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Děti 21. století 
 

Lidé, kteří se narodili v jednom společném roce, měsíci či dnu mají některé 

společné charakteristiky. Lze také poukázat na to, že i skupiny lidí se stejnými čísly 

v datu narození mají některé podobné charakteristiky. Můžeme tak hovořit např. o 

generaci lidí narozených v sedmdesátých letech minulého století, pro které je 

typická angažovanost, léčitelské schopnosti nebo o generaci lidí narozených v 

osmdesátých letech, kteří přinášejí hojnost, finance, inteligenci a organizační 

schopnosti. 

 

Lidé – tedy zatím ještě děti – které se začaly rodit po roce 2000, mají, jak si jistě všimnete, v datu narození odlišná čísla než my z 

minulého tisíciletí. Z hlediska numerologie mají odlišné numerologické mřížky, a i jiné významné aspekty v datech narození. Z toho 

lze vyvozovat, že se tyto děti „odlišují“ od nás z minulého tisíciletí.  

Jakým způsobem? 

• Pro všechny tyto děti je důležité zaměření na „my“. Všechny tyto děti mají totiž v datu narození jednu či více dvojek. 

Egoismus a zaměření na „já“ minulého století (vytvořený vibrací čísla 1 v každém datu narození) končí.   

• Pro tyto děti je důležité téma spolupráce a rovnováhy. Bytostně potřebují spolupracovat a něco společně vytvářet.  

• Jsou mírumilovné a citlivé. Je pro ně důležitý vztah a jsou vnímavé k emocím a potřebám druhých lidí. Záleží jim na druhých 

lidech, zajímají se o ně a pečují o ně. 
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Životní číslo 5 
 

Životní cíl: Rozvinout vlastní svobodu díky kázni a disciplíně. Být radostný, 

přinášet změny, nové impulsy a dát průchod své podnikavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Popis životní cesty:  

Tyto děti dokáží být velmi radostné a radost přinášet i mezi ostatní lidi. Jsou nadšené, angažované, všestranné a aktivní. Potřebují 

cestovat a zkoumat nové věci. Mají hodně energie a ta by měla být využívána v tělesných a duševních aktivitách. Jestliže dokáží 

svoji energii efektivně usměrňovat, bývají úspěšné jak ve sportovních, tak intelektuálních aktivitách.  

 

Důležité pro tyto děti je svoboda a inspirace. Bývají podnikavé a do věcí jdou s nadšením a srdcem. Dokáží se radovat a tím 

obohacovat své okolí.  

 

Jsou volnomyšlenkářské a nemají rády omezení a nesvobodu. Je důležité vést je k uvědomění, že opravdová svoboda nespočívá v 

úniku od vnějších omezení ale v tom, že je přijmeme a překonáme. Opravdová svoboda je totiž svobodou vnitřní. 
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V průběhu celého života se budou učit prozkoumávat svoji svobodu a zjišťovat, že když chtějí něčeho dosáhnout, tak je potřeba se 

ukáznit a překonat vnější překážky. Všechny problémy můžeme vnímat jako příležitost se něco nového naučit a rozvinout.  

 

V některých obdobích mohou být samostatné a cítit se omezované tím, když jim někdo něco nařizuje. Mohou ale také propadat do 

závislosti na druhých a strachu. Klíčem k vyrovnání těchto dvou extrémů je podporování a rozvoj zdravé sebedůvěry. 

 

V budoucnu jim bude vyhovovat pracovní aktivita a takový způsob seberealizace, ve kterém budou mít velkou míru svobody – např. 

samostatné podnikání nebo i zaměstnání, ve kterém budou moci projevit svoji samostatnost. 

 

Životní výzvy:  

• Tyto děti touží po dobrodružství, aktivitě a prožitku a tyto své tendence se musí naučit ovládat – tzn. učit se určité kázni a 

sebeovládání, když chtějí něčeho dosáhnout.  

• Jsou velmi svobodomilovné a nesnáší jakékoliv omezování.  

• Touží po svobodě, a tak se snaží vyhnout svazujícím vlivům. Musí se však naučit, že tudy cesta vždy nevede. Na problémy a 

omezení je potřeba se dívat jako na příležitost k růstu a rozvoji. 

• Jsou citlivé na to, když je někdo do něčeho nutí nebo omezuje. V průběhu života se budou učit určité kázni – jedná se o to, že 

když chtějí něčeho v životě dosáhnout, musí se ukáznit. 

• Budou se učit, že skutečný pocit svobody pramení zevnitř.  
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Číslo dne 
 

Poté, co jste si u svého dítěte vypočetli jeho životní číslo, které určuje jeho ústřední 

životní téma, se podíváme na číslo dne. 

Z mého úhlu pohledu je to také velmi důležitý numerologický údaj. Číslo dne nám 

dává další informace o tom, jak se člověk projevuje a co je pro něj charakteristické.  

Někteří numerologové (např. Linda Goodmanová) dokonce považují číslo dne za 

tak důležitý údaj, že podle čísla dne vyvozují typ životní cesty. 

Z mé zkušenosti je potřeba vzít v úvahu jak číslo životní cesty (která jsem popsala 

výše), tak číslo dne. Přičemž životní číslo ukazuje hlavní směr života a číslo dne 

ukazuje na určitý potenciál a energii, kterou je daný člověk vybaven a projevuje se u něj ve zvýšené míře. Protože je číslo dne 

poměrně důležité, popíšeme si všechny možnosti dne narození.  

 

Číslo dne 1, 10, 19, 28 

Tyto děti jsou nezávislé a samostatné. Vyhovuje jim, když mají možnost být někdy o samotě – skupinové aktivity příliš nemusí 

vyhledávat. Potřebují možnost být samy kvůli tomu, aby dočerpaly energii.  Zásadní je pro ně tvořivost, originalita a vynalézavost. 

V budoucnu se budou rády rozhodovat samy za sebe a projevovat svoji vlastní sílu. Tito lidé bývají silní, odolní a mají schopnost 

překonávat překážky. Typické je pro ně – „já jsem“ – mají potenciál sebeprosazení. Mohou mít vůdcovské schopnosti. 
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Životní dary a potenciál 
 

Někdo je dobrý organizátor a má strategické myšlení, jiný člověk je empatický a 

vnímavý, další má umělecké schopnosti a dokáže věci harmonizovat.  

Každý z nás má určité schopnosti, kterými jsme obdařeni a které jsou naším 

potenciálem, jenž můžeme rozvíjet. Na následujících stránkách se podíváme na 

životní dary, které lze zjistit z data narození. Můžete si tak vypočítat, čím je vaše 

dítě obdařeno a s jakou výbavou vstupuje do života.  

Vedle čísla životní cesty a čísla dne patří popis životních darů mezi další důležité 

numerologické charakteristiky. 

Postup výpočtu životních darů je následující: 

Podívejte se na jednotlivá čísla v datu narození – konkrétně na číslo dne, měsíce a roku. Tři čísla z data narození (číslo dne, měsíce 

a roku narození) ukazuje na tři oblasti potenciálu, který můžete u svého dítěte rozpoznat a rozvíjet. Potřebujete zjistit jednociferné 

součty z čísla dne, měsíce a roku.  

 

Příklad: 

Datum narození: 12. 11. 1982 

Číslo dne 12: sečteme 1 + 2 a získáme číslo 3 
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BONUS: Zrcadlení ve vztazích 
 

To, že existuje zákon zrcadlení, ví řada z nás. Dost často se ale setkávám s tím, 

že ho lidé neumějí vysvětlit a neví, jak ho používat ve svém životě pro svůj rozvoj. 

Tímto tématem jsem se proto začala prakticky zabývat a zpracovala ho.  

Na následujících řádkách se dozvíte, co to je zákon zrcadlení a jak v praxi funguje. 

Dále vám vysvětlím možnosti, jak ho využít ve svůj prospěch a seberozvoj. 

Speciální část je pak věnována zákonu zrcadlení ve vztahu rodič a dítě. 

Dostanete do ruky metodu, jak na sobě pracovat a jejím prostřednictvím se 

rozvíjet. Když vás bude někdo (např. vaše dítě) „rozčilovat“, pak se budete moci 

podívat na danou situaci či záležitost jinak a využít ji pro sebe a svůj rozvoj. 

 

Co je zákon zrcadlení a jak funguje 
 

Princip zrcadlení je zákonitost, která říká, že vnější svět je odrazem toho vnitřního. To znamená, že náš vnitřní svět a svět vnější 

jsou propojené. Tato propojenost působí na základě vzájemné interakce – tzn. změna, kterou uděláme uvnitř sebe, se promítne do 

vnějšího světa. To, jak myslíme, co vysíláme za signály a jaká máme vnitřní přesvědčení, utváří naši vnější realitu.  

To tedy znamená, že se skutečně náš vnitřní svět – naše vnitřní složky, vnitřní mechanismy a témata – promítají ven. A tak 

vše, co je kolem nás, se nás nějakým způsobem týká a zároveň tak můžeme poznávat a měnit sami sebe. 


