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Portret
numerologiczny

ortret numerologiczny to „horoskop” numerologa. Odzwierciedla on ce-
chy i doœwiadczenia ¿yciowe cz³owieka na planie materialnym.

Horoskop astrologiczny zawiera symbole planet i innych cia³ niebieskich
(gwiazd, asteroid itd.), domy oraz aspekty planet i domów (odleg³oœci k¹to-
we) na tle Zodiaku, a portret numerologiczny ich numerologiczne odpowied-
niki, wynikaj¹ce z daty urodzenia, nazwiska i imion.

Poznaj¹c cz³owieka – poznajemy viœva-rupê: „cz³owieka kosmicznego”.
Ziemski cz³owiek (stworzony na podobieñstwo Boga) to nama-rupa: „imiê”

i „forma”, ziemskie pole dzia³ania. Nama (imiê) przychodzi z góry (podpowia-
da je matce intuicja), a rupa (forma) z do³u, z Ziemi (rodzi siê gotowa w od-
powiednim miejscu i czasie z Przeznaczenia). Imiê mo¿na zmieniæ w ci¹gu ¿ycia
(jeœli jest nam to przeznaczone), a formy nie (choæ poszczególne jej komórki
zmieniaj¹ siê stale, a poszczególne czêœci cia³a mo¿na „wymieniæ” w szpitalu).

A wiêc nasze ¿ycie jest zaaran¿owane i ma zarówno elementy sta³e, jak i zmienne
(jest to „podró¿” duszy w materii). Mo¿na go korygowaæ, ale nie mo¿na zmieniaæ.

Portret numerologiczny to zestaw danych zgromadzonych wed³ug zasad nu-
merologicznych, zawieraj¹cy liczby charakteryzuj¹ce cz³owieka i jego doœwiad-
czenia ¿yciowe na planie materialnym.

Aby sporz¹dziæ portret numerologiczny, trzeba zebraæ dane (datê urodze-
nia, imiê i nazwisko), dokonaæ obliczeñ, wpisaæ je do karty numerologicznej
i zinterpretowaæ.

W pierwszym tomie NUMEROLOGII, zatytu³owanym „PORTRET NU-
MEROLOGICZNY”, przedstawi³em sk³adniki portretu numerologicznego
i sposób jego obliczania oraz charakterystyki liczb. W TYM tomie, zatytu³owa-
nym „DROGA ¯YCIA”, przedstawiê Cykle ¯ycia i „topografiê” ró¿nych Dróg
¯ycia (Przeznaczeñ).



10



11

Data urodzenia

ata urodzenia to nasz ziemski „kod”: ma³y cykl „Wielkiej Drogi” (SAM-
SARA).

Gdy rodzi siê cz³owiek (imiê i forma), rodzi siê jego Droga. Kodem jej jest
uk³ad liczb w dacie urodzenia oraz pozycja S³oñca i planet (skoncentrowanych
energii) w horoskopie urodzeniowym (Zodiak + domy astrologiczne + cia³a
kosmiczne + ich aspekty).

¯yjemy w „maszynie-Wszechœwiecie”, w którym wszystko jest zaaran¿owa-
ne i zdarza siê w jedynie mo¿liwy sposób. Wszechœwiat ten jest kierowany i nad-
zorowany przez trzy si³y natury (tworz¹ce ró¿ne kombinacje, objawiane przez
liczby i symbole astrologiczne): si³ê neutralizuj¹c¹, si³ê aktywn¹ i si³ê pasywn¹
(dobroæ, pasjê i ignorancjê), dzia³aj¹ce w ¿ywio³ach (¿ywa energia–materia
o ró¿nej gêstoœci czêstotliwoœci wibracji).

Czasoprzestrzennymi znamionami chwil w Uk³adzie S³onecznym (okreœla-
nymi na Ziemi matematycznie za pomoc¹ zegara i wspó³rzêdnych geograficz-
nych), które temu towarzysz¹, s¹ uk³ady planet i liczb w datach. Jest to swoisty
„zapis” stanu pola energetycznego w czasoprzestrzeni (w danym miejscu i cza-
sie), które ujawnia siê w schemacie horoskopu urodzeniowego i portretu nu-
merologicznego jako pole dzia³ania manifestuj¹cego siê bytu (rodz¹cej siê ¿ywej
istoty, powstaj¹cego tworu materialnego), procesu rozwojowego lub/i zda-
rzenia. Ujawnia ono cechy i zdarzenia oraz zale¿noœci i zwi¹zki rodz¹cych siê
bytów. Znaj¹c go, mo¿na poznaæ cechy i losy pañstwa, miasta, instytucji, ro-
œliny, zwierzêcia lub cz³owieka. Tym zajmuje siê astrologia i numerologia: dwa
najwiêksze systemy dywinacyjne, umo¿liwiaj¹ce œledzenie procesów ¿yciowych
i zdarzeñ ziemskich w czasie i przestrzeni (w przesz³oœci i w przysz³oœci). Jest
to swoista wizja powstaj¹ca w umyœle cz³owieka (astrologa–numerologa) ob-
serwuj¹cego uk³ady liczb i symboli w czasie i przestrzeni, podobna do wizji rze-
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czywistoœci powsta³ej w mózgu za pomoc¹ zmys³u wzroku obserwuj¹cego œwiat
(struktury energetyczne o ró¿nej gêstoœci czêstotliwoœci wibracji). Wizja ta, dziê-
ki symulacjom komputerowym, staje siê coraz bardziej wyraŸna i dok³adna.
Astrolog–numerolog mo¿e dos³ownie „podró¿owaæ” w czasoprzestrzeni, pa-
trz¹c na jej symboliczn¹ symulacjê w komputerze i badaæ ró¿ne jej przejawie-
nia w ró¿nych miejscach. Odnotowuj¹c ró¿ne pocz¹tki, mo¿e on badaæ na sy-
mulacji komputerowej lub na wykresach cechy tych przejawieñ, ich przezna-
czenia, doœwiadczenia ¿yciowe, przypadki, zale¿noœci i zwi¹zki, kryzysy i wzro-
sty, zahamowania i przyspieszenia, nadmiary i niedobory, wszelkie zniekszta³-
cenia. Procesy te s¹ dok³adne i niezmienne, jak matematyka. Niedoskona³y jest
tylko cz³owiek, który siê nimi pos³uguje i czasem siê myli.

Stanowi¹ca podstawê numerologicznego badania ludzkiego ¿ycia data uro-
dzenia, to dzieñ, miesi¹c, rok i miejsce narodzin cz³owieka (dla dok³adnych
obliczeñ u¿ywa siê tak¿e godziny urodzenia). Jej zredukowana suma to Liczba
Drogi ¯ycia (Przeznaczenie), a wp³ywaj¹cy na ni¹ dzieñ narodzin to Liczba
Duchowa (tzw. Liczba Podœwiadomoœci). Pozosta³e liczby to Liczba Œwiado-
moœci (liczba miesi¹ca) i Liczba Nadœwiadomoœci (liczba roku). To jest nasz
ziemski kod Przeznaczenia. Okreœla on nasze cechy i doœwiadczenia ¿yciowe
na planie materialnym. Mo¿na w nim „wyczytaæ” prawie wszystko: przesz³oœæ
i przysz³oœæ.
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Liczba
Drogi śycia

iczba Drogi ¯ycia to Liczba Przeznaczenia. Oblicza siê j¹ poprzez re-
dukcjê sumy liczb w dacie urodzenia.

Aby ujawniæ podliczby tej zredukowanej liczby, stosuje siê ró¿ne metody su-
mowania liczb daty.

Metoda pierwsza to METODA WERTYKALNA (dodaje siê do siebie w pionie
dzieñ, miesi¹c i rok urodzenia).

Metoda druga to METODA HORYZONTALNA (dodaje siê liczby daty
w poziomie).

Metoda trzecia to METODA SUMARYCZNA (redukuje siê liczby z³o¿one
w dacie).

Pos³uguj¹c siê danymi Jana Adama Stryki, naszego przyk³adowego klienta,
ur. 13.06.1953 r., otrzymujemy:

METODA WERTYKALNA

dzieñ narodzin     13
+ miesi¹c narodzin       6
+ rok narodzin 1953
————————————————
= 1972

DROGA ¯YCIA = 1+9+7+2 = 19/1

Metoda ta ukazuje Liczbê Drogi ¯ycia 1 i podliczbê 19.
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METODA HORYZONTALNA

13.06.1953 = 1 + 3 + 6 + 1 + 9 + 5 + 3 = 28
28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1

Metoda ta ukazuje podliczby: 28 i 10.

METODA SUMARYCZNA (SUMA CYFR ZREDUKOWANYCH)

dzieñ narodzin: 13 = 1+3 = 4
miesi¹c narodzin: 06 = 0+6 = 6
rok narodzin:    1953 = 1+9+5+3 = 18 = 1+8 = 9
————————————————————————
DROGA ¯YCIA = 19/1

Dwukrotne wyst¹pienie podliczby 19 w dacie urodzenia wskazuje, ¿e jest
ona wa¿na.

„1” to S³oñce – „ja”, cz¹stka Boga w materii.
„9” to Mars – energia, „przywódca pó³bogów”, zwieñczenie cyklu 9.

Znaczenie Liczby Drogi śycia

Liczba Drogi ¯ycia to jedna z najwa¿niejszych liczb (Liczba Przeznaczenia).
Oblicza siê j¹ poprzez redukcjê sumy liczb daty urodzenia.

Pokazuje ona cechy i doœwiadczenia ¿yciowe cz³owieka na planie material-
nym („topografiê” Drogi ¯ycia). Aby j¹ poznaæ, trzeba j¹ zrozumieæ i zobaczyæ
w zwi¹zku z innymi liczbami z ni¹ zwi¹zanymi.

Nie ujawnia wszystkiego, a jej opisów nie mo¿na stosowaæ dos³ownie (bez
„upiêkszeñ” i korekt). Nie mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e jacyœ ludzie o takiej
samej Liczbie Drogi ¯ycia, maj¹ takie same cechy i Przeznaczenia. By³oby to
bardzo dziwne. Ka¿dy ma swoje w³asne cechy i Przeznaczenie, podobne do
cech i przeznaczenia innych ludzi oraz odmienne od nich w szczegó³ach (oso-
biste). Nie mo¿na tego zmieniæ. Mo¿na widzieæ ludzi poprzez ró¿ne typy (po-
dobne cechy i doœwiadczenia ¿yciowe / takie same znaki Zodiaku: s³oneczny,
ksiê¿ycowy, ascendentowy; takie same Liczby: Przeznaczenia, Duchowe, Imien-
ne, itp.), ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ jednakowi.

Ka¿dy ma sw¹ w³asn¹ Drogê ¯ycia i niepowtarzalne cechy. Odkryæ je mo¿-
na poprzez astrologiê i numerologiê (czêœciowo poprzez obserwacjê, wywiad,
ankietê, test itp.).
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Choæ energie Wszechœwiata s¹ doskona³e, manifestuj¹ siê w ró¿ny sposób:
jako pozytywne i negatywne, harmonijne i nieharmonijne, bardziej lub mniej
zniekszta³cone. Ujawnia to plan Zodiaku (energie ¿ywio³ów u³o¿one s¹ w nim
wzglêdem siebie w formie nieharmonijnych kwadratów i jakoœci: kardynalnej,
sta³ej i zmiennej) oraz poruszaj¹ce siê w nim cia³a kosmiczne (skoncentrowa-
ne energie ¿ywio³ów): planety, asteroidy, komety, gwiazdy, konstelacje. Zabu-
rzaj¹ one energie Zodiaku, domów i planet (harmonizuj¹ lub dysharmonizuj¹
je, wzmacniaj¹ lub os³abiaj¹), tworz¹c kombinacje. Doœwiadczamy tego po-
przez cia³o – indywidualnie i zbiorowo.

Ani energie Zodiaku, ani liczb nie posiadaj¹ jednak cech negatywnych (jak
s¹dz¹ niektórzy ludzie), a jedynie przeciwstawne i dope³niaj¹ce siê. Cechy i do-
œwiadczenia negatywne wywo³ywane s¹ przez „skrzywienia” tych energii (ró¿-
ne po³o¿enia planet w znakach i domach, ró¿ne figury geometryczne i aspekty
planet, ró¿ne uk³ady liczb) w ró¿nych fazach Zodiaku. Ich z³o to zniekszta³co-
ne dobro, a brzydota to zniekszta³cone piêkno, „utkane” ze skrajnych energii
(mêskich i ¿eñskich; bezosobowych, osobowych i zlokalizowanych).

Jeœli ktoœ ma S³oñce w fazie Wagi, to nie znaczy to, ¿e bêdzie mia³ tylko cechy
Wagi i wy³¹cznie dobre cechy Wagi. Bêdzie mia³ ró¿ne cechy Wagi i aktywnych
znaków Zodiaku, domów, planet, aspektów, liczb. Cechy Wagi bêd¹ widoczne
(iloœæ „plusów” i „minusów” zale¿eæ bêdzie od iloœci aspektów dodatnich
i ujemnych), ale bêd¹ zniekszta³cone (w sposób wzglêdnie trwa³y, poprzez
aspekty planet radixowych i planet tranzytuj¹cych) i zmieszane z innymi ce-
chami (energie planet, znaków i domów). Im wiêcej bêdzie tych aspektów, tym
wiêksze bêd¹ zniekszta³cenia i napiêcia, zwolnienia i przyspieszenia.

Waga to mi³oœæ, partnerstwo oraz ich przeciwieñstwa i „wojny”. Zale¿y to
od tranzytów planet i tworzonych przez nie aspektów (odleg³oœci k¹towych).

Jeœli S³oñce w Wadze jest w kwadracie z Marsem (w odleg³oœci k¹towej 90
stopni od Marsa), to zarówno cechy S³oñca, jak i Wagi oraz Marsa bêd¹ znie-
kszta³cone. Obok cech pozytywnych, pojawiaæ siê bêd¹ cechy negatywne (któ-
re bêd¹ siê nasilaæ przy nieharmonijnych aspektach planet tranzytuj¹cych).
Mi³oœæ przeradzaæ siê bêdzie we wrogoœæ (w ró¿nych wariantach), a oziêb³oœæ
w czu³oœæ i odwrotnie. Towarzyszyæ temu bêd¹ cierpienia i niepokoje, wzloty
i upadki.

Podobnie jest w numerologii (astrologia i numerologia to pokrewne, uzu-
pe³niaj¹ce siê systemy). Ktoœ mo¿e mieæ dobr¹ Liczbê Drogi ¯ycia (np. Jedyn-
kê) i œwietne podliczby, jeœli jednak nie s¹ one harmonijne i nie wspó³graj¹ z in-
nymi liczbami daty urodzenia – np. z Liczb¹ Podœwiadomoœci (dzieñ naro-
dzin) i Liczb¹ Imienn¹ (suma cyfr w imieniu i nazwisku) – to osoba taka nie
zazna ziemskiego szczêœcia, wielkiego i trwa³ego spokoju oraz wielkich sukce-
sów (ujawniaæ bêdzie raczej z³e cechy i doœwiadczaæ cierpieñ i niepowodzeñ).
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Opis członów daty urodzenia

Data urodzenia to dzieñ, miesi¹c i rok urodzenia (po zsumowaniu: Liczba
Przeznaczenia lub Liczba Drogi ¯ycia).

Mimo i¿ dwoje ludzi mo¿e mieæ tak¹ sam¹ Liczbê Drogi ¯ycia, to nie bêdzie
mieæ takich samych Przeznaczeñ (najwy¿ej podobne). Zale¿y to od pozosta-
³ych liczb portretu numerologicznego.

Czynnoœci cz³owieka, to czynnoœci cia³a, nie duszy. Zdarzaj¹ siê one auto-
matycznie – pod wp³ywem si³ natury: aktywnej, pasywnej i neutralizuj¹cej (sto-
pieñ skomplikowania mechaniki ¿ycia na Ziemi wynosi 48; maksymalny we
Wszechœwiecie – 1536). Czynnoœci te podlegaj¹ czêœciowo kontroli wolnej woli
(w zale¿noœci od stanu œwiadomoœci) i s¹ modyfikowane.

LICZBA DNIA URODZENIA to Liczba Podœwiadomoœci (Duchowa).
Zwi¹zana jest ona z podœwiadom¹ sfer¹ ¿ycia cz³owieka i minionym czasem
(przesz³oœci¹). Pokazuje bogactwo duszy, œwiat odczuæ i uczuæ, procesy nie-
œwiadome. Jest to liczba dominuj¹ca w naszej osobowoœci. Odzwierciedla spon-
taniczne reakcje, instynktowne odruchy i sposoby niekontrolowanego zacho-
wania. Stany te odpowiadaj¹ reakcjom naszej podœwiadomoœci, podporz¹d-
kowanej prawej, intuicyjnej pó³kuli mózgu. Jest to nielogiczny, mistyczny, reli-
gijny, romantyczny i platoniczny magazyn pamiêci (dzia³aj¹cy podobnie jak
pamiêæ RAM w komputerze). W nim zawarte s¹ nasze myœli, pragnienia i do-
œwiadczenia ¿yciowe i tworz¹ siê (z dawnych samskar) pragnienia i wizje (syn-
tetyczne „wzory ¿ycia” przesz³ych ¿ywotów).

LICZBA MIESI¥CA URODZENIA to Liczba Œwiadomoœci: obecnego cza-
su, rozumowego myœlenia i dzia³ania. Gdy jesteœmy czegoœ œwiadomi i rozu-
miemy to – to mo¿emy kierowaæ wol¹ i cia³em (czyniæ).

LICZBA ROKU URODZENIA to Liczba Nadœwiadomoœci: wy¿szej wie-
dzy i Losu. Nie uœwiadamiamy jej sobie, lecz jej doœwiadczamy (poprzez olœnie-
nia, objawienia, realizacje, wewnêtrzne zakazy i przyzwolenia, os¹dy). Jest to
wewnêtrzny œwiadek w sercu, czynnie nas wspomagaj¹cy. Modl¹c siê do nie-
go, mo¿na otrzymaæ pomoc przez podœwiadomoœæ.

Liczba ta informuje nas o mo¿liwoœci dzia³ania w przysz³oœci i w nadœwia-
domoœci. Okreœla mistykê i wnêtrze.

Mimo i¿ Nadœwiadomoœæ jest u wszystkich jedna (wspólna), ma w ka¿dym
miejscu ró¿ne „zaprogramowania”. Dziêki niej mo¿na staæ siê bardziej dosko-
na³ym.
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LICZBA DROGI ¯YCIA to Liczba Przeznaczenia i Charakteru. Badamy j¹
w powi¹zaniu z innymi liczbami i podliczbami dominuj¹cymi.

PODLICZBY to niezredukowane liczby liczb g³ównych, ods³aniaj¹ce ich wnê-
trze. Wa¿ne s¹ zw³aszcza liczby jednoœci i dziesi¹tek. Pierwsze dominuj¹, a drugie
s¹ zdominowane. Wa¿na jest ich zgodnoœæ z innymi liczbami.

Aby „odczytaæ” w pe³ni datê urodzenia tworzy siê ró¿ne kombinacje jej cz³onów.
Z po³¹czenia Liczby Œwiadomoœci i Liczby Podœwiadomoœci otrzymuje

siê Liczbê Œwiadomoœci i Podœwiadomoœci.
Mówi ona o mo¿liwoœciach kontaktu podœwiadomoœci cz³owieka ze œwia-

domoœci¹. Jako cz³on podœwiadomo-œwiadomy wspó³gra z nadœwiadomoœci¹.
Oddzia³ywanie to mo¿e byæ u³atwione lub utrudnione. Przy u³atwionym, roz-

wój duchowy jest pog³êbiony i szybki. Cz³owiek mo¿e osi¹gaæ wy¿sze stany
œwiadomoœci i doœwiadczaæ oœwiecenia. Oczyszcza siê przez to wewnêtrznie
i zewnêtrznie i uwalnia od z³udzeñ. Dziêki harmonii pó³kul mózgu („¿eñskiej”
i „mêskiej”) przep³yw bodŸców z podœwiadomoœci do œwiadomoœci jest u³a-
twiony (bezb³êdny).

Z po³¹czenia Liczby Podœwiadomoœci i Liczby Drogi ¯ycia otrzymuje siê
Liczbê Podœwiadomoœci i Drogi ¯ycia.

Jest to po³¹czenie liczby dominuj¹cej (Liczby Dnia Urodzenia) z liczb¹ ogóln¹
(Liczb¹ Drogi ¯ycia). Zapisuje siê go jako A/D.

Liczb¹ Duchow¹ Jana Adama Stryki jest liczba 13/4, a Liczb¹ Drogi ¯ycia –
1. Zapisuje siê to jako 4/1. Jest to Liczba (uk³ad liczb) Podœwiadomoœci i Dro-
gi ¯ycia, czyli wp³ywu Podœwiadomoœci na Drogê ¯ycia. W TABELI WZA-
JEMNEGO ODDZIA£YWAMIA LICZB czytamy, ¿e jest to uk³ad przynosz¹-
cy nowe mo¿liwoœci rozwoju i powodzenia.

Aby to zg³êbiæ, trzeba sporz¹dziæ horoskop urodzeniowy (radix) i zbadaæ
go. Uwzglêdniæ trzeba przynajmniej S³oñce, Ksiê¿yc, ascendent i g³ówne pla-
nety oraz aspekty. Kombinacje ich mog¹ byæ równie niezwyk³e, co kombinacje
liczb.

Osoby urodzone w tym samym znaku Zodiaku mog¹ mieæ te same Liczby
Drogi ¯ycia, lecz ró¿ne jej sk³adowe (Liczbê Podœwiadomoœci, Liczbê Œwiado-
moœci, Liczbê Nadœwiadomoœci) lub te¿ te same Liczby Drogi ¯ycia i te same
sk³adowe. Osoby urodzone w ró¿nych znakach Zodiaku mog¹ mieæ nie tylko
tak¹ sam¹ Liczbê Drogi ¯ycia, ale tak¿e takie same Liczby Podœwiadomoœci,
Œwiadomoœci i Nadœwiadomoœci.

Liczbê Podœwiadomoœci i Liczbê Drogi ¯ycia widaæ w charakterze cz³owie-
ka. Liczby te kszta³tuj¹ cechy znaków S³oñca, Ksiê¿yca i Ascendentu w odpo-
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wiedni sposób. Jeœli znaki te s¹ s³abe w horoskopie urodzeniowym (negatyw-
ne, w upadku itd.), a Liczby Podœwiadomoœci i Drogi ¯ycia s¹ silne (np. Jeden
i Osiem), to osoba taka bêdzie mimo to silna i „s³oneczna”.

Inne znaczenie cz³onów daty urodzenia to: teza (dzieñ urodzenia), antyteza
(miesi¹c urodzenia) i synteza (rok urodzenia); pocz¹tek (inspiracja), œrodek
(kontynuacja), koniec (zwieñczenie); twórczoœæ, zaistnienie, przekaz; trans-
formacja, nadanie formy, zabezpieczenie; królestwo indywidualne, królestwo
spo³eczne, królestwo duchowe.

Sk³adniki te to trójstopniowy cykl dialektycznych przekszta³ceñ, stanowi¹cy
prawid³owoœæ rozwoju myœli (idei) i rzeczywistoœci. Stanowi¹ one trzy g³ówne
akordy w tonacji i trzy g³ówne funkcje stwórcze.

Dwoje ludzi mo¿e mieæ tak¹ sam¹ Liczbê Drogi ¯ycia, lecz odmienne jej
sk³adniki (Liczby Podœwiadomoœci, Œwiadomoœci i Nadœwiadomoœci) i pod-
liczby. Porównuj¹c je, mo¿na siê zorientowaæ, jak funkcjonuj¹ ci ludzie (razem
i osobno) i jak oddzia³uj¹ na siebie i na innych ludzi (w sferach podœwiado-
moœci, œwiadomoœci i nadœwiadomoœci).

Dzień Urodzenia
– Liczba Podświadomości (Duchowa)

Liczba Podœwiadomoœci to Liczba Duchowa. Ma ona wp³yw na nasze sto-
sunki cielesne (seksualne), dietê, przyjaŸnie, uk³ady partnerskie, dzia³alnoœæ pu-
bliczn¹, potrzeby, ambicje, pragnienia, nieuœwiadomione reakcji i sk³onnoœci.
Zwi¹zana jest z miesi¹cem ksiê¿ycowym („zabarwiaj¹cym” doœwiadczenia).

Liczba ta mówi o podœwiadomym umyœle: co on nam mówi i jakie bêd¹ tego
skutki.

Jeœli mówimy, ¿e Jan Adam Stryka urodzi³ siê 13.06.1953 r., to znaczy to, ¿e
jego Liczb¹ Podœwiadomoœci jest liczba 4 (13/4). Sk³ada siê ona z dominuj¹-
cej liczby 1 (S³oñce) i podporz¹dkowanej liczby 3 (Jowisz). Jest to liczba s³o-
neczna i twórcza. Choæ nie jest ³atwa, przynosi wznios³e doœwiadczenia ¿ycio-
we (rzeczy dziej¹ siê szybko i niespodziewanie) i zmusza do dzia³ania (cz³o-
wiek buduje fundament pod przysz³e sukcesy). Wiele siê musi namêczyæ, ale
te¿ wiele mo¿e osi¹gn¹æ. Pomaga mu Bóg i sumienie (cz³owiek wzrasta w mi-
³oœci do Boga i ludzi i ¿yje czêsto w zwi¹zku z Bogiem; w jodze).

Liczba ta wskazuje, jak jesteœmy postrzegani przez innych ludzi, jaka jest
nasza osobowoœæ, jakie czynniki kszta³tuj¹ nasz¹ indywidualnoœæ, z czym przy-
chodzimy na œwiat (samskary z poprzednich wcieleñ, reakcje podœwiadome),
jaki jest nasz start w doros³e ¿ycie (Cykl Produktywny).
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ZNACZENIE LICZB DNIA URODZENIA

DZIEÑ NUMER 1 wskazuje, ¿e jesteœ niezale¿n¹ indywidualnoœci¹, cz³o-
wiekiem zrêcznym, inteligentnym, utalentowanym i twórczym, nieco egocen-
trycznym, ceni¹cym siê wysoko, o bystrym, ch³onnym umyœle.

Jesteœ typem przywódcy, lidera, który u¿ywa swych cech konstruktywnie.
Cechuje ciê odwaga, inicjatywa, kwalifikacje przewodnika i uzdolnienia orga-
nizatorskie. Lubisz dawaæ wskazówki innym, nie zaœ je wykonywaæ. Wierzysz
w siebie, rzadko siê wahasz i chêtnie wychodzisz naprzeciw problemom. Twoj¹
dewiz¹ jest: „Problemy s¹ po to, aby je rozwi¹zywaæ, nie po to, by siê nimi przej-
mowaæ!” Na krótko mo¿esz byæ dobrym wspó³pracownikiem, kooperantem.

Przy z³ych aspektach mo¿esz mieæ k³opoty z koncentracj¹ i pamiêci¹ oraz
problemy partnerskie.

DZIEÑ NUMER 2 wskazuje, ¿e masz ³agodny charakter, jesteœ wyrozu-
mia³y, ¿yczliwy, chêtny do wspó³pracy z innymi, czu³y, emocjonalny, subtelny
i wyrafinowany. Potrafisz doceniæ to, co artystyczne i duchowe. Aby czuæ siê
pewnie i bezpiecznie, potrzebujesz towarzystwa ludzi. Masz dar tworzenia wokó³
siebie atmosfery pokoju i harmonii, co wydaje siê dziwne, gdy¿ jesteœ cz³owie-
kiem nerwowym, dra¿liwym i podatnym na depresje. Ucz siê l¿ejszego trakto-
wania ¿ycia; staraj siê dostrzegaæ jego weselsze strony.

Jesteœ urodzonym pomocnikiem, idealnym partnerem i wspó³pracownikiem.
Sumiennie i odpowiedzialnie realizujesz zadania innych. Jesteœ czu³y i tkliwy,
potrafisz uzewnêtrzniaæ refleksje. Czêsto myœlisz najpierw o innych, a potem
o sobie. Tak samo postêpujesz w trakcie realizowania planów. Zastanawiasz
siê nad czynami i postêpowaniem innych.

Musisz nauczyæ siê postêpowaæ tak, aby twoja dobrodusznoœæ nie by³a wy-
korzystywana.

DZIEÑ NUMER 3 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ sympatyczn¹, pe³n¹ optymi-
zmu, pozytywnie nastawion¹ do ¿ycia i nadzwyczaj komunikatywn¹. Potra-
fisz innym przekazaæ swój zapa³, ciep³o i radoœæ ¿ycia. Obdarzony jesteœ wy-
j¹tkowymi zdolnoœciami artystycznymi; mo¿esz wybiæ siê w ka¿dej dziedzi-
nie sztuk piêknych i osi¹gn¹æ znaczne sukcesy. Powinieneœ pracowaæ nad
koncentracj¹ i wytrwa³oœci¹, by unikaæ lekkomyœlnoœci, zmiennoœci i powierz-
chownoœci.

Chêtnie przebywasz z innymi (jesteœ towarzyski) i nawi¹zujesz kontakt. Na-
turalny urok zjednuje ci przyjaŸñ i podziw. Chêtnie stajesz siê obiektem zainte-
resowania w grupie. Wielostronnoœæ i wielowarstwowoœæ twojej osobowoœci
mo¿e powodowaæ dylemat, które z licznych talentów rozwijaæ.
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Ucz siê nie rozpraszaæ myœli; wytycz sobie g³ówny kierunek dzia³ania, który
bêdzie zgodny z g³ównym kierunkiem wszystkich ludzi: drog¹ do Boga.

DZIEÑ NUMER 4 wskazuje, ¿e masz naturê introwertyczn¹, powa¿n¹
i ma³o komunikatywn¹. Jesteœ cz³owiekiem praktycznym, metodycznym, sys-
tematycznym, pracowitym, odpowiedzialnym, prawdomównym, godnym za-
ufania, niechêtnym wobec zmian i niespodzianek. Mocno stoisz na ziemi („mu-
sisz dotkn¹æ, by uwierzyæ”). K³adziesz kamienie wêgielne, bêd¹ce dla innych
baz¹ do dalszej dzia³alnoœci. Twoje ¿ycie przebiega intensywnie i twórczo.
Poszukujesz sposobu na przebudowanie œwiata. Jesteœ praktykiem i prag-
matykiem; szczególnie w po³¹czeniu z materialnymi dobrami mo¿esz osi¹-
gn¹æ szczególne sukcesy. Zawsze pracujesz sumiennie, wed³ug okreœlonego
planu. Pragniesz osi¹gn¹æ sprawiedliwoœæ dla siebie i innych.

Powinieneœ nauczyæ siê l¿ejszego traktowania ¿ycia – dostrzegania wesel-
szych, pozytywnych jego stron.

DZIEÑ NUMER 5 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ aktywn¹, niespokojn¹, ner-
wow¹, pe³n¹ entuzjazmu, kochaj¹c¹ wolnoœæ i pragn¹c¹ ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, nie
obci¹¿on¹ ¿adnymi ograniczeniami czy przeszkodami. Posiadasz bogat¹ wy-
obraŸniê i ¿yw¹, b³yskotliw¹ inteligencjê. Jesteœ pe³en w¹tpliwoœci. Uwielbiasz
zmiany, których ci nie zabraknie. Czêsto bêd¹ to zmiany nieoczekiwane i nag³e,
dlatego powinieneœ byæ na nie przygotowany.

Jesteœ bardzo wszechstronny i komunikatywny. Mo¿esz byæ mistrzem s³owa
lub uznanym wokalist¹. Wszystko robisz szybko i bez sprzeciwu. Szukasz no-
wych doœwiadczeñ. Nie pozostajesz w jednym miejscu, lecz podró¿ujesz i zmie-
niasz miejscowoœci i otoczenie. Chêtnie podró¿ujesz szybkimi pojazdami. Cha-
rakteryzuje ciê duchowoœæ i dowcip, co jest zwodnicze, gdy¿ ostrym jêzykiem
sprawiasz innym ból. Pracowa³ bêdziesz co najmniej w dwóch miejscach. Wy-
konywaæ mo¿esz z powodzeniem kilka czynnoœci naraz (ogl¹daæ telewizjê, s³u-
chaæ muzyki, pisaæ, czytaæ, przegryzaæ, myœleæ o wa¿nych sprawach, nuciæ pio-
senkê, stroiæ g³upie miny, wycieraæ kurze itd.).

DZIEÑ NUMER 6 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ pe³n¹ wdziêku i s³odyczy; ¿ycz-
liw¹ wobec otoczenia; kochaj¹c¹ dom, rodzinê, przyjació³; obowi¹zkow¹,
zw³aszcza wobec najbli¿szych, dla których gotów jesteœ poœwiêciæ swe pra-
gnienia czy wygody. Przywi¹zany jesteœ do tradycji, która, twoim zdaniem, zbli¿a
i ³¹czy ludzi. Jesteœ profesjonalist¹. Wewnêtrzn¹ równowagê tracisz jedynie
w przypadku, gdy nie znajdujesz aprobaty wœród otoczenia. Jesteœ wtedy nie-
przyjemny, krytyczny i osch³y.
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Has³em przewodnim dla ciebie jest gromadzenie wszelkich doœwiadczeñ,
przez co pog³êbiasz swoj¹ m¹droœæ (wiedzê) i wyrabiasz charakter. Dobrze
czujesz siê w domowym zaciszu, wœród rodziny. Wiele bierzesz od ¿ycia. Do
s³ów–kluczy w twoim ¿yciu mo¿esz dopisaæ s³owa porz¹dek i harmonia. Chêt-
nie przejmujesz odpowiedzialnoœæ za innych. Je¿eli coœ nie gra, obarczasz ich
za to win¹.

DZIEÑ NUMER 7 wskazuje, ¿e jesteœ powa¿ny i pragniesz dotrzeæ do sed-
na sprawy. Masz sk³onnoœæ do analizowania i rozmyœlania nad istot¹ Bytu.
Obdarzony jesteœ ogromn¹ intuicj¹, inteligencj¹ i licznymi talentami. Najbar-
dziej pasjonuje ciê zg³êbianie tajników ludzkiej duszy. Cechuje ciê rozs¹dek,
rezerwa, powœci¹gliwoœæ, smutek i melancholia. Wydajesz siê zagadkowy, jako
¿e jesteœ spokojnym, milcz¹cym cz³owiekiem, ci¹gle poszukuj¹cym, choæ nie
w celu przypodobania siê innym. Bardziej interesuj¹ ciê g³êbsze ni¿ powierz-
chowne oceny. Sprawiasz wra¿enie cz³owieka powa¿nego i odpowiedzialne-
go. Wiêksz¹ wagê przywi¹zujesz do filozofii duchowej ni¿ do praktyki. Masz
sk³onnoœæ do mistyki, lecz poci¹ga ciê tak¿e sztuka, szczególnie taniec i muzy-
ka. W materialnym œwiecie nie jest ci ³atwo ¿yæ, choæ ho³ubisz materiê i pole-
gasz na niej. Nierzadko popadasz w stan przygnêbienia i smutku.

DZIEÑ NUMER 8 wskazuje, ¿e masz trzeŸwy umys³, jesteœ ostro¿ny i masz
zimn¹ krew, zw³aszcza w sprawach finansowych. Nienawidzisz przeciêtnoœci
i po³owicznoœci i masz siln¹ osobowoœæ. Cechuje ciê ogromna ambicja, nad-
zwyczajna zdolnoœæ koncentracji, wytrwa³oœæ i pracowitoœæ. Jesteœ urodzonym
szefem i organizatorem. „Grozi” ci pasmo sukcesów w tej dziedzinie, choæ nie
jesteœ cz³owiekiem spokojnym i nudnym. Posiadasz moc i si³ê przebicia. Z ³a-
twoœci¹ przewodzisz innym, a zarazem ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ rzetelnie
i dzielnie troszczysz siê o ich zarobki. Przyci¹gasz potrzebuj¹cych pomocy, gdy¿
wykazujesz zrozumienie dla ich problemów i masz wypróbowane metody po-
stêpowania z ludŸmi w ró¿nych sytuacjach. Nie sk¹pisz rady i czynu, aby komuœ
pomóc. Potrafisz urzeczywistniæ wiele celów, zarówno komercyjnych, jak i fi-
lantropijnych.

DZIEÑ NUMER 9 wskazuje, ¿e jesteœ altruist¹, wra¿liwym na ludzk¹ krzyw-
dê i niesprawiedliwoœæ. Abyœ móg³ pracowaæ z po¿ytkiem dla siebie i innych,
potrzebujesz pe³nej niezale¿noœci. Twoj¹ pasj¹ s¹ podró¿e. Posiadasz tak licz-
ne zdolnoœci, i¿ bez trudu wyró¿nisz siê jako artysta, intelektualista i cz³owiek
twórczy. Nie powinieneœ zapominaæ o potrzebach swych bliŸnich.

Cechuje ciê zrozumienie i sympatia. Czekaj¹ ciê liczne doœwiadczenia i przy-
gody. Posiadasz potrzeby psychiczne i duchowe. Szczególnie ³atwo przycho-
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dzi ci nauka muzyki, literatury; jesteœ wra¿liwy na piêkno i sztukê. Poprzez pod-
ró¿e gromadzisz doœwiadczenia ¿yciowe, uczysz siê tolerancji do siebie i in-
nych oraz pog³êbiasz odczuwanie i rozumienie œwiata.

DZIEÑ NUMER 10 wskazuje, ¿e masz naturê przywódcz¹ i niezale¿n¹. Kro-
czysz przez ¿ycie swoj¹ drog¹, bez uciekania siê do pomocy innych. Posiadasz
szeroki wachlarz zdolnoœci i cech sprzyjaj¹cych osi¹gniêciu sukcesów w ka¿-
dej dziedzinie. Odznaczasz siê silnym charakterem; jesteœ zaborczy, emanujesz
pewnoœci¹ siebie, si³¹ woli i poczuciem w³asnej wartoœci.

W dawnych czasach by³byœ alchemikiem (masz zdolnoœæ przekszta³ca-
nia materia³ów w now¹, lepsz¹ formê). Twoim polem dzia³ania jest ob-
szar zmian.

Posiadasz duchowe uzdolnienia i energiê, a sukcesy osi¹gasz w tych dzie-
dzinach, przed którymi inni odczuwaj¹ strach. Twoimi s³owami–kluczami s¹
kreatywnoœæ i oryginalnoœæ. Kochasz rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê pro-
blemów. Posiadasz instynkt obroñcy. Niebezpieczeñstwa potrafisz omijaæ tak,
aby nie ucierpia³ twój presti¿.

DZIEÑ NUMER 11 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ natchnion¹, o niezwyk³ej in-
tuicji. Powinieneœ ufaæ swojemu wewnêtrznemu g³osowi i zdaæ siê na swe prze-
czucia. Posiadasz b³yskotliwy umys³, bogat¹ wyobraŸniê i zdolnoœci poetyckie.
Jesteœ bardzo wra¿liwy, o szlachetnych d¹¿eniach. Powinieneœ kontrolowaæ swe
emocje; bêdzie to gwarancj¹ równowagi i po¿ytecznego wykorzystania umie-
jêtnoœci dla innych.

Inspiruj¹ ciê idee. Twoja osobowoœæ emanuje energi¹ w ka¿dej sytuacji.
Zw³aszcza dobrze masz rozwiniête uzdolnienia i opanowane kwalifikacje. Twój
sposób dzia³ania jest twórczy, oryginalny i szybki. Jesteœ delikatny, dlatego chêt-
nie czynisz dobro. Nie powinieneœ przesadzaæ z obra¿aniem siê na innych. Wiele
znaczy dla ciebie presti¿. Powinieneœ uczyæ siê godzenia z cierpieniem i brania
(a nie tylko dawania). Staraj siê unikaæ egocentryzmu i che³pienia siê swymi
osi¹gniêciami.

DZIEÑ NUMER 12 wskazuje, ¿e jesteœ sympatyczny, przyjazny, pe³en en-
tuzjazmu i weso³y. Najlepiej czujesz siê w licznym towarzystwie, wœród ludzi.
Wiêksze szanse na sukces masz w dziedzinach artystycznych (zw³aszcza w li-
teraturze) ni¿ w innych, na przyk³ad w handlu. £atwiej osi¹ga³ bêdziesz cele,
gdy nauczysz siê koncentracji i panowa³ bêdziesz nad swymi zmiennymi na-
strojami i nadwra¿liwoœci¹.

Cechy fizyczne i duchowe czyni¹ ciê osob¹ przyci¹gaj¹c¹ i przyjaŸnie nasta-
wion¹ do ludzi. Ferujesz rozwa¿ne opiniê i przez to pobudzasz innych do dzia-
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³ania. Jesteœ towarzyski i mo¿esz wprowadzaæ w ¿ycie kanony mody. Potrafisz
kochaæ, a sw¹ mi³oœæ odpowiednio wyra¿aæ. Nie powinieneœ marnowaæ ener-
gii, ¿eby mieæ dosyæ si³y w sytuacji, na której ci zale¿y.

DZIEÑ NUMER 13 wskazuje, ¿e jesteœ pracowity, metodyczny i zdyscypli-
nowany. Zmierzasz do celu powoli, ale konsekwentnie. Masz sk³onnoœæ do
introwersji. Jesteœ ma³o komunikatywny i niechêtnie zwracasz siê o pomoc do
innych. Wolisz sam podejmowaæ decyzje, nie szukaj¹c u nikogo rady. Wibracja
ta nie jest pechowa, lecz szczêœliwa. Mo¿esz wiele zdzia³aæ i staæ siê geniuszem.

Pragniesz mi³oœci i akceptacji ze strony otoczenia. Du¿o wysi³ku bêdzie ciê
jednak kosztowa³o pozbycie siê sk³onnoœci do depresji i nadmiernej powagi
oraz nauczenie siê wyra¿ania swych uczuæ.

Lubisz przewodziæ ludziom i czynisz to z pasj¹ (Jedynka – aspekt s³onecz-
ny). Inni chêtnie pracuj¹ pod twoim kierunkiem. Wœród swoich s³ów–kluczy
mo¿esz dopisaæ sobie s³owa struktura, dok³adnoœæ, dzielnoœæ. Posiadasz wy-
bitne uzdolnienia, zw³aszcza w zakresie formu³owania myœli i planów. Reali-
zujesz je ze starannoœci¹ i przezornoœci¹. Jesteœ dok³adny i dzielny. Koncen-
trujesz siê na okreœlonych dokonaniach. Powinieneœ wiêcej energii u¿ywaæ na
uczynienie ¿ycia pe³nym ekspresji.

DZIEÑ NUMER 14 wskazuje, ¿e odznaczasz siê oryginaln¹, twórcz¹ i nie-
skrêpowan¹ osobowoœci¹. Nie znosisz wszelkiej rutyny. Pragniesz ¿ycia ak-
tywnego, obfituj¹cego w silne bodŸce i podniety emocjonalne. Powinieneœ po-
skramiaæ niecierpliwoœæ i d¹¿enie do zmian za wszelk¹ cenê. Mimo i¿ jesteœ
obdarzony bogat¹ wyobraŸni¹ i b³yskotliw¹ inteligencj¹, zmarnujesz szanse na
sukces, jeœli nie zdo³asz skoncentrowaæ swych wysi³ków na jednym celu, od-
wo³uj¹c siê do rozumu i si³y charakteru.

Chcesz dawaæ œwiadectwo prawdzie. K³amstwa przyjmujesz ze wstrêtem i rzadko
pozwalasz sobie na nie, chyba ¿e z koniecznoœci. Mimo to mo¿esz zostaæ niez³ym
krytykiem. Twój dobry smak i wysoki poziom umiejêtnoœci mog¹ okazaæ siê przy-
datne innym i tobie samemu. D¹¿ysz do osi¹gniêcia czegoœ wa¿nego, stanowisz
przyk³ad ¿ywego i twórczego ducha. Masz p³odn¹ fantazjê i lubisz zmiany i szyb-
kie dzia³ania. Powinieneœ uwa¿aæ, by nie zagubiæ w³aœciwej drogi dzia³ania.

DZIEÑ NUMER 15 wskazuje, ¿e jesteœ domatorem, osob¹ uczciw¹, o wiel-
kim sercu. Potrzebujesz wsparcia i nieustannych dowodów mi³oœci ze strony
swych bliskich. Szczêœcie oznacza dla ciebie odpowiedzialnoœæ za rodzinê. Pa-
triarchalny, nadopiekuñczy stosunek do niej mo¿e przysparzaæ ci k³opotów.
Nie b¹dŸ przekonany, ¿e wiesz, co jest najlepsze dla twych bliskich. Umiejêtnie
wykorzystuj swe poczucie wolnoœci i nieskrêpowania. Tylko wtedy dom, ro-
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dzina i przyjaciele daj¹ ci pe³ne zadowolenie i si³ê do dzia³ania. Szczególnie
interesowaæ ciê bêdzie wychowanie i prawo.

Mo¿esz osi¹gn¹æ sukcesy jako mówca, rzecznik, pracownik naukowy lub
pisarz. Odpowiednie s¹ dla ciebie massmedia – radio, telewizja. Oryginalne
pomys³y mog¹ ci zapewniæ sukces i materialne dobra. Akceptujesz piêkno we
wszelkich formach. Cechuje ciê poczucie odpowiedzialnoœci. Nie powinieneœ
pozwoliæ siê wykorzystywaæ.

DZIEÑ NUMER 16 wskazuje, ¿e posiadasz bogactwo ¿ycia wewnêtrznego
i olbrzymi¹ intuicjê. Jesteœ introwertyczny i zarazem otwarty na œwiat; posia-
dasz przy tym cechy i zdolnoœci niezbêdne, aby triumfowaæ w ka¿dej niemal
dziedzinie. Interesuje ciê w równym stopniu rozwój duchowy, co osi¹ganie do-
brobytu materialnego. Nieustannie analizujesz siebie samego, d¹¿¹c do do-
skona³oœci duchowej, intelektualnej i profesjonalnej. Zbytnia powœci¹gliwoœæ
i nieumiejêtnoœæ okazywania uczuæ sk³aniaæ ciê bêd¹ ku samotnoœci.

Jesteœ przebieg³y i miêkki. Nie jest ci przez to l¿ej. Mo¿e ciê nadw¹tlaæ igno-
rancja, ale potrafisz te¿ rozwi¹zywaæ abstrakcyjne problemy. Bywasz niecier-
pliwy, zw³aszcza, gdy w otaczaj¹cym ciê krêgu znajduj¹ siê ludzie nudni i nie-
odpowiedzialni; w takich sytuacjach potrafisz uk³uæ. Nie przeszkadzaj¹ ci lu-
dzie, którzy nie umiej¹ siê chwaliæ swoimi uzdolnieniami. Rzeczy subtelne obok
przera¿aj¹cych kszta³tuj¹ twoje ¿ycie. Powinieneœ niekiedy byæ mniej powa¿ny,
a bardziej odwa¿ny. Intensywnoœæ koncentracji mo¿e ciê prowadziæ do depre-
sji, je¿eli za ma³o wypoczywasz.

DZIEÑ NUMER 17 wskazuje, ¿e jesteœ praktyczny, kierujesz siê zdrowym
rozs¹dkiem i masz talent do realizowania wielkich projektów. Mo¿esz liczyæ
na spore sukcesy finansowe, pod warunkiem, ¿e bêdziesz odwo³ywa³ siê do
swojej inteligencji i „nosa” w sprawach handlowych. Silna osobowoœæ i umie-
jêtnoœæ rz¹dzenia predestynuj¹ ciê do stanowisk kierowniczych i zarz¹dzania
wielkimi przedsiêbiorstwami z sukcesem.

Posiadasz niespotykan¹ witalnoœæ i odwagê cywiln¹. Robisz dobre wra¿e-
nie na swoich partnerach w trakcie rozmowy i zawsze wypadasz dobrze. Poza
tym posiadasz klucz do osi¹gania wewnêtrznego spokoju, a w efekcie uk³ada
ci siê tak samo dobrze z samym sob¹, jak z innymi. Twoja energia i mentalnoœæ
odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê, obojêtnie jaki zawód wybierzesz.

DZIEÑ NUMER 18 wskazuje, ¿e posiadasz temperament gwa³towny i im-
pulsywny, co w po³¹czeniu z wrodzon¹ z³oœliwoœci¹ nierzadko bywa przyczyn¹
licznych komplikacji ¿yciowych. Jesteœ œwietnym obserwatorem, o przenikli-
wym, analitycznym umyœle. Pragniesz zg³êbiaæ sedno ka¿dej sprawy. Jesteœ nie-
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zale¿ny, wymagaj¹cy i wybredny; sk³onny by samotnie iœæ przez ¿ycie, a nie wieœæ
nudn¹, przeciêtn¹ egzystencjê, nie wyró¿niaj¹c siê z t³umu.

Twoje nastawienie emocjonalne balansuje miêdzy dwoma skrajnoœciami.
Umiesz oceniaæ, co jest duchowe, a co materialne. Nic nie mo¿e ciê zszokowaæ
ani przeraziæ, gdy¿ twoje rozumienie jest wszechstronne. Momentami mo¿esz
byæ opiesza³y. W okazywaniu zaufania kierujesz siê czujnoœci¹ i roztropnoœci¹.
Jako zarz¹dca pieniêdzmi jesteœ szlachetny, lojalny i godny zaufania. Twoje
idea³y s¹ wysokie, powinieneœ troszczyæ siê, aby nie straciæ ich z oczu, je¿eli
chcesz je osi¹gn¹æ.

DZIEÑ NUMER 19 wskazuje, ¿e jesteœ niezale¿ny, zmienny, oryginalny i eg-
zaltowany. Jeœli nie zdo³asz poskromiæ swej wybuchowej natury, twoje ¿ycie
bêdzie naje¿one trudnoœciami. Podchodzisz do ¿ycia w sposób emocjonalny
i twórczy. Twoje ¿ycie jest burzliwe i awanturnicze. Obdarzony ogromn¹ ener-
gi¹ i hartem ducha, potrafisz stawiaæ czo³a wszelkim przeciwnoœciom ¿ycio-
wym, nierzadko bêd¹cych konsekwencj¹ twojego sposobu bycia. Wewnêtrzna
si³a pomaga ci podnieœæ siê z ka¿dego upadku i, jeœli trzeba, zaczynaæ od nowa.

Twoim symbolem jest nieustannie krêc¹ce siê Ko³o Wszechœwiata, Sundar-

sana Cakra, od stworzenia do koñca. Poruszasz siê w wymarzonym przez
siebie obszarze doœwiadczeñ, który zajmuje sporo uwagi. Twoje odczuwanie
jest silne i intensywne, wyra¿aj¹ce siê w przedziale od mi³oœci do nienawiœci.
Jesteœ ekspresywny; za pomoc¹ s³ów mo¿esz wywrzeæ dobre wra¿enie, szcze-
gólnie wtedy, gdy masz do ujawnienia coœ pozytywnego. Poprzez czyny rów-
nie¿ bywasz odbierany dodatnio. Sprzyja ci szczêœcie i przygody. Powinieneœ
uwa¿aæ, aby bezpiecznie dojœæ do czegoœ i byæ zadowolonym z rezultatu.

DZIEÑ NUMER 20 wskazuje, ¿e jesteœ nieœmia³y i niepewny siebie. Potrze-
bujesz nieustannych dowodów mi³oœci, wsparcia i bliskoœci. Na ogó³ jesteœ po-
godny, pokojowo usposobiony, dzieciêco naiwny, wra¿liwy, podejrzliwy i ³agod-
ny. Takt, umiar i dyplomacja sprawiaj¹, ¿e ¿yjesz w zgodzie z wszystkimi. Mo-
¿esz odgrywaæ rolê mediatora we wszelkiego rodzaju sporach i konfliktach.

Posiadasz szczególn¹ wolê i moc dzia³ania. Prowadzisz poszukiwania na
obszarze duchowym, umys³owym b¹dŸ materialnym. Chêtnie pomagasz innym.
Jesteœ cz³owiekiem o gor¹cym sercu, przyjaznym, czu³ym i zawsze lojalnym. Nie
znajdziesz siê w nieprzewidzianych sytuacjach. Nie dajesz tak wiele, aby nic nie
zosta³o dla ciebie. Wykorzystaj swoj¹ moc i energiê, ukierunkowuj¹c je na za-
chowanie zdrowia. Staraj siê panowaæ nad swymi emocjami.

DZIEÑ NUMER 21 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ towarzysk¹ i wylewn¹. Od-
znaczasz siê fascynuj¹c¹ osobowoœci¹. Cenisz sobie przyjaŸnie i kontakty z ludŸ-
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mi. Z drugiej strony cechuje ciê egoizm i zmiennoœæ nastrojów. Czêsto postê-
pujesz tak, jak ci wygodnie, nie licz¹c siê z otoczeniem.

Jesteœ szczêœciarzem: oprócz interesuj¹cej osobowoœci, posiadasz magiczn¹
si³ê przyci¹gania. Potrafisz wspó³pracowaæ z innymi. Jesteœ towarzyski; wielu
ludzi mo¿esz przyci¹gn¹æ na swoj¹ stronê, bez wzglêdu na p³eæ. Twoje talenty
s¹ wielostronne; wiesz, w jaki sposób je ³¹czyæ. Wykorzystujesz je zarówno
w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym. Powinieneœ unikaæ rozpraszania siê i pa-
nowaæ nad swymi emocjami. Ca³¹ swoj¹ energiê i zdolnoœci powinieneœ sku-
piaæ na jednym celu, wówczas bez trudu zrealizujesz swoje plany ¿yciowe.

DZIEÑ NUMER 22 wskazuje, ¿e masz szansê wznieœæ siê na wy¿szy po-
ziom ¿ycia materialnego. Emanuje z ciebie si³a i wibruj¹ca moc, umo¿liwiaj¹ca
wdra¿anie planów i projektów. Mog¹ one staæ siê kamieniem milowym w hi-
storii ludzkoœci. ¯ycie twoje bêdzie oparte na szczytnych idea³ach i s³u¿bie ludz-
koœci. Ci¹¿y na tobie wielka odpowiedzialnoœæ wzglêdem spo³eczeñstwa, w któ-
rym ¿yjesz. Jeœli sprostasz temu wyzwaniu, zas³u¿ysz sobie na pamiêæ i g³êbok¹
wdziêcznoœæ potomków. Jeœli natomiast nie czujesz siê na si³ach, aby ¿yæ zgod-
nie z wibracj¹ tej liczby, powinieneœ ograniczyæ siê do spe³niania roli uczciwe-
go, pracowitego i odpowiedzialnego cz³owieka, wype³niaj¹cego sumiennie swe
powinnoœci.

Rzadko bywasz atakowany przez w¹tpliwoœci, gdy¿ posiadasz sprawdzone
zaufanie do siebie. Jesteœ obdarowany intelektualnymi i emocjonalnymi uzdol-
nieniami. Mo¿esz udzielaæ pomocy s³abszym i potrzebuj¹cym. Nie stracisz
z oczu równie¿ w³asnych celów. W niektórych sprawach mo¿esz zajmowaæ po-
stawê iœcie konserwatywn¹. Nie powinieneœ daæ siê zamkn¹æ w klasztorze (wraz
z idea³ami!). Pozostañ wolnym cz³owiekiem, by zadania mog³y byæ nadal wy-
pe³niane.

DZIEÑ NUMER 23 wskazuje, ¿e jesteœ bardzo inteligentny, wszechstron-
nie uzdolniony, uczuciowy; masz wszelkie dane, aby odnosiæ sukcesy w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia. Wybijasz siê zarówno na polu intelektualnym, artystycznym,
jak i zawodowym. Jesteœ pewny siebie, posiadasz bystry, przenikliwy i anali-
tyczny umys³. Zawsze potrafisz szybko i trafnie oceniæ sytuacjê czy ludzi, z któ-
rymi masz do czynienia. Twój s³ownik jest bogaty, st¹d umiejêtnoœæ wyœmieni-
tego wyra¿ania siebie. Mo¿esz byæ œwietnym mówc¹, pisarzem, œpiewakiem,
wyk³adowc¹ lub nauczycielem. W zbyt ma³ych pomieszczeniach czujesz siê skrê-
powany, preferujesz wolnoœæ i nie wi¹¿esz siê z nikim. Chêtnie i szybko wyda-
jesz oceny. Posiadasz wielu wielbicieli. Masz w sobie wiele mi³oœci i dzia³asz
szybko. Jesteœ sympatyczny, pe³en uroku i wewnêtrznego ciep³a. Staraj siê nie
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byæ podejrzliwym i panuj nad temperamentem. Okreœlony stan ducha mo¿e
powodowaæ nadmiern¹ zmiennoœæ i nieobliczalnoœæ.

DZIEÑ NUMER 24 wskazuje, ¿e jesteœ niezwykle pracowity i uparcie d¹-
¿ysz do wyznaczonych celów. Lubisz ¿ycie rodzinne; jesteœ odpowiedzialny
i energiczny. Cechuje ciê g³êboki humanitaryzm, dlatego powinieneœ poœwiêciæ
siê s³u¿bie innym, pracuj¹c np. w oœwiacie czy s³u¿bie zdrowia. Wiele satysfak-
cji znajdujesz w dawaniu szczêœcia innym. Uczysz siê chêtnie i nak³aniasz in-
nych do nauki, co czyni ciê odpowiednim nauczycielem. Powinieneœ pracowaæ
w kooperacji z partnerami. ¯ycie traktujesz powa¿nie; uczysz siê twórczej dzia-
³alnoœci, nie godzisz siê jednak na przejmowanie pe³nego ciê¿aru ¿ycia. Chêt-
nie przebywasz w domu; chêtnie otaczasz siê ciekawymi rzeczami. Obdarzony
jesteœ uzdolnieniami artystycznymi. Wykazujesz sk³onnoœæ do dogmatyzmu.
Przeœladowaæ ciê mo¿e pesymizm. Przejmowaæ siê mo¿esz nieistotnymi spra-
wami. Nie ponosisz odpowiedzialnoœci za to, czym nie obarczasz siebie. Wy-
korzystaj tê cechê, aby twoja gotowoœæ nie sk³oni³a ciê zejœcia na z³¹ drogê.

DZIEÑ NUMER 25 wskazuje, ¿e jesteœ powœci¹gliwy w wyra¿aniu swych
myœli i uczuæ. Posiadasz g³êbokie ¿ycie wewnêtrzne i kierujesz siê surowymi
zasadami etyczno-moralnymi. Ujawniasz zdolnoœci wizjonerskie i jasnowidz¹-
ce. D¹¿ysz do zg³êbienia tajemnic Wszechœwiata. Jesteœ surowy i wymagaj¹cy
wobec siebie samego; czujesz potrzebê ci¹g³ego doskonalenia siê i poszerzania
wiedzy. Jesteœ samotny wœród ludzi. Wewnêtrzny spokój i szczêœcie odnajdu-
jesz w kontakcie z przyrod¹.

Chcesz dojœæ do prawdy, a twoje ¿ycie jest nieustannym poszukiwaniem
szczeroœci, lojalnoœci oraz rzetelnoœci wœród subtelnych jego aspektów. Ce-
chuje ciê wielostronnoœæ przemyœleñ intelektualnych, co sprawia, ¿e posiadasz
g³êbokie zrozumienie dla œwiata, otoczenia i bliŸnich. Posiadasz wybitn¹ fan-
tazjê. Jesteœ cz³owiekiem spokojnym, który nie zawsze wszystko rozumie. Po-
stêpujesz rozwa¿nie, w sposób przemyœlany; czêsto stawiasz sobie jednak zbyt
wysokie wymagania, co powoduje, i¿ pojawiaj¹ siê niespe³nienia. Dziêki du¿ej
wytrwa³oœci mo¿esz w koñcu osi¹gn¹æ cel. Nie przesadzaj z zani¿aniem w³a-
snej wartoœci i broñ siê przed melancholi¹ i depresj¹.

DZIEÑ NUMER 26 wskazuje, ¿e jesteœ pe³en temperamentu, ulegasz swym
emocjom i charakteryzujesz siê zmiennoœci¹ nastrojów. Z natury jesteœ ³agod-
ny, pe³en ciep³a i serdecznoœci wobec otoczenia. Jednoczeœnie posiadasz zdol-
noœci przywódcze i ³atwo osi¹gasz sukcesy. Wielk¹ wagê przywi¹zujesz do po-
zycji spo³ecznej, pieniêdzy, rodziny i gotowy jesteœ walczyæ o nie. Odczuwasz
wielki szacunek dla tych, którym siê to uda³o. Dla zachowania zdrowia psy-
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chicznego powinieneœ zachowywaæ równowagê miêdzy uczuciami a przywi¹-
zaniem do dóbr materialnych.

Posiadasz witaln¹ naturê i du¿o energii. Moc promieniuje z ciebie. Wi¹-
¿e siê to z twoimi uzdolnieniami, wspó³prac¹ z innymi i du¿ymi potrzeba-
mi. Starasz siê ulepszyæ ¿ycie, poprawiæ je, aby w zdrowiu i z przyjemno-
œci¹ je prze¿yæ.

DZIEÑ NUMER 27 wskazuje, ¿e jesteœ indywidualist¹, kochaj¹cym wol-
noœæ i nieznosz¹cym dominacji i zale¿noœci. Mimo ekstrawagancji i niechêci
do podporz¹dkowania siê normom spo³ecznym, potrzebujesz bliskoœci ¿yczli-
wych ci ludzi. Tylko w ich towarzystwie zdolny jesteœ uzewnêtrzniæ swe praw-
dziwe uczucia czy emocje. Troszczysz siê o to, aby zebraæ wiele doœwiadczeñ.
Jesteœ intelektualnie doskona³y i prawdziwie odczuwasz subtelnoœæ. Okazu-
jesz wspó³czucie innym. Myœlisz g³êboko i intensywnie o wielu sprawach. Masz
wybuja³¹ fantazjê; na podstawie jednego szkicu mo¿esz sobie wszystko wy-
obraziæ. Nigdy nie tracisz orientacji. Z tego powodu d³ugo przygotowywane
plany i projekty s¹ dla ciebie fascynuj¹ce. Oprócz tego interesuj¹ ciê sprawy,
do których mo¿esz podejœæ z dystansem. Sukcesy mo¿esz odnieœæ na kolei, na
statku i w ³¹cznoœci. Interesuje ciê mistyka, okultyzm i magia. W tych dziedzi-
nach (i pokrewnych) mo¿esz odnieœæ najwiêksze sukcesy.

Staraj siê nie zapominaæ o sprawach ziemskich i unikaj sytuacji wymagaj¹-
cych objaœnieñ. Ucz siê okazywaæ uczucia wobec najbli¿szych i nie zaniedbuj
ich (kosztem spraw ludzi obcych).

DZIEÑ NUMER 28 wskazuje, ¿e jesteœ ekstrawagancki. Intryguje ciê wszyst-
ko, co niezwyk³e i nieprzeciêtne. Obdarzony jesteœ silnym charakterem, am-
bicj¹ i niezale¿noœci¹. Pragniesz czuæ siê wolnym. Masz dar przekonywania
i perswazji. Nieustannie obmyœlasz wielkie projekty; brak ci jednak wytrwa³o-
œci w ich realizacji. Twoje pomys³y mog¹ wykorzystywaæ inni.

Masz upór i kwalifikacje przewodnika, siln¹ konstrukcjê psychiczn¹ i mo¿-
liwoœæ wyra¿ania jej w pracy o charakterze organizatorskim. Lepiej pracujesz
z partnerami ni¿ sam. Mo¿esz osi¹gn¹æ s³awê w takich naukach, jak chemia,
fizyka, wiedza przyrodnicza. Twoje pozytywne dzia³ania ulegaj¹ zmianom. Nie
powinieneœ staraæ siê osi¹gn¹æ pe³nej niezale¿noœci, gdy¿ mo¿e to spowodo-
waæ utratê przyjació³.

DZIEÑ NUMER 29 wskazuje, ¿e jesteœ wybitn¹ osobowoœci¹. Jesteœ zmienny
i pe³en temperamentu. Interesujesz siê wieloma rzeczami naraz. Cechuje ciê
wyj¹tkowa intuicja, idealizm i uczuciowoœæ. Cechy te wykorzystujesz w s³u¿bie
dla swych bliŸnich. Bêd¹c z natury niepoprawnym indywidualist¹, trudno ci
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jest dostosowaæ siê do przyjêtych norm postêpowania i konwenansów; wolisz
¿yæ wed³ug w³asnych norm, zasad i regu³. Pisane s¹ ci ogromne sukcesy, ale
tylko wówczas, gdy w inteligentny sposób wykorzystasz swe zalety.

Dzia³asz w sposób zdecydowany. Potrafisz przyci¹gaæ jak magnes, dziêki
czemu mo¿esz osi¹gn¹æ du¿y sukces spo³eczny. Posiadasz umiejêtnoœæ wspó³-
dzia³ania, lecz bardziej w obszarach intelektualnych ni¿ uczuciowych. Doœwiad-
czenie uczy ciê rozumieæ innych. Starasz siê wiele dawaæ. Nie powinieneœ prze-
sadzaæ z analizowaniem swych przyjació³ i znajomych.

DZIEÑ NUMER 30 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ lubi¹c¹ porz¹dek i ³ad. Jesteœ
lubiany przez otoczenie i sympatyczny, ale niesta³y. Posiadasz uzdolnienia ar-
tystyczne i wyobraŸniê. Ich spe³nienie dostarczy ci szczêœcia. Jesteœ wrogiem
nudy i monotonii. Patrzysz na œwiat przez „ró¿owe okulary”. Pragniesz przy-
jemnoœci, intensywnych prze¿yæ i weso³oœci.

DZIEÑ NUMER 31 wskazuje, ¿e jesteœ osob¹ wytrwa³¹ w d¹¿eniu do celu,
mimo przeszkód.

£¹czysz w sobie powagê, poczucie odpowiedzialnoœci i rozs¹dek z wyobraŸ-
ni¹ i sk³onnoœci¹ do marzycielstwa. Jesteœ pracowity i potrafisz skoncentro-
waæ swe wysi³ki, aby zapewniæ dobrobyt swej rodzinie. Brak ci ufnoœci, choæ
dla zachowania przyjaŸni mo¿esz anga¿owaæ siê w niepewne interesy, mog¹ce
doprowadziæ ciê do ruiny. Cechuje ciê nieugiêtoœæ, surowoœæ zasad, zawziê-
toœæ i brak tolerancji wobec s³aboœci w³asnych i otoczenia.

Jak wszystkie Czwórki masz naturê introwertyczn¹, powa¿n¹ i ma³o komu-
nikatywn¹. Jesteœ praktyczny, metodyczny, systematyczny, pracowity, odpo-
wiedzialny, prawdomówny, godny zaufania, niechêtny wobec zmian i niespo-
dzianek. W po³¹czeniu z materialnymi dobrami mo¿esz osi¹gn¹æ szczególne
sukcesy. Zawsze pracujesz sumiennie, wed³ug okreœlonego planu. Pragniesz
osi¹gn¹æ sprawiedliwoœæ dla siebie i innych.

ZaleŜności

Liczba Dnia Urodzenia (Podœwiadomoœci) ma ró¿ne „oblicza”. Zale¿¹ one
od podliczb.

Choæ redukcja teozoficzna niektórych liczb daje ten sam wynik (np. 10, 19
i 28 daje 1), to jednak psychika ludzi, którzy je posiadaj¹, choæ podobna, jest
trochê inna. Sk³adaj¹ siê na ni¹ trzy energie: energia liczby zredukowanej i dwie
energie jej liczb sk³adowych (podliczb): dominuj¹ca i zdominowana. Liczba
10 to 1 i 0, liczba 19 to 1 i 9, liczba 28 to 2 i 8. St¹d ró¿nice.
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Aby je poznaæ, trzeba je zg³êbiæ. Pomocna jest charakterystyka LICZB WY¯-
SZYCH (patrz Tom 1 NUMEROLOGII). Oto przyk³ady.

LICZBA 1 (1, 10, 19, 28)

1. Osoby urodzone pierwszego dnia miesi¹ca s¹ ekstrawertywne, aktywne,
mêskie i przywódcze. Skupiaj¹ na sobie uwagê otoczenia. Zachowuj¹ siê w spo-
sób jasny i jednoznaczny. S¹ œwietnymi kandydatami na stanowiska kierowni-
cze. S¹ zaradni i maj¹ poczucie to¿samoœci. S¹ najbardziej ekstrawaganckie ze
wszystkich „Jedynek” (strój, zwyczaje, jêzyk cia³a). Ich ego jest silnie zaznaczone.

10. Urodzeni dziesi¹tego dnia s¹ mniej niezale¿ni od urodzonych pierwszego.
Wystêpuj¹ce w ich psychice Zero (stan miêdzy „plusem” i „minusem”, Chaos)
powoduje brak chêci przyjêcia na siebie obowi¹zków kierowniczych. Chêtnie graj¹
role podrzêdne („drugie skrzypce”), jako sekretarki, pomocnicy lub zastêpcy i od-
daj¹ innym honory. Do przywództwa ich nie ci¹gnie, choæ... mog¹ awansowaæ.

19. Urodzeni dziewiêtnastego maj¹ mniejsze ego ni¿ osoby urodzone pierwsze-
go i mniejsz¹ ambicjê. D¹¿¹ ku idealistycznym, nierealnym celom (9). S¹ bardziej
œwiadomi ni¿ urodzeni pierwszego, lecz mniej skuteczni w dzia³aniu. Rozpraszaj¹
ich wrodzone sk³onnoœci. Spoczywaj¹ na laurach i lekcewa¿¹ sprawy bie¿¹ce.

28. Urodzeni dwudziestego ósmego to osoby najbardziej utalentowane. Za
mêsk¹ wartoœci¹ Jedynki kryj¹ siê w nich ¿eñskie Dwójka i Ósemka (kontrast).
Brakuje im ducha rywalizacji i œwiadomego ego. Biernoœæ i emocjonalne reak-
cje utrudniaj¹ realizacjê celów. Strój jest bardziej dyskretny.

LICZBA 2 (2, 11, 20, 29)

2. Urodzeni drugiego s¹ ¿eñscy, wra¿liwi, opiekuñczy, pe³ni rezerwy, kocha-
j¹cy, otwarci i pamiêtliwi. Maj¹ dobr¹ pamiêæ. S¹ oddanymi, lojalnymi pra-
cownikami, lecz brak im to¿samoœci (œwiadomoœci ego).

11. Urodzeni jedenastego maj¹ z³o¿ony charakter, podobny do osób uro-
dzonych dwudziestego ósmego. Dwadzieœcia osiem to mêska Jedynka z³o¿ona
z dwóch liczb ¿eñskich: 2 i 8. Jedenastka to ¿eñska Dwójka z³o¿ona z dwóch mê-
skich Jedynek. Choæ s¹ to osoby kobiece, ich ego jest silniejsze od ego osób urodzo-
nych drugiego.
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20. Zero Dwudziestki to wra¿liwoœæ i chaos. Urodzeni w tym dniu s¹ wra¿-
liwi i ciepli. Brak im jednak œwiadomoœci ego i samodyscypliny.

29. Urodzeni tego dnia s¹ najbardziej niejednoznaczni ze wszystkich, któ-
rych liczba psychiki wynosi Dwa. Cechuje ich mieszanka wra¿liwoœci (2) i ide-
alizmu (9), prowadz¹ca do s³u¿by ludzkoœci.

LICZBA 3 (3, 12, 21, 30)

3. Urodzeni trzeciego s¹ ludŸmi czynu. Wiedz¹ czego chc¹ i osi¹gaj¹ swoje
cele bez zu¿ywania œwiadomej energii. Cechuje ich duch rywalizacji.

12. Urodzeni dwunastego s¹ ambiwalentni (mêskie 1 i ¿eñskie 2). Maj¹ z³o-
¿ony charakter, s¹ aktywni i ekstrawertywni. Emocjonalne rozproszenie ha-
muje ich pragnienie dzia³ania. Dojrzewaj¹c zyskuj¹ wiêksz¹ satysfakcjê ni¿ uro-
dzeni trzeciego. Odczuwaj¹ œwiat w zró¿nicowany sposób.

21. Urodzeni dwudziestego pierwszego s¹ podobni do urodzonych dwuna-
stego, lecz bardziej kobiecy.

30. Urodzeni w tym dniu maj¹ wielki potencja³ twórczy. Choæ s¹ nastawieni
beztrosko, maj¹ potrzebê dzia³ania, nawet bez celu.

LICZBA 4 (4, 13, 22, 31)

4. Urodzeni czwartego s¹ praktyczni, logiczni i analityczni. Ich intelekt wspó³-
dzia³a z ¿eñsk¹ psychik¹. Logika utrudnia im wyra¿aæ uczucia i byæ twórczymi
na poziomie osobistym. Czêsto zostaj¹ pracoholikami. Z trudem nawi¹zuj¹
intymne zwi¹zki (chroni¹ sw¹ integralnoœæ).

13. Urodzeni trzynastego s¹ doœæ szczêœliwi, choæ nie bez trudnoœci. Maj¹
trudnoœæ z po³¹czeniem dwóch mêskich, ekstrawertywnych cech osobowoœci:
œwiadomoœci ego i zdolnoœci dzia³ania, z cechami ¿eñskimi, co daje im w su-
mie logiczne i analityczne cechy intelektu. Jemu podporz¹dkowana jest ich zdol-
noœæ dzia³ania.

22. Urodzeni dwudziestego drugiego (podwójna emocjonalnoœæ = Cztery =
intelekt) s¹ kobiecy, bierni i ambiwalentni. To Liczba Mistrzowska i mistyczna za-
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razem (liczba TAO), wymagaj¹ca du¿ej œwiadomoœci. Od jej poziomu zale¿y, czy
osoba z ni¹ zwi¹zana bêdzie wielkim budowniczym materii, czy wielkim g³upcem.

31. Urodzeni tego dnia s¹ podobni do urodzonych trzynastego, lecz maj¹ mniej
trudnoœci. Podstawowym ich elementem jest logika (4) i chêæ dzia³ania (1).

LICZBA 5 (5, 14, 23)

5. Piêæ to liczba zmys³ów, ¿ywio³ów i cz³owieczeñstwa. Symbolizuje prze-
strzennoœæ, wiedzê, ekspansywnoœæ i wspania³omyœlnoœæ. Œrodkowe po³o¿e-
nie wœród liczb podstawowych sprawia, ¿e urodzeni tego dnia s¹ wra¿liwi na
wszystko, co ludzkie. Mog¹ byæ zbyt tolerancyjni i zbyt zmys³owi.

14. Jest to po³¹czenie œwiadomoœci ego z logik¹ i praktycznymi zdolnoœcia-
mi. Urodzeni tego dnia s¹ wywa¿eni i skierowani ku ziemi. Nie u¿ywaj¹ zmy-
s³ów bez zastanowienia. Wspomaga ich inteligencja. Maj¹ wyczucie detalu
i lepsz¹ pamiêæ ni¿ osoby urodzone pi¹tego.

23. Jest to po³¹czenie wra¿liwoœci i zdolnoœci dzia³ania. Urodzeni tego dnia
s¹ twórczy i dynamiczni („na luzie”). Maj¹ wiele tolerancji i cech partnerskich.
S¹ zrównowa¿eni i dzia³aj¹ inspiruj¹co na innych. Brakuje im cierpliwoœci.

LICZBA 6 (6, 15, 24)

6. Urodzeni szóstego pragn¹ unikn¹æ konfliktów. D¹¿¹ do harmonii i dosko-
na³oœci. Nie interesuj¹ siê szczegó³ami, lecz koncentruj¹ na obrazie ogólnym. Maj¹
bogat¹ wyobraŸniê i jasno dostrzegaj¹ rzeczy. Wa¿ne s¹ dla nich kszta³ty, kolory
i twórczoœæ. £atwo daj¹ i przyjmuj¹ mi³oœæ. Ego nie jest dla nich zbyt wa¿ne.

15. Ludzie urodzeni tego dnia maj¹ wiêksz¹ œwiadomoœæ w³asnego poten-
cja³u i zmys³ów, co przeszkadza im w próbach znalezienia równowagi i har-
monii. Ego i zmys³y przeszkadzaj¹ im w znalezieniu doskona³oœci.

24. Urodzeni tego dnia s¹ uczuciowi i rozs¹dni. Maj¹ niestabilny umys³ (co
utrudnia im znalezienie spokoju ducha) oraz du¿e poczucie rzeczywistoœci i rów-
nowagi (szczególnie miêdzy form¹ a treœci¹). Komplikacje zwi¹zane s¹ z rów-
noczesnym pragnieniem uzyskania ca³oœciowego obrazu i szczegó³ów. Logika
(4) nie harmonizuje z ich natur¹.
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LICZBA 7 (7, 16, 25)

7. Urodzeni siódmego pragn¹, by wszystko by³o na swoim miejscu, co po-
zbawia ich luzu. Maj¹ poczucie odpowiedzialnoœci i chc¹ byæ godni zaufania.
Ich s³aboœci¹ jest wiara w wy¿szoœæ œwiata materialnego nad duchowym, co
utrudnia transformacjê i przysparza rozczarowañ.

16. Urodzeni szesnastego s¹ bardziej œwiadomi w³asnego potencja³u i maj¹
ca³oœciowy ogl¹d spraw. Harmonia nie jest dla nich tak wa¿na jak u urodzo-
nych szóstego. Podobna jest natomiast sk³onnoœæ do doskona³oœci, brak luzu
i niewielka tolerancja.

25. Jest tu po³¹czenie uczuæ, umys³u i œwiadomoœci zmys³ów. Urodzeni tego
dnia mog¹ straciæ ca³oœciowy pogl¹d na sprawy i nie znaj¹ ograniczeñ. Stabil-
noœæ ich jest mniejsza ni¿ u urodzonych siódmego; jest jednak wiêcej luzu.

LICZBA 8 (8, 17, 26)

8. Urodzeni ósmego s¹ ambiwalentni. Ich psychika jest silna i aktywna. Czas
nie jest dla nich wa¿ny, a granice niesta³e. Ich natura duchowa jest dla nich (i
dla innych) tajemnic¹. Osi¹gaj¹ sukcesy twórcze i materialne. Ich celem jest
transformacja.

17. Urodzeni siedemnastego maj¹ mniej skrajne pogl¹dy ni¿ urodzeni ósmego.
S¹ bardziej œwiadomi swego ego, dziêki czemu ³atwiej im pogodziæ siê z materi¹.

26. Urodzeni tego dnia maj¹ wiele polotu i uczuæ. Ich uczucia ³¹cz¹ siê z har-
moni¹ i estetyk¹. Twórcze myœlenie i uczucia tworz¹ zró¿nicowany pogl¹d na
transformacjê i ograniczaj¹ kontakt z rzeczywistoœci¹. S¹ bierni i niestali. Ich
mocn¹ stron¹ jest twórczoœæ intelektualna.

LICZBA 9 (9, 18, 27)

9. Urodzeni dziewi¹tego dnia s¹ silnie zwi¹zani z KARM¥. Maj¹ nisk¹ œwia-
domoœæ swego ego i wpojone zwyczaje, które odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w oce-
nie mocnych i s³abych punktów, w zale¿noœci od poziomu osobistej KARMY.
Opieraj¹ siê na wrodzonych talentach i zwyczajach. Ich œwiadomoœæ w³asne-
go potencja³u rozwija siê z czasem.






