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W charakterze każdego astronumerologicznego znaku 
są szlachetne cechy i pokłady dobroci, 

rzecz w tym, by wydobyć je z zakamarków świadomości, 
na pożytek innych ludzi. 

Wtedy osobowość będzie doskonalsza, a satysfakcja większa. 
Serdecznie życzę tego Czytelnikom.
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��dawnych czasach wiedzą tajemną zajmowali się ludzie najbardziej 
wykształceni, mądrzy, kapłani i filozofowie. Była ona dostępna tyl-

ko rządzącym i bogatym. Korzystali z niej królowie, książęta i wodzowie. 
Zasięgali rad wyroczni w sprawach państwowych, wojskowych, a także 
w kwestiach osobistych. 

Przy narodzinach dziedzica znakomitego rodu, następcy tronu, spad-
kobiercy fortuny, zwykle był astrolog, który z układu gwiazd odczytywał 
przyszłość potomka. 

W ten sposób do cywilizacji europejskiej dostała się astrologia, nauka 
od ponad 5 tysięcy lat praktykowana na całej kuli ziemskiej. Równie głę-
bokie korzenie jak astrologia ma inna dziedzina wiedzy tajemnej – nume-
rologia, oparta o magię cyfr i liczb. 

Pod koniec XX wieku, gdy rozpoczęła się era Wodnika, wzrosło za-
interesowanie poznawaniem pozazmysłowym. Swój renesans przeżywa 
astrologia, numerologia, karty i wróżenie. 

Wiedza na temat astrologii jest dość powszechna, choć powierzchow-
na. Zazwyczaj każdy zna swój znak Zodiaku i jego horoskopową charak-
terystykę, która bazuje głównie na położeniu Słońca w dniu urodzenia. 
Położenie innych planet i ich wpływ na charakter i przyszłość człowieka 
może jedynie określić doświadczony astrolog po sporządzeniu horosko-
pu indywidualnego. 

Znajomość numerologii jest znacznie mniejsza, chociaż świadomość 
własnego potencjału cyfr może w istotny sposób wzbogacić poznanie taj-
ników ludzkiej natury. 

Jako wróżka i astrolog zrozumiałam tę zależność i do analizy horosko-
pu indywidualnego zaczęłam pomocniczo dołączać interpretację nume-
rologiczną. Przekonałam się wówczas, że człowiek poddany obserwacji 
z dwóch punktów widzenia jest widziany w pełniejszym wymiarze. Cza-
sami zatraca ostre rysy, które wyrzeźbiła mu astrologia, i niekiedy można 
poznać drugą twarz skrzętnie skrywaną przed okiem intruza. 

To właśnie pogłębianie wiedzy o naturze ludzkiej i szukanie prawdy 
motywowało mnie do pracy nad książką ASTRONUMEROLOGIA DLA 
KAŻDEGO.

Mam nadzieję, że pomoże ona lepiej zrozumieć charakter człowieka, 
przyczyny zdarzeń i okoliczności życiowych oraz rzuci światło na jego 
przyszłość. 
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�strologia oparta jest o naukę o ciałach niebieskich. W ciągu roku 
Ziemia w ruchu obrotowym wokół Słońca przemierza drogę wzdłuż 

„zwierzyńca niebieskiego”, czyli Zodiaku. Droga ta została podzielona na 
12 części odpowiadających 12 miesiącom i 12 znakom Zodiaku. Każdemu 
znakowi przypisana jest planeta, ciało niebieskie, które wywiera szczegól-
ne piętno na swoich podopiecznych – ludzi urodzonych w danym znaku. 

Niektóre osoby mają kłopot z prawidłowym ustaleniem swojego zna-
ku Zodiaku, zwłaszcza gdy moment urodzenia przypadał na początek 
jednego lub koniec drugiego znaku. Tablice Słońca w znakach Zodiaku 
umieszczone na końcu książki pomogą rozwiać te wątpliwości. 

Znaki Zodiaku i ich patroni:

Baran  (�) 21 III – 20 IV – Mars  ( )
Byk  (�) 21 IV – 21 V – Wenus  ( )
Bliźnięta  (�) 22 V – 21 VI – Merkury  ( )
Rak  (�) 22 VI – 22 VII  – Księżyc  ( )
Lew  (�) 23 VII – 22 VIII – Słońce  ( )
Panna  (�) 23 VIII – 22 IX  – Merkury  ( )
Waga  (�) 23 IX – 23 X  – Wenus  ( )
Skorpion  ( ) 24 X – 22 XI  – Pluton  ( )
Strzelec  ( ) 23 XI – 21 XII – Jowisz  ( )
Koziorożec  (	) 22 XII – 20 I  – Saturn  ( )
Wodnik  (
) 21 I – 19 II  – Uran  ( )
Ryby  ( ) 20 II – 20 III  – Neptun  ( )

Podstawą numerologii są wibracje dziewięciu cyfr. Każde wydarzenie 
może być zapisane cyframi, które po przekształceniu tworzą magiczną 
liczbę jednocyfrową. W ten sposób można obliczyć liczbę urodzeniową, 
liczbę imienia, nazwiska itp. Dla potrzeb książki zajmiemy się tylko licz-
bami urodzeniowymi, które poprzez zsumowanie pełnej daty urodzenia 
dają wynik odsłaniający tajemnice losu i osobowości danego człowieka. 

Przykład: osoba urodzona 25 listopada 1982 roku. 

Sposób obliczenia liczby urodzeniowej (numeru przeznaczenia):
Dzień urodzenia:  25 
Miesiąc:   11
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Rok:    1982
Sumujemy:      25 + 11 + 1982 = 2018 = 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2

Liczbą urodzeniową ww. osoby jest dwójka.

Znajomość własnego znaku Zodiaku oraz obliczona liczba urodzenio-
wa są niezbędne, by skorzystać z zawartej w tej książce wiedzy o sobie, 
o swoich bliskich, wzajemnych relacjach partnerskich i prognozach na 
przyszłość.

Zgodność astronumeorologiczna ma szczególne znaczenie przy wybo-
rze partnera. Przynajmniej jeden dobrany znak już stwarza poczucie bli-
skości. Ideałem jest zbieżność obu znaków – astrologicznego i numerolo-
gicznego. Gdy brak harmonijnych relacji między znakami dwojga ludzi, 
warto zawczasu ćwiczyć sztukę kompromisu.
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1. BARAN JEDYNKA 

Baran podszyty Jedynką         
l1

Baran w parze z Jedynką to człowiek, który zwykle osiąga swoje życiowe 
cele. Wobec niego nie przechodzi się obojętnie. Przyciąga uwagę, intry-
guje osobowością, jak magnes działa na płeć przeciwną. Nie żyje prze-
szłością, przede wszystkim interesuje go to, co będzie. Jest fanem postę-
pu. Szybko przyjmuje nowe hasła, idee i gotów jest o nie walczyć. Swoim 
entuzjazmem zaraża, zyskuje zwolenników i – jak przystało na Jedynkę –  
staje na ich czele. Zna się na ludziach, potrafi zainteresować się czyimś 
losem, okazać współczucie i pomoc. Rzadko się myli w swoich ocenach. 

Niemal w każdej dziedzinie jest w stanie się wybić, bo korzysta z dwóch 
potężnych sił: odwagi Barana i ambicji Jedynki. Ta skumulowana energia 
może go wynieść na szczyty kariery i do najwyższych godności. Tym, co 
go szczególnie wyróżnia spośród innych Baranów, jest zdolność przeko-
nywania. Potrafi długo i cierpliwie tłumaczyć, uzasadniać, przedstawiać 
dowody. Potokiem słów może zalać słuchacza. Gdy jego argumenty nie 
przekonują, Baran Jedynka nie rezygnuje ze swoich racji, tylko zmienia 
taktykę. Robi przeróbki, udoskonalenia, wprowadza nowy wariant. 

Jest osobą pracowitą, z wielkim ego. Wszystko, co robi, ma zaspokoić 
jego ambicje i duże wymagania. W życiu codziennym potrzebuje swobo-
dy. Nie lubi słuchać rozkazów ani dobrych rad. Czasami blefuje, działa na 
pokaz, próbuje szczęścia w hazardzie, choć zwykle wie, kiedy się wycofać. 

Wzbudza sympatię ludzi, bo jest szczery i otwarty. W jego towarzystwie 
nie można się nudzić. Zawsze ma w zanadrzu ciekawe pomysły, żarty, 
którymi bawi innych i przepędza smutki. 
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Barany Jedynki oddziałują na ludzi w różny sposób. Czasami ich misją 
życiową jest religia, filozofia, nierzadko też aktorstwo. Wybitnymi my-
ślicielami spod tego znaku byli: Mahomet, twórca islamu, i Kartezjusz, 
znakomity filozof i przyrodnik. 

Ze sztuką, teatrem i filmem związali swe losy: Charlie Chaplin, najbar-
dziej znany hollywoodzki aktor i reżyser okresu kina niemego, laureat 
Honorowego Oscara za całokształt twórczości, Akira Kurosawa, japoński 
reżyser, scenarzysta i producent filmowy, zdobywca Oscara, a także Mi-
chael York, brytyjski aktor teatralny i filmowy. 

Manewry miłosne Barana Jedynki

Na manewry miłosne Baran Jedynka idzie zdecydowanie, z wiarą w pełny 
sukces. Jest uroczy, czarujący i skuteczny w uwodzeniu. Nawet jeśli nie 
jest zbyt przystojny, to braki urody nadrabia wdziękiem, dowcipem, uj-
mującym sposobem bycia. 

Osobę, którą kocha, gorąco adoruje, daje dowody swego afektu i przy-
wiązania. Jest ognistym kochankiem. Ma szeroki gest i lubi piękną opra-
wę miłości. Idylla nie trwa jednak latami. Gdy uczucia powszednieją i do 
małżeństwa wkrada się nuda, zaczyna szukać wrażeń gdzie indziej. Za-
trzymać na siłę go nie można. Tylko partnerka, która da mu spory mar-
gines swobody i stworzy ciepły dom, otwarty dla przyjaciół i znajomych, 
będzie jego westalką. Baran Jedynka lubi bowiem organizować przyjęcia, 
biesiady, grille i wieczorne spotkania rodaków przy piwie. Dzieci są jego 
oczkiem w głowie. Na zabawy z nimi nigdy nie żałuje czasu ani pieniędzy. 

Partnerkę „do tańca i różańca” znajdzie między Lwami i Wodnikami 
z wibracją Trójki, Piątki i Dziewiątki. Spodoba mu się też Strzelec i Bliź-
niak – Szóstka. 

Baran Jedynka w pracy

Tego Barana żadne obowiązki nie przerastają, wszystko umie zrobić. 
W pracy jest samodzielny, operatywny i niezawodny. Wykonuje zadania 
solidnie, dokładnie i w terminie. Jako podwładny jest oddany firmie. Bez 
narzekania zostaje po godzinach, czym ujmuje przełożonych, lecz naraża 
się na krytykę kolegów. 

Sprawdza się też w roli szefa. Wokół siebie tworzy przyjazną, koleżeńską 
atmosferę, a sam daje przykład dobrej pracy. Próżniaków nie toleruje, nato-
miast o rzetelnych pracownikach nigdy nie zapomina przy podziale premii. 

Często się zdarza, że Baran Jedynka robi karierę, zajmuje wysokie sta-
nowisko lub otwiera własną firmę. Umie energicznie działać i negocjować. 
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Jest bystry i elokwentny. Lubi nadzwyczajne okazje, chętnie z nich korzy-
sta, niekiedy dobrze na nich zarabia. Czasami jednak przegrywa, bo nie 
słucha ostrzeżeń ani dobrych rad. Porażek do wiadomości nie przyjmuje 
i zwykle znajduje awaryjne wyjście z trudnej sytuacji. 

Wiele zawodów daje mu satysfakcję. Może być prawnikiem, lekarzem, 
pracownikiem naukowym, aktorem, a także właścicielem sieci sklepów. 

Baran Jedynka a zdrowie

Baran Jedynka cieszy się na ogół dobrym zdrowiem. Natura dała mu duży 
potencjał energii, żywotności, a także sprawność fizyczną. W młodości 
korzysta z tych atutów ponad miarę. Nie oszczędza sił, żyje w przeko-
naniu, że zawsze tak będzie. Chętnie uprawia sport, nawet wyczynowo. 
Czasami sięga po ostatnie rezerwy organizmu. 

Efektem takiego postępowania bywają kontuzje, urazy, a także kłopo-
ty gastryczne wynikające z żywienia się poza domem, głównie fast fooda-
mi. Dopiero ciężka migrena i choroba serca wyłączają go na pewien czas 
z obiegu. 

Nie lubi się leczyć, źle znosi zastój, dlatego dla własnego dobra powi-
nien racjonalnie rozkładać siły. Zawsze w ciągu dnia musi znaleźć czas 
na relaks, by dać odpoczynek ciału i wytchnienie nerwom. Wiara w od-
nawialne siły własnego organizmu i zdrowy styl życia mogą rzeczywiście 
zdziałać cuda. Baran Jedynka ma szansę zachować dobrą sylwetkę i mło-
dzieńczy wigor do późnych lat. 

Jak wychować Barana Jedynkę

Jest dzieckiem wesołym, swawolnym i samowolnym. Odważny i śmiały 
w swoich poczynaniach, stanowi duże wyzwanie dla młodych i niedo-
świadczonych rodziców. Od jego śmiechu, żartów i paplaniny czasami 
boli głowa, ale gdy wyjedzie na kolonie, w domu pozostaje pustka, którą 
trudno jest czymś wypełnić. 

Jeśli w rodzinie są inne dzieci, wtedy łatwiej poskromić jego tempera-
ment – szybciej dostosowuje się do rodzeństwa. Wychowując natomiast je-
dynaka, rodzice muszą być czujni, bo może on przejąć dowodzenie w domu. 
W szkole zazwyczaj nie ma problemów. Rozwija się harmonijnie, intelektu-
alnie i fizycznie. Wyróżnia się na lekcjach przedmiotów humanistycznych, 
pisze ładne wypracowania, deklamuje wiersze, występuje na akademiach. 
Chętnie też bierze udział w zajęciach sportowych. Ma dużą potrzebę ruchu, 
aktywności i swobody. Będzie spokojniejszy, gdy nadwyżki energii spożytku-
je w grach zespołowych lub na treningu wybranej dyscypliny sportu. 
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8. PANNA ÓSEMKA

Panna podszyta Ósemką        
g8

Ósemka dodaje wigoru poukładanej i zorganizowanej Pannie. Staje się 
ona bardziej zdecydowana i nie zrezygnuje łatwo z raz podjętego celu. 
Jest konkretna, ambitna i wytrwała. Nie lubi tracić czasu na jałowe dys-
kusje i bezproduktywne działanie. Umie zaplanować swoją pracę, a kon-
kurencji i współzawodnictwa się nie boi. 

W młodości jest sentymentalna, podatna na porywy serca. Wtedy ła-
two się zakochuje i często szybko zakłada rodzinę. W wieku dojrzałym 
rozsądek przeważa nad uczuciami i Panna Ósemka więcej energii po-
święca na budowanie kariery. Gdy sprawy rodzinne ma unormowane, 
wówczas cieszy się życiem, harmonijnie łączy staranie o dom z aspi-
racjami zawodowymi. Kłopoty rodzinne i niepowodzenia zawodowe 
ujawniają wszystkie jej negatywne cechy. Staje się trudna we współży-
ciu. Łatwo wpada w złość, utyskuje, wypomina, obraża innych. Znajomi 
odsuwają się od niej i tylko sprawdzeni i cierpliwi przyjaciele próbują 
jej jakoś pomóc. Jest osobą praktyczną i ma spore zdolności manualne. 
Często majsterkuje, wykonuje przedmioty, które wzbudzają podziw, bo 
są piękne i użyteczne. 

Chce w życiu iść prostą drogą. Trzyma się zasad, zachowuje zimną 
krew i stara się przewidywać następstwa. 

Panna Ósemka nie jest osobą wylewną, rzadko pokazuje swoje uczu-
cia, bywa szorstka i nieprzystępna. Ma jednak wiele zalet, które podnoszą 
jej wartość jako człowieka, a zwłaszcza pracownika. Jest bystra, logicz-
na i operatywna. Cechuje ją duże poczucie obowiązku. Nigdy nie skła-
da obietnic bez pokrycia. Jeśli weźmie na siebie jakieś zobowiązania, to 
z pewnością wykona je najlepiej, jak potrafi, czyli solidnie i dokładnie. 
Ma predyspozycje do pracy badawczej. Lubi eksperymentować, wnikli-
wie analizuje i wyciąga właściwe wnioski. Takim uczonym był Konstanty 
Ciołkowski, twórca podstaw astronautyki, oraz Tadeusz Browicz, polski 
lekarz, odkrywca pałeczki duru brzusznego. 

Choć z natury jest poważna, to ma również duże poczucie humoru. 
Ostro widzi satyryczną stronę życia i potrafi przedstawić ją w swojej twór-
czości, w mediach i na scenie. 

Talentami artystycznymi i literackimi obdarzony był znany poeta Ju-
lian Tuwim i amerykański pisarz Elia Kazan. Wśród wybitnych aktorek 
filmowych i teatralnych wyróżniała się Szwedka Ingrid Bergman, uhono-
rowana nagrodami Cezara, Emmy i Złotego Globu. 
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Manewry miłosne Panny Ósemki

Panna Ósemka szybko dojrzewa emocjonalnie i biologicznie. Nie może 
się oprzeć przyciąganiu płci przeciwnej. Często dziecko w drodze przy-
spiesza decyzję o założeniu rodziny. Jeśli dobór naturalny jest udany, to 
związek może być na całe życie. 

Partnerką jest jednak trudną i wymagającą. Oczekuje wsparcia, akcep-
tacji i lojalności, chociaż sama nie zawsze tak postępuje. Wobec partnera 
bywa krytyczna, egocentryczna i może się jej przydarzyć przygoda miło-
sna. Gdy nie uda się jej zdobyć partnera we wczesnej młodości, to długo 
pozostaje sama. Niekiedy żyje w wolnym związku i dość późno decyduje 
się na małżeństwo i rodzicielstwo. 

Zajęcia domowe traktuje odpowiedzialnie, lecz z pewnym przymusem. 
W znacznym stopniu jest zajęta swoją pracą i karierą. Rzetelnie jednak 
wykonuje obowiązki matki, choć dziecko może odczuwać niedosyt uwagi 
i czułości. 

Urządzanie ładnego i wygodnego domu jest dla niej ważniejsze niż do-
glądanie kuchni i serwowanie domowych przysmaków. 

Interesującym partnerem może być dla niej Koziorożec i Rak – Jedyn-
ka i Siódemka – oraz Byk i Skorpion – Dziewiątka. 

Panna Ósemka w pracy

Panna Ósemka, jak zresztą wszystkie Panny, jest pracownikiem kom-
petentnym, rzeczowym, przedsiębiorczym, a przez to skutecznym. Każ-
dą pracę wykonuje samodzielnie, starannie i bezbłędnie. Z kolegami 
w miejscu zatrudnienia ma zwykle dobre układy. Spięcia są tylko wtedy, 
gdy ktoś podważa jej koncepcję, a nie ma na to dostatecznych argumen-
tów. Zawsze stara się awansować, swoją solidną pracą chce zasłużyć na 
wyższe stanowisko. Często jej się to udaje. Szefem jest sprawnym, ope-
ratywnym i wymagającym. Czasami ma zapędy dyktatorskie i częściej 
wydaje polecenia, niż prosi. Gdy plan jest dobrze wykonany, wówczas 
stać ją na pochwały i nagrody dla pracowników. Ma z nimi na ogół do-
bre porozumienie i tylko opieszałość i niekompetencja wywołują w niej 
niepohamowaną złość. Jeśli ktoś raz ją zawiedzie, może od razu szukać 
sobie nowego zajęcia. 

Panna Ósemka ma szansę zrobić karierę w bardzo wielu zawodach. 
Zazwyczaj jest dobrym sędzią, politykiem, przedsiębiorcą i sportowcem. 
Może też zostać pisarzem, artystą lub księdzem. 
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Panna Ósemka a zdrowie

Panna Ósemka ma geny zdrowia i nawet w dzieciństwie nie choruje zbyt 
często. Wprawdzie skaleczeń, potłuczeń i guzów ma wiele, ale to wynik 
jej dużej aktywności. 

Już jako osoba dorosła nie chce tracić czasu na chorowanie, dlatego 
ceni zdrowie i dba o swój organizm. Wiedzę teoretyczną na temat róż-
nych schorzeń ma wielką, a biblioteczkę medyczną dobrze zaopatrzoną. 
Kiedy praca i wyjazdy służbowe skazują ją na żywienie okazjonalne – to 
tu, to tam – wtedy najczęściej buntuje się żołądek. Zdarzają się niestraw-
ności, zatrucia pokarmowe, zaparcia, kolki. Panna Ósemka wyciąga na-
tychmiast wnioski z tych doświadczeń i zaczyna gotować sama. 

Z natury jest impulsywna, łatwo wybucha, złości nie kumuluje w so-
bie, co korzystnie działa na jej wątrobę, lecz mniej przyjemne jest dla 
otoczenia. 

Dużą wagę przywiązuje do higieny, wyglądu i kondycji. By utrzymać 
dobrą formę, umie narzucić sobie reżim. Wprowadza codzienną gimna-
stykę, chodzi na pływalnię, gra w tenisa lub uprawia inny rodzaj sportu. 
Dzięki temu zachowuje zdrowie i wigor do późnych lat. 

Jak wychować Pannę Ósemkę

Dziecko jest na pozór potulne i samodzielne, ale w gruncie rzeczy potrze-
buje troskliwej uwagi i pieszczot. Pod wpływem czułych gestów, w cie-
ple miłości rozkwita, okazuje radość i spontaniczność szczęśliwej istoty. 
Wówczas też uwidaczniają się jej talenty i zainteresowania, które były 
wcześniej przytłumione. 

W szkole jest w pełni świadoma swoich zalet i aktywnie włącza się 
w społeczność uczniowską. Działa w kółku teatralnym, sportowym i w har-
cerstwie. Do nauki przykłada się wybiórczo. Na to, co ją interesuje, po-
święca dużo czasu i poszerza wiedzę, na pozostałe przedmioty przeznacza 
tylko tyle uwagi, ile musi. 

Dorastająca Panna Ósemka ma dwie możliwości do wyboru. Jedna to 
droga nauki i kariery, druga prowadzi do małżeństwa i stworzenia ro-
dziny. Gdy wybiera pierwszą drogę, wtedy kończy studia, szuka pracy na 
miarę swoich ambicji, szybko awansuje. Przy wyborze drugiej możliwości 
pozostaje w domu, rodzi dziecko, wchodzi w kierat obowiązków rodzin-
nych. Czasami, po latach, czuje niedosyt wiedzy i ambicja „sadza” ją po-
nownie w ławie szkolnej. 
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Przesłanie dla Panny Ósemki

Nie żałuj ciepłych uczuć swoim bliskim. Będą Cię za to bardziej kochać. 

9. PANNA DZIEWIĄTKA

Panna podszyta Dziewiątką              
g9

Panna podszyta Dziewiątką to osoba szlachetna, pracowita, o dużej 
wrażliwości i intuicji. Pracuje wytrwale, chce się wybić, zrobić karierę. 
To często wymusza w niej potrzebę doskonalenia się, a także zmierze-
nia się z konkurencją. Mimo dużej ostrożności i unikania wszelkiego ry-
zyka umie jasno określać cele i ponosi konsekwencje swoich wyborów. 
Ma naturę wolnego człowieka i wszelkie ograniczenia źle wpływają na 
jej stan psychiczny. Niekiedy wcześnie zrywa ze środowiskiem, oddala się 
od rodziny i wybiera własną drogę życia. Czasami stwarza pozory osoby 
dobrze ustawionej, której się powiodło. W rzeczywistości to ona zabiega 
o względy VIP-ów, bo chce być blisko elit. Dużą wagę przywiązuje do 
zabezpieczenia materialnego. W tym zakresie pragnie zdobyć samowy-
starczalność i niezależność. Drogę jej kariery nie zawsze wytycza ambicja, 
często są to pieniądze. Czuje się bezpieczna i wyluzowana, gdy nie ma 
trosk o codzienny byt. 

Przez otoczenie odbierana jest jako osoba ułożona, spokojna i kultu-
ralna. Tym większe bywa zaskoczenie, gdy czasem prezentuje swój nowy 
wizerunek, dokonuje metamorfozy wyglądu, zachowania, twórczości. 
W gruncie rzeczy jest tradycjonalistką, zwraca uwagę na maniery, unika 
plotek, zachowuje dystans. 

Dzięki zaletom swojego umysłu i skrupulatności jest zdolna do pracy 
naukowej. 

Ma nieodparty pociąg do kultury, sztuki i postępu. W jej domu, obok 
antyków i dzieł mistrzów, jest zawsze sprzęt audiowizualny najnowszej 
generacji. O bezpieczeństwo tych skarbów dba cały system zabezpieczeń. 
Zwykle ma kilka zamków, blokad i agentów ochrony.

Jest bardzo ostrożna, nie podejmuje żadnej decyzji bez skrupulatnej 
kontroli i weryfikacji dokumentów. Chociaż ma dobrą intuicję, to bar-
dziej ufa rozumowi. Przez długie kalkulacje traci czasami dobre okazje. 
Mimo delikatnej psychiki i asekuranctwa Panna Dziewiątka potrafi spro-
stać poważnym wyzwaniom i umie pokonać własne słabości. Może na-
wet wzbić się w kosmos, jak amerykański kosmonauta Neil Armstrong, 
pierwszy człowiek na Księżycu, lub stanąć przed szeroką publicznością, 
jak niewidomy śpiewak włoski Andrea Bocelli. Ogromne osiągnięcia 
w pracy badawczej miał rosyjski fizjolog Iwan Pawłow, laureat Nagrody 
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Nobla. Talenty artystyczne, jakie posiadają te Panny, wypromowały wiele 
gwiazd. Na polskiej scenie sukcesy odnosi Piotr Rubik, dyrygent i kom-
pozytor, oraz piosenkarka i prezenterka telewizyjna Tatiana Okupnik. 
Znanym wokalistą, poetą i kompozytorem jest Stan Borys. 

Manewry miłosne Panny Dziewiątki

Pierwsza miłość Panny Dziewiątki jest jak trzęsienie ziemi. Dla niej go-
towa jest uciec z domu przed uzyskaniem pełnoletności. Czasami nie 
kończy szkoły, by nie rozstawać się z ukochanym. Nikt i nic nie jest w sta-
nie jej powstrzymać i przekonać. Argumenty, że za wcześnie na miłość 
i że należy się do życia przygotować, trafiają w próżnię. Na własnej skó-
rze doświadcza prawdziwości tych przestróg. Rzadko bowiem pierwsze 
uniesienia wytrzymują próbę czasu i przekształcają się w stabilny zwią-
zek. Najczęściej po krótkim epizodzie miłosnym pozostaje sama lub tyl-
ko z małym dzieckiem. Za błędy młodości płaci przez kilka następnych 
lat. Wtedy łączy pracę z nauką, różnorakie obowiązki – z wychowywa-
niem owocu swej miłości. Zwykle po trzydziestce zmienia swój pogląd na 
małżeństwo. Pragnie spokoju i dozgonnego związku. Niekiedy taki znaj-
duje u boku zamożnego męża. Cena za unikanie konfliktów jest wysoka. 
Często są to zszarpane nerwy i frustracja. Dla dzieci i partnera gotowa 
jest do poświęceń. 

Szczęśliwe małżeństwo spełnia jej marzenia. Nie popełni błędu, gdy 
zwiąże swe losy z Bykiem lub Skorpionem – Dwójką lub Czwórką – a tak-
że z Koziorożcem lub Rakiem – Jedynką bądź Siódemką. 

Panna Dziewiątka w pracy

W pracy Panna Dziewiątka prezentuje swoje zalety: pracowitość, sumien-
ność i odpowiedzialność. Czasami traci przez nadmierną ostrożność, uni-
kanie wszelkiego ryzyka. Dla niej liczy się przede wszystkim bezpieczeń-
stwo i zysk. Ceni sobie spokój i stabilność. Jeśli w firmie jest ceniona, 
dobrze opłacana, od czasu do czasu nagradzana, to najprawdopodobniej 
nigdy nie zmieni miejsca pracy. Często się zdarza, że z pierwszej posady 
odchodzi na emeryturę. 

Dobrze układa się jej współpraca z kolegami. Robi, co do niej należy 
albo jeszcze więcej. Jest pomocna, taktowna i miła. O awans szczegól-
nie nie zabiega, ale kiedy zostaje szefem, wzmacnia się jej pedanteria 
i formalizm. Sztywno trzyma się przepisów, terminów i zaleceń „góry”. 
Wobec pracowników zachowuje się bardziej poufale niż poprzednio, co 
nie zawsze jest dobrze odbierane. 
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Dzięki temu, że jest uprzejma, tolerancyjna i taktowna, sprawdza się 
w działaniu w placówkach kulturalnych, np. w muzeach, bibliotekach, 
jako kurator wystaw, a także w dyplomacji. Odpowiednia jest również dla 
niej praca samodzielna. Wówczas może pisać teksty, komponować muzy-
kę, zajmować się dekoracją, plakatem, tkaniną artystyczną. 

Panna Dziewiątka a zdrowie

Panna Dziewiątka ma delikatne zdrowie i dużo doświadczeń związanych 
z leczeniem zwykłych przeziębień, odmrożeń, zwichnięć, złamań i scho-
rzeń gastrycznych. Zna różne kuracje ziołowe, odwiedziła znanych bio-
energoterapeutów i sławy medyczne. Często też sięga po receptury babci 
i one są najskuteczniejsze. 

Stres w pracy i niepowodzenia osobiste odbijają się na jej stanie zdro-
wia. Czasami traci apetyt, cierpi na bóle żołądka, wpada w melancholię 
i dołki psychiczne. 

Aby organizm dobrze funkcjonował, musi codziennie regenerować 
swoje siły, a zwłaszcza system nerwowy. W ciszy i spokoju powinna re-
laksować się, co najmniej pół godziny. Jeśli wprowadzi ten zwyczaj jako 
stały rytuał do programu dnia, to w znacznym stopniu wzmocni siły 
obronne swojego organizmu, uodporni psychikę. Unikanie pośpiechu 
i dyskusji na konfliktowe tematy oraz posiłki zjadane w miłej, domowej 
atmosferze są gwarantem dobrej kondycji. Panna Dziewiątka musi też 
pamiętać o tym, że rok bez urlopu i wyjazdu, zwłaszcza nad wodę, to rok 
stracony. 

Jak wychować Pannę Dziewiątkę

Dziecko jest jak mimoza: delikatne, wrażliwe, chucherkowate. Rodzice 
długo trzymają je pod kloszem, bo łatwo łapie infekcje, jest nieodporne 
i bojaźliwe. Każde zamieszanie i kłótnię w domu oraz rozłąkę z rodzicami 
głęboko przeżywa. Długo ma opory, by pojechać na kolonie, i woli waka-
cje spędzać z dziadkami. 

Potrzeba bezpieczeństwa jest wpisana w naturę Panny Dziewiątki. 
Dlatego rozstanie rodziców, rozwód nie powinny mieć miejsca w jej ro-
dzinie. W przyjaznym otoczeniu dobrze się rozwija i sprawnie funkcjo-
nuje. Szkoła, najlepiej blisko domu, i koledzy znani z podwórka szybko 
wprowadzają ją w rytm obowiązków uczniowskich. Tam może wykazać 
się talentami i rozwijać swoje zainteresowania. Z nauką dobrze sobie 
radzi i nawet z matematyką nie ma kłopotów. Nie nudzą ją rutynowe 
zajęcia i znajduje przyjemność w nauce gry na instrumencie lub w ćwi-
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czeniach sportowych. Z rówieśnikami ma zazwyczaj dobry kontakt i jest 
bardzo wyczulona na krzywdę innych dzieci. 

Kłopoty zaczynają się w okresie dojrzewania, gdy z grzecznego, układ-
nego dziecka wyrasta zadziorna osóbka, która ostro artykułuje swoją nie-
zależność. Sukces wychowawczy mają tylko ci rodzice, którzy przez cały 
czas utrzymywali z dzieckiem kontakt emocjonalny i stali się dla niego 
autorytetem. 

Przesłanie dla Panny Dziewiątki

Nie przeceniaj bezpieczeństwa materialnego. Oparciem dla człowieka 
jest zawsze drugi człowiek. 



Co otrzymasz z połączenia astrologii i numerologii?
Rzetelne kompendium wiedzy o cechach charakteru, osobo-
wości, predyspozycjach, a nawet przeznaczeniu człowieka.

Dzięki zestawieniu każdego znaku Zodiaku z poszczególną 
liczbą urodzeniową dowiesz się dlaczego dane cechy osobo-
wości są mniej wyraziste, a inne dominujące, jaki zawód bę-
dzie najodpowiedniejszy dla Twojego dziecka, oraz z  którym 
partnerem stworzysz udany związek. Od teraz rozszyfrujesz 
charakter każdego człowieka oraz otrzymasz odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytania, zarówno te dotyczące teraźniejszości, 
jak i przyszłości. 

Zaskoczyła Cię objętość tej książki? Kompendium to wyczer-
pująco łączy wiedzę dwóch dyscyplin, stanowiąc publikację, 
do której zawsze chętnie wrócimy. Pozycja niezbędna, jako 
warsztat doradców zgłębiających tajniki ludzkich osobowości.

Irma Domagalska – wróżka i astrolog z wieloletnim 
doświadczeniem, jest znana ze swoich astrologicz-
nych prognoz prezentowanych w radiu, telewizji oraz 
jako autorka horoskopów publikowanych w czasopi-
smach takich jak Przyjaciółka, Tina, Gwiazdy mówią.

Cena: 39,30 zł

Patroni medialni:

Polecamy:

        




