Dátum GMT
Zemepisná šírka
Miesto narodenia
Systém domov

Čas GMT
Zemepisná dĺžka
Pohlavie
Juliánsky deň

streda 24.11.1971
51°47'
Lodž
Placidus

- Slnko

Pozícia planét
Dĺžka
Šírka
Zmena
1°10'
+0°00'
+1.011

- strelec

2

- Mesiac

11°35'

+0°20'

- vodnár

4

- Merkúr

23°04'

-2°28'

+0.963

- strelec

2

- Venuša

23°48'

-1°01'

+1.244

- strelec

2

- Mars

9°49'

-1°19'

+0.587

- ryby

5

- Jupiter

13°50'

+0°27'

+0.223

- strelec

2

- Saturn

3°10'

-2°11'

-0.082

- blíženci

8

- Urán

16°43'

+0°38'

+0.049

- váhy

12

- Neptún

2°45'

+1°36'

+0.037

- strelec

2

- Pluto

1°37'

+15°57'

+0.022

- váhy

11

- Uzol

8°38'

+0°00'

-0.052

- vodná

4

Planéta

-

Znamenie

Dom

Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4:00
19°22'
Muž
2441279.625
Uhol
25°47'
22°32'
26°02'
4°27'
8°44'
5°25'
25°47'
22°32'
26°02'
4°27'
8°44'
5°25'

Znamenie
váhy
škorpión
strelec
vodnár
ryby
baran
baran
býk
blíženci
lev
panna
váhy

Tabuľka aspektov planét
Stav planét
Slnko
Mesiac
Merkúr
Venuša
Mars
Jupiter
Saturn
Urán
Neptún
Pluto
Uzol

ASZ
MC
ASZ

1

v zničení

vládne

v povýšení

-1
7
-2
3
0
8
-4
-8
3
4
4

Zverokruh
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Osobný horoskop: Nowicky Sebastian
Planéty sú usporiadané podľa dôležitosti na život a charakter človeka, a to od
najdominantnejšej, až po najmenej výraznú. Každé nebeské teleso (a jeho
pôsobenie) je ovplyvňované tromi hlavnými spôsobmi. Znamením, planétami
a domami.
Dátum a čas:24.11.1971, 4:0 UT+1:0
Miesto:Lodž
Systém domov:Placidus
Poloha planét
Slnko: 1 ST 09
Mesiac: 11 VO 34
Merkúr: 23 ST 03
Venuša: 23 ST 48
Mars: 9 RY 48
Jupiter: 13 ST 49
Saturn: 3 BL 10 R
Urán: 16 VÁ 43
Neptún: 2 ST 43
Pluto: 1 VÁ 34
Dračia hlava: 8 VO 38 R
Dračí chvost: 8 LE 38 R
Čierna Luna: 19 VÁ 45
Chirón: 8 BA 35 R
Poloha domov
I: 25 VÁ 57
II: 22 ŠK 31
III: 26 ST 15
IV: 4 VO 42
V: 9 RY 07
VI: 5 BA 34
VII: 25 BA 57
VIII: 22 BÝ 31
IX: 26 BL 15
X: 4 LE 42
XI: 9 PA 07
XII: 5 VÁ 34
ASC: 25 VÁ 57
MC: 4 LE 42
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VYSVETLÍVKY:
Konjukcia: môže byť pozitívny alebo negatívny. Závisí to od planéty.
Sexstil:
vplyv je harmonický, pozitívny. Toto spojenie prináša
Vzostup, zisk, úspech a šťastie.
Kvadratúr: vplyv je disharmonický, nepriaznivý. Prináša osudové
spory, nepríjemné skúsenosti, neúspech.
Trigon:
vplyv je veľmi priaznivý. Naznačuje nečakané šťastné
okolnosti, vyvrcholenie, splnenie želaní, vzostup, úspechy, pocty, zisk.
Opozícia: vplyv je disharmonický. Poukazuje na duševné napätie,
vnútornú nespokojnosť, sklamanie, Prekážky, odluku odcudzenie.
Slnko v 2. dome
Sebarealizácia v súvislosti so zmyselnými požitkami a s materiálnym imaním, túžba
po istote, dobrom spoločenskom postavení, prestíži, úspechu a blahobyte, sklon k
vytváraniu materiálnych zásob, záujem o financie a majetok, zberateľské koníčky,
politické záujmy. Človek výkonný, ale často aj hrabivý alebo márnotratný.
Slnko v znamení Strelca
Človek idealistický, čestný, optimistický, veľkomyseľný, prispôsobivý zároveň však
nezávislý, úprimný, nadšený, spravodlivý, odvážny, blahosklonný, dobrodružný,
ušľachtilý a priamočiary. Človek so sklonom k hlbokým filozofickým či náboženským
úvahám, obvykle aj športovo založený. Môže byť však i vystatovačný, radorečný,
prehnane dôležitý, príliš horlivý, preháňajúci, prenáhlený, impulzívny, roztrieštený,
podráždený, neopatrný a s nedostatkom miernosti a taktu. Strelec býva človek
obľúbený, jeho životný vzostup je pomalý, ale istý, manželstvo často neskoré po
mnohých predchádzajúcich známostiach. Mladosť nemusí byť šťastná, často prežíva
hmotné či duševné utrpenie. K uspokojeniu a k zabezpečenej existencii dochádza
uprostred života. Uplatňuje sa v oblasti filozofie, práva, náboženstva, ako
cestovateľ, športovec, vojak, podnikateľ, chovateľ koní či psov, novinár, reklamný
agent, spisovateľ alebo politik. Často žije v celibátu.
Slnko opozícia Saturn (orbis 2°00´)
Rozpor medzi vôľou, túžbou a realizáciou. Protichodné túžby spôsobujú časté
prehry. Vyvinutý zmysel pre politiku nie je podporovaný vôľou. Sebaobmedzovanie
a najrôznejšie zábrany majú neblahý vplyv na zdravie. Konštelácia nepraje
trvalému úspechu, často vyvoláva nečakané situačné zvraty. Časté pochybnosti,
frustrácie, depresie sklamaniami, straty a závisť.
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Slnko konjunkcia Neptún (orbis 1°34´)
Vôľa smerovaná k nejakému ideálu. Rozvinuté duchovné schopnosti, sklon k
mysticizmu, výborná intuícia, často však chaos myšlienok. Nebezpečie milostných
ilúzií. Vkus vybočuje z bežného rámca a v dôsledku toho výrazná až zvláštna
osobnosť, ktorej iba málokto rozumie.
Slnko sextil Pluto (orbis 0°24´)
Vôľa a sexualita sa uberajú rovnakým smerom. Vysoké tvorivé schopnosti, mnoho
energie, sebavedomie, rozhodnosť, schopnosť vidieť "pod povrch" vecí, schopnosť
využívať pre ostatných neznáme sily, niekedy dokonca genialita. Vzhľadom k
zrodencovej prirodzenej autorite možnosť význačného postavenia v nejakej vzbure
alebo rebélii.
ASC v znamení Váh
Človek vyrovnaný, mierny, zdvorilý, láskavý, nemajúci rád nepríjemnosti a spory, v
myslení samostatný, s dobrou intuíciou a s radosťou zo života. Ľahko sa vzruší, ale
rovnako rýchlo sa i upokojí. Môže byť ale i neopatrný, nedbalý na peniaze,
ľahostajný, hypochondrický a značne povoľný. Vyžaduje lásku a priateľstvo, máva
viacej erotických vzťahov.
MC v znamení Leva
Láska škodí povolaniu, radosť zo života, túžba po sláve a cti, dobročinnosť,
pohostinnosť, ale i okázalosť.
DSC v znamení Barana
Nestálosť v názoroch, vnútorný nepokoj, útočné myslenie, nedostatok vytrvalosti.
Životný partner býva trocha agresívnej povahy, veľmi bojovný, impulzívny a
uprednostňujúci príliš sám seba, avšak na druhej strane je i čestný a oddaný. V
manželstve, ktoré býva uzavreté vo veľmi mladom veku, často hádky a rozchody.
IC v znamení Vodnára
Neobvyklá láska k ľudstvu, humanizmus, hlboké poznanie, duševná vyrovnanosť.
Rodinné zázemie však nebýva príliš stabilné, na sklonku života dokonca hrozí
možnosť rozvodu. Staroba potom môže byť strávená buď u dobrých priateľov alebo
cestami za romantikou.
2. dom v znamení Škorpióna
Vysoká pravdepodobnosť dedičstva a dobrého vena. Značná chamtivosť a závisť,
imanie býva zhromažďované potajomky.
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3. dom v znamení Strelca
Nadanie pre pedagogiku, práva a štúdium cudzích jazykov. Mnoho ciest do cudziny,
niekedy práca v zahraničnom obchode. Samostatnosť a podnikavosť.
5. dom v znamení Rýb
Škody z milostných pomerov, obeť v láske, odlúčenie od partnera alebo naopak
útek pred iným. Sklamanie z lásky a následná sublimácia erotiky do poézie či iných
umeleckých prejavov, ktorá býva obohatená i zrodencovou schopnosťou postihnúť
tajomno a neznámo. Plodnosť obvykle extrémne vysoká.
6. dom v znamení Barana
Zrodenec vyhľadáva zamestnanie vyžadujúce silu a energiu (priemysel, bane,
zbrojárstvo) a chce sa stať majstrom vo svojom odbore. Nebezpečenstvo rôznych
nehôd a zranení z neopatrnosti.
8. dom v znamení Býka
Prirodzená, pokojná až sladká smrť, niekedy spôsobená poruchou funkcie žliaz s
vnútornou sekréciou. Možnosť dedičstva v podobe pozemkov alebo nehnuteľností.
9. dom v znamení Blížencov
Prekladateľský a tlmočnícky talent, mnoho ciest, intelektuálne práce v cudzine,
nesústredenosť, neschopnosť sústredenia.
11. dom v znamení Panny
Priateľstvá najmä v zamestnaní, sociálne záujmy, neustála snaha analyzovať
medziľudské vzťahy.
12. dom v znamení Váh
Problémy so zákonom, súdy, rozvod, obvykle nedobré manželstvo.
Mesiac v 4. dome
Silná identifikácia s domovom, rodným krajom, vlasťou a rodinou, lipnutie na
tradíciách. Veľká potreba bezpečia a medziľudskej vrelosti. Bohatý vnútorný život,
bohatá fantázia, sklony k samotárstvu. Zmeny miesta pobytu ako prejav určitého
nepokoja.
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Mesiac v znamení Vodnára
Citový odstup, zdvorilosť, družnosť, idealizmus, humanita, láska k umeniu a vede,
záujem o všetko zvláštne a sklon k výstrednostiam. Pudy a vášne bývajú slabé. V
životnom postupe pomáhajú známosti. Často činný v tzv. "pokrokových" politických
stranách. Dobré uplatnenie v politike, reklame a chirurgii.
Mesiac sextil Jupiter (orbis 2°14´)
Láskavosť, srdečnosť, optimizmus, veľkorysosť, blahobyt, výhodné investície,
šťastné náhody, dobré zdravie, úspech u žien i na verejnosti, dobré manželstvo,
vplyvní priatelia, dobročinnosť, česť, záujem o filozofiu, popularita prináša hmotné
zisky.
Mesiac trigón Saturn (orbis 8°24´)
Opatrnosť, obozretnosť, uvážlivosť, sebaovládanie, prezieravosť, vytrvalosť,
trpezlivosť, takt a hospodárnosť. Zodpovedné funkcie a organizačne schopnosti,
zmysel pre povinnosť, úspech i zámožnosť. Charakter uzavretý s konzervatívnymi
sklonmi. Dobré manželstvo, priateľstvá trvalé. Na sklonku života vzdelanosť a
nadvláda nad nevedomím.
Mesiac trigón Urán (orbis 5°08´)
Náhly a neočakávaný úspech dosahovaný často dobrými vzťahmi s médiami.
Originálna predstavivosť opúšťa vyšliapané cesty. Záujem o veci neobvyklé a
nadprirodzené. Fascinácia všetkým novým. Rýchle zmeny a ľahká adaptácia.
Takmer permanentné vzrušenie, slobodomyseľnosť. U mužov náhle zoznámenie s
ženami.
Merkúr v 2. dome
Myšlienky sa zaoberajú hodnotami, obchodom, financiami, majetkom a
ekonomikou, sústredí sa na to, čo z čoho môže získať, často sa venuje intelektuálne
zárobkovej činnosti.
Merkúr v znamení Strelca
Nezávislé, tolerantné, pokrokové, poctivé a priame až neokrôchané myslenie a
vyjadrovanie. Reč prenáhlená a vzrušená. Výrečný, teoreticky zameraný človek so
zmyslom pre humor. Často roztržitý a nesústredený. Niekedy sklon k sektárstvu a
anarchii. Úspech ako autor dobrodružných románov, cestopisov, zahraničný
korešpondent, novinár alebo v práci v cestovnej kancelárii.
Merkúr konjunkcia Venuša (orbis 0°44´)
Literárny a umelecký talent, duch smerovaný k rozkoši a k zmyselnosti. Schopnosť
elegantného vyjadrovania, milostná korešpondencia. Často i nadanie k matematike.
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Venuša v 2. dome
Láska k hmotným záležitostiam, umelecký talent, obvykle materiálny a finančný
blahobyt, schopnosť užívať radosti života, bezuzdný materializmus.
Venuša v znamení Strelca
Optimistická, duchaplná, srdečná a vyrovnaná osoba so sebadôverou, láskou k
cestovaniu, dobrodružstvu a humoru, avšak nepriateľ záväzkov a dôverností.
Umelecké sklony, časté cesty za zábavou či športom. Cíti odpor proti všetkému
nespravodlivému a nízkemu. Vyrovnané vášne, veľkorysé myšlienky. Môže však byť
i nestála v láske, pokrytecká, rozmarná, vnútorne rozpoltená a povrchná.
Mars v 5. dome
Energia využitá na vybudovanie vlastného podniku alebo pre pedagogické účely,
vysoká sexuálna aktivita, láska k rozkošiam, vášnivosť, tvorivá energia,
romantizmus, impulzívnosť, túžba po deťoch, pracovitosť, ťažko znáša prehru.
Mars v znamení Rýb
Osoba nepokojná, precitlivená, zmyselná, silne vášnivá, nespútaná, družná,
prudká, romantická a obetavá až k sebaobetovaniu. Spojenie tajomstva a
agresivity. Mrhanie energiou a nečinnosť alebo činy iba v predstavách. Silu užíva
tak, že to nikto nepozoruje. Často láska k okultizmu, tajným spoločnostiam a pod.
Sklon k zakrývaniu svojich činov pred okolím. Možnosť práce na opustenom mieste
alebo ako policajt, dozorca, strážny vo väznici alebo kritik spoločenských pomerov
či autor mravokárnych románov.
Mars kvadrát Jupiter (orbis 4°00´)
Zrodenec nepozná mieru, sám si užíva, voči ostatným je však lakomý. Ľahostajnosť
voči dôsledkom vlastných činov a preto často problémy so zákonom. Márnotratnosť,
extravagancia, samovražedná odvaha, lenivosť, podvody, neustále hádky,
nečestnosť, niekedy prichádzajú katastrofy, ktorá sú mimo akúkoľvek kontrolu.
Jupiter v 2. dome
Pocit vlastnej hodnoty na základe vzdelania a rozmnoženia majetku, spoločenský
vzostup, prosperita, sympatie, úspech, a to najmä finančný a obchodný, niekedy
ale aj okázalosť a márnotratnosť.
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Jupiter v znamení Strelca
Mierna, zdvorilá, oduševnená, idealistická, tolerantná, optimistická, veľkorysá, ale
aj nedbalá a ľahkomyseľná povaha s túžbou poznávať a cestovať a so zmyslom pre
humor. Prílišný súcit vedie niekedy k podvedeniu a následnému sklamaniu. Láska k
športom, lovom a psom. Niekedy výnimočná náboženská alebo filozofická
skúsenosť. Úcta k zákonom.
Jupiter sextil Urán (orbis 2°54´)
Veľká šanca, náhly úspech, obdiv publika. Zrodencovi napomáhajú neočakávane sa
vyskytujúce okolnosti, šťastné náhody a výhry v lotérii. Dynamickosť, sebadôvera,
novátorstvo, predvídavosť, nezávislosť, schopnosť improvizácie, osobná charizma,
záujem o pedagogiku, politiku, náboženstvo či okultizmus. Zrodenec môže byť
výborným profesorom.
Saturn v 8. dome
Neschopnosť nadviazať tesnejšie vzťahy k ľuďom, egocentrické myslenie,
neschopnosť tvorby vlastných ideí, sila v krízových situáciách, zodpovednosť za
druhých, potlačenie sexuality, enormný strach zo smrti. Uznanie získava tým, že
dáva najavo svoje rozsiahle znalosti, u druhých má sklon vyvolávať pocit
menejcennosti.
Saturn v znamení Blížencov
Systematickosť, intelektuálna kázeň, analytické myslenie, snaživosť, opatrnosť,
málo spontánnosti. Vedecký a premýšľavý duch. Rozum vládne citu. Záujem o
matematiku a presné kalkulácie. Možnosť oneskorenia vo výchove, cynizmus a lož.
Saturn opozícia Neptún (orbis 0°26´)
Nestálosť, rozklad, rezignácia, abdikácia, zrútenie plánov, sklamanie, odchod do
ústrania, konflikt materializmu a idealizmu, pseudomysticismus, nutkavé jednanie,
zmätočnosť, pomstychtivosť, nemravnosť, falšovanie, duševné zlodejstvo.
Saturn trigón Pluto (orbis 1°35´)
Sklony k tajným politickým bojom, vytrvalosť, tvrdá práca, ctižiadosť, podnikavosť,
odlúčenie ako príprava na budúci čin, úspech pomocou rozvahy a metodickosti.
Urán v 12. dome
Tvorivá samota, duchovná skúsenosť neobvyklého pôvodu, podvedomé konflikty,
ktoré hrozia nečakaným vynorením sa, nebezpečenstvo duševnej choroby, sklon k
tajnému rebelantstvu.
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Urán v znamení Váh
Reformy, náprava nespravodlivostí, rozbitie tradičných foriem manželstva a
medziľudských
vzťahov.
Niekedy
vynachádzavosť,
ktorá
sa
však
pre
nezrozumiteľnosť iba ťažko presadí. Manželstvo prenáhlené s nebezpečím rozvodu.
Neptún v 2. dome
Nepraktickosť, neschopnosť využívať príležitosti, intuitívny hodnotový systém,
zmätky vo financiách, pochybnosti o vlastnej osobe, neschopnosť vymedziť sa voči
ostatným, strach zo zmyselných pôžitkov kompenzovaný niekedy neukojiteľnou
túžbou po pôžitkoch alebo predstieraním vyššieho spoločenského postavenia.
Neptún v znamení Strelca
Planéta má vplyvy najmä generačné. Tvorivé nadšenie v službách náboženského
alebo filozofického ideálu. Intenzívne vízie, náboženstvo.
Neptún sextil Pluto (orbis 1°09´)
Príslušník zakladateľskej generácie, ktorá prináša hlboké zmeny, plodí nových
bohov a vyvoláva zmenu náboženstva. Sublimácia sexuality do umeleckej činnosti.
Dobrodružnosť, mohutná fantázia, neobyčajné až geniálne myšlienky a sklony.
Pluto v 11. dome
Snaha o reformovanie spoločnosti, sklon k dominantnému chovaniu, skupinové
terapie, nebezpečie zrady, fixácie na slobodu, boj za osobnú nezávislosť alebo
naopak potlačenie vlastnej slobody a nezávislosti.
Pluto v znamení Váh
Planéta má vplyvy najmä generačné. Zvýšený význam v živote hrajú zmluvy. Viac
manželstiev, hrozba pohlavnej nákazy, súdy ohľadne vynúteného sexu. V
spoločnosti nové zmluvy, často s vojnovými cieľmi. Koniec jednej epochy a začiatok
novej.
Dračia hlava v 4. dome
Šťastie v rodinnom kruhu, útulný domov, príjemná staroba, možný zisk z realít,
bezstarostný život, dedičstvo, výhra.
Dračí chvost v 10. dome /minulé životy/
Nezdary v povolaní, časté zmeny zamestnaní, prekážky, sklon k úrazom.
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Čierna Luna v znamení Váh
Možnosť umeleckej kariéry, v ktorej veľmi dôležitú úlohu hrajú zmyselnosť a rozkoš.

ROZBOR ČÍSIEL DÁTUMU NARODENIA
Výklad symboliky jednotlivých osudových čísiel
OSUDOVÉ ČÍSLO Z MENA A PRIEZVISKA

Číslo jedenásť má spojenie s idealistickými názormi a pojmami a u
niektorých aj s duchovnými záležitosťami. Preto nie je jednoduché splniť potenciál
naznačený týmto číslom. Tento človek musí mat schopnosť inšpirovať ostatných a
viesť svojím vlastným príkladom. Máte vrodenú vnútornú silu a uvedomenie, ktoré
Vám dávajú nadanie pre filozofické myslenie alebo úlohu učiteľa, či poradcu. Vaša
intuícia je veľmi silne vyvinutá, mnoho psychicky nadaných ľudí a tých, ktorí sa
zaoberajú štúdiom okultizmu, majú sebavyjadrovania jedenástky. Ste človek, ktorý
má schopnú a analytickú myseľ. Preto máte predpoklady k dosiahnutiu úspechu vo
väčšine povolaní, ale pravdepodobne budete šťastnejší, keď sa nebudete zaoberať
komerčnými záležitosťami. Kladnou stránkou jedenástky je idealizmus. Tento človek
si uvedomuje dlhodobé následky akcií a plánov. Krátkozraké postoje ostatných vám
prinesú pocity sklamania. Máte hlboký záujem a účasť o umenie a krásu
akéhokoľvek druhu. Zápornou stránkou čísla 11 je vnútorné napätie, precitlivenosť
alebo náladovosť. Niekedy máte sklon snívať a fantazírovať a zabúdať na praktické
záležitosti, alebo nerozoznávať skutočnosť od fantázie. Veľakrát sa snažíte vnucovať
svoje názory ostatným, bez ohľadu na to, či si to prajú alebo to potrebujú.
PRIMÁRNE ČÍSLO DŇA

PRÍVETIVOSŤ - Človek narodený dvadsiateho štvrtého dňa v
mesiaci je kamarátsky, ochotný, vyrovnaný, praktický s organizačnými
schopnosťami a starostlivý. Cíti vnútornú potrebu harmonického rodinného života.
Prílišná citlivosť čísel dva a šesť môže viesť k prehnanej precitlivenosti a nedostatku
sebadôvery. V primárnom čísle dva prevládajú intuitívne vlohy. Na situácie reaguje
najprv citovo a potom rozumovo. Často býva nerozhodný a nenávidí stres.
Negatívna vlastnosť:
Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznáša
stres. Mal by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

11

ČÍSLO ROKU

Ľudia narodení v roku deviatky sú veľmi premýšľaví a uvážliví, s veľkým
zmyslom pre zodpovednosť, ktorá sa veľmi často stáva hnacím motorom ich života.
Vždy pracujete s úsmevom a za sebou nechávate veľké množstvo vykonanej práce.
Vždy viete nájsť svoje miesto v živote a zamestnať sa tam, kde vám prináša
uspokojenie. Vytrvalosť, svedomitosť, vernosť, veľkorysosť a úprimnosť, niekedy i
trochu sarkazmu, máte vlastnosti deviatky. Máte veľkú myšlienkovú kapacitu s
veľkými analytickými schopnosťami, ktoré sa násobia počtom deviatok v mriežke.
Ste veľmi priamočiary, zvyknutý v myšlienkach i reči smerovať k jadru veci, ale
bohužiaľ rovnakú reakciu očakávate i od ostatných. Pretože deviatka v sebe
obsahuje vlastnosti: múdrosť a pochopenie všetkých predchádzajúcich čísiel,
zhrnujete v sebe skúsenosti a múdrosť mnohých životov, býva pre vás jednoduché
odhaliť v očiach pravdu, alebo lož, ktorú by sa ostatní snažili pred vami skrývať.
ŽIVOTNÉ ČÍSLO

Číslo osem vibruje s planétou Saturnu. Ten reprezentuje múdrosť, učenie
pomoc, skúsenosť, stabilitu, trpezlivosť, zodpovednosť, zároveň tiež opatrnosť,
sebakontrolu. Saturnu, grécky nazývaný Kronos, je vládca času, predstavuje
všetko, čo v sebe nesie akési obmedzenia.
Saturnovská múdrosť spočíva v
schopnosti zastaviť sa, skoncentrovať a popremýšľať doterajšiu cestu. Osmička je
číslom rovnováhy a karmy, zákonu príčiny a následkov. Predstavuje rovnováhu,
ktorú ju treba udržať medzi fyzickým svetom dole, a duchovným svetom hore,
medzi dvoma svetmi, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú.
HODINA NARODENIA
NUMEROLOGICKÁ HODINA NARODRNIA - 3 až 4 hodina
Kamarátsky, nápaditý aktívny človek, obľúbený u svojich priateľov. Nových
priateľov si získava veľmi ľahko vďaka svojej charizme, ktorá je veľmi veľká.
Niekedy roztekaný, snažiaci sa zvládnuť viacej vecí naraz. Nevie zavčasu odhadnúť
svoje možnosti a často sa preceňuje. Pokiaľ má nad sebou kontrolu, je spoľahlivý a
veľmi výkonný.
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ČÍSELNÉ ROVINY

1

(

)

Rovina Saturnu
Tato rovina, prostredníctvom stálych zmien a nepriazne osudu učí trpezlivosti a
vytrvalosti. Lekcia Saturnu má súvislosť s karmou. Ste po isté obdobie svojho
života podrobovaní skúškam v určitej oblasti a tieto skúšky sú v rôznych obmenách
istou chybou. Pre ľudí s rovinou Saturnu je nesmierne dôležité milovať a byť
milovaní.

(

)

Rovina senzitivity
Svoje city veľmi hlboko prežívate a tím pádom ste krajne zraniteľní. Budujete si
okolo seba obrannú hradbu, za ktorou by ste sa mohli ukryť. Vaše chovanie na
verejnosti sa môže prejavovať rôzne: odmeranosť, nedotklivosť, agresivita. A to
všetko z nedostatku sebadôvery a pocitu, že vaše vnútro je vystavené napospas
svetu. Pokiaľ vkladáte svoje hlboké city do práce, dochádza k pozitívnemu využitiu
vašej energie.

2
Rovina zručnosti
Rovina zručnosti je najfyzikálnejšia zo všetkých rovín. Znamená manuálnu, alebo
myšlienkovú pohotovosť, obratnosť, často tiež oboje. Nepotrpíte si na kázeň neradi
pracujete tam, kde nevidíte výsledky. Viac vám vyhovuje, keď pracujete sami pre
sebe, za všetko si zodpovedáte a máte prehľad o svojich peniazoch. Ste nesmierne
vášniví a potrebujete partnera s rovnakou rovinou.

3
Rovina zručnosti
Rovina zručnosti je najfyzikálnejšia zo všetkých rovín. Znamená manuálnu, alebo
myšlienkovú pohotovosť, obratnosť, často tiež oboje. Nepotrpíte si na kázeň neradi
pracujete tam, kde nevidíte výsledky. Viac vám vyhovuje, keď pracujete sami pre
sebe, za všetko si zodpovedáte a máte prehľad o svojich peniazoch. Ste nesmierne
vášniví a potrebujete partnera s rovnakou rovinou.
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4

(

)

Rovina vízie
Je schopnosť ľudí vidieť ďaleko dopredu a ísť v živote za svojimi ideálmi. Máte
neuveriteľnú emocionálnu silu a odvahu. Nepoznáte problémy, ktoré sú prednejšie,
preto u vás neexistuje pochybnosť o tom, ako jednáte. Pre umeleckú tvorivosť je
táto rovina nesporným prínosom. Vo vzťahu ste nesmierne veľkorysí a z tohto
dôvodu vás druhí tak často zneužívajú.
VÝZNAM ČÍSIEL V MRIEŽKE
Prvé pole - SLOVNÉ VYJADROVANIE
Tri jednotky v mriežke
Tri jednotky v mriežke sa delia do dvoch odlišných typov. Prvý (a ďaleko menej
častý) typ sú ľudia tichí, rezervovaní a veľmi uzavretí, tí ostatní sú naproti tomu
vyslovene urozprávaní. Nič vám nejde lepšie než rozprávanie a často hovoríte bez
prestávky. Ste citlivý, často vám robí problémy vyjadriť svoje hlbšie city. Dokonca i
ti naivní z nich majú sklon udržovať určitý odstup medzi sebou a okolitým svetom.
V skutočnosti nechcete byť taký uzavretý. Proste len neviete o čomkoľvek hovoriť
dokiaľ k tomu nie ste vnútorne pripravený, alebo pokiaľ sa s celou záležitosťou sami
v sebe nevyrovnáte. Ľudia s tromi jednotkami si existujúci problém spravidla
bolestne uvedomujú, ale musia sa s ním vysporiadať vo svojom vlastnom čase a po
svojom, vlastním spôsobom. Máte sklon dívať sa na situáciu najprv zo svojho
vlastného hľadiska, potom sa na to pokúsite pozrieť i z druhého pohľadu, lenže ich
začnete tiež posudzovať i z tretieho a štvrtého hľadiska. Ľudia s tromi jednotkami
majú tendenciu svoju citlivosť skrývať.
Druhé pole - INTUÍCIA
Dve dvojky v mriežke
Dve dvojky v tomto poli naznačujú, že ide o človeka citlivého a intuitívneho, s
prenikavou silou uvedomenia. Zdá sa, že sami od seba rozumiete životu a viete, že
sa môžete do značnej miery spoľahnúť na svoj vnútorný hlas, pokiaľ ide o prvý
dojem, ktorý na vás urobia druhý. S trocha cvikmi dokážete rozvinúť svoje
intuitívne vlohy ešte viac, aby ste mohli využiť v každodennom živote. V láske ste
senzitívny a intuitívny. Kvalita dvojky vo svojom živle, vám už vopred dáva vytušiť
vaše potreby i pocity. Dvojka v mriežke má i hlbší význam, človek s dvojkou, či už
sa zaoberáte čímkoľvek, v sebe máte vrodenú potrebu kľudu a najlepšie sa vám
darí v tichom, kľudnom, harmonickom prostredí.
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Štvrté pole - ZRUČNOSŤ A ASERTIVITA
Jediná štvorka v mriežke
Štvorka dodáva mriežke stabilitu a vyvoláva snahu po dokonalosti. Takýto človek
nebude spokojný s tým, čo robí pokiaľ to nebude presne podľa jeho predstáv. Tým
občas trápite seba a ostatných. Človek so štvorkou sa radšej prejavuje na fyzickej
úrovni a mnohí z nich sú od prírody manuálne šikovní, v stavebníctve, stolárčine, vo
vytváraní umeleckých diel, hrať na hudobný nastroj, tancovať i šport. V oblasti
svojho záujmu dokážete byť puntičkársky a poriadny, ale úplne vám uniká, že v
mnohých ďalších oblastiach života máte úplný chaos. Štvorka zo sebou prináša vo
väčšej či menšej miere i nedostatok sebaistoty. Niekedy to trvá celý život než sa
vám podarí túto neistotu prekonať. Materiálne zabezpečenie je pre vás krajne
dôležité a radí stojíte oboma nohami pevne na zemi. Život vás ďaleko viac teší, keď
sa môžete pohybovať v rámci usporiadanej štruktúry, alebo zabehnutej praxe.
Rozháraný spôsob života vám veľmi ľahko môže privodiť choroby. Ako milenci ste
vášnivý a vrúcny, a pretože je štvorka predovšetkým fyzické číslo, vrháte sa do
milovania aktívne a niekedy neúnavne.
Šieste pole - LÁSKA KU KRÁSE, K DOMOVU A K RODINE
Dve šestky v mriežke
Šestka v mriežke naznačuje schopnosť oceniť krásu a domov. Ste hlboko
senzitívny, veľakrát citlivý na okultné javy, z ktorých čerpáte značnú časť svojej
istoty z rodinného života. Kdekoľvek bývate, zanechávate stopy svojej osobnosti a
dokážete byť veľmi vynaliezavý pri zariaďovaní priestoru, ktorý obývate. Domov a
pracovisko svedčia o tom, že ste veľký záhradníci. Šestka je najromantickejšia zo
všetkých čísiel a preto človek, ktorý ju má, býva preňho veľká rana, keď sa mu
romantické predstavy o osobe, ktorá je mu
blízka, narušia hádkou. Hádky
nenávidíte, aj keď si v nej vediete veľmi dobre. Šestka nesie zo sebou potrebu
pretvárať a sledovať, ľudí, hudbu, farby či tvary. Šestka je jedna
z najsenzitívnejších čísiel, a preto sú ľudia so šestkou v mriežke sú veľmi citliví na
emocialné zmeny u svojich partnerov i u ostatných blízkych ľudí. Máte tiež okamžitý
odhad na ľudí, u ktorých sa spravidla ukáže, ako naprosto presný. Harmónia je pre
vás kľúčové slovo, a pokiaľ ste donútený žiť v stálom strese, môže to nepriaznivo
poznamenať vaše zdravie, zníženú odolnosť s neurotickými obtiažami. Ste
inteligentný a veľakrát i tvorivý, ale často vám chýba sebadôvera k tomu, aby ste
plne využili svoje možnosti. Bez istoty lásky, ktorá vám dáva základ sebadôvery,
ste zatratený. Len veľmi zriedka nájdeme osobu s viacej šestkami, ktorá by si
hovela v samote. Mnohý z nich sa bohužiaľ môžu ľahko dostať do závislosti na
alkohole alebo drogách.
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Siedme pole - POCHOPENIE A ÚČASŤ
Dve sedmičky v mriežke
Tak ako človek so šestkami v mriežke čerpá svoju toľko potrebnú istotu z domova a
rodiny, človek s viacej sedmičkami čerpá svoju istotu zo spätnej väzby pri svojej
neúnavnej starostlivosti o druhých. Ste nesmierne senzitívny a máte tiež sklon k
melodramatickému chovaniu. Intenzívna citovosť sedmičky zrejme nedopraje ani
najsebaistejším a najzdatnejším príliš mnoho oddychu, než sa vynoria ďalšie
trýznivé pochyby. Nie je pochýb, že máte mimoriadnu intuíciu a mnohí z vás i
výrazné liečiteľské schopnosti. Mnohí s viacerými sedmičkami sú mimoriadne
duchovne založení, nie však vždycky nutne v náboženskom zmyslu. Sú medzi nimi
tiež i ľudia hlboko náboženskí veriaci, ale viera mnoho iných sa samovoľné prikláňa
skôr k prevteleniu a špiritismu. Ďalší sa živo zajímajú o astrológiu, numerologiu a
okultnej vedy. Spontánne dávajú prednosť alternatívnym spôsobom liečenie a čo
najzdravší spôsob života, majú teda snahu priblížiť sa čo najviac k prírode. Pre
týchto ľudí je obtiažne niečo robiť a udržať si od toho odstup. Sú to ľudia, ktorým
nie je nič ľahostajné. V milostnom vzťahu sa ľudia s viacej sedmičkami vznášajú do
nadoblačných výšok a vzápätí prepadajú do najhlbších priepastí. Keď sa zamilujete,
býva to spravidla až po uši a navždy. Sex je pre vás niečím, bez čoho sa neobídete,
a vaša túžba je veľmi silná.
Deviate pole - ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI
Dve deviatky v mriežke
Viac četné deviatky dávajú človeku vysokú úroveň inteligencie, a tiež vysokú
hladinu mentálnej energie, ktorá postupne vzrastá s každou ďalšou deviatkou v
mriežke. Tuto energiu je treba odvádzať ako duševne, tak fyzicky, ak má byť
zachovaná zdravá rovnováha. Niektorí ľudia s deviatkami sú veľmi výbušní, ale u
väčšiny vonkajšie zdanie klame. Radí zhromažďujete vedomosti o všetkom, čo je
zaujímavé. Máte bystré analytické myslenie a schopností triediť poznatky, treba ich
dobre využiť na poli výskumu, diagnostiky, pri práci s počítačmi, v knihovníctve a
vo všetkých dôležitých profesiách, ktoré sú založené na zhromažďovaní a triedení
informácii. Ste tiež, ako sa zdá, pri výbere partnera značný idealisti, vidíte ho skôr
takého, akého by ste ho chceli mať, než aby ste ho dokázali prijať takého, aký v
skutočnosti je. Hladenie pravdy sa stáva pre vás celoživotným cieľom a ide ruka
v ruke so sebaskúmaním a potrebnou zodpovednosťou. Budete sa vždy dívať pod
povrch vecí, pokiaľ nenájdete spokojnosť, pokiaľ neobjavíte pravdu.
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CHÝBAJÚCE ČÍSLA V MRIEŽKE

Chýbajúca trojka
Komu chýba trojka, máva problémy s efektívnym využívaním vlastnej mentálnej
energie. Ľudia bez trojky sa napr. učia trochu inak, než ľudia s trojkami. Majú skôr
schopnosť pre intuitívne zbieranie informácii, potrebujú kľud a nerozptyľujúce
prostredie. Nutnosť prijímať informácie zapojovaním mentálnej energie, môže u
nich vyvolať stres a neschopnosť sa čokoľvek naučiť. Môžu mať problémy so
sústredenosťou, alebo chápaním abstraktných pojmov. Bez trojky si lúdia ťažko
predstavujú abstraktní pojmy a tento nedostatok sa môže prejavovať rôznymi
spôsobmi, napríklad neschopnosť orientácie, alebo neschopnosť poradiť si s
jednoduchým a logickým mechanizmom. Ľudia bez trojky tiež potrebujú, aby ich nič
nerozptyľovalo, pokiaľ sa majú naplno sústrediť.

Chýbajúca pätka
Bez pätky väčšinou chyba vytrvalosť k tomu, aby sa započaté dielo dokončilo.
Človek rozpracuje veľa vecí naraz. Akoby bez energie, bez pravidiel. Je treba sa
učiť započaté aktivity dokončiť, mať realistické ciele, pracovať stále, zapojovať do
úsilia i vôle. Lúdia, ktorým chyba pätka, často nemajú dosť porozumenia a
vytrvalosti k tomu, aby to, čo začali dotiahli až do konce, takže je treba, aby
najskôr dokončili jednu vec, než sa pustia do druhej. Často sú v mnohých smeroch
talentovaní, ale dosť dobre nevedia svoje nadanie tvorivosti zužitkovať, ani keď sa
im k tomu naskytne príležitosť. Musia si stanoviť realistické ciele.
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Chýbajúca osmička
Osmička je číslom logiky a intelektu, ale to neznamená, že keď ju ľudia nemajú, sú
bez týchto vlastností. Bez osmičky sú ľudia viacej bez lesti, úprimnejší a citlivejší na
svoju osobu. Mávajú silný hlas svedomia. Nechajú sa jednoduchšie vyviesť z
rovnováhy, netúžia po moci. Musia sa učiť predovšetkým emocionálnej sile a
vyrovnanosti v tejto oblasti. Títo ľudia sa musia naučiť nejednať podľa prvého
popudu, ale zakaždým dôkladne zvážiť situáciu, než sa do nej nepremyslene vrhnú,
a preto urobia veľa chýb. Neznášajú jednotvárne, fádne činnosti a malé mravenčie
práce radi prenechajú niekomu inému.
ČÍSLO DVA AKO PRIMÁRNE ČÍSLO

24. 11. 1971

24. 11. 1981

Toto číslo sa dá dobre vyjadriť v akejkoľvek pozícii. Pokiaľ číslo dáta narodenia
obsahuje vysokú úroveň citlivosti, dvojka ako primárne číslo môže vytvoriť dieťa
plaché, niekedy tiež introvertné. Tieto deti určite budú veľmi ovplyvňovať emócie a
vibrácie ich okolia. Už ako nemluvňa bude, málo spať, bude bojazlivé a často
zbytočne kričať. Osoby s číslom dva majú veľkú potrebu žít v spoločnosti, takže sa
niekedy nemôže cítiť dobre, pokiaľ bude osamelé, alebo bude odkázané žít niekde
ďaleko od ľudí a majetku, ktorý im pomáha cítiť sa bezpečne. Práve pocit bezpečia
je pre tieto deti najdôležitejšie; sú výborné, dokiaľ sa môžu cítiť ochránený, s
vedomím, že ich láska nie je ďaleko, na príliš dlhý čas. Pokiaľ vedia, že sú milované,
stávajú sa z nich dobre spolupracujúce, šťastné deti. Sú milé, ale takéto deti ucítia,
že ich bezpečie je ohrozené akýmkoľvek spôsobím, veľmi rýchlo zosmutnejú. Tieto
deti budú schopné myslieť do hĺbky už od raného detstva, sú kedykoľvek pripravené
pochopiť filozofické pojmy, ktoré ďaleko prevyšujú ich vek. So svojím chápaním
života a ľudí okolo môžu byť naplnené určitými pochybnosťami o sebe, napr. bez
príčiny premýšľajú, ako by mohli byť krásne, alebo talentované.
ČÍSLO ŠESŤ AKO PRIMÁRNE ČÍSLO

24. 11. 1980

24. 11. 1990

Číslo šesť tvorí časť šiestej karmickej cesty a ako primárne číslo má všetky
možnosti ponúknuté priebehom života jednotlivca a určuje vývoj osoby. Napätie u
šestky v akejkoľvek pozícii má deštruktívny vplyv a opakované napätie učiní osobu
chronicky nemocnú alebo spôsobí, že uniká pred nekonfliktnými problémami,
prípadne pred inou osobou, ktorá má degradujúci vplyv, alebo vyvolá rýchlejšie
samo deštruktívnu cestu, pomocou alkoholu či drog. Akýkoľvek pokus silnej túžby
čísla šest po pokračujúcom vnútornom miere a harmónii vyvoláva stres, ktorého sa
deti chcú za každú cenu zbaviť, či je pozitívnou, či negatívnou cestou. Často sa
rozhodnú radšej uzavrieť stres vo vnútri, než dávať najavo frustráciu a hnev,
pretože tento spôsob nenarušuje ich vlastný mier, na druhej strane, ale môže
spôsobiť hnev ľudí, ktorých milujú. Pre osobu, ktorá je závislá na rodine, vďaka jej
pochvalám a oceňovaniu, je úplne zničujúce spôsobiť jej potom hnev. Jedna z úloh
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čísla šesť je naučiť sa definovať a usmerniť svoje spomienky na emocionálne skutky
s realitu súčasnosti. Ako pre všetky ostatné senzitívne čísla, i pre šestku je jej
definícia vždy veľmi obtiažna.
Osoby s číslom šesť, ako stredným primárnym číslom sa musia naučiť rozlišovať
medzi osobami, s nimi spolupracujú, a s tými, s ktorými len udržujú priateľstvá.
Sila voľby je tu veľmi dôležitá k rozlíšeniu, či sú priťahovaný určitými ľuďmi, alebo
určití ľudia priťahujú ich. Je tiež možné, že ich prvotná voľba partnera bude ich
vinou negatívne ovplyvnená, pokiaľ však podobná situácia sa stane, dôležité je, aby
rozoznali príčiny a dôsledky.
Mnoho ľudí s týmto číslom nepochopí, že majú možnosť zmeniť svoj život a
prevziať jeho riadenie a pokračujú, ako obete situácie, čo im v živote môže priniesť
síce nezbytné veci, nie však šťastie. Preto je číslo šesť domáckeho typ a jedno z
necitlivejších čísel. Pre týchto ľudí je možné, aby byli dostatočne citliví k vlastným
potrebám a súčasné je v ich možností uskutočnenie ich požiadaviek, lebo šestka leží
na úrovni ich duše. Pokiaľ zostanú nenaplnené na tejto úrovni, šťastie im uniká.
ČÍSLO DEVÄŤ AKO PRIMÁRNE ČÍSLO

24. 11. 1990

24. 11. 1999

Ľudia s číslom deväť, v akejkoľvek pozícii, ako primárne číslo sa ľahko dostávajú do
tragických situácii. Nikdy nechápu, ako k tomu mohlo dôjsť, pretože drámu
bytostne nenávidia, ničí ich, ale majú podivuhodnú schopnosť priťahovať škandály a
problémy prostredníctvom ľudí, s ktorými sa stýkajú, a nepríjemnosti, v ktorých sa
nachádzajú. Spočiatku majú často ľudia, ktorí sú k nim priťahovaný obrovský,
komplex obtiažne skrývaných problémov, na druhej strane tu existuje nádherná
možnosť čísla deväť zrazu vyletieť ako vtáčik z hniezda, pokiaľ ide o výber partnera.
Do tej doby môžu žít v partnerskom vzťahu a tvrdiť, že im nie je pomoci a že môžu
úplne zostať stranou. Nenávidí pocit ne užitočnosti a rieši aspoň niektoré problémy,
väčšinou u ostatných ľudí, pretože ich u seba samých nepredpokladajú alebo
zistilia, že by na ich riešenie strávili príliš mnoho času. To značne vyčerpáva zdroje
čísla deväť, čo človeka striedavo činí slabým a menej schopným vyrovnať sa s
vlastním životom. Jedna z najväčších lekcii v živote je naučiť sa nezaoberať sa
problémami a záležitostiami iných ľudí a objaviť spôsob, ako im rázne povedať „ne".
Problémy čísla deväť sa samozrejme netykajú len zdravia, dokonca i ti bez zjavných
zdravotných problémov, majú nejaké skryté problémy, ako vysoký krvný tlak, alebo
hladinu cholesterolu. Avšak deviatka pôsobí na nervový systém a pre takých ľudí je
veľmi obtiažne sa odpútať a stíšiť vnútorný hlas, ktorý trvá na presčasovej práci. To
naplňuje osoby pod vplyvom primárneho čísla deväť napätím a spôsobuje, že ľahko
podliehajú stresom. Sú plní úzkostí a ich plné nasadenie môže mať neprekonateľný
účinok na ostatných, práve tak ako na ne, zvlášť potom, pokiaľ ich nervaní energie
požaduje to isté. To môže pôsobiť mimoriadne obtiažne v partnerstve, pokiaľ sa
partner pokúša vždy znovu a znovu upokojiť situácia a vytvára stabilní vzťah.
Deviatka je mentálne číslo a má tak vysokou energiu, že jeho intenzita môže
dosiahnuť veľkosť, ktorá sa prakticky rovná veľkosti elektrického náboje
prechádzajúci vodičom. V okamžiku roztaví poistku, ich koncentrácia sa rozpadne
na čriepky, potom urobia niečo ozaj hlúpeho, napr. si zavrú kľúče od auta vo voze.
Potom sa však trápia, pretože nestihnú prísť včas na schôdzku. Je pre nich dôležité,
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aby si uvedomili, že patria k číslu, ktoré vyžaduje neustále uzemňovanie a
prehodnocovanie priorít. Ten element, v ktorom sa človek narodí, je najvhodnejším
uzemňovacím mechanizmom. Napr. Capricornus /býk/ je znamenie znamenia,
takže je vhodné využiť tohto zamerania k liečbe prácou na záhrade, pri hrnčiarstve,
prechádzkou naboso atd., zatiaľ Aries /baran/ je znamenie ohňa, takže pre jeho
zrodenca je najvhodnejší spôsob uzemnenia usadiť sa pred otvoreným ohniskom
v krbe, alebo v prírode vonku na slniečku.
Primárne číslo deväť, v ktorejkoľvek pozícii, vnáša medzi ľuďmi vrelosť. Títo ľudia sú
lojálni, trpezliví priateľskí, ktorí nikdy nezradia dôveru ľudí, ktorí ich milujú, a milujú
ozajstne a hlboko. Veľa si tiež pretrpia a ich učiteľské schopnosti búdu vysoko
ocenené koncom tohto storočia a počiatkom ďalšieho tisícročia. Vplyv, ktorý majú
tieto čísla na ľudské zdravie, sa totiž s veľkou presnosťou zhoduje i s osobnými
ročnými vibráciami, rovnako, tak ako s vibráciami trojuholníka. Keďže hlbšie
porozumieme vlastnému významu uvedených čísel, môžeme získať súčasne i
nástroj na účinnejšie ovplyvňovanie našich životov. Využívajme preto svojich
znalostí s rozmyslom, a tak nám budú k prospechu.
DEVÄŤROČNÁ VIBRÁCIA OSMIČKY

24. 11. 2000

24. 11. 2008

Deväťročná vibrácia osmičky predstavuje úspech a odolnosť a má dar vniesť
človeku do života rovnováhu, keď ju najviac potrebuje. Nie je najmenších pochyb,
že čísla majú moc nás ovplyvňovať a ich pôsobením dochádza ku zmenám v našom
energetickom poli či aure, ktorá nás obklopuje. Keď sme napríklad pod vplyvom
vibrácie jednotky, udržujú si od nás ľudia odstup, keď sme pod vplyvom trojky,
cítite sa k nám priťahovaný. Viacpočetné čísla a kombinácie vyšších čísiel, ako
trebárs rovina energie 7-8-9, môžu našu energiu nesmierne zvýšiť. Dôvod tohto
javu je prostý. Životná sila všetkého živého je predovšetkým energia jemne
vyladená na určitú frekvenciu, dokonca tak jemne vyladená, že nás, tak či onak
ovplyvňujú všetky druhy energie. Mnohé formy energie sme sa naučili ovládať k
rozličným účelom, ale poučili sme sa i o dôsledku ich zneužití, pretože naše osobné
elektrické pole je možno veľmi ľahko rozkolísať. Keď k tomu dôjde, začneme trpieť
bolesťami hlavy, žalúdočnými nevoľnosťami, alergiami a rôznymi chorobami.
Niektoré formy energie na nás môžu pri správnom uplatnení pôsobiť blahodárne,
ako trebárs elektrické impulzy, alebo rôzne formy ožarovania využívané lekármi a
fyzioterapeutmi. Iné typy energie, ako nukleárna, magnetická, ba dokonca i
elektrická, môžu byť pre nás vyslovene nebezpečné.
Čísla vytvárajú energiu veľmi jemnú a vibračná sila čísiel môže ovplyvniť a zmeniť
energetické pole, ktoré nás obklopuje. Čísla možno nemajú moc privodiť nám
ochorenia, tak závažného charakteru, ako trebárs nukleárna energie, môžu však,
pokiaľ sa objavia ako osobné ročné, alebo deväťročné vibrácie, vyvolať zmeny a
zvraty, a pokiaľ sa vyskytnú, ako súčasť nášho dáta narodenia a našej mriežky,
môžu byť zdrojom nášho osobného kúzla i našej dynamiky, rozhodnosti, výbušnosti
či náladovosti. V zajme nás samých i našich blízkych je, aby sme si uvedomili,
akému pôsobeniu sme vystavený, a to nie zo strany vibračnej sily čísiel, ale i zo
strany všetkých typov energie v našom svete. Pokiaľ tomu tak nie je, nemáme
žiadnu možnosť ovplyvňovať prostredie, ktoré nás obklopuje, a získať kontrolu nad
sebou samým i nad svojím zdravím. O tom, ako nás energia všetkého druhu
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ovplyvňuje, je toľko rozpísané preto, aby ste sa pripravili na deväťročnú vibráciu
osem. nie, že by to bolo obdobie tak hrozné. V jadru je tento cyklus jedným z
najúspešnejších období, aké môže vo vašom živote nastať, ale vibračná sila
osmičky je súčasne zo všetkých najmocnejšia, a preto k nej musíme pristupovať s
náležitým rešpektom. Koľkokrát ste už počuli od ľudí, ich život sa od okamžiku,
kedy dosiahli úspechu, radikálne zmenil? Klasickým príkladom sú rockové hviezdy,
ktoré môžu cez noc dosiahnuť obrovskej popularity, zarobiť obrovité sumy peňazí a
získať svetovú slávu, „Nečakaný“ úspech niektorých ľudí je v skutočnosti výsledkom
mnohoročnej usilovnej práci, štúdia a námahy. To sú ľudia, ktorý za svoj úspech
„zaplatili" a sú si teraz z filozofického hľadiska lepšie vedomý jeho pominuteľnosti.
Pre radu iných ľudí znamenal úspech nočnú moru; dôkazom toho býva ich závislosť
na alkohole čí drogách, alebo ich skrachované manželstvá.
Osmička je číslom rovnováhy a karmi. Či už sa objaví, ako číslo dňa, životné číslo,
osobná ročná vibrácia, alebo deväťročný vibračný cyklus, bude vždycky usmerňovať
vaše ambície do oblastí, v ktorých potrebujete najviac životnej rovnováhy. Naše
pohnútky, spôsob, akým dosiahneme úspechu a dokážeme sa vyrovnať s
blahobytom, popularitou či slávou, sú najdôležitejšími aspektmi úspechu. Tieto veci
búdu určovať náš pokrok a rozhodovať o tom, či si to, čoho sme po mnohoročnom
úsilí dosiahli, udržíme, alebo sa dostaneme do problémov a bude nám hroziť, že
všetko znovu stratíme. Pre ľudí je dôležité, aby sa upriamili, zamysleli nad svojimi
pohnútkami, pretože vibrácia osmičky nie je sila, s ktorou by bolo radno si
zahrávať.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou deväť
24. 11. 1999 - 2000
V priebehu tejto kombinácie bude pre vás na prvom mieste zodpovednosť a snaha o
zabezpečenie vás samých i vašich blízkych. Je pravdepodobné, že zmeny, k nim v
priebehu uplynulých osobných ročných vibrácii čísel sedem a osem došlo, vnesú do
vášho života väčšiu vyváženosť. V uplynulých dvoch rokoch sa zmenili vaše postoje
i vaše uvedomenie a ste teraz pripravený začať ďalší životný cyklus vo vyššej rovine
existencie. Vibrácia deviatky znamená dovŕšenie a behom nasledujúcich dvanásť
mesiacov si povšimnete, koľko aspektov vášho života prebieha podľa očakávania, a
koľko ste sa už naučili. Táto kombinácia vám môže priniesť v prvej štvrtine roku i
pocit veľkého vyčerpania, snažte sa preto najať si čas na premýšľanie a odpočinok,
ako to len bude možné. Do budúcnosti sa môžete dívať s dôverou.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou jedna
24. 11. 2000 - 2001
Vaše myšlienky v priebehu predchádzajúceho roku tuto kombináciu poznamenali.
Čaká vás postup, alebo zlepšenie situácie a v tejto dobe už budete mať naprosto
jasno v tom, ako chcete v budúcnu žít. Hladina energie sa pozdvihne a vaše plány
sa vám budú javiť optimistické. Je možné, že sa rozhodnete odsťahovať z mesta,
alebo dokonca i zo zeme, kde ste sa narodili, aby ste si splnili sen, ktorý vo vás už
nejaký čas zrel. Osmička však môže ľahko vyvolávať urýchlené rozhodnutia a
prudké hnutie mysli. Mali by ste si dať pozor na to, aby ste v tomto roku, svojim
problémom čelili, pretože pokiaľ sa sťahujete, aby ste sa vyhli konfrontácii,
karmická osmička vás dostihne, hoci budete kdekoľvek.
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Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou dva
24. 11. 2001 - 2002
Osmička je číslo karmi a rovnováhy, využite vtedy vibráciu čísla dva k tomu, aby
vniesla rovnováhu a kľud všade tam, kde je to vo vašom živote potrebné. Pokiaľ si
vaše zdravie vyžaduje pozornosť, zistíte, že sa vám nedostáva energie, dokiaľ
znovu nezvážite potreby svojho tela a nezačnete sa venovať. Pokiaľ ste zanedbávali
svoj vzťah, usporiadate a pozmeníte svoj program tak, aby ste mali viac času na
ľudí, na nich vám záleží. Pokiaľ ste sa v minulých dvanástich mesiacoch finančne
vyčerpali, nadišiel čas vyrovnať dlhy a zavrieť peňaženku. Môže vyvstať potreba
vzdialiť sa od civilizácie a stráviť nejaký čas so svojím partnerom.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou tri
24. 11. 2002 - 2003
Znamená skvelý rok a zmeny vo svojej osobnosti a aure pocítite možno okamžite.
Komunikácia má v tomto období veľký význam a náhle zistíte, že začínate písať
dopisy a debatovať s druhými o svojich názoroch. Pokiaľ ste ostýchavý, získate v
tomto roku viacej sebadôvery a bezprostrednosť, pokiaľ máte problém s
vyjadrovaním svojich hlbších citov, v tomto roku začnete písať svoje myšlienky na
papier. Nezáleží na tom, či ich potom niekomu dáte čítať. Ide predovšetkým o to
ventilovať svoje pocity do fyzického sveta, aby sa vám prestalo honiť v hlave a
trýzniť vás. V tomto roku sa zmení i váš prístup k životu, začnete sa na nej dívať s
väčším zmyslom pre humor a z bezstarostnejšieho uhlu. Je to rok, ktorý sa hodí pre
cestovanie, alebo tvorivé koníčky.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou štyri
24. 11. 2003 - 2004
Nad touto kombináciou sa na chvíľku zamyslíte. Skladá sa z vibrácie čísla štyri a
osmičky, ktorá je vlastne vibráciou čísla dvojitá štvorka. Vaše zdravie bude
citlivejšie. Všetky rozhodnutia, ku ktorým v tomto roku dospejete, i všetky záväzky,
ktoré na sebe vezmete, rovnako ako ktorékoľvek právne dokumenty, ktoré v tej
dobe podpíšete, na vás môžu mať obmedzujúce účinky a vyvolať vo vás väčšie
napätie, než by ste očakávali. Než sa v tomto roku k čomukoľvek odhodláte, je
preto treba prejsť všetky podrobnosti a zamyslieť sa nad možnými následkami.
Pokuť sa v niečom rozhodnete zle, bude vám trvať celý zbytok tohoto deväťročného
cyklu, než sa vám podarí zbaviť sa nežiaducich následkov. Rada ľudí sa snaží
nazhromaždiť behom tejto kombinácie čo najväčší majetok v dúfajúc, že im prinesie
šťastie; keď však dosiahnú svojho cieľa, zistí, že hmotné zabezpečenie im
nenaskytuje takéto uspokojenie, akého si predstavovali. Tento cyklus vám tiež
môže priniesť sklamanie a je treba, aby ste celkom úprimné prehodnotili svoje
potreby.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou čísla päť
24. 11. 2004 - 2005
Je kombinácia veľmi úspešná, behom nej dosiahnete inšpiráciu i mentálnu energie,
veľmi vysokej hladiny. Môže sa stať, že budete pociťovať značný nepokoj, pokiaľ ste
už v prvých rokoch tohto cyklu nenašli spôsob, ako usmerniť svoju energiu, a
nedáte si pozor, prenesie sa tento nekľul i do vášho vzťahu. Snažte si vyberať
činnosti, ktoré vám budú prinášať ako mentálne, tak fyzické podnety a ktoré by
vám pomohli prebytok energie odčerpať. V tomto roku vám bude sloboda
nadovšetko, a preto pre vás môže byť ťažké sa viazať vo vzťahu.
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Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou čísla šesť
24. 11. 2005 - 2006
Je priaznivá kombinácia naplnená láskou a úplne odlišná od minulých dvanástich
mesiacov, kde pre vás by bolo najdôležitejšie žít s čo najmenším pocitom
obmedzení. V tomto roku prehĺbite väzby, ktoré vás spojujú s partnerom, alebo sa
vo vašom živote objaví niekto nový, s ním vytvoríte pevný zväzok. Možno, že sa
budete chovať i trochu nepredvídateľne, pretože ide o karmický cyklus a ľudia,
s ktorými sa stretnete, môžu prevrátiť vaše city naruby. Je to rok pre renováciu
vášho domova a pre chvíle trávené s rodinou a priateľmi, ale čakajú vás v ňom i
rozhodnutia, ktoré preveria vašu integritu a vieru v seba samého.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou čísla sedem 24. 11. 2006 - 2007
Nedielnou súčasťou tejto kombinácie sú zmeny a nastanú chvíle, kedy budete mať
pocit, že ste vo svojom vlastnom živote skôr divákom než aktérom. Niečo zapôsobí
ako katalyzátor a jedného rána sa prebudíte s vedomím, čo všetko pre vás vaša
rodina znamená, a sľúbite si, že jej budete v budúcnosti venovať viacej času, než
doposiaľ. Na prechádzke niekde vonku sa vás z nenazdania zmocní pocit, ako keby
ste prvý krát v živote uvideli velebnosti a krásu prírody, a uvedomíte si, že si
budete nabudúce viac vážiť šťastných chvíľ tohto pominuteľného života. Je to
proces duchovného uvedomovania prebiehajúci priamo pred vašimi očami.
Deväťročná vibrácia osmičky s ročnou vibráciou čísla osem 24. 11. 2007 - 2008
Doslova završuje váš úspech, pretože prináša koniec tohto deväťročného cyklu a s
ročnou vibráciou čísla deväť, ktorá bude nasledovať, zahajuje svoj nasledujúci
cyklus na vyššej úrovni. Dvojitá osmička je veľmi mocnou kombináciou a kde budú
ďaleko ochotnejšie uznávať vašu autoritu a hľadať u vás múdrosť, radu i podporu.
V tomto roku sa budete cítiť silnejší, schopnejší a sebaistejší a budete nezlomne
presvedčený, že už máte dostatok znalostí a skúsenosti k tomu, aby ste si dokázali
poradiť s akoukoľvek situáciou, ktorá vo vašom živote môže nastať. Dávajte zo seba
tým, kto potrebuje vašu pomoc, čo najviac, pretože tento cyklus vás obdaruje
zvláštnym porozumením pre ich problémy.
DEVÄŤROČNÁ VIBRÁCIA ŠESTKY

24. 11. 2009

24. 11. 2017

Deväťročná vibrácia šestky je úzko prepojená so životmi členov vašej rodiny a
vašich priateľov, a pokiaľ tento cyklus skončí, budete podporovať celý rad ľudí, ktorí
to budú potrebovať. Málokedy budete mať čas na vlastné zámery, pretože
zakaždým, keď budete práve uprostred dôležitej práce, alebo sa budete konečne
blížiť k záveru svojho snaženia, vždy sa ako naschvál z čista jasna vynorí nejaká
dramatická situácia. Vaša trpezlivosť, viera a dokonca aj vaša láska budú v tomto
cykle prechádzať ustavičnými skúškami a často sa budete sami seba pýtať, či má
takýto život vôbec zmysel. Mnohokrát sa ocitnete pred nutnosťou voľby, ako sa
chovať voči ľuďom, ktorí od vás niečo potrebujú a ako s nimi jednať. Od takýchto
volieb budú závisieť všetky vaše budúce pokroky. I keď býva cyklus šestky občas
obtiažny, môže byť tiež jedným z najprospešnejších. Pri pohľade z optimistickejšej
stránky to môže byť cyklus, v ktorého priebehu sa konečne začne uskutočňovať
23

mnohé z toho, o čom ste celý život snívali. Je to čas veľmi tvorivý a ideálny pre
vzťahy všetkého druhu. Ale stres Vám môže spôsobiť bolenie hlavy (a to nie je
slovná hračka)!
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou deväť
24. 11. 2008 - 2009
Vnáša do Vášho života zvrat alebo novú zodpovednosť. Táto kombinácia môže
vyvolať nezhody v rodine a budete musieť vynaložil maximálne úsilie, aby ste
svojich najbližších uzmierili. Možno zmeníte zamestnanie, alebo dôjde vo vašej
doterajšej práci k zásadným zmenám, ktoré Vám prinesú viac zodpovednosti. V
tejto dobe sa ľudia často vydávajú, alebo ženia, narodí sa im dieťa, alebo kupujú
dom a zmenia bydlisko. Táto vibrácia Vás môže zaviesť veľmi ďaleko.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou jedna 24. 11. 2009 - 2010
Vám po zvratoch predchádzajúceho roku umožní presadiť Vašu nezávislosť a
myslieť na vlastné potreby. Všetky príležitosti, ktoré sa Vám naskytnú, vo Vás budú
prebúdzať nádeje a začnete si robiť veľa plánov do budúcnosti. Rodinné záležitosti
budú vo Vašej mysli stále na prvom mieste, ale nenecháte sa s nimi už toľko
ovplyvniť, ako v predchádzajúcom období. Občas prídu chvíle, kedy si budete
pripadať veľmi osamelí, ale všetok čas, ktorý strávite v samote, pre Vás bude
veľkým prínosom.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou dva
24. 11. 2010 - 2011
Vám umožní prvýkrát za dobu, ktorá Vám bude pripadať ako veľmi dlhá, jasne a
objektívne sa pozrieť na Váš vzťah. Vyjdete z toho obdobia s obnovenou úctou a
obdivom voči osobe, ktorú milujete. Najskôr dôjdete k záveru, že spolu budete i
naďalej zdieľať všetko dobré i zlé, čo Vás v živote stretne, pretože si uvedomíte, že
tá osoba nie je len Vaším milencom či milenkou, ale tiež najlepším priateľom, akého
máte. Pokiaľ ste sami, stretnete sa práve v tejto kombinácii s niekým, kto zanechá
vo Vašom živote trvalú stopu.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou tri 24. 11. 2011 - 2012
Zvyšuje tvorivú energiu a obohacuje predstavivosť, takže Vaše myšlienky utekajú
jedna za druhou. Z toho môže vzniknúť problém, pretože v priamej úmere s
tvorivou energiou rastie i nervové napätie, a tak sa možno pristihnete, ako si
lámete hlavu s nepodstatnými maličkosťami a nedokážete sa uvoľniť. Budete
schopný svoje nápady úspešne uplatňovať, ale intenzita Vašej energie poznamená i
ľudí okolo vás, obzvlášť členov Vašej rodiny; musíte si preto dávať veľký pozor, aby
ste sa druhýkrát zbytočne nerozčuľovali a nedráždili. Pokiaľ si v tomto období
nenájdete pravidelnú relaxáciu, čaká Vás dlhý rad bezsenných nocí.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou štyri
24. 11. 2012 - 2013
Vám môže postaviť do cesty finančné ťažkosti, s ktorými sa budete potýkať po
značnú časť tohto roku. Vaše plány nie a nie sa pohnúť z miesta a narastajú pocity
márnosti a pochybností, ktoré Vašu neistotu len zvýšia. Snažte sa vyhnúť v tomto
období závažným rozhodnutiam alebo zmenám. Nemôžete sa spoľahlivo
rozhodovať, pokiaľ nepoznáte všetky skutočnosti a všetky skutočnosti najskôr
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nebudete poznať ešte ďalších dvanásť mesiacov. (Tou dobou už najskôr beztak
nebude o čom rozhodovať.)
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou päť
24. 11. 2013 - 2014
Rodinné starosti Vás môžu trápiť, ale už ste dospeli k bodu zásadného obratu, hoc
úľavu možno nepocítite okamžite. Vnímavá slobodymilovná šestka osobnej ročnej
vibrácie päť sa môže postaviť do konfliktu s tvorivou harmóniou milujúcej šestky a
tento rozpor môže zájsť tak ďaleko, že sami nakoniec nebudete vedieť, či sa chcete
oslobodiť od zabehnutej rutiny, alebo sa znovu ponoríte do istoty rodiny. Tieto dve
vibrácie sa ale môžu i výborne doplňovať tak v tvorivej oblasti, ako aj v obchodných
záležitostiach.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou šesť
24. 11. 2014 - 2015
Medzi dvoma šestkami vo vzájomnej kombinácii nedochádza k žiadnemu konfliktu a
Vy sa po prvýkrát za celý cyklus konečne uvoľníte a pocítite úľavu. Začnete za
sebou vidieť výsledky svojho úsilia z poslednej doby, a pretože budete uvolnenejší,
budú kľudnejší i členovia Vašej rodiny, rovnako ako Vaši priatelia. Je to doba
vhodná pre naväzovanie vzťahu a prevzatie záväzkov, alebo pre prehĺbenie vzťahu
vo vzťahu zostávajúcom.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou sedem
24. 11. 2015 - 2016
Môže vo Vašom živote odštartovať veľmi stresujúce zmeny. V rodine môže dôjsť k
nešťastiu, môže sa objaviť nemoc a na Vás bude, aby ste členov svojej rodiny,
alebo svojich priateľov podporili a postarali sa o nich. Vaša viera môže byť v tomto
období podrobená skúške a možno sa začnete usilovať o hlbšie duchovné
uvedomenie, aby ste v prípade potreby vedeli prispieť útechou a múdrou radou.
Snažte sa pochopiť, že je dôležité okúsiť všetko v živote na vlastnej koži a tým sa
naučíte v budúcnosti bezprostrednejšie chápať problémy druhých. Iba to môže
vniesť do vášho života väčšiu hĺbku a zrelosť.
Deväťročná vibrácia šestky s ročnou vibráciou osem
24. 11. 2016 - 2017
Práve, keď začínate mať dojem, že ste sa po celý cyklus stále len bezvýsledne
pachtili a nič ste tým nedosiahli, zažijete prvý skutočný úspech tohto deväťročného
obdobia a uvedomíte si, že v živote predsa len platí určitá rovnováha. V prvej časti
tohoto cyklu ste zo seba nesmierne mnoho rozdávali druhým a môžete sa
spoľahnúť, že sa Vám to vráti, keď to budete najviac potrebovať. Odmena nemusí
prísť vždy v tej podobe, akú si predstavujete, a dokonca ani nie od tých ľudí, od
ktorých ju čakáte. Je to veľmi úspešný rok a Váš úspech bude pokračovať.
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DEVÄŤROČNÁ VIBRÁCIA PÄŤKY

24. 11. 2018

24. 11. 2026

Deväťročná vibrácia päťky vyvoláva v ľudskom živote zásadné obraty a občas môže
človeka primeť až k tomu, aby zmenil svoj život úplne od základov.
Najblahodárnejším aspektom tohto deväťročného cyklu je to, že dáva ľudom
voľnosť, aby si sami po svojom zvolili cestu, ktorou sa chcú uberať ďalej. Avšak či
na tejto ceste uspejete, zostavá tiež len na Vás samotných. Vieme, že jedným z
najdôležitejších kľúčov k životu je rovnováha medzi dávaním a braním v priebehu
celej existencie. Deväťročný vibračný cyklus päťky so sebou prináša slobodu a
človek musí prejaviť veľkú vnútornú silu, aby našiel rovnováhu, využil svoju slobodu
čo najlepšie, nenechal sa zviesť na nesprávnu cestu a nedopúšťal sa chýb, ktoré
predstavujú nenahraditeľnú stratu času. Rozhodnete, čo je vo vašom živote dôležité
a o to potom usilujte podľa svojich najlepších schopností.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou deväť
24. 11. 2017 - 2018
Vám prinesie väčšiu mieru zodpovednosti v podobe rodinných alebo pracovných
záväzkov a majetkov, ktoré si v tejto dobe zaistíte. Môže znamenať významnú
zmenu vo vašom živote. Budete musieť spraviť inventúru svojich
financií a
zamyslieť sa znovu nad svojím rebríčkom hodnôt, aby ste si mohli stanoviť
realistický cieľ. Je to doba, kedy môžete byť menovaný do rôznych výborov, alebo
sa podieľať na nejakom podnikaní, ktoré vám zaberie veľa času i energie. Možno že
vám bude robiť problémy udržať rovnováhu medzi zamestnaním a rodinou, a preto
budete musieť ustavične znovu zvažovať, čo je pre vás dôležité. Žiť proti vlastnému
presvedčeniu a osobnej integrite, či nevenovať dostatočnú pozornosť veciam, na
ktorých vám záleží, čo je nebezpečné.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou jedna
24. 11. 2018 - 2019
Táto vibrácia prináša nové možnosti. S ich pomocou sa budete môcť zase o krôčik
priblížiť k svojmu cieľu. V mnohých smeroch sa vám naskytne príležitosť k pokroku,
ktorý vo vás podnieti nové nápady a budú natoľko zaujímavé, že vás prinútia k
úvahám o zmene. Je dôležité, aby ste si svoje ciele dôkladne zvážili, pretože je tu
nebezpečie, že zvolíte nesprávnu cestu a dodatočne budete ľutovať. Občas sa vás
môže zmocňovať pocit, že všetko rozhodovanie leží len na vás. Deväťročný vibračný
cyklus päťky spravidla dodáva ľudom viac ráznosti, preto sa v tomto roku môžete
cítiť občas trochu osamelí. Má to svoje dôvody, využite preto čas, ktorý môžete
stráviť osamote. Zistíte, že v období okolo tretej štvrtiny tejto osobnej ročnej
vibrácie budú ľudia skôr ochotní venovať vám svoj čas, ale tou dobou už budete
mať vo veciach jasno.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou dva
24. 11. 2019 - 2020
Toto je skvelá kombinácia, pretože vnímavosť deväťročnej vibrácie päťky posilňuje
intuitívne a senzitívne kvality osobnej ročnej vibrácie čísla dva. Tým sa zase mení a
posilňuje vaše osobné vibračné pole a než si to stačíte uvedomiť, ocitnete sa v
situáciách, kedy sa budete stretávať s ľuďmi s podobnými plánmi a názormi, ako
máte sami, a veľmi ľahko sa tiež môže stať, že sa zamilujete. V tomto roku môžete
tiež rozvinúť svoj intuitívny potenciál v prospech svoj i v prospech druhých.
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Deväťročná vibrácia pätky s ročnou vibráciou tri
24. 11. 2020 - 2021
Vytvára najaktívnejšie a najtvorivejšie obdobie celého cyklu. Budete cítiť nepokoj a
začnete sa obzerať po nejakom kurze alebo záľube, ktoré by vám pomohli odviesť
nadbytočnú energiu. Ide o jednu z najideálnejších kombinácií pre štúdium a
cestovanie a obidvomi sa možno budete zaoberať po celý zvyšok trvania tohto
deväťročného cyklu. Hlavný dôraz bude spočívať na styku s ľuďmi, na obchodných a
právnych jednaniach. Vaše nápady v tomto roku môžu byť k nezaplateniu.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou štyri
24. 11. 2021 - 2022
Vo vás pravdepodobne prebudí potrebu trochu ubrať na tempe, pretože už najskôr
maličko prepínate svoje sily. Pravdepodobne však budete behom tejto kombinácie
ďalej pokračovať v rýchlom tempe a prehliadať varovné signály. Začne sa vo vás
hromadiť stres a občas vám môže pripadať, že sa vám nič nedarí tak, ako ste si to
predstavovali. Budete ale musieť tento rok prečkať, pri troške šťastia, bez úhony na
zdraví, pretože život nebude o nič ľahší, dokiaľ táto osobná ročná vibrácia nevstúpi
do poslednej štvrtiny. K vašim frustráciám môžu prispieť i problémy v rodine,
snažte sa preto, prosím, uvoľniť, alebo začnite navštevovať kurzy relaxácie, ako ste
si predsavzali už skôr.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou päť
24. 11. 2022 - 2023
Neprináša len kritický bod obratu, ale váš život sa môže skutočne hlboko zmeniť.
Môžete sa dočkať povýšenia, môžete byť vyslaní do zahraničia a môžete byť tiež
donútení úplne zmeniť doterajšie tempo. Bude sa s vami musieť počítať, pretože
budete sami určovať pravidlá podľa toho, ako to bude vyhovovať vám, a nikomu
nedovolíte, aby vám predpisoval, čo máte robiť a ako to máte robiť. Radu možno
budete ochotný vypočuť, ale prehovoriť sa nenecháte. Päťka je číslo veľkej
vnímavosti a pokiaľ ste pod vplyvom dvoch pätiek, môžete si vybrať, či túto vibráciu
využijete pre duchovné, vedecké či tvorivé záujmy. Zase je tu veľký dôraz na styk s
ľuďmi a na cestovanie, kľúčovým slovom je však sloboda. Buďte, prosím, v tomto
období opatrní pri riadení vozu, pretože najskôr budete mať sklon jazdiť príliš
rýchlo.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou šesť
24. 11. 2023 - 2024
I v období tejto kombinácie máte viacej možností na výber, ale niekedy to býva
rozhodovanie veľmi zhurta. Pokiaľ ste si v priebehu tohoto cyklu uchovali vedomie
toho, čomu dávate v živote prednosť, môžete teraz postúpiť o kus ďalej. Pokiaľ ste
sa však nechali od pôvodných cieľov odviesť, alebo ste sa zľakli prípadných
záväzkov, môže sa vám to v tomto období vypomstiť. Z príjemnejšej stránky vzaté,
je to rok, kedy môžete naviazať trvalý milostný vzťah s osobou, s ktorou sa
zoznámite za veľmi romantických okolností a je to tiež rok silne zameraný na
rodinu. Patrne sa od vás bude chcieť, aby ste pomáhali riešiť problémy príbuzných, i
keď sa vám to nebude dvakrát vyhovovať.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou sedem
24. 11. 2024 - 2025
Prináša zmenu vnútorných okolností a často to býva zmena k lepšiemu, hoc vám to
tak na prvý pohľad nemusí pripadať. Zmeny, ktoré so sebou osobná ročná vibrácia
čísla sedem nesie, vás môžu často citovo zasiahnuť. Keď k nim však dôjde v
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kombinácii s deväťročnou vibráciu päťky, bývajú to väčšinou zmeny pozitívne. Môžu
vás priviesť o čosi bližšie k vášmu vytúženému cieľu. Uberte v tomto roku na tempu
a starejte sa viac o svoje telo.
Deväťročná vibrácia päťky s ročnou vibráciou osem
24. 11. 2025 - 2026
Vám prinesie úspechy v mnohom z toho, v čom budete podnikať. Citová i
materiálna istota bude pre vás mať v tomto období veľký význam. Budete
vykonávať rôzne finančné i právne transakcie s veľkým úspechom. Kedykoľvek sa v
tomto roku budete o niečom rozhodovať, budete mať vždy na zreteli svoju
budúcnosť i budúcnosť svojej rodiny a budete schopní vyvinúť veľké úsilie, aby ste
svoje ciele premenili v skutočnosť.
DEVÄŤROČNÁ VIBRÁCIA JEDENÁSTKY

24. 11. 2027 do konca života

Deväťročná vibrácia jedenásty je jedno z najláskavejších, najintuitívnejších a
najduchovnejších vibrácií. U prvých dvoch trojuholníkov sa jedenástka sčítava na
dvojku, vibrácia jedenástky sa teda môže vyskytnúť len v posledných dvoch
deväťročných cykloch. Dochádza k tomu vo veku medzi 45 a 53 rokmi, pokiaľ ide o
tretí vibračný cyklus, alebo medzi 54 a 62, pokiaľ ide o vibračný cyklus štvrtý
a posledný, (ktorý potom ovplyvňuje daná osoba, až do konce jeho života vo
fyzickej rovine). Veľa ľudí sa v priebehu vibrácie jedenástky začnú zaujímať o oblasť
duchovnú, alebo sa snažia viac porozumieť náboženstvu, v ktorom byli
vychovávaní, a viac v to veria. Iní sa začnú zajímať o filozofiu, psychológiu,
alternatívnu liečebnú metódu a životný štýl, čí o umenie, ručné práce, alebo
hudbu. Šesťdesiat dva ročný muž, keď vstúpil do deväťročného vibračného cyklu
jedenásty, riadne začal študovať na univerzite archeológiu, a keď potom vstúpil do
obdobia ročnej vibrácie čísla dva, druhý krát sa oženil. Vzťahy všetkého druhu
znamenajú pre ľudí v tomto cykle ďaleko viac než inokedy. Stávajú sa vnímavejšími
k potrebám svojich blízkych a viacej si vážia toho, čo majú.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou deväť
24. 11. 2026 - 2027
Môže vniesť do vášho života zvrat a novú zodpovednosť. Možno bude nutné nechať
stranou určité aspekty vášho života, či dokonca vašej vlastnej osobnosti, aby ste
mali priestor pre ďalší rast a mohli dosiahnuť nezávislosť. Je to jednoduché, pokiaľ
máte vieru. Je možné, že vám vieru v seba vráti v tomto období nejaký duchovný
zážitok. Stane sa impulzom ku štúdiu či bádaniu, ktoré vám prinesie veľké
uspokojenie.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou jedna
24. 11. 2027 - 2028
je smer, ktorým sa budete behom roku uberať, a objaví sa pred vami rada
možností, práve vtedy, keď ich budete najviac potrebovať. Mali by ste dôjsť vo
svojom živote, k niektorým rozhodnutiam, pretože vás v ňom skoro čaká viacej
zmien, než sami tušíte. Ku koncu tejto kombinácie sa budete môcť obzrieť naspäť s
vedomím, že skúsenosti tohoto roku vás pretvorili v oveľa silnejšiu osobnosť.
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Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou dva 24. 11. 2028 – 2029
Poskytuje ideálne možnosti pre rozvoj potenciálu vašej intuície. Trebárs sa
rozhodnete využívať svojich liečiteľských schopností v prospech druhých. Ľudia,
ktorý budú v tomto roku do vášho života vtiahnutý, prispejú a napomôžu vášmu
rozvoju v najrozmanitejších smeroch. S týmito, budete cítiť ozajstnú duševnú
spriaznenosť, uzavriete priateľstva, ktoré potrvajú až do konce života.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou tri
24. 11. 2029 - 2030
Vytvára ideálnu kombináciu pre štúdium a tvorivé záľuby. Táto kombinácia vás
privedie k zamysleniu nad problémami a neúspechmi vášho života. Budete sa
vedieť rýchlejšie vyrovnať so všetkým, čo vás stretne, pretože budete schopný
preniknúť až k podstate veci, a to bude mať na vašu dušu nesmerné ukľudňujúce
účinky. Vďaka tomuto prestupu sa tiež budete vedieť povzniesť nad svoje súčasné
nedostatky a rýchlejšie sa vyrovnáte sami so sebou.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou štyri
24. 11. 2030 - 2031
V priebehu tejto kombinácie sa začnete sami seba pýtať, či je to osobná ročná
vibrácia štvorky, ktorá vám vytvára v živote toľko prekážok, alebo či si ich
nevytvárate svojou vlastnou hlúposťou vy samí. Túto otázku si budete klásť
oprávnene: osobná ročná vibrácia štvorky totiž zdôrazňuje naše slabosti, ktoré tak
vyvstávajú zreteľnejšie, a to nám bráni povzniesť sa nad seba samú (pokiaľ sa
nedokážeme so svojimi nedostatkami vyrovnať a urobiť niečo pre ich odstránenie").
Zmierte sa s tým, že v tomto roku nebudete postupovať vpred tak rýchle, ako by
ste radi, chopte sa každej minúty čas, ktorý je vám daný, a nesnažte sa predierať v
pred. Poseďte na mieste určenom k tomu, aby ste usadli a na chvíľku sa zamysleli.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou päť
24. 11. 2031 - 2032
Sami sa budete diviť, na koľko vzrastie hladina vašej energie, sotva táto kombinácia
nadobudne na sile, aký nepokoj a túžba vás poženie sa pozrieť do vzdialených
končín sveta, ktoré ste nikdy nemali možnosť navštíviť, sa vás náhle zmocní. Riaďte
sa v tomto období bez obáv svojím vnútorným hlasom, pretože v sebe máte
neuveriteľnú intuíciu.
Neprekvapte sa , keď dokážete uzdraviť nevyliečiteľne
chorých, či komunikovať so zvieratkami, alebo vtákmi. Bude to naprosto vážne!
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou šesť
24. 11. 2032 - 2033
Kombinácia týchto dvoch čísiel vytvára podivuhodnú vibráciu. Ľudia k vám búdu v
tomto roku priťahovaní a budete mať úplnú pravdu, pokiaľ vás napadne, že celé
vaše vibračné pole sa akosi zmenilo. Čím to je? Sú skrátka vo vašom živote
obdobia, kedy vám slobodna môže priniesť mnoho dobrého, milostný vzťah.
Inokedy je zase pre vás dôležité, tráviť čas s rodinou a s deťmi. Život v blízkosti
milovaného partnera, s vlastnou rodinou a deťmi, vám dá dôležité ponaučenie a
práve toto je kombinácia, ktorá tieto vzťahy i ponaučenia z nich plynúce,
povzbudzuje. Podobne zas iné vibrácie pripravujú ponaučenia, pokiaľ ide o financie,
obchod, úspech, samotu a tak ďalej. Vaše vibrácie sa v tejto dobe mení tak, aby sa
k vám ľudia cítili byť priťahovaní a vstupovali z vlastnej vôle do vášho života,
pretože lekcie, ktorým sa potrebujete naučiť, korešpondujú s vašimi.
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Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou sedem
24. 11. 2033 - 2034
Môže vytvoriť obtiažny rok, pretože sedmička so sebou prináša zmenu, kdekoľvek
sa objaví, a je v ľudskej povahe stále si myslieť, že na tieto zmeny nie sme dosť
pripravení. Všeobecne sa dá povedať, že pokiaľ váš nastávajúci vzťah pretrvá, vaša
osobná ročná vibrácia čísla sedem, tak vás s vaším partnerom spojí puto pevnejšie
a osudovejšie, puto, ktoré prečká všetky skúšky, ktorým bude vaša láska a vaše
porozumenie vystavené. Skúšaný nie je samozrejme len váš milostný vzťah. Každá
oblasť života, ktorú je treba zosilniť, na seba časom sústredí vašu pozornosť a bude
záležať na vás, či pristúpite k zodpovedajúcim zmenám, alebo nie. Všetky zmeny
slúžia k tomu, aby priniesli zlepšenie, ale občas je ťažké pochopiť, prečo k tým či
oným v živote dochádza, dokonca niekedy ani nechápeme, prečo by tu vôbec malo
byť čo zlepšovať.
Deväťročná vibrácia jedenásty s ročnou vibráciou osem
24. 11. 2034 - 2035
Prináša do vášho života ako odmenu za veľkú dávku úsilia a námahy rovnováhu a
úspech. Karmická vibrácia čísla osem hovorí nahlas a jasne, že vždycky je „niečo za
niečo". Za všetky dary, čo sa nám dostanú, musíme platiť láskou, zľutovaním,
úprimnosťou, pochopením, nesebeckým rozdávaním vlastného času ľuďom, ktorí to
potrebujú, a poctivým úsilím. Mrzí ma, že vás sklamem, pokiaľ ste si náhodou
mysleli, že je to inak. A naopak, pokiaľ vám život nedal niečo, čo ste si z celého
srdce priali, nikdy nie je neskoro na to, zmeniť životný štýl!
TÁTO VIBRÁCIA SA OPAKUJE KAŽDÝCH DEVÄŤ ROKOV DO KONCA ŽIVOTA
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Záverečné slovo o trojuholníku deväťročných vibračných cyklov
Každý vibračný cyklus nás podrobuje skúške v určitej oblasti života, v tých, na
ktoré je treba zamerať pozornosť. Vibračný cyklus čísla jedna preveruje našu
sebaistotu a samostatnosť. Vibračný cyklus čísla dva preveruje našu intuíciu a
schopnosť vychádzať s druhými po dobrom. Vibračný cyklus čísla tri je venovaný
našej schopnosti vyrovnať sa s citovými problémami z minulosti a skúška, ako
ďaleko sme sa naučili komunikovať s druhými. Vibračný cyklus čísla štyri overuje,
ako si dokážeme poradiť s prekážkami, sklamaním a problémami, nech už sa tieto
obmedzenia tykajú nášho zdravia, alebo našich citových a materiálnych istôt.
Vibračný cyklus čísla päť upevňuje našu kázeň a zakúša, ako ďaleko sme schopný
vydržať na nastúpenej ceste, i keď nám nič nebraní v tom, aby sme odbočili.
Vibračný cyklus čísla šesť preveruje náš zmysel pre zodpovednosť voči našim
najbližším, rodine, partnerovi, priateľom a deťom, a zisťuje, nakoľko sme ochotný
poskytnúť tým, kto to potrebuje, svoj čas, lásku, citovú podporu a pochopenie.
Vibračný cyklus čísla sedem zakúša našu trpezlivosť, odolnosť, vieru, lásku a silu,
tvárou v tvár rôznym zmenám a zvratom. Vibračný cyklus čísla osem testuje našu
nesebeckosť, pokoru, účasť a láskavosť tým, že nás skúša, ako si dokážeme poradiť
s úspechom, mocou a vedúcim postavením. Vibračný cyklus čísla deväť preveruje
našu schopnosť usporiadať si správne rebríček hodnôt a náš zmysel pre
zodpovednosť, voči sebe i ostatným. A konečný vibračný cyklus čísla jedenásť nás
preveruje po duchovnej stránke, zakúša, ako ďaleko si dokážeme uvedomovať
problémy druhých a chovať sa podľa toho a zisťuje tiež, nakoľko silná je naše
sebadôvera.
Bolo by nerozumné myslieť si, že takéto hodnoty ako láska, sila, súcit a pochopenie
nebudú vystavený skúškam, pretože podobné skúšky patria k najväčším
príležitostiam, aké nám život môže ponúknuť. Ako by vám asi bolo v lietadle, v
ktorom by všetky súčiastky neboli dôkladne vyskúšané a závady odhalené a
opravené tak, aby pri lete nehrozilo žiadne nebezpečenstvo? Skúšky, ktorými v
živote prechádzame, odhaľujú naše slabiny a dávajú nám príležitosť posilniť tie
miesta, v ktorých sme najzraniteľnejší. Pokiaľ to spravíme vedome a s pochopením,
staneme sa silnejšími, zrelšími bytosťami na vyššom stupni vývoja. Keď budeme k
týmto skúškam pristupovať s odporom a trpkosťou, automaticky tým vyvoláme
potrebu ďalších skúšok, ďalších príležitostí k rastu.
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Jožko Pučik

SVIŇA- 27. jan. 1971 14 .2.. febr.1972 chce všetko spraviť správne
Sviňa má celkom dobré vlastnosti. Je rytierska, galantná, nápomocná, svedomitá a
úprimná. Môžete jej veriť, určite Vás nikdy nezradí a neoklame. Je naivná,
dôverčivá a bezbranná. Slovom dobrácky čudák. Veľmi často sa dá oklamať a svoje
prehry prijíma so stoickým kľudom. Je tolerantná k chybám a slabostiam druhých.
Je dobrým hráčom, ale nejde jej len o výhru a netrvá na svojej pravde. Je
nestranná, skôr sa pýta, či to , čo sa robí, je správne a slušné. Voči intrigám a
bezcharakternosti druhých je bezbranná. Sama klame málokedy, iba v sebaobrane.
Je inteligentná, ale nie prefíkaná, a tak sa občas správa nešikovne. Pohŕda
svätuškárstvom a kompromismi a tvrdohlavo ľpie na svojich dobrých zásadách. Je
síce dôverčivá a ovplyvniteľná, ale svoje názory a slová sa vždy snaží dokázať. Sviňa
je dobrý a veselý spoločník a často inklinuje k výstrednostiam. Nerozpráva často,
ale keď raz začne, nik a nič ju nezastaví, kým si svoju tému nevyčerpá. Je
intelektuál, tak ako Opica, a rovnako túži po vedomostiach. Veľa číta, ale bez
výberu. Jej vzdelanie je často povrchné a pri bližšom skúmaní sa ukáže, že jej
vedomosti majú medzery. Jedno japonské príslovie hovorí: "Sviňa je spredu široká,
ale zozadu úzka." Svojou podstatou je Sviňa materialista. Miluje ľahký život, dobré
jedlo, víno, ženy, spev ... Za jej dobrosrdečným vystupovaním je skrytá silná vôľa a
autorita. S plným nasadením sleduje svoj cieľ. Proti tejto sile sa nemožno postaviť
na odpor. Keď sa raz Sviňa rozhodla, nič ju nezastaví. Vopred si však dôkladne
premyslí všetky za a proti, a preto budí dojem nerozhodnosti. Vie presne, čo chce,
ale obáva sa komplikácií a niekedy otáľa tak dlho, až je neskoro. Nepovažujte jej
dobráckosť a váhavosť za slabosť, je iba mierumilovná. Sviňa máva málo priateľov,
ale tým niekoľkým je po celý život verná a ochotná obetovať sa. Voči všetkým,
ktorých má rada, je veľkorysá. Ženy narodené v tomto znamení rady obdarúvajú
svojich blížnych a poriadajú večierky. Sú dobrými hostiteľkami. Sviňa je
temperamentná až výbušná, ale krotí sa, pretože nenávidí hádky a diskusie. Radšej
ustúpi, alebo sa tvári, že súhlasí. Háda sa iba s tými, ktorých má rada. Musí jej na
niekom veľmi záležať, aby bola ochotná s ním diskutovať. Nemá rada spory a snaží
sa im vyhýbať. A právom. Je priveľmi impulzívna a poctivá na to, aby sa presadila
voči bezohľadnému protivníkovi. Podľa mienky Východu má poctivý, svedomitý a
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impulzívny človek len minimálne šance vyhrať súdny proces. Sviňa sa uplatní v
akomkoľvek povolaní, pretože je pracovitá a dôkladná. Môže sa stať významným
básnikom alebo umelcom. Môže však aj skĺznuť na šikmú plochu: jednou z jej menej
sympatických stránok totiž je, že sa rada váľa v blate a nepozná mieru. Po
materiálnej stránke sa jej bude dariť, pretože vždy si ľahko nájde, čo k životu
potrebuje. Vždy si bez väčšej námahy nájde prácu i pomoc, vďaka ktorej môže
zbohatnúť. Ľudová múdrosť hovorí, že Sviňa bude vždy dobre živená treba ju
najprv dobre vykŕmiť, aby na Nový rok chutila. Preto by si mala dávať pozor a
nikomu nedôverovať. Mohla by niekomu zachutiť. Jej naivitu možno veľmi ľahko
zneužiť a to platí aj v láske. Bude často klamaná a sklamaná... ale aj milovaná. Žena
Sviňa býva veľmi dobrou matkou. Najlepším partnerom pre Sviňu je Mačka. S tou
nebudú žiadne spory. Pozor na Hada! Veľmi rýchlo by sa stala jeho otrokom. Koza by
ju zas využívala, kde by sa dalo. Prvá etapa jej života bude relatívne pokojná, ale v
druhej sa dožije všetkých možných aj nemožných konfliktov v láske i manželstve.
Ale o svojom nešťastí nedá Sviňa vedieť: nebude volať o pomoc, ale pokúsi sa svoje
ťažkosti zvládnuť sama. Jej utajené želanie nebude brať nikto vážne, a tak hrdosť
a uzavretosť jej môžu byť len na škodu. Že Sviňa má vo finančných záležitostiach
šťastie, potvrdzujú zakladatelia bohatstva rodu Rorschildovcov, Rockefellerovcov a
Fordovcov.
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Tabuľka súladu Prasaťa s ostatnými znameniami
Muž Prasa + Žena Myš. Jeden pre druhého sú dosť príťažliví a snažia sa vytvoriť
pevný a mierumilovný vzťah. Sú spoločenskí a energickí, zameriavajú sa na svoj
domov, priateľov a spoločné záujmy, ku ktorým patrí aj nutná dávka zábavy a
rozptýlenia. Oboch láka aktívna činnosť a o svojom podnikaní majú celkom jasné
predstavy. Myš je citlivejšia, opatrnejšia a šetrnejšia, on je aktívnejší, ale z
pohodlnosti občas až príliš zmierlivý. Niekedy môže potrebovať jej radu.
Muž Prasa + Žena Byvol. Prijateľný vzťah, ale pravdepodobne nie príliš silný.
Rozdielne názory na život a odlišnosti v chovaní a jednaní spôsobujú, že to v ich
vzťahu občas zlyháva. Ako obyčajne je muž v znamení prasaťa vrelý, láskavý a
štedrý a má pochopenie, ale žena v znamení byvola sa môže jeho zmyselnosti a
záľube v extravagantnosti len prizerať, pretože na jej vkus je veľmi nestriedmy. Na
druhej strane zvláštna záľuba ženy v neustálej ťažkej práci, v nekonečnom
hromadení vecí, v disciplíne a sebaovládaní môže muža deptať a ísť mu na nervy. On
je spoločenský a pracuje preto, aby si mohol zaistiť kľud, voľný čas a pohodlie. Ona
je vážna, systematická a nekompromisná a uspokojenie nachádza v práci.
Muž Prasa + Žena Tiger. Vrelý vzťah, ktorý oboch odmení, pretože cítia silnú
túžbu robiť si navzájom radosť. Obaja sú v zásade srdeční, láskaví, milujúci a
dynamickí a vzájomne sa dopĺňajú. On je natoľko vľúdny a chápavý, že si vie poradiť
aj s nepredvídateľnými vzrušenými náladami tigra; obvykle ľutuje svoje výbuchy, ak
sa nestretne s žiadnym odporom. Dobrá nálada a ohľaduplnosť muža v znamení
prasaťa umožňujú žene v znamení tigra prejaviť, čo je v nej najlepšie a robia ju
vnímavejšou a povoľnejšou voči jeho želaniam.
Muž Prasa + Žena Králik. Pre tichú a miernu ženu v znamení králika s vyberanými
spôsobmi a chovaním je muž v znamení prasaťa dostatočne odvážny, statočný a
oddaný. Ona je tak rafinovaná, že si on jej vychytralosť nevšimne. Považuje ju za
milú, vľúdnu a opatrnú a bude ju zahrňovať ako citmi, tak aj prepychom, ktorý ona
tak miluje. Muž v znamení prasaťa je tak nesebecký, že nevyhľadáva ani nežiada
viac, než mu žena-králik môže dať. Ona je šťastná, že je predmetom jeho pozornosti
a štedrosti. Obaja sa v tomto zväzku cítia obohatení.
Muž Prasa + Žena Drak. Celkom úspešný vzťah, v ktorom budú zisky a príjmy
prevažovať nad stratami. Obaja sú horliví, vášniví a energickí, aj keď každý z nich
trochu iným spôsobom. Silná a mocná žena v znamení draka dokáže ktoréhokoľvek
muža podnietiť k činu alebo ho naopak pribrzdiť. Muž v znamení prasaťa nie je
ochotný sa prispôsobovať prianiam a túžbam svojej milovanej ženy a bude sa
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neúnavne snažiť dosiahnuť úspech a vyslúžiť si tak jej pochvalu a uznanie. Sú na tom
obaja približne rovnako, pokiaľ ide o energiu a vzťah k fyzickej námahe. Ich
spoločnou chybou je, že sú príliš vnímaví na podnety a ľahko sa nechajú uniesť
nadšením alebo rôznymi výstrelkami. V tomto prípade potom ani jeden z nich
nedokáže "pribrzdiť".
Muž Prasa + Žena Had. Esteticky založená žena v znamení hada neznáša u svojho
muža jeho síce úprimné a rýdze, ale príliš prízemné a jednoduché spôsoby. On ju
považuje za zbytočne zložitú a tajnostkársku. Žena v znamení hada je pre
dôveryhodného muža v znamení prasaťa, ktorý rád holduje svojim záľubám,
nesmierne ambiciózna a ctižiadostivá osobnosť. Ona jeho otvorené, srdečné a
dobrácke chovanie neschvaľuje a tvári sa povznesene, rezervovane, nemá pre neho
žiadne pochopenie a súcit. Mužovi sa na druhej strane zdá, že nezdieľny a chladne
vypočítavý prístup svojej ženy, je veľmi znepokojujúci.; vychyľuje ho z rovnováhy.
Obaja trpia v dôsledku nesplnených túžob a prianí a ani jeden z nich nedokáže
oceniť kladné stránky a rysy toho druhého.
Muž Prasa + Žena Kôň. Obaja hľadajú v živote radosť a potešenie, sú družní a
spoločenskí a môžu byť do istej miery jeden druhému prospešní. Ona nápaditá,
pohotová a dôvtipná, on skôr dobromyseľný, priateľský a bez postranných úmyslov.
U svojej ženy v znamení koňa obdivuje živé, vášnivé a veselé spôsoby. Ju naopak teší
jeho oddanosť a poctivosť. Obaja chápu cenu kompromisu a sú schopní spolu aktívne
vytvárať vzťah a jeden druhého neobmedzovať. Život vedia vychutnávať do dna.
Temnou stránkou týchto dvoch je, že sa ani jeden z nich príliš nestará, čo bude
zajtra.
Muž Prasa + Žena Ovca. Vrúcny a dôverný vzťah. Obaja vkladajú do tohoto zväzku
to najlepšie zo svojej osobnosti, cítia k sebe hlbokú lásku a majú o seba skutočný,
nefalšovaný záujem. Muž je dostatočne zdatný, vytrvalý a galantný, aby vedel
potešiť jemnú a súcitnú ženu v znamení ovce. Ona sa o neho dôsledne stará a urobí si
z neho predmet svojho zbožňovania. On je zmyselný, eroticky založený a
jednoduchý, ona si jeho majetnícke chovanie interpretuje ako ozajstnú lásku a
oddanosť. Muž je veľkomyselný a štedrý ochranca a ovca, ak vie, že je milovaná, sa
tiež prekonáva.
Muž Prasa + Žena Opica. Celkom dobrý, zdvorilý a ohľaduplný vzťah, ale v
skutočnosti žiadneho z nich osobnosť toho druhého nijako zvlášť nefascinuje. Pre
komplikovanú opicu je muž v znamení prasaťa, veľmi priamy, priehľadný a príliš si
pripúšťa výčitky svedomia. Na jej rázny vkus je príliš dobromyseľný. Na druhej
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strane na muža je bytostné intrigánstvo, sebavedomie a domýšľavosť opice niekedy
príliš. Navzájom sa dráždia a zraňujú. Aj tak však môžu dosiahnuť súlad, pokiaľ sa
budú snažiť jeden druhého pochopiť a vzájomne sa sústredia na svoje kladné
vlastnosti.
Muž Prasa + Žena Kohút. Môžu vytvoriť celkom dobrý a rozumný vzťah, pokiaľ
budú ochotní na potrebné ústupky. Existujú oblasti, v ktorých sa nezhodnú, ale ak sa
obdivujú a jeden druhého si skutočne vážia, dokážu sa s vzájomnými rozdielmi
vyrovnať. Analytickej skôr duševne založenej žene v znamení kohúta môže muž v
znamení prasaťa pripadať príliš vášnivý; sama je skôr konfliktná a všetečná, takže
ho nedokáže len tak slepo nasledovať a milovať. Na druhej strane však obidvaja
majú tak trochu hrošiu kožu a kritika im hladko skĺzne po chrbte ako voda. Čestný,
poctivý a prispôsobivý muž potrebuje jej rozumné a kritické myslenie. Ona zase
môže využiť jeho diplomaciu a spoľahlivosť.
Muž Prasa + Žena Pes. Milý a celkom dobrý vzťah, ale aj tak každý z nich má k
životu iný prístup. Obaja sú zdatní, priami, a čestní a ak treba, urobia všetko, čo
môžu. Pokiaľ však Muž v znamení prasaťa začína príliš prepadať svojim záľubám a
zanedbáva plnenie svojich povinností, žena sa stáva agresívna a nezdrží sa ostrej
kritiky. Nie je tak vášnivá ako on a chýba jej pochopenie pre jeho chúťky,
náruživosť a zmyselnosť. Aj tak však môžu nájsť spoločné základy na svoje
spolužitie, pretože žena má oproti svojmu mužovi väčší a prenikavejší rozhľad a je
mu oddaná. Podobne muž je dostatočne tolerantný, dobrosrdečný a veľkomyseľný,
aby svojej žene v znamení psa odpustil jej zvláštnosti a pozeral na ňu ako na
spoľahlivého a ušľachtilého spojenca, ktorým ona skutočne aj je.
Muž Prasa + Žena Prasa. Dobrá kombinácia, v ktorej obaja musia byť ochotní a
schopní znášať spolu dobré aj zlé. Pretože sú narodení v rovnakom znamení, obaja sú
silní, odvážni, skromní a rozumní, ale môže im chýbať vedenie a kontrola,
húževnatosť a vytrvalosť; jeden druhého nedokáže posilniť v jeho slabostiach.
Úprimnosť, pravdivosť a dobrá vôľa bez pevnej organizácie môžu týmto dvom
ľuďom, ktorí to obaja myslia dobre, spôsobiť pohromu. Je treba, aby aspoň jeden z
nich nebol tak emocionálny, dokázal trochu triezvo uvažovať a bol natoľko
disciplinovaný, aby mohol čeliť realite a nepriazňam osudu. Inak ich samotná láska a
oddanosť príliš neochráni.
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