Onko sinulla halua esitellä hoitoa/kurssia/ tuotetta, ota yhteys! Tilaa kurssille/ koulutukselle la-su. Kysy!

HUOM! Suosittu ”Itsehoitoa akupainelun keinoin” -kurssisarja myös hoitolassa! Maks.14 opiskelijaa. 
H. 10 € / kerta. Kuun 1. to päiväryhmä klo 12-14, iltaryhmä klo 18.30-20.30. Aloitus 6.3., ilmoitt. Annelle.

20 21


