
Ako nás môžu čísla v dátume
nášho narodenia ovplyvniť

spracované na základe knihy:

Johanna Paunggerová/Thomas Poppe:

Tajemství čísel našeho data narození



Čísla v dátume 
narodenia

6 a 1 8 a 3 7 a 2 9 a 4 0 a 5

Kladné vlastnosti vnímavosť láska k prírode temperament manuálna zručnosť Tvorivosť
senzitivita
intuícia
duševná hĺbka
rozvážnosť
dobromyseľnosť
vizionárske schopnosti
odhodlanosť
túžba po poznaní
duchovnosť
odvaha
múdrosť
nebojácnosť
silná vôľa

nekomplikovanosť
skromnosť
túžba po harmónii
vytrvalosť
muzikálnosť
súcitnosť
trpezlivosť
tolerantnosť
tvorivosť
veľkorysosť
nezištnosť

energičnosť
nezávislosť
šetrnosť
charizmatičnosť
aktivita
láska k zmene
vášnivosť
veselá myseľ
zvedavosť
schopnosť nájsť 
poslucháčov

dôveryhodnosť
tvorivosť
dôkladnosť
obchodná zdatnosť
orientovanosť na 
úspech
kritičnosť
dôvtip
schopnosť presadiť sa
ctižiadostivosť
pestovanie dobrých 
vzťahov

Obetavosť
veľkorysosť
trpezlivosť
láska k prírode
vyrovnanosť
ukotvenosť
vytrvalosť
duchovnosť
sympatickosť
starostlivosť
súdnosť
ochota pomáhať

Negatívne 
vlastnosti

fanatizmus
nervozita
tyranizmus
sklony k otravnosti
urážlivosť
sklony k znudenosti
popudlivosť
ľahostajnosť
apatičnosť
sklony k depresiám
úzkostlivosť
túžba po moci

manipulatívnosť
roztržitosť
indiskrétna zvedavosť
naivita
ľahkovernosť
svojhlavosť
umienenosť
vznetlivosť
sklony k frustrácii

domýšľavosť
panovačnosť
pomstychtivosť
lakomstvo
sklony k znudenosti
nestálosť
zachádzanie do 
extrému
sklony k vyčerpanosti
sklony preháňať
teatrálne prejavy
sklony k hystérii

pedantéria
rozpornosť
pod tlakom schopný 
podvodu
deštruktivita
materializmus
ambicióznosť
pokrytectvo
úplatnosť
prekrucovanie 
skutočnosti
túžba po moci
vypočítavosť
egoizmus

márnotratnosť
roztržitosť
blúznenie
rozptýlenosť
prílišná veľkorysosť
sklony k fanatizmu
sklony k 
trudnomyseľnosti

Povolanie a 
profesijné 
odbory

zlepšovateľ
priekopník
právnik
mysliteľ
spisovateľ
diplomat
učiteľ
politik
sudca
výskumník
styk s verejnosťou
svet médií
duchovné vedy

liečiteľ
lekár
zdravotník
psychológ
kazateľ
spevák
hudobník
diplomat
roľník
učiteľ/ka v materskej 
škôlke

mních
revolucionár
farár (kazateľ)
výskumník
architekt
filozof
maliar

vynálezca
remeselník
technik
obchodník
mechanik
pilot
závodník
športovec
právnik

lesník
poľnohospodár
záhradník
politik
obchodník
geológ
ochranca
profesionálna matka

Platí tu pravidlo, čím častejšie sa niektoré číslo vyskytuje v dátume vášho narodenia, tým sú predpoklady na 

charakter a budúce povolanie zosilnené, či v opačnom prípade zoslabené. Ale v konečnom dôsledku je to vždy 

na jednotlivom človeku, čo so svojím charakterom a životom urobí.


