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Úvod 
 

Každý rok má svoje témata, která lze popsat pomocí numerologie. Numerologie popisuje kvalitu času, a tak nám umožňuje uvědomit 

si, čemu je vhodné se věnovat v daném období a na co zaměřit svoji pozornost. 

 

Tento e-book o roku 2019 jsem napsala s cílem podpořit vás ve vašich životech, přinést porozumění a inspiraci. Přála bych si, abyste 

si ho přečetli nejen na začátku nového roku, ale i se k němu vraceli během roku a nacházeli v něm informace a poznatky, které vás 

posunou a obohatí.  

 

Tato publikace vám přináší kompas pro orientaci v roce 2019. V první její první polovině popisuji hlavní témata roku 2019 a dále 

se věnuji jednotlivým měsícům roku. V druhé polovině e-booku najdete výpočet osobního čísla roku a popis, jak můžete zjistit 
svůj potenciál. Na závěr vám nabízím i inspiraci v oblasti sebepoznání (oblast emocí), protože příští rok nás bude konfrontovat 

s naší emocionalitou a prožíváním. 

 

Přeji vám krásné prožití roku 2019, ve spokojenosti, radosti a lásce.   

S úctou a láskou Mirka Horáková 
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Hlavní témata roku 2019 
 

 

Minulý rok 2018 byl pod vibrací čísla 11/2. Přinesl téma naší vnitřní síly, jedinečnosti, potenciálu a vnitřních darů. V tomto roce 

jsme si mohli lépe uvědomit, kdo jsme, kam jdeme a jaké jsou naše talenty a potenciál. Zároveň tento rok posvítil na témata vztahů 

(protože jeho součet bylo číslo 2). Vztahy prošly revizí, kontrolou a převedením na další vývojovou úroveň. To, čemu jsme se 

v minulém roce měli věnovat, byl i náš vztah k sobě samému. Zelenou měla témata jako je sebepřijetí a sebeláska. 

To, co jsme v roce 2018 poznali a prožili, budeme moci v následujícím roce rozvíjet. Pro mnohé lidi to mohl být rok náročný, 

transformační a převratný, neboť číslo 11 je tzv. číslem mistrovským. Toto číslo hodně bere, ale také hodně dává. Mohli jsme si 

„sáhnout na svoje dno“ a odrazit se od něj.  
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Výklad jednotlivých měsíců roku 2019 
 

Leden – měsíc jistoty a stability 
 

 

 

Měsíc leden má číslo 1. Toto číslo je číslem nových začátků, jedinečnosti, originality a kreativity. Tento měsíc nám v kombinaci 

s číslem roku umožňuje uvědomit si, co nyní potřebujeme udělat za změnu v oblasti naší stability. Jaký postup vede k našemu cíli? 

Co můžeme udělat pro to, abychom ve svém životě cítili jistotu a oporu. Co nám přináší pocit jistoty a sebedůvěry? 

V tomto měsíci se můžete zamyslet, jak jste na tom v oblasti vlastní sebehodnoty – jestli si sami sebe vážíte a oceňujete 

sám/sama sebe.  Zeptejte si sami sebe, jestli si sebe vážíte, máte k sobě dobrý vztah a odkud pocit vlastní hodnoty odvozujete. 

Podmiňujete svoji hodnotu vaším výkonem a tím co děláte – nebo jste schopni mít k sobě dobrý vztah, i když se vám právě tzv. 

nedaří? Oceňujete sami sebe za to, co jste se naučili, zvládli a čeho jste dosáhli – a že toho je u každého člověka (nikoho nevyjímaje) 

požehnaně. 
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Osobní čísla roku 
 

Na začátku tohoto e-booku jsem popisovala hlavní témata roku 2019. 

Energie roku 2019 působí v kolektivním a celospolečenském 

měřítku. Témata tohoto roku nás tedy všechny ovlivní a promítnou se 

svým způsobem do našich životů. 

Každý z nás má však individuální životní cestu určenou datem 

narození. To, co se bude v našich životech odehrávat a kde se budeme 

nacházet v rámci našeho vývoje, bude pro nás individuální. Jaká témata 

budeme mít konkrétně v roce 2019, si můžeme vypočítat. Jedná se o 

výpočet tzv. osobního čísla roku – neboli osobní roční vibrace. 

 

Výpočet osobní roční vibrace (osobní číslo roku): 

Osobní číslo roku si vypočteme tak, že místo roku narození dosadíte číslo aktuálního roku (2019) a uděláme součet všech jednotlivých 

čísel. Potřebujeme se dostat k jednocifernému číslu. 

Příklad: Lenka, datum narození 12. 6. 1982 

Osobní číslo roku pro rok 2019 zjistíme tak, že si napíšeme 12. 6. 2019 (tzn. místo roku narození dosadíme rok 2019). Dále pak 

provedeme součet všech čísel: 

12. 6. 2019  
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Bonus 1 - Jak zjistit svůj potenciál pomocí numerologie 
 

Z data narození lze vyčíst náš potenciál – dary, předpoklady nebo 

schopnosti. Tzn. v jakých oblastech nám to půjde a jak se budeme 

projevovat.  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. 

 

 

 

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 sebe rozpoznat a rozvíjet. Potřebujete zjistit jednociferné součty 

z čísla dne, měsíce a roku.  
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Bonus 2 – Emoce a prožívání (jak se sebou zacházet) 
 

Občas se stává, že se necítíme dobře a někdy dokonce nemáme chuť 

do života. Když to trvá dlouho a nevíme si s tím rady, můžeme se obrátit 

na psychologa, kouče nebo poradce, aby nám s tím pomohl. Pomůže 

vám si některé věci uvědomit, zpracovat nebo se na ně podívat 

z nadhledu. Umožní vám, abyste se znovu dostali do své síly.  

Nechat si pomoct zvenčí, je určitě vhodné. Z dlouhodobého hlediska jde 

ale u většiny lidí o to, aby se naučili sami se sebou zacházet. Aby 

věděli, co jim dělá dobře, jací jsou a s čím mají obtíže. Důležité je 

sebepoznání a také naučit se techniky osobního rozvoje, které nám 

v životě pomáhají.  

Když jsme pozitivně naladěni, věci se nám v životě daří. K životu ale patří i pocity nezvládání, strachu, nespokojenosti, vzteku. Existují 

i celá období, kdy jsme něčím „rozhození“ a nedaří se nám. Všechny emoce a prožitky mají smysl, protože se skrze ně posouváme 

dál. Můžeme si být jistí, že po propadu přijde zase nadhled, pakliže se o to sami trochu zasloužíme a něco u sebe proměníme. 

Co s tím, když přijdou nepříjemné dny, naplněné negací, smutkem, vztekem nebo to již trvá delší dobu? Můžete zkusit následující 

postup: 

• Je potřeba si uvědomit, že i tyto pocity a prožitky k životu přijdou. Cítíme se napjatí a podráždění. První krok je to přijmout a 

říct si, ano, i toto k životu patří. 


