
Svatební numerologický výklad 

Svatba patří k jednomu z nejkrásnějších okamžiků v životě, a proto by výběru jejího dne měla být 

věnována velká péče a důležitost.   

Termín sňatku by si snoubenci měli zvolit ne podle přání rodičů, nebo že se datum dobře pamatuje či 

je populární záležitostí, ale nejlépe dle své intuice.  

Pokud si však s tím neví rady a nechtějí to nechávat jen náhodě, je vhodné si na pomoc vyhledat 

někoho, kdo jim s tím pomůže. Pro tento účel je dobré využít poradenství v Numerologické poradně 

Hadanka, která nabízí své služby, mezi něž patří  osobní a partnerské výklady, výklad jména a 

příjmení, stanovení vhodného termínu svatby aj.  

A jaké údaje jsou potřeba k svatebnímu numerologickému výkladu: 

1. vymezit si období, kdy by se svatba měla konat např. měsíc, rok  

2. data narození  snoubenců  

 

Na základě těchto informací bude vybráno nejlepší datum pro uzavření manželství a vypracován tzv. 

svatební numerologický výklad.  

A co je jeho obsahem: 

  jaký den svatby je doporučen  

 co tento den do manželství přináší  

 jak bude vypadat vývoj manželství  

 jaké životní období dle vibrací prožívá partner se svou partnerkou  

 

 A na co je dobré se také v životě zaměřit:  

 jaký máte partnerský vztah, co pro něj máte udělat, aby vám to spolu dobře fungovalo 

 co znamená Vaše nové příjmení a jak Vás společně se jménem ovlivňuje  

 jak si porozumět  s novou rodinou a jak se s ní naučit dobře vycházet 

 výběr vhodného termínu pro stavbu či koupi domu nebo bytu 

 co vypovídá  adresa vašeho bydliště a jak se tam budete cítit 

 výběr jména pro dítě a vliv na jeho život 

 jak si správně vybrat auto dle SPZ, aby vám dobře sloužilo 

 

Doporučení: 

Numerologický výklad můžete také věnovat jako  nevšední a zajímavý svatební dárek. 

 

A co dodat na závěr:  

Numerologický výklad vám může pomoci vyznat se v životě tím, že využijete moci a energie čísel 

k tomu, aby jste si důležité záležitosti mohli pozitivně ovlivnit, ale není všemocný a určitě vám 

nemůže zaručit štěstí a spokojenost  ve vztahu. Na tom je potřeba stále pracovat s láskou, 

porozuměním, tolerancí a velkou trpělivostí.  

 

Hodně vzájemné harmonie vám v životě přeje numeroložka Dagmar Halotová 


