KARTA NUMEROLOGICZNA
Albert Einstein

Droga życia 6/33
Jest to wibracja zestrojona z Wenus. Najważniejsze jest dla Ciebie osiągnięcie harmonii. Uczysz się
podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności i
perfekcji. Masz naturę łagodną, idealistyczną i czarującą. Roztaczasz miłość, ciepło, które przyciągają
dzieci, osoby starsze i ułomne. Jesteś gotowy bić się o prawdę i prawo. Posiadasz dar analizy, który
pozwala zgłębić i rozwiązać każdy problem. Lgną do ciebie ludzie oczekujący od ciebie pomocy, ludzie
z problemami, ponieważ nie krytykujesz, a wpajasz ideały i nauczasz. Masz niezwykłą wrażliwość,
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która sprawia, że reagujesz cierpieniem w sytuacjach wymagających siły psychicznej. Dlatego dając
oparcie innym, sam poszukujesz ochrony i protekcji. Jest Ci ona niezbędna, aby przeżyć życie
naprawdę, a nie prześnić je. To podstawowa potrzeba, która pcha Cię do założenia rodziny, gdzie
będąc opiekunem, sam znajdujesz oparcie.
Dla Ciebie ważnym jest znaleźć jak najwcześniej swoje powołanie. Droga ta może być drogą sławy,
władzy i uznania w dziedzinie finansowej, wojskowej, religijnej, politycznej, pedagogicznej czy
artystycznej. Spełnisz się wszędzie tam, gdzie jest okazja do roztoczenia opieki humanitarnej,
przekazania swojej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcie odpowiedzialności na siebie
(pamiętaj, że cudza odpowiedzialność wzięta na siebie nie przynosi korzyści ani Tobie, ani osobie,
która poprzez swoją odpowiedzialność powinna nauczyć się konkretnych cech i zachowań).
Jeśli ulegasz negatywnej wibracji szóstki, jesteś dla otoczenia nieznośny, trudny we współżyciu,
wewnętrznie pełen wątpliwości i sprzecznych uczuć utrudniających wybory. Pojawia się
nieodpowiedzialność, zaniedbanie, zazdrość, krytykanctwo. Możesz obrażać się i cierpieć z powodu
niezrozumienia, być nazbyt wymagający lub gotowy zamęczyć innych nadmiarem czułości. Będziesz
dążyć do perfekcji w każdej chwili życia, tracąc jego smak. Pesymizm może stać się przyczyną twoich
największych kłopotów, a nietolerancja wynikająca z nadmiernych wymagań wobec siebie, innych i
sytuacji zabierze Ci radość z czegokolwiek.
W zdrowiu uważaj na nadmierną wrażliwość i problemy emocjonalne, które spowodowane często
uzależnieniem lub przywiązaniem, odbijają się negatywnie na gardle, strunach głosowych, nerkach i
układzie moczowym. Pamiętaj, że pobłażanie sobie rodzi łakomstwo, obżarstwo, otyłość, podagrę,
nadciśnienie, nadmierny cholesterol i cukrzycę. W sytuacji stresującej tracisz często równowagę
emocjonalną, co odbija się na skórze, powoduje depresję, hipochondrię, manie, obsesje. Zauważ, że
tendencyjnie przeżywasz cierpienia za innych, wręcz fizycznie - mimo całej swej wielkoduszności
musisz nauczyć się zdrowego egoizmu. Aby zachować harmonię pamiętaj o swoim prawie do lektury,
kontaktu z naturą, odpoczynku, modlitwy i medytacji.
Odczuwasz potrzebę piękna, harmonii i wygodnego życia. Dlatego też nieustannie troszczysz się o
polepszenie warunków sobie i bliskim. Obowiązki rodzinne wypełniasz z radością. Obdarzony
uzdolnieniami artystycznymi i twórczymi posiadasz wyjątkowo rozwinięte poczucie harmonii, rytmu i
estetyki. Ze względu na często pojawiające się chwile załamań i niepewności, pielęgnuj wiarę w
samego siebie, własne możliwości, walcz z nieśmiałością i niezdecydowaniem Tylko wtedy będziesz
zdolny do szybkiego działania i wykorzystania wielu życiowych okazji. W rzeczywistości jesteś
predysponowany do sukcesów, najpierw jednak musisz zdobyć wiarę w siebie i w to, że otoczenie
zauważa i docenia twoje liczne zalety. Wszystko to należy mieć pod szczególną uwagą, dokonując
wyboru zawodu.
Musisz dbać o odpowiedni stosunek do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych, do których
zazwyczaj przywiązujesz nadmierną i ubezwłasnowolniającą uwagę. Często bowiem nadmiernie
zaangażowany w sprawy domowe rezygnujesz z obowiązków zawodowych, marnując swoje
olbrzymie zdolności twórcze. Możesz zawdzięczać swoje sukcesy zawodowe bliskim, którzy inspirują
Cię nieustannie do działania, doceniając, nagradzając i popychając do przodu. Pamiętaj, że sukces,
który nie przyczynia się do poprawy sytuacji rodzinnej, nie jest dla Ciebie ważny.
Posiadasz wyjątkowo rozwinięty instynkt humanitarny, jesteś więc doskonały w służbie społecznej,
medycynie (pediatria i pielęgniarstwo), jako opiekun społeczny, dyrektor szpitala, chemik i
bakteriolog. Możliwy sukces na polu oświaty i literatury, jako pisarz, tłumacz, księgarz, profesor,
kurator, nauczyciel i dyrektor szkoły, zwłaszcza artystycznej. Wyjątkowo wielu psychologów,
psychiatrów, kaznodziei i doradców to szóstki, wykorzystujące dar komunikowania się z innymi
(wyjątkowo spokojne, zrównoważone, zachęcające i pocieszające). Wszelkie gałęzie wiedzy, edukacji i
religii są odpowiednie dla Ciebie, o ile przezwyciężysz swą niepewność. Możesz zdobyć uznanie jako
artysta w dziedzinach: poezji, prozy, malarstwa, sztuki użytkowej, kina, teatru, tańca a także śpiewu i
muzyki. Wielu słynnych śpiewaków to szóstki. Wyróżniasz się w przedsięwzięciach związanych z
dekoracją wnętrz, modą i kosmetyką. Jesteś doskonały w działalnościach związanych z zaspokajaniem
potrzeb rodziny, domu i społeczeństwa, na przykład w administracji, usługach, zaopatrzeniu,
hotelarstwie i handlu. Jesteś doskonałym kucharzem, wykazując się ogromną pomysłowością w
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wymyślaniu i organizowaniu przyjęć i spotkań towarzyskich. Uczciwość czyni Cię godnym zaufania, co
sprawia, że nie ma lepszych niż Ty urzędników, bowiem wypełniasz obowiązki z radością i poczuciem
odpowiedzialności. Jako szef jesteś wielkoduszny i szczodry, jednocześnie wymagający i często
drażliwy. Powinieneś więc starać się wyśrodkować między tolerancją a wymaganiami. Z jednej strony
łatwo Cię oszukać, z drugiej nadmiernymi wymaganiami i przywiązywaniem wagi do nieistotnych
szczegółów, często zrażasz do siebie podwładnych.
Jeśli nie możesz pracować zgodnie ze swymi zdolnościami, powinieneś wykorzystać swój wolny czas
na takie zajęcia jak: pisanie, uczestnictwo w akcjach charytatywnych i społecznych, uprawianie
amatorskiej sztuki.
Pieniądze znaczą dla Ciebie tyle, ile mogą zapewnić wygody i stabilizacji rodzinie. Jesteś hojny, jeśli
chodzi o twój czas, osobę czy pomoc. Często odgrywasz rolę władcy absolutnego, twierdząc, że
przecież wszystko, co masz jest rodzinne - "nasze". Możesz odziedziczyć majątek, choć potrafisz go
też i zdobyć. Często zdarza się, że pracujesz, realizując swoje cele, a kiedy osiągniesz to, czego
pragnąłeś, tracisz część lub wszystko z tego, co zdobyłeś. Dlatego potrzebujesz wzmocnienia ze
strony silniejszych wibracji (jedynek, ósemek, czwórek), które z reguły są doskonałymi
administratorami oszczędności, ostrożne, rozważne, potrafią wyciągnąć największe korzyści - obca
jest im rozrzutność i marnotrawstwo.
Nie jesteś zbyt ambitny w walce o sukces, nie lubisz obnosić się z bogactwem, nie żyjesz ponad stan,
lubisz radzić sobie sam, nie licząc na pomoc innych. Jesteś szczery, lojalny i pełen słodyczy. Pomimo
skłonności do przejmowania się sprawami małej wagi, jesteś towarzyski i optymistycznie nastawiony
do życia, posiadasz bogactwo uczuć i nieustannie wyrażaną chęć służenia innym.
Miłość traktujesz bardzo poważnie i szukasz wielkiego uczucia. Uzyskawszy pewność, dążysz do
trwałego związku. W małżeństwie i rodzinie odnajdujesz stabilizację i równowagę duchową.
Zadowolony, obdarzasz szczęściem i miłością swoich bliskich i całe otoczenie. Dom i rodzina jest
całym twoim światem, musisz jednak starać się nie przesadzać z opieką i uwagą w stosunku do
rodziny i przyjaciół. Pamiętaj, że czułość źle pojęta lub jej nadmiar, ogranicza wolność działania innym
i w obronie własnego, indywidualnego terytorium może zostać odrzucona.
Idealną partnerką dla Ciebie jest szóstka. Ma bowiem podobny charakter i styl bycia, należy jednak
pamiętać, że jako para w sprawach finansowych macie tendencję do wzlotów i upadków, co może
być zagrożeniem, jeśli oboje zmuszeni jesteście do tworzenia świata materialnego a nie korzystacie z
posiadanego majątku. Aby funkcjonować w takim związku, powinieneś od początku czuć się
materialnie pewny. Szczęście i harmonię znajdziesz z dwójką, ze względu na jej takt, delikatność i
dążenie do stabilizacji życiowej. Ambicja dwójki będzie w stanie łagodnie i harmonijnie wspierać
twoją realizację zawodową. Trójki i piątki dostarczą Ci radości i smaku życia, ale ich niespokojność i
brak odpowiedzialności może stać się nie do zniesienia dla obu stron, powinniście więc, chcąc
stworzyć związek, pójść na wzajemne ustępstwa. Czwórka jest zbyt zamknięta i zimna, a jej oschłość
nie ma nic wspólnego z twoją powagą. Dlatego wasze wspólne życie może być wręcz nudne. Sam
staniesz się obiektem starań i troski silnych i zaborczych jedynek i ósemek. Te liczby władzy i
autorytetu przynoszą, tak bardzo potrzebne, poczucie bezpieczeństwa. Jedynka będzie wymagała
aprobaty i poparcia dla swoich nowatorskich przedsięwzięć. Ósemka zaś musi czuć się wolna,
nieograniczona, swobodna w życiu codziennym. Związek z siódemką lub dziewiątką jest nieco
bardziej problematyczny i może być utrzymany tylko przy dobrej woli obu stron. Dla dziewiątki jesteś
jest zbyt ostrożny i konserwatywny, mimo że łączy Was dobroć i pragnienie służenia innym.
Natomiast siódemka jest zbyt zamknięta w sobie, powściągliwa i głęboka, aby była dla Ciebie
zrozumiała. Taki związek może być jałowy i nieszczęśliwy.
Dziecko szóstka jest czułe, pełne wdzięku. Rodzice powinni być z nim szczerzy i kontrolować jego
przyjaźnie ze względu na jego naiwność, nieśmiałość i ogromną podatność na wpływy. Ma ogromną
wyobraźnię i potrzebę podobania się. Często więc wymyśla niestworzone historie, aby podobać się
innym, przyciągnąć uwagę, zyskać aplauz. Nie należy negować tej cechy, należy je ukierunkować
artystycznie lub literacko. Dziecko często samo wierzy w te opowieści, dlatego ważne jest
przywoływanie go do realnego świata.
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Nie ma od Ciebie lepszego ojca, każdy twój czyn i myśl mają jeden cel: dobro najbliższych. Aby
osiągnąć doskonałość musisz jednak poskromić nadopiekuńczość i pogodzić się z faktem, że osoby
najbliższe mają prawo do podejmowania własnych, niezależnych decyzji i postępowania, zgodnie z
własnymi normami.
Jesteś urodzonym doradcą, uporządkowany; skrupulatny, dokładny, poważny i godny zaufania. Z
drugiej strony skrajna ufność i prostoduszność często bywają wykorzystywane przez osoby
wyrachowane i pozbawione skrupułów. Jesteś niepoprawnym i romantycznym idealistą, kierującym
się w większości uczuciami. Jesteś konserwatywny, wyrażasz tradycyjny światopogląd;
sentymentalny, podatny na wzruszenia, bardzo wrażliwy, często zupełnie nie przygotowany do ostrej,
bezpardonowej walki. Lubisz piękno i potrafisz docenić komfort. Bez względu na pozycję społeczną i
warunki materialne potrafisz stworzyć ciepłą i gościnną atmosferę. Aby czuć się szczęśliwy, musisz
mieć kogoś, o kogo możesz się troszczyć - chociażby zwierzę.
Ujemny działanie wibracji szóstki to brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo,
uchylanie się od odpowiedzialności. Wyolbrzymianie trudności i wręcz obsesyjne przejmowanie się
sprawami często nieistotnymi. Jeśli nie otrzymasz wsparcia i nie wypracujesz obiektywizmu, możesz
paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Powinieneś walczyć z własną biernością i
niechęcią do stawiania czoła trudnym i wymagającym wysiłku sytuacjom.
Prawdopodobnie wychowywany byłeś przez rodziców niegodnych zaufania, którzy karali Cię lub
ośmieszali, sami będąc nieprzewidywalni i chwiejni w swoim postępowaniu. Często wspominając
dzieciństwo mówisz, że rodzina miała jakiś sekret, którego nie wolno było zdradzić. W młodości
musiałeś przewidywać zachowanie dorosłych, którzy potrafili dostać ataku złości na Ciebie, choć
powód był niejasny. Jeśli jesteś bardziej świadomy, to wiesz, że często rodzice karali Cię dlatego, że
sami byli wzburzeni, nie zaś dlatego, że zrobiłeś coś złego. Musiałeś bacznie obserwować innych,
ponieważ postępowano z Tobą chaotycznie, a jeśli nie wyczułeś, co Ci grozi, kara spadała na Ciebie
nagle. Nauczyłeś się powstrzymywać się od działania (co później zaowocowało pasywnością), aby
sprawdzić, czy nie ma sygnałów zagrożenia i badać pozycję autorytetu przed podjęciem własnego
działania. Doznawszy bólu lub zawstydzenia, szukałeś pewności co do intencji innych osób, zanim
zająłeś wobec nich stanowisko. To właśnie skierowana na zewnątrz uwaga oraz towarzyszące jej
uczucia dziecka niezdolnego stanąć we własnej obronie, przenikają neurotyczny styl dorosłego życia.
Czyhający w tle charakterystyczny lęk ma swoje źródło w poczuciu przegranej i braku silnej osoby,
mogącej dać oparcie. Powraca wciąż pamięć bezbronnego dziecka, nie mającego gdzie się
bezpiecznie ukryć.
Twoje typowe cechy to:
1. Odraczanie działania. Myślenie zamiast działania.
2. Problemy z pracą i tendencja do nie kończenia rozpoczętych działań.
3. Zapominanie o sukcesach i przyjemnościach.
4. Problemy z autorytetami; uległość lub bunt wobec nich.
5. Podejrzliwość wobec cudzych motywów, szczególnie wobec motywów autorytetów.
6. Utożsamianie się z przegranymi sprawami.
7. Lojalność i oddanie sprawie, przywódcy, osobie na straconych pozycjach.
8. Lęk przed wyrażaniem złości wprost. Przypisywanie swojej złości innym.
9. Sceptycyzm i powątpiewanie.
10. Koncentrowanie uwagi na przetrząsaniu otoczenia w poszukiwaniu wskazówek mogących
wyjaśnić wewnętrzne poczucie zagrożenia.
11. Styl reakcji na otoczenie - intuicyjny, wykorzystujący potężną wyobraźnię i uwagę punktową. Są
to cechy charakterystyczne dla umysłów lękliwych.
Powinieneś uświadomić sobie:
- Podejrzliwość wobec potencjalnych źródeł pomocy i chęć działania w pojedynkę.
- Lęk przed sukcesem. Lęk przed byciem lepszym od rodziców.
- Poczucie narastającej bierności w miarę pozbywania się lęków, poczucie otępienia.
- Skłonność do skupiania się na negatywnych detalach sytuacji w sumie pozytywnej.
- Chęć intelektualnego przewyższania tych, którzy mogliby pchnąć sprawę do przodu.
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- Mówienie bez przerwy, pozwalanie na to, by głowa wzięła górę nad sercem.
- Mówienie i analiza zastępują działanie w oparciu o wrażenia płynące z ciała i emocji.
- Rosnące poczucie zwątpienia w samego siebie, ulegający projekcji tak, że wydaje się, iż to inni
wątpią w Ciebie.
- Uważanie, że próba zmiany jest zbyt trudna. Fantazje na temat dokonań blokują podejmowanie
realnych zamiarów.
- Boisz się i miewasz kłopoty seksualne, ponieważ kojarzysz nierozwiązywalne sprawy z dominacją
autorytetów w dzieciństwie.
- Sprawdzasz, czy czyny innych są zgodne z deklaracjami.
- Potrzebujesz jasnego określenia stanowisk, zgody co do reguł.
- Wątpisz w cudzą siłę lub słabość oraz możliwość uzyskania pomocy.
- Doszukujesz się ukrytego znaczenia ludzkich zachowań.
- Tendencyjnie sprzymierzasz się z ludźmi niekompetentnymi lub niewiarygodnymi, aby zamknąć
sobie możliwości ruchu naprzód.
- Fizycznie kurczysz się i unikasz zabawy, aby pozostać w stanie napięcia i czujności. Naprężasz się
fizycznie w oczekiwaniu ataku.
- Łatwiej przypominasz sobie przykrości niż przyjemności - działasz bowiem na zasadzie pamięci
negatywnej. Powinieneś pamiętać o przypominaniu sobie rzeczy przyjemnych.
- Wyobrażaj sobie skutki pozytywne i rozmawiaj o nich.
Twoją misją życiową jest poświęcenie wszystkich wysiłków i całej energii dla rodziny, zapewnienie
najbliższym miłej rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Twoim wielkich zadaniem jest
obdarzanie bliźnich miłością i pokojem, a będzie to możliwe pod warunkiem, że sam osiągniesz i
zachowasz wewnętrzną równowagę, niezależność i harmonię.
Twoja planeta to Wenus, kamienie - szmaragd, agat i opal, metal - miedź, znaki zodiaku - Byk i
Waga, dzień - piątek, kolory - zielony, turkusowy i błękitny. Szczęśliwe liczby to 3, 6 i 8.
Jeśli jesteś na wyższym poziomie rozwoju, działa na Ciebie również wibracja liczby 33, która jest
podwibracją mistrzowską liczby 6. Liczba ta symbolizuje twórczość i komunikację, jest nazywana
wibracją Chrystusową, niesie powołanie Miłości uniwersalnej. Jest liczbą uważnego tolerancyjnego i
oddanego mistrza opiekuna, przewodnika. Uczy być naprawdę odpowiedzialnym za siebie i za innych,
uczy tolerancji i cierpliwości. To liczba człowieka świadomego swego ciała i ducha. Wiedza, mądrość,
ewolucja i współczucie. Tendencją negatywną jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla
nich poświęcasz.
Jesteś starą duszą, która posiada dużą wiedzę wewnętrzną, nawet jeśli świadomie z niej nie
korzysta. Masz za sobą wcielenia, w których pobierałeś nauki w starożytnych szkołach ezoterycznych,
dostępując inicjacji lub wtajemniczeń. Twoim powołaniem w tym życiu jest przekazanie innym
posiadanej wiedzy o uzdrawianiu i rozwoju duchowym. Aby móc korzystać z mistrzostwa tej wibracji,
dusza musi się obudzić, czyli być świadomą swojego powołania, podjąć dyscyplinę wewnętrzną oraz
naukę praw kosmicznych w tym życiu. Mając tę liczbę posiadasz specyficzną osobowość, rodzaj
charyzmy, która daje Ci szczególną rolę w społeczeństwie. Posiadasz ogromną moc. Otrzymasz w
życiu szczególne zadania, konieczność samokontroli, dyscypliny i oczyszczenia. Do momentu, gdy to
nastąpi, zachowujesz się zgodnie z wibracją podstawową, czyli sześć.
Odznaczasz się nieprzeciętną intuicją oraz zdolnościami artystycznymi, bowiem wyjątkowo
odczuwasz piękno i potrafisz je wyrazić poprzez kolor, linię, teksturę i formę. Masz szansę stać się
wielkim mówcą, poetą, pisarzem.
Posiadasz idealną harmonię cech osobowości. Subtelność i spokój którymi emanujesz, przyciąga do
Ciebie osoby zagubione, szukające pociechy i oparcia. Kochasz życie rodzinne i często poświęcasz się
rezygnując z własnych celów dla najbliższych. Nadzwyczajna intuicja i wrażliwość, wieczny idealizm i
marzycielstwo są Ci pomocne w zgłębianiu wiedzy tajemnej, mistyki i zjawisk paranormalnych.
Miłość uniwersalna rodzi pragnienie służenia najwyższym ideałom, współodczuwanie, poświęcenie.
Zawsze najwięcej wymagając od siebie, wszystkie swoje myśli i czyny podporządkowujesz normom
etyczno - moralnym. Uczciwość, prawdomówność, poszanowanie tradycji oraz umiłowanie
sprawiedliwości w Tobie świadczą o przewadze duchowej nad innymi i sprawiają, że darzony jesteś
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szacunkiem i zaufaniem, często wbrew swej woli osiągając największe zaszczyty i sławę. Najsilniejszą
motywacją w twoim życiu jest potrzeba przekazywania innym swojej mądrości i duchowego światła.
Przyciągasz też do siebie ludzi, jak i Ty urodzonych pod wpływem wibracji mistrzowskich.
Etyka wewnętrzna, konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga: zachowania zgodnego z
posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli
innych i świadomości wiecznego ucznia. Twoim przeznaczeniem jest życie wyrastające ponad
przeciętność, aktywne, interesujące i niezwykłe. Przytrafiają Ci się rzeczy niespodziewane,
wymykające się spod kontroli, nierzadko odgrywają one decydującą rolę w twoim życiu, wskazując
nowy kierunek.
Musisz pamiętać, że wywierasz ogromny wpływ na otoczenie. Jeśli nie sprostasz swojemu wyzwaniu
lub użyjesz swego wpływu w niewłaściwy sposób twój rozwój duchowy zostanie zahamowany, co
spowoduje poczucie moralnej klęski i frustracji.
Liczba duszy 7
Jesteś introwertycznym, badawczym teoretykiem, typem naukowca. Poszukujesz przede wszystkim
wiedzy i mądrości. Pociąga cię filozofia i zagadnienia matematyczne. Kochasz tajemnice i pragniesz
zrozumieć prawa rządzące kosmosem. Pragniesz doskonałości. Interesuje Cię rozwój duchowy,
musisz mieć czas na medytację. Masz dużą intuicję i jesteś podatny na inspirację, ale czasami bywasz
zbyt mało energiczny. Nie lubisz prac ręcznych i szczegółów.
Jesteś dosyć konwencjonalny, uważny, cichy i spokojny, dyskretny lub nawet skryty. Nie lubisz
hałasu i zamieszania, potrzebujesz spokoju, samotności. Kochasz naturę, tzn. rośliny i zwierzęta.
Niezbyt przepadasz za towarzystwem, gdyż rzadko kto Cię rozumie.
Musisz się nauczyć, jak żyć w odosobnieniu, a jednak nie czuć się samotnym. Unikaj alkoholu i
narkotyków, do których masz skłonność.
Liczba realizacji 2/11
Jesteś kooperatywny, zgodny, wrażliwy, receptywna i sympatyczny, skromny, spokojny i cichy,
zawsze schludny i czysty. Zachowujesz się uprzejmie i nie konfliktowo, zawsze chętny do współpracy,
masz talenty dyplomatyczne. Wszyscy Cię kochają.
Powinieneś rozwijać swoje wyczucie stylu, starać się, by twój wygląd nie stał się bezbarwny i bez
wyrazu. Najlepiej jest nosić ubrania z miękkich, lejących się tkanin, lecz w niezbyt krzykliwych
kolorach, neutralne są najbardziej odpowiednie.
Jeśli jesteś na wyższym poziomie rozwoju, działa na Ciebie również wibracja liczby 11, która jest
podwibracją mistrzowską liczby 2. Dzięki niej jesteś inteligentnym idealistą, o silnie rozwiniętej
intuicji, podatnym na inspiracje, dobrze rozwinięty duchowo.
Jesteś indywidualistą i marzycielem z głową w chmurach, oryginalny w sposobie ubierania i w
działaniu. Powinieneś nosić gładkie tkaniny o delikatnej fakturze.
Cele ekspresji 9
Subtelność, którą posiadasz czyni cię szczególnie wrażliwym na ludzką krzywdę. Jesteś dobrym
mecenasem przez swoją tolerancję i hojność. Przez realizowanie ideałów doskonalisz własne
wnętrze, rozwijasz się duchowo. Ważne są dla ciebie podróże, zwłaszcza dalekie, a szczególnie
korzystne są wodne. Dają Ci one poczucie spokoju i przestrzeni, które warunkują twoje poczucie
wolności. Bardzo ważny jest kontakt z naturą. Taniec zaś pozwala odreagować stresy i uspokoić ciało,
posiadasz bowiem szczególne wyczucie rytmu.
Jesteś powołany do pracy dla wniesienia w życie codzienne wyższych ideałów, do wcielania wartości
humanitarnych i obrony prawa równości. Dążysz do osiągnięcia ważnej pozycji społecznej i
wykonywania takiej działalności, która pozwoli Ci pracować dla dobra innych, tych których uważasz
za słabszych i pokrzywdzonych. Twoje działanie inicjuje potrzeba społecznego dobra. Twoje marzenia,
aspiracje i plany dotyczą całej rasy ludzkiej. Swoje dobra, pieniądze i wiedzę angażujesz i przeznaczasz
na wzniesienie lepszej cywilizacji. Życiowe wyzwanie jest tak ważne, że warunkuje poczucie
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spełnienia i satysfakcji z życia. W tym mesjanistycznym pędzie, niestety tendencyjnie, więcej swej
uwagi poświęcasz obcym a zaniedbujesz własne potrzeby i zapominasz o najbliższych.
Jeśli skupisz się na egocentrycznej ścieżce własnego sukcesu, przypłacisz to poczuciem zawodu,
rozczarowaniem i rozżaleniem.
Negatywnymi cechami może być: brak poczucia rzeczywistości, utopijne plany, egzaltacja, egoizm,
zarozumiałość i upór.
Cele Ekspresji 9 Liczby duszy 7 i Liczby realizacji 2
Wewnętrzna motywacja działań prowadzi po ścieżkach filozoficznego poznania świata (7), obdarza
dociekliwością, odwagą i potrzebą niezależności. Głębokie poczucie własnej godności i zdolność do
współpracy tworzą uroczy i pociągający głębią wizerunek osobowości. Niebezpieczeństwem jest
egoizm, samotność i izolacja, które mogą zamienić zalety w wady. Zewnętrzny wizerunek, sposób
wyrażania siebie, jest obrazem osoby wrażliwej, towarzyskiej, skromnej i gościnnej. Prostota
wyrażanych myśli, przyjaźń i delikatność potrafią otworzyć mogą niejedne drzwi.
Zestawienie to jest duchową ucztą i spełnieniem poszukiwań. Perfekcja motywuje działanie,
dyplomacja przejawia się na zewnątrz. Jest idealna dla numerologicznych trójek, piątek i dziewiątek.
Pozostali powinni zamienić to zestawienie na dopełniające ich motywacje działań.
Liczba mocy 6
Możesz cieszyć się ciepłem ogniska domowego, gdyż czujesz się kochany i chroniony. Również
finansowo jest zadowalająco. Mimo to potrzebujesz przyjąć na siebie większą odpowiedzialność, gdyż
jesteś kosmicznym ojcem. Masz wszystko, czego potrzebujesz do osiągnięcia sukcesu. Twoje
możliwości służby innym sięgną szczytu. Odnosi się to bardziej do pracy na rzecz społeczności niż
tylko dla dobra własnej rodziny.
Liczba przeznaczenia 6
Do szczęścia konieczna jest Ci rodzina. Jesteś kochający, współczujący i potrafisz przyjmować na
siebie odpowiedzialność. Twoim zadaniem w życiu jest służba, zarówno w domu, jak i w społeczności;
jako pielęgniarz, lekarz, nauczyciel, aktor. Możesz być dobrym muzykiem, gdyż rytm, harmonia i
piękno to dla Ciebie sposób życia. Inne zawody, jakie mogą Cię pociągać i w jakich możesz odnosić
sukcesy, to farmer, ogrodnik, kwiaciarz, inżynier, dekorator wnętrz albo pracownik społeczny.
Cykl formujący 3 - do 28 lat i 4 miesięcy życia
Okres kształtujący osobowość, trwa od urodzenia. Dzieciństwo sprzyja rozwojowi osobowości
przyjaznej, towarzyskiej, wesołej i komunikatywnej, w której można się wyrazić, zaistnieć i tworzyć w
atmosferze ciepła i szczęścia. Muzyka, rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Młodość
bogata, twórcza, pełna doświadczeń i wrażeń. Uczy wyrażania siebie poprzez twórczość artystyczną i
komunikowania emocji poprzez słowo. Stwarza możliwości istnienia w grupie i błyszczenia w niej jako
artystycznie utalentowany "rodzynek". Służy rozwojowi własnej twórczości, poszerzeniu warsztatu
wyrażania siebie. Ważne jest podjęcie drogi plastycznego i muzycznego rozwoju, aby wspierać
naturalne talenty i poszerzać możliwości twórcze. Konieczna jest nauka konsekwencji działania i
motywowanie do skończenia podjętej pracy.
Rodzice powinni pomóc dziecku rozwijać zainteresowania plastyczne i muzyczne. Nauczyć je
dysponować własną energią, aby potrafiło uniknąć jej rozpraszania i ukierunkować ją na twórczy cel.
Nie należy ingerować ani w psychikę, ani w ciało dziecka. Potrzebuje ono swobody wyrażania swojej
fantazji. Należy mu pomagać w ewentualnych konfliktach z otoczeniem, uwrażliwić na konieczność
prawdomówności i braku intryganctwa.
Negatywna reakcja otoczenia i doświadczenia z rozbitą rodziną mogą prowadzić do samotności i
zamknięcia w sobie. Owocuje to chwiejnością charakteru, rozproszeniem, nie kończeniem tego, co
zostało zaczęte a nawet całkowitym zahamowaniem twórczej ekspresji i komunikacji.
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Cykl twórczy 5 - od 28 lat i 8 miesięcy do 56 lat i 8 miesięcy życia
Okres zmian w sprawach osobistych o zawodowych, dynamiczny i zróżnicowany, czyni Cię gościem
w domu i przechodniem dla przyjaciół. Ogromna, dzika, nieopanowana i nieukierunkowana energia
twórcza pcha do nieustannego działania i podejmowania wyzwań, czasem do dużego ryzyka. Rodzi
pasję podróży, poznawania nowych miejsc i ludzi, różnorodne zainteresowania. Apetyt na życie
przynosi łatwe przygody, nie powinieneś brać na siebie zbyt wielkiej odpowiedzialności.
Najważniejsze jest zadbanie o poczucie własnej wolności, niezależności, także o minimum
niezależności w sferze uczuć. Wierność w uczuciach jest warunkowana kredytem zaufania ze strony
partnerki. Co rok lub dwa lata zmiana kierunku życia. Co 18 miesięcy następuje ważny, istotny
przełom.
Lekcja tego okresu to akceptacja zmian, świadome ich przeżywanie i wyciąganie z nich wniosków.
Chodzi o to, by gospodarować swoją wolnością bez szkody dla innych. Nie nadużywać zmysłów i nie
wyniszczać ciała.
Cykl ten uczy akceptowania zmian i ich inicjowania, tak aby poznanie przez pięć zmysłów ciała było
twórcze i prowadziło do korzystania z intuicji i sfer ducha, a nie do nadmiernej eksploatacji ciała.
Okres ten uczy tworzyć, aby potem współpracować - współtworzyć, wzbogacając siebie i innych.
Prowadzi do zrozumienia mechanizmu inspiracji, buduje pomost między aspektem fizycznym a
wnętrzem. Poprzez pracę nad sobą i swoimi emocjami, rozwijanie talentów, prowadzi do czystości i
twórczej inspiracji.
Zmiany postrzegane jako zagrożenie, na które reagujesz impulsywnymi decyzjami, wnoszą
rozproszenie i niestałość. Postawa taka prowadzi do nadużywania zmysłów oraz seksu i uzależnień
pokarmowych. Bardzo niebezpieczne jest "wchodzenie z butami" w cudze sprawy. W wyniku
nieostrożności przyciągasz wypadki. Klęski zawodowe są wynikiem nadmiaru ambicji, braku
akceptacji przez środowisko, chybionych pomysłów lub dzieł.
Pamiętaj, że zmiany są nośnikiem energii, której samodzielnie nadajesz kierunek i od Ciebie zależy,
czy one Cię wzniosą czy też przyciągną negatywne skutki.
Cykl żniwny 7 - od 56 lat i 8 miesięcy życia
Spokojny okres wypełniony pracą intelektualną, dociekaniami natury duchowej, literaturą, filozofią,
religią, okultyzmem. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej, korzystanie z doświadczeń życia, rzadkie
kontakty towarzyskie. Konieczny jest czas dla siebie, spokojna samotność, by móc się uczyć.
Niezbędny jest kontakt z przyrodą, podróże dla wyciszenia i spokoju, przede wszystkim drogą wodną.
Negatywnie doświadczany przynosi nadmierną potrzebę perfekcji, co rodzi pedanterię i owocuje
samotnością, obsesjami i uzależnieniem od środków uspokajających lub od alkoholu. Zablokowana
zdolność do komunikowania własnych emocji prowadzi do zgorzknienia i pretensji do świata.
Trudności zdrowotne i materialne.
I warunek wcielenia 8 - do 30 lat życia
Okres ten wymaga wzięcia życia w swoje ręce z odwagą i determinacją by rozwinąć umiejętność
podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Sprzyja władzy, sukcesowi, sprawom fizycznym i
interesom. Może być także okresem rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych.
Zewnętrzne sytuacje powodują docenienie wartości pieniądza, poprzez posiadanie bogactwa i
przyjęcie na siebie odpowiedzialności przywódcy albo poprzez posiadanie wiedzy i podjęcie wysiłku
organizowania sobie świata finansów. Sprawność fizyczna i pragnienie władzy powodują odczuwanie
potrzeby aktywności ruchowej, wysiłku i skutecznej realizacji zamierzeń. Korzystne jest trenowanie
sportu indywidualnego, wymagającego systematyczności i przestrzegania reguł, np. wschodnich sztuk
walki, lekkoatletyki, wieloboju. Ważne są stosunki z ojcem i kontakt z dużymi roślinami, drzewami.
Czas ten sprzyja sukcesom materialnym, może, poprzez dążenie do równowagi ducha i materii,
przynieść wyjątkowe przeżycia mistyczne.
Od dziecka konfrontujesz się z wartością pieniądza, albo przez bogactwo albo poprzez biedę. Uczysz
się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynasz sprawdzać w działaniu. Istotne są w tym
czasie relacje z ojcem. Przejawiasz skłonność do ryzyka a w związku z tym mogą zdarzyć się wypadki.
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Przy postawie zachowawczej i nie podejmowanie nurtu zmian, przez nadmierną szorstkość i
autorytaryzm, kreujesz problemy finansowe, rozczarowania i oszustwo w spółce, klęskę, procesy,
wypadki i operacje.
II warunek zewnętrzny 3 - od 30 do 39 lat życia
To twórczy czas spełnienia, szczęścia, relacji przyjacielskich i towarzyskich, spotkań, wyrażania
samego siebie i twórczości. Warunki zewnętrzne sprzyjają sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia.
Pojawiają się okazje by wykorzystać swoje talenty lub zrealizować się w dziedzinie, która wymaga
komunikacji z innymi, np.: kariera artystyczna, handel, biznes, dziennikarstwo, reklama, literatura
malarstwo, muzyka, medycyna, opieka nad chorymi. Życie uczuciowe bogate, ale emocje ulokowane
w wielu związkach. Czasem prowokujesz niebezpieczne sytuacje przez ekstrawagancję i niezręczność
w relacjach międzyludzkich. i przyjaciół. To najłatwiejszy okres w życiu.
Niebezpieczeństwem jest rozpraszanie działań, traktowanie zainteresowań powierzchownie, przez
ekstrawagancję nadmiar niekontrolowanych wydatków, potrzeba poklasku oraz plotkarstwo.
III warunek zewnętrzny 2 - od 39 do 48 lat życia
To dziewięć lat współistnienia w przyjaźni, miłości, korzystając ze zdolności do mediacji i
dyplomatycznych rozwiązań kryzysów. Cierpliwość i dyskrecja, prostota i skromność oraz naturalna
gościnność sprzyjają życiu towarzyskiemu, spółkom i małżeństwu. Wewnętrzny spokój i tolerancja
budzą zaufanie innych. Nie masz jednak zapewnionej stabilizacji, należy dbać o zdrowie fizyczne i
psychiczne. Ogólnie, aby dokonać czegokolwiek, potrzebujesz pomocy innych.
Niebezpieczna jest nadmierna uczuciowość, pasywność i wątpliwości, naiwność, obojętność i
hipokryzja, prowadzi to do zdrady, braku pracy, oszustwa i rozwodu.
IV warunek zewnętrzny 1 - od 48 lat życia
To dziewięć lat krystalizowania się osobowości, na odnalezienie własnej niezależności, autonomii
wewnętrznej, materialnej i podjęcie działania. To czas na odnalezienie lub zbudowanie od podstaw
wewnętrznego poczucia własnej wartości, tak silnego, aby opinie z zewnątrz nie mogły nim zachwiać.
Okres ten przynosi ponowne odkrycie samego siebie, nowe warunki i możliwości realizacji. Pozwala
zmienić dotychczasowe życie nawet o sto osiemdziesiąt stopni.
Niebezpieczeństwem jest nadmiar ambicji i autorytetu, egoistyczna żądza władzy i pozerstwo.
2 w pierwszym wyzwaniu wtórnym
Osiągnięcie zdolności współpracy, dążenie do wspólnego celu z zachowaniem niezależności, wkład
własnej pracy, bez postawy apodyktycznej, poddańczej i zimnie obojętnej.
Musisz postarać się o wiarę w siebie i zaufanie do siebie, by nie stać się osobą nieśmiałą i
wyhamowaną. Jesteś bardzo wrażliwy i łatwo Cię zranić. Uważaj, byś nie popadł w kompleks niższości
i nie stał się podnóżkiem dla innych. Nie daj się zranić najlżejszą prowokacją. Musisz rozszerzyć swój
punkt widzenia i przestać odnosić wszystko do siebie. Nie naśladuj innych, lecz wykorzystuj własne
talenty. Lubisz pokój, lecz unikaj nieszczerości i mijania się z prawdą tylko po to, by zachować
harmonię, okazać się miłym czy sprawić dobre wrażenie. Masz znaczne zdolności parapsychiczne, lecz
powinieneś ich używać tylko dla osobistej satysfakcji a nie dla uzyskania korzyści finansowych.
2 w drugim wyzwaniu wtórnym
Osiągnięcie zdolności współpracy, dążenie do wspólnego celu z zachowaniem niezależności, wkład
własnej pracy, bez postawy apodyktycznej, poddańczej i zimnie obojętnej.
Musisz postarać się o wiarę w siebie i zaufanie do siebie, by nie stać się osobą nieśmiałą i
wyhamowaną. Jesteś bardzo wrażliwy i łatwo Cię zranić. Uważaj, byś nie popadł w kompleks niższości
i nie stał się podnóżkiem dla innych. Nie daj się zranić najlżejszą prowokacją. Musisz rozszerzyć swój
punkt widzenia i przestać odnosić wszystko do siebie. Nie naśladuj innych, lecz wykorzystuj własne
talenty. Lubisz pokój, lecz unikaj nieszczerości i mijania się z prawdą tylko po to, by zachować
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harmonię, okazać się miłym czy sprawić dobre wrażenie. Masz znaczne zdolności parapsychiczne, lecz
powinieneś ich używać tylko dla osobistej satysfakcji a nie dla uzyskania korzyści finansowych.
4 w wyzwaniu dodatkowym
Konieczność regularnej i metodycznej pracy. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania
życia, być cierpliwym i zorganizowanym w dążeniu do określonych celów, bez zachowawczości i
nieustępliwości.
Powinieneś zdyscyplinować się wewnętrznie, nauczyć się porządku, systematyczności i
punktualności, masz bowiem dobre lecz nierozwinięte wyczucie wartości. Masz skłonności do
lenistwa, beztroski, uporu i uprzedzeń, a poza tym zdarza Ci się zaniedbywać szczegóły i zapominać o
umówionych spotkaniach. Nie lubisz pracować ani oszczędzać i często odwlekasz różne sprawy. Poza
tym zamartwiasz się bez końca. Sukces osiągniesz dzięki kultywowaniu praktycznej strony swej
natury. Nieustanne zmiany i niepokój nie sprzyjają wykonaniu ciężkiej pracy, jakiej się od Ciebie
wymaga.
Płaszczyzna Fizyczna
Na Płaszczyźnie Fizycznej funkcjonujesz, gdy masz wiele czwórek i piątek. Jesteś oszczędny i
systematyczny. Kierujesz się w życiu potrzebą porządku. Jesteś konkretny i rozsądny, opierasz się na
faktach. Jesteś bardzo wytrzymały, posiadasz umiejętność ciężkiej pracy. Gdy zachorujesz, potrafisz
szybko zwalczyć chorobę i wrócić do zdrowia.
Lekcja karmiczna 4
W twoim nazwisku występuje brak lub niedobór czwórek. Oznacza to, że w poprzednim życiu nie
martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie, nie lubiłeś ciężkiej pracy, nie dbałeś o
szczegóły i porządek, opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie. Mając słabe zdrowie musisz
teraz zbudować mocne fundamenty, stwarzać własną rzeczywistość, podejmować czyny i
organizować ich wykonanie. Trzeba powoli i cierpliwie koncentrować się na pracy, trudnej i
wyczerpującej, pokonując wszystkie ograniczenia. Będziesz musiał również służyć innym, by nauczyć
się cierpliwości i wytrwałości.
Lekcja karmiczna 6
W twoim nazwisku występuje brak lub niedobór szóstek. Oznacza to, że w poprzednim życiu nie
wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. Lekceważyłeś partnerkę, dzieci lub innych
członków rodziny. Inaczej mówiąc, nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. Dlatego w
obecnym życiu jest niezwykle ważne, by świadomie uczyć się tej lekcji. Aby w przypadku problemów i
konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu, lecz próbować dostosować się,
szukać kompromisu, skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na
budowanie tego aspektu swojej osobowości, który niegdyś nie został wykształcony. Odwaga,
tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi, jakimi są, bez stawiania im zbyt wielkich
wymagań, bez oceny - to hasła dla Ciebie. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii,
odpowiedzialności, piękna.
Lekcja karmiczna 7
W twoim nazwisku występuje brak lub niedobór siódemek. Oznacza to, że w przeszłym życiu nie
potrafiłeś dokonać rozróżnienia między sprawami materialnymi a duchowymi i zwracać się do
własnego wnętrza po przewodnictwo. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy, że wiedza
wewnętrzna, wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią jest wystarczająca, gdyż zawiera w
sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. W obecnym życiu będziesz postawiony
wobec sytuacji, które pozwolą Ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł.
Będziesz zmuszony (np. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie.
Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu, w którym poczujesz, że będąc sam ze sobą nie czujesz
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się samotny ani opuszczony. Z chwilą gdy to pojmiesz, twoje serce wypełni się miłością, zrozumiesz,
że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie
Lekcja karmiczna 8
W twoim nazwisku występuje brak lub niedobór ósemek. Oznacza to, że w przeszłym życiu
brakowało Ci umiejętności bądź skuteczności w radzeniu sobie z interesami i innymi sprawami
materialnymi. W tym wcieleniu musisz zrozumieć rzeczywistą rolę pieniądza, który nie jest ani czymś
godnym pogardy, nieczystym, ani nie może stać się celem samym w sobie - jest to umowny system
wymiany, odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną, która w każdej chwili
dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. Musisz też nauczyć się organizacji i zarządzania,
prowadzenia własnej firmy.
Lekcja ta może się ujawnić w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach, a także w
ostrym przebiegu choroby. Możliwe są też sytuacje, w których możesz otrzeć się o śmierć czyjąś lub
własną.
Nadmiar liczby 5
Masz potrzebę zmiany dla zmiany, bez określonego celu. Jesteś niezwykle impulsywny, lubisz
hazard, używasz przyjemności życia, nade wszystko cenisz własną wolność. Lubisz zmiany, podróże i
podniecenie, nie potrafisz znaleźć swojego miejsca na ziemi. Możesz być egoistą, nadużywającym
seksu, alkoholu i narkotyków.
Musisz się strzec nadmiernej impulsywności i nerwowości.
Kwadrat mantyczny - używane imię i nazwisko
Linie i skosy pełne:
linia ciała 123
Masz wysoką świadomość własnego ciała.
skos porozumienia 159
Masz umiejętność swobodnej komunikacji ciałem i energię twórczą, ukierunkowaną i skuteczną.
Linie i skosy częściowe:
linia uczuć 258
Masz świadomość siły emocji, zmysłów podświadomości, odpowiedzialności.
linia artyzmu 369
Łączysz artystyczne wyrażania siebie z odpowiedzialną wyobraźnią i duchową mocą pracy dla
innych.
skos skuteczności 357
Masz zdolności organizacyjne, dyscyplinę i konsekwencję działań. Nadmiar ambicji grozi tyranią i
rewolucjonizmem idei.
Kwadrat mantyczny - data urodzenia
Linie i skosy pełne:
linia ducha 789
Posiadasz umiejętności samokontroli, moc duchową i świadomość przeznaczenia.
11

linia materii 147
Posiadasz umiejętności niezależnej, realnej oceny rzeczywistości i zrozumienia jej ograniczeń.
Linie i skosy częściowe:
linia ciała 123
Masz wysoką świadomość własnego ciała.
linia artyzmu 369
Łączysz artystyczne wyrażania siebie z odpowiedzialną wyobraźnią i duchową mocą pracy dla
innych.
skos porozumienia 159
Masz umiejętność swobodnej komunikacji ciałem i energię twórczą, ukierunkowaną i skuteczną.
skos skuteczności 357
Masz zdolności organizacyjne, dyscyplinę i konsekwencję działań. Nadmiar ambicji grozi tyranią i
rewolucjonizmem idei.
Wibracja mistrzowska 11
Jest to liczba uważana za niesprzyjającą w serze materialnej, ale we wszystkich innych zapewnia siłę,
moc duchową i odwagę. Niesie zdolności jasnowidzenia i jasnosłyszenia, przeczuwania sytuacji. Łączy
męskość i kobiecość, zawiera w sobie moc ziemi i nieba. Wyraża sprawiedliwość kosmiczną, karmę.
Inspiruje powstawanie nowych koncepcji. Przynosi sukces uznanie i sławę.
Jej realizacja negatywna przynosi zależność od innych, niepewność i podporządkowanie obciążone
goryczą zmarnowanych szans i biedą.
Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą, to praca nad ego, nad egocentryzmem i
narcyzmem, oraz rozwijanie intuicji, która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. Mając
tendencję do latania bardzo wysoko, powinnaś pracować nad zakorzenieniem w rzeczywistości, nad
zasianiem marzeń w żyznej glebie.
Etyka wewnętrzna, konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga zachowania zgodnego z
posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli
innych i świadomości wiecznego ucznia.
Lekcją 11 jest dzielić wiedzą inspiracją i oświeceniem; nie handluj nimi, bowiem twoje talenty nie są
do kupienia.
Wibracja mistrzowska 22
Jest to liczba wiedzy i doświadczenia, geniuszu twórczego i genialnego wynalazku, o ile jest użyta dla
dobra ludzkości, lub całkowitej destrukcji - szaleństwa, depresji, jeśli używana jest w sposób
egoistyczny. Pozwala znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, nie tylko
koncepcyjnie, ale także praktycznie i konkretnie. Przynosi misję, która powoduje takie
zaabsorbowanie pracą, że zaniedbujesz potrzeby emocjonalne swojego partnera w wymiarze czysto
ludzkim. Może przynieść sławę i fortunę.
Myśl jest rzeczą rzeczywistości, kodem przyciąganych zdarzeń. Pamiętaj, że to, co wysyłasz, wróci do
Ciebie zwielokrotnione. Nie czyń więc drugiemu, co Tobie niemiłe. Czyń innym tak, jakbyś chciała, aby
i Tobie czyniono. Jeśli negatywnie będziesz wyrażać tę wibrację poprzez egocentryzm, będziesz
przejawiać żądzę władzy i panowania, nadmierny pociąg do przygód, skłonności do gwałtownych
reakcji, a w konsekwencji ruinę i szaleństwo.
Etyka wewnętrzna, konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga zachowania zgodnego z
posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli
innych i świadomości wiecznego ucznia.
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Liczba mistrzowska, pojawiając się, informuje, że jesteś osobą, która w poprzednich wcieleniach
wypracowała już do perfekcji jakiś aspekt samorealizacji. Zdobyta wiedza wewnętrzna jest wciąż
obecna w twojej nadświadomości, nawet jeśli świadomie z niej nie korzystasz. Sugeruje, że masz za
sobą naukę w jednej ze starożytnych szkół ezoterycznych, gdzie otrzymałaś inicjacje lub
wtajemniczenia. Ta głęboka, mistrzowska, wiedza w pewnym momencie będzie domagała się
odsłonięcia. Możesz korzystać z jej potencjału dopiero w momencie dojrzałości duszy, obecnej teraz
w ciele; jeśli masz przepracowane odpowiednie lekcje, nabyte niezbędne cechy i umiejętności, by
służyć innym.
Wibracja mistrzowska 33
Ta liczba mistrzowska zwana jest wibracją Chrystusową, to wibracja służby uniwersalnej, twórczości
i komunikacji. Wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej, wiedzę, mądrość, ewolucję i
współczucie. Pozytywnie doświadczana jest liczbą uważnego, oddanego i tolerancyjnego nauczyciela,
mistrza, przewodnika, człowieka spełnionego, świadomego swego ciała i ducha.
Lekcją tej wibracji jest być naprawdę odpowiedzialnym za siebie i za innych. Uczy tolerancji i
cierpliwości. Etyka wewnętrzna, konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga zachowania
zgodnego z posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania
wolnej woli innych i świadomości wiecznego ucznia.
Liczba mistrzowska pozwala ujawnić swój potencjał w pełni tylko wtedy, gdy dusza mogąca z niej
korzystać jest świadoma swego powołania. Aby korzystać z jej darów, należy świadomie podjąć
dyscyplinę wewnętrzną, podjąć naukę praw kosmicznych w tym życiu. Wymaga ścisłej samokontroli,
dyscypliny i oczyszczenia osobowości.
Obecność liczby mistrza sugeruje, że jesteś duszą posiadającą dużą wiedzę teozoficzną, nabytą w
poprzednich wcieleniach. Bardzo często korzeni tej wiedzy należy poszukiwać w starożytności.
Prawdopodobnie pobierałaś nauki w jednej lub kilku z starożytnych szkół ezoterycznych. Pamięć
podświadoma tej wiedzy będzie poszukiwała sposobu komunikacji ze świadomością i będzie starała
się na nią wypłynąć. Mistrzowie przychodzą na świat po to, aby uczyć innych technik uzdrawiania,
praktyk duchowych, aby odkrywać wiedzę otwierającą ludzkości nowe drogi rozwoju w dziedzinach
nauki, medycyny, religii, pedagogiki, polityki.
Należy unikać używania swoich wpływów do celów egoistycznych, manipulacji, szantażów
emocjonalnych i uczuciowych, pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcasz,
zaniedbywania obowiązków rodzinnych, zawodowych lub społecznych i buntowania się, bowiem to
obniża potencjał umysłu i osłabia tak ducha, jak i ciało.
Dług karmiczny 13
Jest to dług związany z pracą, metodycznością i cierpliwością. Oznacza, życie w poprzednim
wcieleniu kosztem innych, zaniedbując własną pracę. Spłaca się ten dług podejmując trud bez
oczekiwania na pomoc, tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. Musisz nauczyć się pracowitości,
cierpliwości i odpowiedzialności zawodowej. Poprzez doświadczenia zmuszające do wczesnego
podjęcia pracy, poprzez brak pracy, trudną lub zbyt wyczerpującą pracę, poprzez jej nadmiar,
konfrontuje z wartością pracy samej w sobie lub jako środka do osiągania celów. Konieczna jest praca
indywidualna, nie możesz liczyć na pomoc z zewnątrz i szczęście, bowiem będziesz zmuszona do
tworzenia swoich struktur materialnych. Jednocześnie 13 daje predyspozycje do pracy wymagającej
cierpliwości i systematyczności, uczy organizowania i metodyczności. Może spowodować trudną
sytuację materialną w dzieciństwie i młodości, przeszkody w awansie zawodowym lub konieczność
pracy w podeszłym wieku.
Bardzo często dług ten transformuje ku wyższym wibracjom poprzez miłość. Symbolizuje człowieka
twórczo zmagającego się z materią.
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Dług karmiczny 14
Jest to liczba oznaczająca nadużywanie wolności w poprzednich wcieleniach i sprawianie cierpienia
innym. Ufność wyłącznie w zmysły fizyczne, zaspokajanie ich bez umiaru poprzez seks, alkohol,
narkotyki i inne używki.
W tym wcieleniu należy nauczyć się korzystać z pięciu zmysłów tak, aby kosztować życia ze
satysfakcją, korzystać z wolności tak, aby nie naruszać terytorium innych. Szanować cudzy system
wartości, przekonania i prawo każdego do decydowania o swoim losie bez względu na swoje zdanie.
Potrzebna jest akceptacja ograniczeń życia, obowiązków i tych aspektów rzeczywistości, które nie
poddają się poznaniu zmysłowemu. Niecierpliwość oraz chaotyczność, a także agresja prowadzą do
strat, chorób i przykrych doświadczeń uczuciowych. Należy uważać, aby nie popaść w
nieproduktywne marzenia i nie pobłażać sobie bez umiaru.
Liczba ta obdarza ogromną energią, która jest wewnętrznym motorem działań, rodzi potrzebę
wolności w sposobie doświadczania, powoduje to, że nie godzisz się na zależności. Pozwala odkryć
duchowość i ją rozwijać.
Dług karmiczny 16
Jest to wibracja stawiająca Cię wobec odpowiedzialności i miłości. W którymś z poprzednich wcieleń
zlekceważone zostały przez Ciebie czyjeś uczucia lub zobowiązania rodzicielskie, ewentualnie
rodzinne. Chodzi o naukę życia w rodzinie, tworzenia harmonii i odpowiedniego doboru przyjaciół.
Dług ten przynosi trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym, może objawić się poprzez trudności w
dzieciństwie, ograniczenia silnymi osobowościami rodziców czy opiekunów lub poprzez ich brak przy
Tobie. Zmusza do budowania relacji z drugim człowiekiem, partnerem, w oparciu o plan subtelny,
wykluczając egoizm, ambicję, zazdrość i współzawodnictwo, a przez filozoficzną głębię osiągasz
indywidualny rozwój duchowy.
Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich
reakcji na wydarzenia zewnętrzne. Odbudowanie zaufania do samego siebie pozwoli Ci odzyskać
radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem.
Wibracja szczególna 41
Wibracja ta przynosi opiekę kosmiczną. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia, naturę pioniera,
pasjonata, który lubi zmiany, ale powinno się nad nimi dobrze panować. Potrzeba praktycznych
rezultatów. Szczęście w miłości i w interesach, ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć
niż rozsądku. Burzliwe przygody miłosne, często ostro krytykowane przez otoczenie. Jednym z
najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych, jest bowiem szansa stworzenia
wyjątkowej rodziny i szkoda byłoby to zepsuć, ulegając chwilowym zachciankom.
Urodziny 14 dnia miesiąca
Jesteś twórczy, awanturniczy, obdarzony magnetyzmem i uwodzicielstwem, ale nie rozumiany przez
innych. Twoje rozumowanie jest przyziemne, za to duch buja wysoko. Twoje najważniejsze wyzwania
to nauka głębokiej refleksji, znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. Nie
będzie to łatwe, gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany.
Należy nauczyć się korzystać z wolności tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych, nie
pomagać na siłę i nie wykorzystywać skłonności do poświęceń. Szanować cudzy system wartości,
przekonania i prawo każdego do decydowania o swoim losie, bez względu na swoje zdanie. Musisz
panować nad pragnieniami aby znaleźć równowagę pomiędzy duchem a intelektem. Nie ulegać
zbytnio zmysłom. Konieczna jest aktywność ciała, aby pozwolić swemu umysłowi na odpoczynek i
złagodzić skłonności do ryzyka. Impulsywność może stać się przyczyną problemów emocjonalnych,
zdrowotnych i materialnych.
Żywioł naukowy
Osoby, których dzień należy do tego żywiołu powinny studiować i zdobywać wiedzę, gdyż ich
żywiołowi odpowiada umysł. Masz dobrze rozwiniętą intuicję. Możesz zajmować się inżynierią,
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lotnictwem, sprzedażą, pisaniem, nauczaniem, prowadzić własną firmę lub wykonywać zawód
diagnosty lub naukowca.
Aura z 14 liter
Nieustanny ruch, bogate życie seksualne, niebezpieczeństwo ze strony otoczenia.
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