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Numerologiske livsformål og livslektioner 
 
 
Der er et væld af tal og energier som har betydning i din personlige numerologiske essens. 
 
I dette dokument fokuserer vi kun på et par udvalgte energier, som bærer på de vigtigste 
budskaber. 
 
Din numerologiske essens fortæller om hvem du er inderst inde og udregnes på baggrund af din 
fødselsdato. 
Din numerologiske essens ligger fast og er værd at sætte sig lidt ind i fordi den bærer på 
information omkring dine livsformål og dine livslektioner. 
 
Navneenergierne, og den skæbne de kan bære, kommer altså udover din essens. 
 
 
 

Sådan udregnes dine tal: 
 

Den vigtigste energi er den som kaldes grundenergien. 
 
Den vigtigste energi i den numerologiske essens er grundenergien. 
Grundenergien er dagen du er født på – den fortæller noget om dig, din personlighed, dine 
karaktertræk og dit livsformål i dit liv. Det er grundenergien som har størst betydning for hvilket 
numeroskop du kan få – altså hvilke navnevibrationer du har gavn af, som kan støtte dig i dit 
livsformål. 
 
Eksempel på udregning af en numerologisk grundenergi: 
Fødselsdato: 13-06-2010 
I denne udregning er det udelukkende dagen du er født på, som er interessant, dvs. datoen d. 13. i 
det her tilfælde, du skal lægge sammen til du får ét tal, sådan her: 
13 = 1+3 = 4 
Denne person er altså en 4’er i sin grundenergi 
 
4-tallet bærer på et livsformål og en livslektion. 
 
Der ligger også supplerende livslektioner i det dobbelte tal 13, som dog ikke gennemgås her. 
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En anden meget vigtig energi er den som kaldes årsenergien. 
 
Årsenergien er energien i det år du er født i. 
 
Personlighedsmæssigt giver årsenergien et ekstra lag i forhold til dine unikke personlighedstræk.  
Grundenergien trumfer altid årsenergien, men såfremt dit numeroskop (dine navnevibrationer) ikke 
støtter op om din grundenergi, så kan du opleve at din årsenergi skinner mere igennem. 
 
Personlighedsmæssigt taler jeg ofte om årsenergien som en slags skygge. Det er træk ved din 
personlighed som du kan have mere eller mindre svært ved at eje og anvende konstruktivt.  
 
Årsenergien er også et udtryk for din måde at udleve din grundenergi på og altså en kilde til indsigt 
i forhold til at mestre dit livsformål. 
 
 
Eksempel på udregning af en numerologisk årsenergi, vi anvender samme eksempel som 
før: 
 
Fødselsdato: 13-06-2010 
I denne udregning er det udelukkende året du er født i, som er interessant, dvs. hele årstallet 2010 
i det her eksempel, du skal blive ved at lægge tallene sammen til du får ét tal, sådan her: 
2010 – 2+0+1+0 = 3 
Denne person er en 3’er i sin årsenergi 
 
(hvis man nu fx var født i 1983 kommer der en mellemregning, men du skal lægge sammen til får 
ét tal, sådan her: 1+9+8+3 = 21 = 2+1 = 3) 
 
3-tallet bærer på et livsformål og en livslektion. 
 
 
 
 
Dine navnevibrationer som ses i numeroskopet, den numerologiske diamant, fortæller noget om 
hvordan dine livsomstændigheder er, hvordan du bliver støttet i at udleve og mestre dit livsformål. 
Det er som oftest et spektrum, hvor du i mere eller mindre grad kan opleve stagnation eller vækst, 
modstand eller frihed, og succes eller mangel på succes på forskellige livsområder. 
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Numerologiske livsformål 
Alle har mindst ét numerologisk livsformål i deres fødselsdato og de fleste har flere forskellige. 
 
Grundenergien alene udtrykker et livsformål; det er det grundlæggende livsformål. 
Månedsenergien, årsenergien og sjæls signaturen indeholder også livsformål, men de er 
supplerende livsformål og derfor ikke ligeså kraftige som grundenergiens livsformål. 
 
Hvad er et numerologisk livsformål?  
 
Et livsformål fortæller om pointen og formålet med dit liv, om hvad der gerne skulle fylde i dit liv. 
Et livsformål handler ikke om at få sit liv ind i en eller anden færdig tilstand af komplethed og 
perfektion. 
Et livsformål bibringer mening og tilfredshed. 
 
At udleve dit livsformål betyder at udvikle et stadie af bevidsthed som naturligt og jævnligt 
udfolder sig i dit liv. 
 
Et livsformål er hele tiden igangværende. At udleve sit livsformål er en proces, en livslang rejse 
mere end det er en færdig destination. 
 
At udleve sine numerologiske livsformål er en livslang proces dedikeret til at opnå forøget 
selvbevidsthed og en søgen efter mening. 
 
Livsformålet definerer det som er vigtigt. 
 
At udleve sit eller sine livsformål handler konkret om at bringe dine handlinger i overensstemmelse 
med livsformålet. 

Numerologiske livslektioner 
Udlevelsen af dine livsformål påvirkes af hvordan du håndterer og mestrer dine livslektioner og 
omvendt påvirker din måde at gå til dine livslektioner på, også din måde at udleve (eller ikke 
udleve) dine numerologiske livsformål. 
 

Fra livslektion til ressource 
 
En livslektion fortæller om noget vi skal lære. Livslektionen støjer ved vækst, når livsformålet skal 
vokse. 
Det er dybest set et godt tegn, når livslektionerne larmer! En numerologisk livslektion er når alt 
kommer til alt den største gave vi kan få, den er bare nogle gange ”pakket lidt grimt ind”. 
 
En livslektion handler ikke om et område du ikke kan mestre, men om et område som er mindre 
udviklet i dig og som du hele tiden kan nå nye dybder i at mestre. 
 
Se oversigt med de forskellige 9 grundtals livsformål og livslektioner på næste side: 
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GRUNDENERGI 

 

 
LIVSFORMÅL 

 

 
LIVSLEKTION 

1 Lederskab 
(organisere og uddelegere) 
Spiritualitet og intuition. 

Slippe kontrol 
Fleksibilitet 
 

2 Lethed, sjov og nydelse 
Proces 

Balancere følsomheden, mærke 
sig selv og andre autentisk. 
Utålmodighed 

3 Succes 
Lederskab 
(overhoved, struktur) 

Nuancer 
Empati, medfølelse både overfor 
sig selv og andre. 
Lade hjertet råde 

4 Innovation 
Kreativitet 
 

Selvværd 
Følelsen af at høre til 
Fundament 

5 Kommunikation og formidling 
 

Mental balance, fokuseret 
opmærksomhed 
Grounding. 

6 Kærlighed, omsorg 
Healing af grupper 

At sætte grænser. 
Selvkærlighed. Balancere det 
med at være der for andre med 
også at være der for sig selv. 

7 Spiritualitet og intuition 
Skaberkraft, kreativitet 

Selvværd 
Powerlessness 
Pauser 

8 Styrke 
Passion 
Spiritualitet 

Selvværd 
Følelsen af at høre til 
 

9 Styrke, power 
9’eren skal vedkende sig sin 
styrke og eje den (ikke 
undskylde for den) 
Lederskab (leader by example) 
Spiritualitet 

Følelsesmæssig autenticitet, 
åbne op følelsesmæssigt 
Autenticiteten er en nøgle til at 
balancere temperamentet 
Slippe kontrol 

 
 

Jeg håber du har fået nogle indsigter som du kan bruge i dit liv smukke sjæl. 
 

Tak for nu           Kærligst  

 


