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eri  
värähteiden  
yhteis- 
vaikutus

Värähteet voivat olla keskenään joko 
harmoniassa tai ristiriidassa. Jos 
niillä on yhteisiä ominaisuuksia, 

nämä korostuvat. Vastakkaiset ominaisuu-
det eivät kumoa toisiaan, vaan ne kirvoit-
tavat kasvuun: Jos ihminen on esimerkiksi 
syntymävärähteeltään 4-väritteinen (siis 
maalliseen ja käytäntöön suuntautunut) 
9 (siis henkinen ja idealismiin suuntautu-
nut) niin tämä ristiriita ilmenee siten, että 
henkilö on välillä ja tietyillä elämänalueil-
la vain käytännönläheinen ja maallinen, 
toisilla taas toisina aikoina vain henkinen 
idealisti. Koska tämä ristiriita alkaa häiritä 
häntä itseäänkin (Kumpi on totta, maal-
linen vai henkinen?), hän alkaa tutkia ja 
kyseenalaistaa, löytääkseen sellaisen tason, 
jossa nämä värähteet eivät ole ristiriidas-
sa. On siis ikään kuin hän aluksi liikkuisi 
välillä jalat maassa, katse maahan kohdis-
tettuna, välillä pää pilvissä, jalat tukevasti 
irti maasta. Vasta kun hän on kasvanut 
tarpeeksi, niin että hän pystyy kävelemään 
yhtä aikaa pää pilvissä ja jalat maassa, hän 
on löytänyt sisäisen rauhan. Toisaalta 4- ja 
9-värähteille on yhteistä oikeudenmukai-
suuden periaate, joten tällaisella henkilöllä 
on erittäin voimakas oikeudentaju.

Roolejakin on helpompia ja vaikeam-
pia (siis paremmin tai huonommin synty-
mävärähteellemme sopivia). Rooli määrit-
tää, mikä on mahdollista sinä aikana kun 
se on voimassa. Syntymäluku ja -     päi-
vä kertovat, mitä roolin suomista mahdol-
lisuuksista me todennäköisimmin käytäm-
me. Esimerkiksi ihmisellä, joka rakastaa 
merta, on paljon suuremmat mahdollisuu-
det elää rakastamallaan tavalla, jos hänellä 
on kalastajan rooli kuin jos hänellä on met-
surin rooli. Jos hän rakastaa merta mutta 
on metsuri, hän ehkä valitsee asua ja työs-
kennellä lähellä merta (voidakseen mennä 
sinne mahdollisimman usein), vaikka rooli 
antaisi mahdollisuudet elää ja työskennel-
lä myös sisämaassa. Ja vaikka merta rakas-
tava ihminen saisi olla kalastajan roolis-
sa, häneltä saattaa kuitenkin vielä puuttua 
tarvittavia työkaluja. Kunnon kalastuspaa-
tin ja -välineiden omistajan on helpompi 
esittää rooliaan eli suorittaa oppituntejaan 
kuin jos täytyy tyytyä onkimaan rannalta. 

Osviittaa henkilökohtaisen vapauden 
tarpeesta ja määrästä antaa avainlukujen 
avointen ja suljettujen lukujen jakauma. 

Kaikki parittomat luvut ovat dynaami-
sia, liikkuvia ja kaikki parilliset luvut ovat 
stabiileja, vakaita. Kaikkien muiden parit-
tomien lukujen dynamiikka suuntautuu 
ulospäin, paitsi seitsemän, joka hakeu-
tuu sisäänpäin, kaivelemaan syntyjä syviä. 
Koska seitsemän ei avaa mitään se luetaan 
suljettujen lukujen joukkoon:

Avoimet luvut: 1, 3, 5, 9
Suljetut luvut: 2, 4, 6, 7, 8.

Jos kaikki viisi avainlukua ovat avoimia, 
henkilö lentää korkealla ja kovaa, vapaana 
kuin taivaan lintu. Pysyviä tuloksia on kui-
tenkin melko mahdotonta saada aikaan.

Jos kaikki viisi avainlukua ovat suljettu-
ja, henkilö tuntee itsensä suunnilleen yhtä 
vapaaksi kuin jos hän olisi säilykepurkis-
sa. Sisällä voi olla vaikka kuinka paljon ar-
vokasta, mutta purkista täytyy murtautua 
ulos voimakeinoin, jotta pääsisi ulos. Sen 
jälkeen voimat voivat olla niin lopussa, et-
tei enää jaksa tehdä sitä, mitä oli aikonut. 
Esteiden laatu on pääteltävissä siitä, mit-
kä suljetut luvut ovat kyseessä (2=ujous, 
4=velvollisuudet, 6=tunnesiteet jne.). 

Jos syntymäpäivä ja -luku ovat avoimia, 
mutta itseilmaisun portit kaikki suljettuja, 
ihmisen olo on kuin linnulla häkissä. 

Nimien kirjaimet ovat työkaluja itsem-
me ilmaisemiseen ja roolin esittämiseen. 

Jos kahdessa viimeksi mainitussa tapa-
uksessa lisäksi on suljettujen porttien sisäl-
lä viitonen joko syntymäpäivän summana 
tai syntymälukuna, tai paljon viitosia työ-
kaluissa, niin se tuottaa terveysriskejä (ki-
vut, säryt, tulehdukset, kulumat, hermos-
tolliset ongelmat, vatsahaavat…). Toisaalta, 
jos viitosista on puutetta, niin henkilöltä 
puuttuu elinvoimaa, elintoiminnot ovat hi-
taat, toipuminen hidasta, väsyttää, voimat 
uupuvat, aineenvaihdunta on hidas, esiin-
tyy ummetusta jne. Tämä esimerkkinä sii-
tä, että se mikä merkitsee eniten, on väräh-
teiden sijainti ja suhde toisiinsa. 

Jokainen värähde voi olla missä ase-
massa vain, mutta sen asema ratkaisee, mi-
ten tärkeä se on kokonaisuuden kannalta. 

Esim. syntymälukuna 7 merkitsee, 
että henkilö rakastaa asioiden tutkimista 
ja analysointia ja tarvitsee yksinäisyyttä 
voidakseen rauhassa mietiskellä. 

Ulkoisena lukuna 7 merkitsee, että 
henkilö näyttää tutkijalta – hänet ym-
märretään usein väärin tai jätetään yksin. 

Koska hän vaikuttaa olevan toisella aalto-
pituudella kuin muut, luullaan, että hän 
haluaa olla rauhassa.

Työkaluna 7 on tutkimis- ja analysoin-
ti- ja henkisyystyökalu.

Kohtalonlukuna 7 suo mahdollisuu-
den tulla jonkin alan asiantuntijaksi, mut-
ta se tuo myös mukanaan vaaran jou-
tua väärin ymmärretyksi ja yksinäiseksi. 
Sellaiselle ihmiselle, joka viihtyy omis-
sa oloissaan, tämä kohtalonluku on ihan 
hyvä, mutta muitten seuraa kaipaavalle se 
voi olla katastrofi.

Seitsemäs vuosi on aikaa, jolloin usein 
aloitetaan opintoja – varsinkin henki-
siä, halutaan tunkeutua asioiden ytimeen 
saakka. Henkilö tarvitsee omaa aikaa voi-
dakseen miettiä asioita rauhassa jne.

numerologia kuvastaa 
henkistä kasvuamme

Henkilön rooli eli itseilmaisun por-
tit voivat myös vaihtua. Kun tie-
tyn roolin oppitunnit on omak-

suttu, ihminen on kasvanut sieluna ja on 
valmis siirtymään seuraavaan oppijak-
soon. Silloin hän saa uuden nimen: viral-
lisen nimen, lempinimen, taiteilijanimen, 
liikanimen, nettinimen, henkisen nimen 
– tai hän alkaa käyttää nimestä eri muo-
toa. (esim. Elisabet saattaa alkaa kirjoittaa 
nimensä h-kirjaimella muodossa Elisa-
beth.) Hän saattaa myös muuttaa nimikir-
joitustaan, niin että siitä kuluu kirjaimia 
näkymättömiin tms. Kun nimemme tai 
nimikirjoituksemme muuttuu, alamme 
opiskella uusia asioita ja uusia tapoja il-
maista itseämme. Edellisten nimien vä-
rähteisiin lisätään uuden nimen/uusien 
nimien värähteet ja tulokseksi saadaan 
uudet itseilmaisun portit eli uusi rooli – 
siis uusi kehitysjakso. 

Esimerkki: Henkilö on syntymäväräh-
teeltään kakkosväritteinen seiska. Sellai-
nen henkilö tarvitsee rauhaa ja hiljaisuut-
ta voidakseen tutkia ja mietiskellä asioita, 
mutta jos hänellä on rooli eli portit 5-9-5 
(sisäinen-ulkoinen-päämäärät), elämä ei 
hänelle sitä suo. Hänen roolinsa on ikään 
kuin hän olisi keskellä jääkiekko-ottelua: 
koko ajan sattuu ja tapahtuu todella pal-
jon ja siihen on pakko reagoida jollain ta-
valla, ettei loukkaa itseään tai muita. Kun 
hän on sielun tasolla oppinut tarpeek-
si ”jääkiekon pelaamisesta” eli rauhatto-
masta elämästä – ainakin tajutakseen, et-
tei hän rakasta sitä ja että hän voi valita 
toisin eli on ymmärtänyt olevansa parem-

man arvoinen, hän on valmis oppimaan 
uutta. Tässä vaiheessa hän ehkä vaihtaa 
työpaikkaa, jossa hän saa uuden lempini-
men, jonka vokaalisumma on 5 ja konso-
nanttisumma 9. Alkutotuttelun jälkeen (ja 
kun uusi nimi on sisäistynyt) asiat alkavat 
luistaa hienosti – uusi rooli on 1-9-1, mikä 
antaa oikein hienot mahdollisuudet itseil-
maisuun ja elämiseen omilla ehdoilla. 

Jotkut ihmiset onnistuvat itse luo-
maan itselleen harmonisen roolin – esim. 
Marco Bjurström on syntymäluvultaan 
4-väritteinen nelonen, eli vakaa ja luo-
tettava, mutta iloa saattaa puuttua. Tä-
män hän kuitenkin on ratkaissut roolilla 
3-9-3, joka kuvaa iloista, jopa pellemäis-
tä maailmanparantajaa. Myös kommuni-
kaatio sujuu näillä porteilla. Ihmiset häm-
mästyivät, kun hän meni töihin television 
uutisankkuriksi, vaikka tämä työ itse asi-
assa oli juuri hänen syntymävärähteensä 
ja roolinsa yhteisvaikutuksen mukainen. 
Jotkut ihmiset löytävät ”oman” roolinsa 
joskus vasta monienkin oppituntirooli-
en jälkeen, toiset kääntyvät numerologin 
puoleen saadakseen apua. Varsinkin, jos 
henkilöllä on monia samanalkuisia lem-
pinimiä (Annalla esim. Anne, Anu, Ans-
ku, Ani, Annukka, Anneli), kartan tasa-
painoon saattaminen omin päin voi olla 
haasteellista, ainakin työkalujen osalta, 
tai sitten voi olla kyse harvinaisista työ-
kaluista eli kirjaimista. Eräskin nainen oli 
ennen numerologin konsultaatioon tulo-
aan kerännyt itselleen lempinimen toisen-
sa perään, yhteensä 8 kpl – eli käynyt läpi 
kahdeksan eri oppijaksoa alkuperäisen li-
säksi. Sen myötä hän oli saanut peräti 14 
seiskatyökalua, kun hän oikeastaan koko 
ajan sielun tasolla oli etsinyt syntymälu-
kunsa mukaisia 8-työkaluja, joita hänellä 
ei ollut yhtään. H, Q ja Z eivät ole kovin 
yleisiä nimissä, joten ”hakuammunta” ei 
ollut tuottanut tulosta. 

nimikirjoituksen vaikutus 
elämänlaatuumme

Nimikirjoituksella on kaksi funktiota. 
Ensinnäkin kirjainten summa on lisäys 
työkaluriviin. Koska nimikirjoitus yleen-
sä koostuu useammasta kirjaimesta, sen 
summan painoarvo on suurempi kuin 
yksittäisen kirjaimen. Esimerkiksi 6:n 
arvoinen nimikirjoitus vastaa useampaa 
kuutosta työkalurivissä (eli kirjaimissa). 
HUOMIO! Summaan lasketaan mukaan 
vain yksiselitteisesti näkyvät kirjaimet! 
Kuvittele, että näyttäisit nimikirjoitustasi 

ulkomaalaiselle, joka ei voi tietää, mitä sii-
nä ”pitäisi” lukea.

Nimikirjoitus + syntymäluku 
= kohtalonluku. 

Kohtalonluku ilmaisee, mitä vedät 
puoleesi ulkoa päin, eli miten yleisö rea-
goi esitykseesi - saatko taputuksia, hyvää 
palkkaa, buuauksia, potkut, vai mätiä to-
maatteja? Jos itseilmaisun portit (nimien 
värähteet) ovat kovin lukossa, ihminen ei 
pysty ottamaan vastaan hyvääkään kohta-
lonluvun tuomaa palautetta: Jos ihminen 
on vankilassa, ei ole väliä, paistaako ulko-
na aurinko vai sataako kaatamalla.

Kun ihminen vaihtaa nimikirjoitus-
taan, hän ottaa käyttöönsä uusia työkalu-
ja (kaikki samanvärähteisiä!) mutta alkaa 
myös pyytää universumilta toisenlaista 
palautetta. 

Jos nimikirjoitus on milloin yhtä, mil-
loin toista, tai pelkkää söherrystä, niin 
henkilö ei käytä nimikirjoituksen suo-
maa mahdollisuutta oman elämän laa-
tuun vaikuttamiseen numerologian avul-
la. Tämä voi johtua siitä, että hänellä on 
ollut hankalan kohtalonluvun antava ni-
mikirjoitus. Kun sen opetukset on tajut-
tu, siitä on kulunut pois kirjaimia, mutta 
summa on ehkä taas antanut haasteellisen 
kohtalonluvun. Tämä on saattanut toistua 
niin monta kertaa, että lopulta henkilö on 
ikään kuin luopunut toivosta, kun yrityk-
set aina ”menevät pieleen”.

kohtalonlukujen perusmerkitys

Kohtalo 1: Vapaus elää omaa elämäänsä 
omalla tavallaan, mahdollisuus olla edel-
läkävijä, esimerkkinä muille. 
Kohtalo 2 (ja 11-2): ”Tuokaa minulle li-
sää autettavia ja palveltavia!” Ja autettavia 
tulee aina riittämään, eivät koskaan tunnu 
loppuvan. 11-2 ja 2-kohtaloinen joutuu 
aina panemaan omat tavoitteet syrjään 
kun toisten avuntarve on akuutimpaa.
Kohtalo 3: Sujuvuutta, iloa, optimismia, 
kommunikaatiota ja hyvää tuuria. Lisää 
mahdollisuuksia tehdä taidetta/nauttia 
taiteesta. Matkoja. Mahdollisuudet rahan 
tuhlaamiseen lisääntyvät (eli riippuen 
henkilön perusluonteesta tämä on riski 
tai sitten ei... Ei saituri tai järkevä rahan-
käyttäjä sorru tuhlailuun vaikka hänelle 
tarjottaisiin kuinka hienoja luksusautoja 
tahansa!)
Kohtalo 4: Työläs kohtalo, elämän raa-
mit tuntuvat tulevan ulkoa päin, jonkun 
muun sanelemina.

Kohtalo 5: Sattuu ja tapahtuu niin paljon, 
ettei useinkaan pysy vauhdissa mukana. 
Elämä kulkee ”ylinopeudella”. Suunnitel-
miin tulee aina muutoksia. Henkilössä 
tuntuu olevan ongelmia puoleensa vetävä 
magneetti… Eli taipumus joutua hanka-
liin tilanteisiin ilman omaa syytä.
Kohtalo 6: Ns. hissikohtalo – menee hy-
vin tai huonosti sen mukaan, miten ympä-
ristöllä menee. Usein perhevelvollisuudet 
estävät elämästä omaa elämää/pakottavat 
luopumaan omasta urasta.
Kohtalo 7: Mahdollisuus edetä asian-
tuntijaksi jollakin saralla ja saada siitä 
tunnustusta, harvoin kuitenkaan suuria 
rahasummia, Ihmissuhteissa väärin ym-
märretyksi tulemista, yksinäisyyttä.
Kohtalo 8: Kaikki mikä tapahtuu on suur-
ta ja kovaa, vakavaa, ankaraa, armotonta, 
Kaikki tai ei mitään. Henkilö voi päästä 
huipulle, mutta jos hän putoaa, niin hän 
rojahtaa pohjalle saakka tai jopa sen läpi.
Kohtalo 9: Vapautta, mahdollisuus har-
joittaa henkisyyttä ja kasvaa ihmisenä. 
Mahdollisuus palvella ja auttaa maailmaa. 
Matkustelua, taidetta, ilmaisua, iloa.

Numerologisen värähteen tietoinen 
muutos (esim. muuttamalla nimikirjoi-
tusta tai ottamalla lisää nimiä) pätevän 
numerologin avustamana auttaa ihmistä 
tasapainottamaan persoonallisuutensa hei-
koimpia ja epäharmonisimpia olemuspuo-
lia sekä vaikuttamaan kohtaloonsa eli sii-
hen, 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 elämän-
laatuamme, esim. luomaan haluamamme 
uran ja parantamaan ihmissuhteitamme.

Numerologian tuntemus auttaa meitä 
valitsemaan ammattimme, ymmärtämään 
ystäviämme paremmin ja ajoittamaan toi-
memme otollisimmalle hetkelle eli sovit-
tamaan ne kosmiseen rytmiin. Numero-
logia auttaa myös yrityksiä valitsemaan 
nimensä, nimeämään tuotteensa, ajoitta-
maan toimensa ja valitsemaan henkilös-
tönsä niin että ne menestyvät.

Numerologia kuvastaa kasvuprosesseja
Osa II    Numerologia  muutoksen välineenä

Annina Kyrklundin luento numero-
logiasta Turun henkisen keskuksen 
illassa to 13.11. Katso s. 6.
Numerologiakurssi Konsan Karta-
nossa la 15.11. Katso keskiaukeama  

annina  
kyrklUnd
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