
NUMEROLOGIA 

SKĄD I PO CO NUMEROLOGIA? 

Odkąd człowiek usiłuje zrozumieć sam siebie i rzucić światło na tajemnice 
wszechświata, liczby zawsze stanowiły wyzwanie dla jego wyobraźni. Niegdyś 
uważano je za święte, a duchowa natura symboli liczbowych - jako że każda liczba 
jest symbolem - nie budziła wątpliwości tych, którzy się nimi posługiwali. Wiedza 
o liczbach, stosowana w matematyce, astronomii i astrologii, znana była w 
zamierzchłej starożytności już w XI wieku p.n.e. kapłanom egipskim. Nieco 
później natrafiamy na jej ślady u Babilończyków, Fenicjan, a także w Indiach, w 
Chinach i w kręgu odległych od nas cywilizacji Majów i Azteków.  

W europejskim kręgu kulturowym za głównego protoplastę współczesnej 
numerologii uważa się wielkiego mędrca i mistyka greckiego z Samos, Pitagorasa 
- jego słynne twierdzenie do dziś dzieci wkuwają w szkołach. Żył on i działał w VI 
wieku p.n.e., zaś jego nauki kontynuowali jego uczniowie, tzw. pitagorejczycy. W 
myśl zasad tradycji pitagorejskiej, wszelkie zjawiska zachodzące we 
wszechświecie, dostępne zmysłom czy też wykraczające poza ich możliwości 
poznawcze, można było sprowadzić do wzorów liczbowych. Właśnie symbolika 
liczb, której bogactwo interpretacyjne już w owych czasach było imponujące, 
otwierała ludziom bramę do wyższych światów. 

Obok przemyśleń i nauki Pitagorasa oraz jego uczniów inspirującą rolę dla części 
numerologów odgrywała, i wciąż odgrywa, tradycja mistyki żydowskiej, 
skumulowana w Kabale (Kabała znaczy dosłownie: tradycja, przekaz rzeczy 
boskich), a zwłaszcza w głównym dziele literackim nurtu kabalistycznego, XIII-
wiecznej Księdze Zoharu, (przełożonej wspaniale na język polski i opatrzonej 
własnym komentarzem przez Ireneusza Kanię). Kabaliści upatrywali w Piśmie w 
22 literach alfabetu hebrajskiego tajemny szyfr świata, którego autorem miał być 
sam Jahwe. Klucz do zrozumienia owego szyfru stanowiła gematria - sztuka 
obliczania liczbowych odpowiedników słów. Gematria wychodziła z przekonania, 
że Bóg stwarzał świat wypowiadając nazwy kolejnych rzeczy, czyli że litery 
alfabetu hebrajskiego stanowiły narzędzie stworzenia. Kabaliści uważali także, 
że obecny w imieniu danej osoby kod numeryczny określa jej charakter, 
odsłaniając zarazem to, co jej pisane.  

Z tego oto podwójnego źródła - z tradycji pitagorejskiej i kabalistycznej - czerpała 
numerologia, dostosowując się dynamicznie do potrzeb i oczekiwań ludzi swej 
epoki. Obecnie także ma do wyboru - podobnie jak zawsze bliska jej psychologia - 
rozmaite warianty, związane z miejscem jej uprawiania (np. numerologia 
amerykańska, francuska) czy z orientacją bardziej lub mniej racjonalistyczną.  

Wielowiekowy staż wiedzy o liczbach nie oznacza, że istnieje jedna prosta 
definicja tego, czym się zajmuje numerologia i na jakiej metodzie się opiera. Czy 
to system wróżebny? Tak sądzą niektórzy. Sztuka? Technika? Rodzaj magii? 
Podpórka dla uprawiania psychoterapii w oparciu o kombinacje symboli 
liczbowych nakierowane na lepsze zrozumienie mechanizmów psychicznych, 



motywacji i zachowań człowieka? Numerologia zapewne jest tym wszystkim po 
trosze. I może jest jeszcze czymś więcej, dobry numerolog musi bowiem posiadać 
dar intuicji. Mniej chwalona i mniej atakowana niż jej efektowna siostrzyca, 
astrologia, pozostaje numerologia najczęściej nie wiadomo do czego przydatną 
łatwą rozrywką. Bo w końcu każdy potrafi w mig podliczyć swoją datę urodzenia i 
sprowadzić ją do jednej cyfry. No i co z tego, że ktoś się nam przedstawi, jako 
"dwójka" czy "siódemka"? "Nie interesuje mnie, jaki(a) jestem, ja siebie znam. 
Chcę tylko wiedzieć, jaka będzie moja przyszłość" - mawiają najczęściej klienci 
salonów wróżb czy telefonów "do wróżki". Jakoś nie widzą związku między 
jednym a drugim: między tym, jacy naprawdę są i co mogliby z siebie wydobyć, 
gdyby wiedzieli więcej o tym, co w nich "siedzi".  

Numerologia w języku liczbowych symboli mówi przede wszystkim o tym, komu 
różne rzeczy się przytrafiają i dlaczego reaguje na nie tak czy inaczej. Sugeruje, 
co mógłby ze sobą zrobić, jakie wprowadzić w swoje życie zmiany (według klucza 
numerologicznego), aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, których sobie 
często nie uświadamia. Określa specyfikę etapów "drogi życia". Uwrażliwia także 
tego, kto się jej radzi, na te cechy charakteru czy doświadczenia karmiczne z 
przeszłości, które utrudniają danej osobie rozwój, osiągnięcie wymarzonej 
satysfakcji, wpędzają w chorobę czy w nałóg. Od tego rodzaju wiedzy zależy w 
dużej mierze co i jak będzie się działo, zależy także nasz stosunek do własnych 
doświadczeń i zdolność wyciągnięcia z odpowiednich wniosków. Nikt przecież nie 
jest (i nie chce być) całkowicie bezwolną igraszką losu. Numerologia w tym sensie 
jest sztuką dywinacyjną (łączącą to, co konkretne, doczesne z wymiarem boskim) 
i magią, bo pomaga wpływać człowiekowi na swój los, "poprawiać" budzącą 
zrozumiały lęk i niepokój wymowę przeznaczenia. Inaczej mówiąc, nie ujmuje ona 
jednostki w sposób statyczny, czysto opisowy, lecz wręcza jej pewien klucz do 
ujawnienia własnego potencjału i posłużenia się nim w sposób skuteczny.  

Mówi się jeszcze o numerologii, że należy do wiedzy tajemnej, co niektórym 
zalatuje konszachtami przynajmniej z samym Diabłem. A tymczasem 
sformułowanie "wiedza tajemna" czy "okultyzm" (tajemne to nic innego jak 
"occult") sugeruje jedynie to, że znajomość praw, rządzących makro- i 
mikrokosmosem wymagała zawsze sporego wysiłku umysłowego i - jak byśmy 
dzisiaj powiedzieli - pracy z energiami, w związku z czym była i musiała być 
trudno dostępna, hermetyczna, zastrzeżona do użytku wtajemniczonych.  

Dziś, u progu Ery Wodnika, "wtajemniczenie" w dużej mierze się upowszechniło, i 
- co tu ukrywać - skomercjalizowało. Takie są fakty, znaki czasu. Tak ściśle w 
dawnych wiekach przestrzegana, i przez niektórych wciąż broniona, granica 
między sacrum a profanum coraz bardziej się zaciera. Można jednak - i chyba 
warto - dostrzec w tym zjawisku osobistą szansę uczestnictwa. Kapłan w 
posoborowym kościele także zwrócił się twarzą do ludzi, zaś łacinę, dawny język 
liturgii, zastąpił dialog z wiernymi w ich języku narodowym. I Bóg na tym nie 
ucierpiał - wprost przeciwnie.  

Każdy więc, kto chciałby przeżywać swoje życie w sposób bardziej świadomy i 
twórczy, kto zastanawia się nad przyczynami własnych sukcesów i porażek, nad 



rodzajem związków i więzi, jakie łączą go z innymi ludźmi, nad predyspozycjami i 
wyborem drogi życiowej dla swego dziecka może dzisiaj zgłębiać tajniki 
numerologii. Jeśli tylko mu nie szkoda czasu na rzeczy naprawdę ważne. LICZBY 
A SENS ŻYCIA Doświadczając rzeczywistości nieustannie tworzymy jej 
symboliczne obrazy, nadajemy formę temu, co pierwotnie jawi się nam jako 
bezkształtne i niepojęte; w ten sposób umysł ludzki po swojemu powtarza gest 
boskiej Kreacji. Różne kultury i cywilizacje, oddalone od siebie w czasie i 
przestrzeni, stworzyły rozmaite style i języki interpretacji rzeczywistości. We 
wszystkich jednak wielkich tradycjach duchowych, takich jak: chrześcijaństwo, 
judaizm, buddyzm, hinduizm czy islam, mamy do czynienia z układami liczb i ich 
rozbudowaną symboliką. Niektóre z nich (choćby liczba siedem, trzy czy 
dwanaście) obrosły może większą ilością historycznych interpretacji i skojarzeń 
niż inne, wszystkie jednak - zgodnie ze starą, okultystyczną zasadą "jako w 
Niebie, tak i na Ziemi" służyły próbom odwzorowania tu, na ziemi, wielkiego 
porządku kosmicznego.  

Pitagorasowi przypisano odkrycie, że dźwięk jest energią przeliczalną na układy 
liczb. Stąd wywodziło się przeświadczenie mędrca z Samos i jego uczniów, że 
każde z ciał niebieskich wydaje inny dźwięk, a cały kosmos rozbrzmiewa "muzyką 
sfer". Określenie "wibracja" lub "energia" - używane przez współczesnych 
numerologów wymiennie z "liczbą" - jest bezpośrednim echem tych jakże 
odległych w czasie, a w gruncie rzeczy prekursorskich, przemyśleń i 
eksperymentów.  

Starożytni Grecy przedstawiali liczby od jednego do dziesięciu jako układy 
rozmaicie uporządkowanych punktów. Zero nie było liczbą lecz symbolem pustki, 
nicości pulsującej potencjalnością bytu i nowych początków (zeru przypisany jest 
Wielki Arkan Tarota - Głupiec, symbolizujący wejście na nowy etap życia, 
dziecięcą niefrasobliwość i spontaniczność). Grecy rozróżniali też liczby 
nieparzyste i parzyste, ujmując je w system czytelnych opozycji: nieparzyste 
reprezentowały pierwiastek męski, aktywny, twórczy, uduchowiony, zaś parzyste 
pierwiastek żeński, receptywny, związany z żywiołem ziemi i materii. I tak 1, 3, 
5, 7, 9 to liczby, wibracje, odpowiadające cechom uważanym za "męskie", zaś 2, 4, 
6, 8 - odpowiadają cechom "kobiecym". Podział ten - wytwór patriarchalnego 
społeczeństwa -w zasadzie przetrwał do naszych czasów.  

Pamiętając o świętej czy magicznej genezie liczb, nie sprowadzajmy ich także 
dzisiaj do poziomu "zwyczajnych numerów" czy "numerków". Rozpatrując całą 
konfigurację liczb potrzebną do sporządzenia wiarygodnego portretu 
numerologicznego osoby, zauważymy, że w ich układach zawarta jest prawie 
zawsze jakaś niełatwa do rozszyfrowania tajemnica, wyzwanie, i - w ostatecznym 
efekcie - program czy lekcja, z którą należało by się uporać w tym jednym (lub 
jednym z wielu) życiu, by przeżyć je na miarę naszych najgłębszych pragnień i 
możliwości.  

Krystyna Rodowska 

 



Opracowano na podstawie książki Gladys Lobos "Magia numerologii"  

 

WSTĘP 

Uważne spojrzenie na porządek i zadziwiającą konfigurację wszechświata lub 
analiza życia ludzkiego na przestrzeni dziejów pokażą nam, że praktycznie 
wszystko podporządkowane jest liczbom. Człowiek używa ich od zarania 
cywilizacji, tworząc bazę, na której wyrosły teorie i pojęcia rządzące ludzkością. 

W rzeczywistości liczby odzwierciedlają zasady, według których został stworzony 
świat. Liczby są żywymi siłami i powinniśmy nie tylko poznać energię, którą 
emitują, ale również nauczyć się rozwijać cechy reprezentowane przez liczby z 
naszego Portretu Numerologicznego. 

Uznając, że we wszechświecie istnieje porządek obejmujący wszystko, od 
najmniejszej cząsteczki po cały kosmos oraz, wychodząc z założenia, że nie ma nic 
statycznego, że wszystko drga i wibruje, możemy zrozumieć, że liczby emitują 
energię. Ta energia ma wpływ na wszystko, co istnieje. Jej siła dosięga również 
człowieka, modelując jego charakter i przeznaczenie. 

Każdy z nas urodził się w dniu wyznaczonym mu zgodnie z planem wszechświata 
i pod wpływem wibracji emitowanych w tym konkretnym momencie i miejscu. W 
ten sposób od samego momentu narodzin znajdujemy się w zasięgu liczb, które 
będą na nas oddziaływać przez całe życie, stanowiąc siłę napędową wszystkich 
poczynań i będąc ważnym elementem naszej osobowości. 

Pierwsze kontakty człowieka z numerologią gubią się w zamierzchłej przeszłości. 
Być może człowiek zaczął stosować liczby, gdy zauważył, że we wszechświecie 
panuje porządek doskonały i jedynie Najwyższy Rozum Kosmiczny mógł 
zaplanować tak niezwykle skomplikowaną i dokładną konstrukcję, jaką jest 
kosmos. 

Wszystko to, co wiemy i czego domyślamy się na temat świata, w którym 
zamieszkujemy, i nieskończoności (ten świat jest tylko mikroskopijną, doskonale 
dopasowaną cząsteczką gigantycznej łamigłówki) mogło zostać stworzone jedynie 
przez tak wielką inteligencję, jakiej umysł ludzki nie jest w stanie pojąć. 
Wszystko zostało zaplanowane doskonale, precyzyjnie i dokładnie w celu 
stworzenia dzieła tak gigantycznego, perfekcyjnego i kolosalnego, że umyka to 
naszemu pojęciu. 

Człowiek posiada i przez wieki przekazywał wiedzę, która wyprzedzała jego 
stadium ewolucji. Wiedza, która nawet dzisiaj jest poza naszym zasięgiem i 
która, być może, była mu dana na początku dziejów, aby pomóc jego ewolucji. 
Jak? Przez kogo ? Te pytania zadajemy sobie od zawsze i jeszcze nie znaleźliśmy 
na nie odpowiedzi. Być może kiedyś to nastąpi; kiedy duchowo będziemy 
wystarczająco przygotowani, żeby zrozumieć boskie plany.  



W oczekiwaniu na ten moment posunęliśmy się w rozwoju i znaleźliśmy 
określenia, które tłumaczą nasze zdobycze we wszystkich dziedzinach wiedzy 
ludzkiej. Jest jednak jeden wymiar, którego nie mogliśmy zbadać i który 
sklasyfikowaliśmy jako świat ezoteryczny. Według słownika termin 
� ezoteryczny" oznacza: ukryty, sekretny, zastrzeżony. Do ezoteryki zaliczamy 
wszystkie te używane dziś dziedziny i praktyki, których pochodzenia nie znamy. 
To skłania nas do zadania sobie wielkiego pytania. Jeżeli wszystkie 
praktykowane sztuki poznania i wiedzy ezoterycznej pochodzą z zamierzchłej 
przeszłości i nie znamy ich początków, ani twórców, czyż nie powinniśmy uznać 
ich za nasze bogactwo i dziedzictwo, które nam dano, abyśmy z niego korzystali 
dla dobra naszego rozwoju ewolucyjnego? 

Jasnym jest, że w ten delikatny i złożony sposób umożliwiano nam zbliżenie się 
do istoty człowieczeństwa i jego problemów. Człowiekowi, z całą jego akademicką 
wiedzą, nie udało się tego jeszcze osiągnąć. 

Prawdą jest, że ludzkość rozwinęła się spektakularnie we wszystkich 
dziedzinach, ale jej wiedza metafizyczna jest w dalszym ciągu prawie tak 
podstawowa jak wieki temu. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, kwestia "dlaczego" i 
"dokąd" ewolucji człowieka ciągle jest pasjonującym misterium. 

Chcemy zgłębić tajemnicę, szukamy odpowiedzi, bo dzisiaj i z dnia na dzień coraz 
bardziej człowiek odczuwa potrzebę poznania siebie i swojego miejsca w boskim 
planie. 

Wiadomo, że Pitagoras, wielki filozof grecki, w poszukiwaniu tej wiedzy i prawdy 
odbył wiele podróży na Wschód i dzięki nim stworzył liczne szkoły, w których 
nauczano m.in. o użyciu liczb i siłach magnetycznych, które te liczby emitują, 
oraz ich wpływie na ludzi. 

Na początku wiedza ta była dostępna nielicznym, wtajemniczonym grupom w 
krajach Wschodu, a sprowadzenie jej do świata zachodniego zawdzięczamy 
Pitagorasowi. Dzisiaj odkrycia współczesnych badaczy, takich jak dr Jordan z 
Instytutu Nauk Numerologicznych w Kalifornii oraz uznanych numerologów 
angielskich i amerykańskich, znacznie wzbogaciły tę historyczną wiedzę. W ten 
sposób nowoczesna numerologia osiągnęła nie tylko dojrzałość, ale i uznana 
została w wielu krajach za niezwykle trafną dziedzinę, która pozwala nam poznać 
osobowość, a nawet przeznaczenie człowieka. 

Bóg lub Najwyższa Inteligencja, z której emanuje wszystko to, co składa się na 
otaczający nas świat, udostępniła nam środki, dzięki którym możemy zagłębić j 
się w misterium natury ludzkiej. Mamy do dyspozycji metody naukowe Jak 
również nauki okultystyczne. Astrologia, grafologia, numerologia, tarot etc. mają 
swój system i język, ale stosowane przez profesjonalistów wszystkie dochodzą do 
tych samych wniosków. 

Jednakże numerologia idzie jeszcze dalej. Zawsze kiedy spotykamy osobę 
konfliktową, która stwarza sobie i innym problemy w codziennym życiu, lub 



osobę, która dysponuje wszystkimi zaletami i wiedzą warunkującą sukces i nie 
osiąga go, możemy być pewni, że istnieją problemy w jej Portrecie 
Numerologicznym. Postępowanie ściśle według wskazówek eksperta od 
numerologii może radykalnie zmienić ten stan rzeczy. Nie ma w tym cudów, 
czarów czy kłamstw. Chodzi tylko o to, żebyśmy nauczyli się używać siły liczb dla 
naszej korzyści. 

Znając podstawy numerologii, możemy wykorzystać Wibracje Numerologiczne, 
aby zmienić najbardziej konfliktowe aspekty naszej osobowości i zaplanować swój 
los zgodnie z Wibracjami, które widnieją w Portrecie Nuinerologicznym. Uczymy 
się działać w najodpowiedniejszch momentach, aby wykorzystać pozytywne 
Wibracje i ograniczać nasze działania, jeżeli Wibracje nie są nam łaskawe. 

I w tym tkwi cel tej książki. Postaramy się sprawić, że czytelnik zainteresowany 
tematem będzie mógł używać Wibracji Numerologicznych we wszystkim, co go 
dotyczy, a głównie nauczyć się pomagać sobie i swoim bliskim, sugerując sposób 
działania zmierzający do osiągnięcia maksymalnej korzyści z potencjału, w który 
zostali wyposażeni na tym etapie ewolucji wewnętrznej. 

Większość ludzi rodzi się z wieloma zaletami, których nawet nie znają. 
Odkrywanie zdolności i ograniczeń jest wielkim krokiem naprzód ku 
doskonaleniu wewnętrznemu i osiąganiu naszych zamierzeń. Albo, innymi słowy, 
ku szczęściu i samorealizacji. 

Jeżeli człowiek zna swoje możliwości i wrodzone zdolności, jak również słabości, 
może posłużyć się tymi pierwszymi i okiełznać drugie, aby nie zakłócały i nie 
przeszkadzały w drodze ku szczęściu i sukcesowi. W ten sposób uczy się zestrajać 
swoje Wibracje z rytmem kosmicznym i przez to wibrować w harmonii i zgodzie 
ze wszechświatem. 

 

JAK SPORZĄDZIĆ PORTRET NUMEROLOGICZNY 

Zgodnie z prawami rządzącymi numerologią, imiona,, nazwiska i data urodzenia 
tworzą liczbowy schemat towarzyszący człowiekowi od jego narodzenia aż do 
śmierci. 

Wibracje, jakie emituje ów schemat pozwalają na: 

1. Przeprowadzenie zadziwiająco dokładnej analizy charakteru i osobowości. 

2. Umocnienie naturalnych cech i rozwinięcie wrodzonych zdolności, a w razie 
potrzeby złagodzenie konfliktowego, impulsywnego czy depresyjnego charakteru, 
jak również dodanie pewności siebie osobie słabej lub nieśmiałej. 

3. Wcześniejsze poznanie głównych tendencji nowego roku, co ułatwia 
postępowanie zgodne z jego wibracjami, podejmowanie właściwych decyzji i 



rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, mających największe szansę na pomyślną 
realizację. 

4. Nadanie dziecku takich imion, które ułatwią mu drogę życiową. 

5. Wybranie takiej nazwy dla przedsiębiorstwa czy instytucji, która przyniosłaby 
jak największe korzyści. 

6. Zmianę biegu życia, jeśli nasza obecna sytuacja nas nie satysfakcjonuje, co jest 
wynikiem działania negatywnych wibracji. 

Na pierwszy rzut oka wszystko to może wydać się nieprawdopodobne. 
Numerologią jednak nie ma nic wspólnego z magią czy wróżbiarstwem. Opiera się 
bowiem na prostej kalkulacji matematycznej. Numerolog nie musi uciekać się do 
intuicji, nie ulega także wpływom czy sugestiom konsultujących się z nim osób. 
Odwołuje się jedynie do niezmiennych praw tworzących tę wiedzę. 

Według numerologii każda cyfra od l do 9 (a w niektórych przypadkach także 
numery podwójne, czyli "mistrzowskie") wysyła specyficzną, charakterystyczną 
jedynie dla niej wibrację, która ją określa, a jednocześnie wyróżnia spośród 
innych. Wibracja ta nadaje danej osobie cechy charakterystyczne dla jej 
osobowości oraz siłę życiową jej tylko właściwą. 

Na Portret Numerologiczny danej osoby składają się następujące wibracje: 

1. Wibracja Urodzenia. 

Oblicza się ją przez zsumowanie dnia, miesiąca i roku urodzenia, a następnie 
sprowadzenie sumy do liczby jednocyfrowej. Cyfra ta odpowiada bardzo istotnej 
części osobowości, a mianowicie zaletom, wadom, powołaniu, celom życiowym itd. 

2. Wibracja Imienia (imion) i Nazwiska. 

W tym przypadku używamy specjalnego alfabetu numerologicznego, w którym 
każdej literze odpowiada pewna liczba. Wibracje, które pojawią się w wyniku tej 
operacji wskazują nam na: 

a. Wewnętrzne motywacje danej osoby. 

b. Wrażenie, jakie osoba ta wywołuje na otoczeniu, zarówno w sensie społecznym, 
jak i zawodowym. 

c. Cele, uświadomione lub nie, jakimi kieruje się w życiu (które wyznaczają jej 
drogę życiową). 

Obliczenie podstawowych numerów, składających się na Portret Numerologiczny, 
pozwala nam przeprowadzić niezwykle dokładną analizę charakteru danej 
jednostki. Każda wibracja bowiem posiada pewne atrybuty, które sprawiają, że 



zachowujemy się w ten lub inny sposób. Innymi słowy, numerologiczne wibracje 
mają transcendentalny wpływ na wszelkie przeżycia, jakich doświadczamy. 
Możemy zatem powiedzieć, że wibracje numerologiczne modelują i odsłaniają nie 
tylko mentalność i osobowość jednostki, ale także wyznaczają zdarzenia życiowe, 
których ona doświadcza. 

3. Wibracja Podpisu. 

Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno 
Wibracja Urodzenia, jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie 
tylko potężne wibracje oddziałujące na jednostkę, ale tworzy zarazem pewien 
układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których składa się nasze 
życie. 

Przystępując do sporządzania Portretu Numerologicznego, czyli Numerogramu, 
powinniśmy mieć na uwadze fakt, że nikt nie jest jednym "czystym numerem". W 
naszym Portrecie Numerologicznym znajduje się bowiem wiele liczb tworzących 
pewną całość. Mówiąc inaczej, nie należy dokonywać analizy danej osoby, biorąc 
pod uwagę jedynie jedną z wibracji, np. Urodzenia, pomijając inne, na przykład 
Wibrację Podpisu czy Imienia. 

Wszystkie te wibracje opisują psychikę i charakter danej osoby, dzięki czemu 
wyróżnia się ona spośród innych. Warto dodać, że analizując każdą z części 
składowych Portretu Numerologicznego nie możemy zapominać, iż odkrywają 
nam one jedynie potencjalne cechy charakteru, a nie prawdy absolutne. Jedynie 
przez analizę i zestawienie wszystkich wibracji uzyskamy wierny portret danej 
osoby. 

Po sporządzeniu Numerogramu otrzymamy pięć wibracji podstawowych. Są to: 
Wibracja Urodzenia, Wnętrza, Ekspresji Zewnętrznej, Celów Życiowych i 
Podpisu. Stanowią one zespół różnych informacji, które odpowiednio zestawione 
staną się punktem wyjścia do zgłębienia psychiki danej osoby, a także do 
poznania jej drogi życiowej. 

Bywa, że wibracje Urodzenia i Imienia tworzą układ harmonijny; jeśli na 
przykład liczby są identyczne lub podobne, mamy wówczas do czynienia z osobą o 
charakterze w pełni zintegrowanym. Gdy natomiast numery tworzą wyraźny 
kontrast, możemy mieć pewność, że dana osoba miotana jest wewnętrznymi 
sprzecznościami, a jej reakcje często nie dają się przewidzieć. Jeśli istnieje 
zgodność między wibracjami Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej, osoba, której 
dotyczą, posiada charakter stabilny, a jej wnętrze zgodne jest z wrażeniem, jakie 
wywiera na otoczeniu. 

Jeżeli natomiast obie te wibracje pozostają do siebie w sprzeczności, oznacza to, 
że dana osoba nigdy (może z wyjątkiem swoich najbliższych) nie odkrywa swego 
prawdziwego "ja", a to, co ukazuje innym, jest tylko częścią jej wieloznacznej, 
zagadkowej osobowości. 



Wibracje Imienia i Podpisu wzmacniają lub przeciwnie - osłabiają zalety, wady, 
jak i predyspozycje wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje 
kontrast między tymi wibracjami, możemy być pewni, że mamy do czynienia z 
człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne są konfliktów, co 
niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, oraz jego samego. 

Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza 
się, iż są one tak wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że 
jedynym rozwiązaniem pozostaje oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim 
przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z doświadczonym 
numerologiem). 

A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w 
przypadku, gdy jedna z wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja "harmonijna" i 
"spokojna" łagodzi gwałtowny lub agresywny temperament. 

Zanim przystąpimy do konkretów, warto przypomnieć, że w numerologii operuje 
się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 
33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby 
jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia, 
imienia czy podpisu. 

ALFABET NUMEROLOGICZNY  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z  

(Uwaga: Ą=A, Ć = C, Ę = E, Ł = L itd.) 

SPORZĄDZANIE PORTRETU NUMEROLOGICZNEGO 

Na początku analizujemy kanały, jakimi dana osoba odbiera wibracje 
numerologiczne. Następnie sprawdzamy, co one oznaczają i jakie jest ich 
oddziaływanie. Obliczamy również, ile razy i w jakiej formie pojawia się ta sama 
wibracja. 

WIBRACJA URODZENIA 

Wibrację tę otrzymujemy przez: 

1. Sprowadzenie do jednej cyfry sumy liczb składających się na datę urodzenia. 

Wibrację tę wykorzystujemy przy: 

a. Analizie możliwości, jakie daje nam los; 



b. Określaniu rzeczywistego losu; 

c. Wyznaczaniu cykli życiowych . 

W rozdziale drugim wyszczególnione są cechy charakterystyczne każdego 
numeru. 

2. Analizę dnia urodzenia. 

W rozdziale trzecim znajdziemy szczegóły związane z każdym dniem miesiąca. 

Przykład pierwszy: 

A.P.R. urodził się 6 grudnia 1953 roku. Sumujemy cyfry występujące w tej dacie. 
Następnie wynik, tj. liczbę 27, sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 7 = 9. Tak więc 
wiemy już, że A.P.R. urodził się pod wpływem wibracji 9, a dzień jego narodzin 
odpowiada wibracji 6. 

Przykład drugi: 

J.C.G. urodził się 1 maja 1961 roku. Zsumowania uzyskujemy liczbę 23, 
sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 3 = 5. A zatem: J.C.G. posiada Wibrację 
Urodzenia 5, a Dnia Urodzenia 1. 

WIBRACJA IMIENIA 

Jest to wibracja, którą otrzymujemy przez analizę cyfr odpowiadających literom 
wszystkich imion i nazwisk danej osoby. Bierzemy pod uwagę imiona i nazwiska 
nadane przy narodzeniu, podczas chrztu, bierzmowania i przyjęte po ślubie. 
Muszą one figurować w dokumentach (np. metryka, świadectwo chrztu, dowód 
osobisty, etc.). 

Jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z literami, oddzielamy samogłoski od 
spółgłosek, gdyż w numerologu mają one odmienne znaczenie. Cyfry 
odpowiadające samogłoskom zapisujemy powyżej imion i nazwiska, 
odpowiadające spółgłoskom - poniżej. Otrzymujemy w ten sposób zarówno 
całościowy, jak i wycinkowy obraz osobowości. Zgodnie z zasadami rządzącymi 
numerologią, osobowość człowieka wyrażona jest w następujących pięciu 
aspektach: 

1. Wnętrze 

Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi 
nam ona o sile wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących 
naszym postępowaniem. 

2. Zewnętrzny aspekt osobowości 



Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. 
Ukaże nam ona zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera 
dana osoba na otoczeniu, jej zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a 
także "maski", pod jakimi skrywa swe prawdziwe , ja. 

3. Cele życiowe 

Wibracja ta odpowiada sumie dwóch poprzednich wibracji. Dzięki niej odkryjemy 
rolę, jaką dana osoba chciałaby odgrywać w społeczeństwie, czyli cele, do jakich 
instynktownie, często podświadomie, dąży. 

4. Indywidualność 

Zsumowanie wszystkich cyfr, jakie pojawią się przy analizowaniu imion i 
nazwiska, daje nam wibrację określającą indywidualność danej osoby. Inaczej 
mówiąc, jest to liczba występujących numerów od l do 9. Dzięki tej operacji 
dowiadujemy się, czy dana osoba odznacza się charakterem silnym, czy 
przeciwnie - brakuje jej silnej woli, zdecydowania i jasno sprecyzowanych 
poglądów. Wibracja ta mówi nam również o słabych i silnych punktach danej 
osoby.  

5. Temperament. Uzdolnienia. 

Pogrupowanie wszystkich cyfr, jakie znaleźliśmy, analizując Wibrację Imienia, 
pozwoli nam określić zdolności i skłonności najsilniej zaznaczone. 

WIBRACJA PODPISU 

Aby określić Wibrację Podpisu danej osoby, należy zsumować cyfry odpowiadające 
literom wchodzącym w skład podpisu. Cyfra, jaką otrzymamy, wskaże nam cechy 
nabyte pod wpływem używania takiego, a nie innego podpisu. 

PRZYKŁADOWY PORTRET NUMEROLOGICZNY 

Dla lepszego zrozumienia powyższych informacji przedstawiamy przykładowy 
Portret Numerologiczny wyimaginowanej osoby urodzonej 2 kwietnia 1941 roku. 
Jej pełne imię i nazwisko brzmi: Maria Ewa Nowak. Jej podpis: M. Nowak 

1. Wibracja Urodzenia i Dnia 

2+4+1941 = 21 = 3 

Wibracja Urodzenia = 3  

Wibracja Dnia Urodzenia = 2  

2. Wibracja Imienia 

11 + 6 + 7 = 2 + 6 + 7 = 15 = 6 



 1  9 1    5  1     6  1  
M A R I A    E W A    N O W A K 
4  9       5     5  5  2 

13 + 5 + 12 = 4 + 5 + 3 = 12 = 3 

Wibraga Wnętrza = 6 

Wibraga Ekspresji Zewnętrznej = 3 

Cele Życiowe = 9 

3. Wibracja Podpisu 

(w tym przypadku nie trzeba rozdzielać samogłosek i spółgłosek) 

M    N O W A K 
4    5 6 5 1 2 

4 + 5 + 6 + 5 + 1 + 2 = 2 + 3 = 5  

Wibracja podpisu = 5  

4. Indywidualność 

Wyodrębniamy wszystkie cyfry, które pojawiły się przy przeprowadzaniu analizy 
pełnego imienia i nazwiska. 

Następnie obliczamy, ile razy każda z nich się pojawiła. 

Cyfra 1=4; 

Cyfra 2 = l;  

Cyfra 3 = 0 - Cyfra ta odpowiada jednocześnie Wibracji Urodzenia i Ekspresji 
Zewnętrznej;  

Cyfra 4 = 1;  

Cyfra 5 = 4 - Wibracja Podpisu; 

Cyfra 6=1- Wibracja Wnętrza;  

Cyfra 7 = 0;  

Cyfra 8 = 0; 



Cyfra 9 = 2- Wibracja Celów Życiowych. 

5. Temperament. Uzdolnienia 

Korzystając z podziału, jakiego dokonaliśmy, analizując Indywidualność, dzielimy 
teraz liczby na następujące grupy: 

- Liczby mentalne (1-7-8-9) = 6 (sześć razy występują w analizowanym 
przypadku) 

- Liczby związane z emocjami (2-3-6-9) = 4 

- Liczby związane z intuicją (2-7-9) = 3 

- Liczby związane z twórczością artystyczną (3 - 6 - 9) = 3 

- Liczby związane z twórczością naukową (1-4-5-7-8-9) = 11 

- Liczby związane z prowadzeniem interesów (2-4-8) = 2 

- Liczby fizyczne (4-5-8) 

6. Potencjalne przeznaczenie 

Jeśli pani Maria chciałaby się dowiedzieć, co proponuje jej Los, powinna odwołać 
się do działu "Co nam proponuje los? i przeczytać fragment dotyczący liczby 3, 
która jest jej Wibracją Urodzenia. 

7. Przeznaczenie 

Chcąc dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość pani Marii Nowak należy zsumować 
liczbę odpowiadającą Wibracji Urodzenia, czyli 3, i liczbę Wibracji Podpisu: 5. 
Jeżeli ta kombinacja nie była pozytywna w przeszłości, istnieje możliwość jej 
zmiany. 

8. Cykle Życia 

Dokładne informacje na temat cykli życia przedstawione są w Rozdziale 13. Może 
on służyć za przewodnik wskazujący, jakie wibracje w danym okresie życia są 
korzystne, a jakie negatywne. 

 

WIBRACJE PODSTAWOWE I MISTRZOWSKIE 

WIBRACJE PODSTAWOWE 



Przedstawimy cechy, jakimi charakteryzują się osoby posiadające w swym 
Portrecie Numerologicznym określone liczby. Wskażemy również wpływ owych 
liczb na najważniejsze aspekty życia danej osoby. 

Zgodnie z regułami rządzącymi numerologią, ideałem byłaby doskonała 
równowaga między wszystkimi liczbami składającymi się na Portret 
Numerologiczny danej osoby. Oznaczałoby to sytuację, kiedy Wibracje Imienia 
zgodne są z Wibracją Urodzenia. Imię i nazwisko wzmacniałoby tym samym 
wrodzone cechy charakteru i możliwości danej osoby, bądź neutralizowało wady i 
słabości. 

Niestety, sytuacja taka występuje niesłychanie rzadko; nikt bowiem nie jest 
"czystym" numerem, lecz kombinacją wielu. Czasami układy te są harmonijne; 
liczby są do siebie podobne lub uzupełniają i równoważą się wzajemnie. Bywa też 
i tak, że różnice między nimi są tak wielkie, iż powodują głębokie wewnętrzne 
konflikty. Mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze niestałym i pełnym 
sprzeczności. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Zgodnie z naukami ezoterycznymi, l jest liczbą Stworzenia, prapoczątków i źródeł 
wszelkiej energii. Liczba ta symbolizuje przyczynę wszystkiego. Rozpoczynająca 
numerologiczną skalę Jedynka daje siłę charakteru oraz indywidualność 
właściwą przywódcom. 

Osoby posiadające tę wibrację realizują wiele śmiałych pomysłów, dzięki czemu 
wskazują drogę pozostałym. Nieustannie dążą do ulepszania metod pracy. Są to 
urodzeni przywódcy. Chcą pozostawić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z 
otoczenia. 

Pozytywna Jedynka to osoba, która tworzy, doradza, dodaje odwagi i zachęca do 
działania. Jednocześnie buntuje się wobec wszelkiej władzy czy dominacji: jej 
misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym. Jedynki posiadają 
osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną i błyskotliwą, czasem nawet 
genialną, ale zawsze kontrowersyjną. 

Ich dynamizm i twórcza postawa wobec życia sprawiają, że osoby te dokonują 
czegoś niezwykłego. Wiecznie będąc w ruchu, Jedynki spędzają czas na 
podróżowaniu, zwiedzaniu albo planowaniu czegoś nowego. I nawet jeśli ich ciało 



chwilowo znajduje się w bezruchu, umysł jest ciągle aktywny; pomysły rodzą się 
jeden za drugim, a nuda jest dla nich pojęciem zupełnie obcym. Posiadają przy 
tym cechy niezbędne do urzeczywistnienia tych planów w sposób oryginalny i 
przynoszący korzyści zarówno im samym, jak i otoczeniu. 

Jedynka zawsze jest odważna, niebanalna, ekstrawertywna i pełna entuzjazmu, 
dumna z siebie i z własnych sukcesów. Jest świadoma faktu, iż wyrasta ponad 
przeciętność, czuje, że wyróżnia się spośród otoczenia, co daje jej szczególną 
satysfakcję. Pragnie rozkazywać i przewodzić innym. Najczęściej jej się to udaje, 
toteż wśród Jedynek znajdziemy wyjątkowo dużo osób wpływowych i znaczących. 

Osoby charakteryzujące się tą liczbą są energiczne i pozytywnie nastawione do 
życia. Promieniują pewnością siebie i posiadają ogromny dar przekonywania, 
graniczący z charyzmą, dzięki czemu łatwo wywierają wpływ na otoczenie. 

Prawdziwa, "czysta" Jedynka nie zna kompleksu niższości, jeśli nie uważa się za 
doskonałą, to przynajmniej za nieprzeciętną. Dzięki umiejętności panowania nad 
sobą (czym szczyci się przy każdej okazji), zwykle wywiera korzystne wrażenie na 
otoczeniu i cieszy się opinią osoby godnej zaufania. Jednakże jej wyniosłość i chęć 
dominowania nad otoczeniem są przyczyną wielu nieporozumień i ataków ze 
strony osób nie tolerujących pychy i zarozumiałości. 

Życie wielu Jedynek obfituje w ryzyko; często znajdują się "na krawędzi 
przepaści". Nigdy nie tracą jednak nadziei, iż w ostatniej chwili coś albo ktoś 
wyzwoli je z opresji. Bez względu na wiek młode duchem Jedynki wiodą życie 
intensywne i pełne przygód, życie jakiego nigdy nie zaznają osoby nieśmiałe czy, 
po prostu, bardziej rozważne. 

Jedynki nie chcą podążać znanymi, utartymi szlakami, wolą raczej iść drogą, 
którą wyznaczą sobie same. Zmuszone do prowadzenia przeciętnej czy 
monotonnej egzystencji, popadają we frustrację i zgorzknienie i czują się głęboko 
nieszczęśliwe. 

Osoby o tej wibracji to indywidualiści, ludzie uparci i egocentryczni. Posiadają 
własny, jasno określony światopogląd i niełatwo ulegają jakimkolwiek wpływom. 
Nie znoszą wtrącania się do ich życia, ingerowania w ich projekty. Potrafią bronić 
swych przekonań. Jako szefowie nie tolerują jakiegokolwiek sprzeciwu. 

Prawie zawsze posiadają spryt i zdolności, które pozwalają im pokonywać 
wszelkie przeszkody i zdobywać to, czego tylko zapragną. Nie należą do tych, 
którzy przegrywają, są przy tym ambitne, reagują i działają szybko i z 
wyobraźnią. Cechująca je lotność umysłu i wrodzona inteligencja sprawiają, że 
gdy na czymś im szczególnie zależy, stają się niezwykle przekonującymi 
mówcami. 

Osoby te uznają i praktykują zasadę: "Żyj i pozwól żyć innym" i same starają się 
nie wtrącać w sprawy innych. Jedynki, jak już wspomnieliśmy, generalnie 
odznaczają się usposobieniem ekstrawertywnym, w życiu prywatnym natomiast 



zdecydowanie przypominają introwertyków. Żyją w swoim świecie, zdanie 
otoczenia zupełnie ich nie interesuje. Nawet jeśli same krytykują czasami innych, 
rzadko zdarza się, aby były małoduszne czy rozmiłowane w plotkach. 

Na ogół są to jednostki szlachetne, uczciwe i spontaniczne. Cechuje je przy tym 
doskonałe poczucie humoru; zawsze mają w zanadrzu szybką i ciętą ripostę. 
Dlatego też, mimo pewnej szorstkości w obejściu i, nierzadko, rażącego braku 
dyplomacji, łatwo zdobywają wiernych i oddanych przyjaciół. W przyjaźni zaś 
odznaczają się lojalnością, wspaniałomyślnością i zdolnością do poświęceń. 
Jednak i na tym polu mają tendencje do dominacji. Skłonność ta nierzadko czyni 
z nich istnych dyktatorów. Jako wrogowie są nieprzejednani. Jeśli w ich Portrecie 
Numerologicznym nie ma wibracji łagodzących, to osoby te cechuje mściwość, a 
czasami wręcz okrucieństwo. Atakowane, stają się sarkastyczne, złośliwe i 
uszczypliwe. W instynktowny sposób odgadują słabości przeciwnika i jednym 
zdaniem potrafią go zniszczyć. 

Mimo iż Jedynki często nie liczą się z uczuciami innych, zwykle są bardzo 
wrażliwe na własnym punkcie. Wbrew temu, co okazują, pragną być 
zaakceptowane przez otoczenie i nie znoszą krytyki, którą można je łatwo zranić. 
Cechę tę traktują jako niegodną ich słabość charakteru, toteż za wszelką cenę 
starają się ukryć ją przed innymi, a nawet przed samym sobą. 

Postępowanie z Jedynką-dzieckiem lub nastolatkiem zawsze powinno opierać się 
na logice, zdrowym rozsądku oraz odwołaniu się do jego inteligencji. W ten sposób 
uzyska się lepsze efekty wychowawcze. Jedynki bowiem od dziecka nie znoszą 
władzy despotycznej czy dyktatorskiej i zawsze będą się przeciw niej buntowały. 
Tak więc, próby zdominowania ich siłą spowodują jedynie bunt, agresję i upór. 

Jeśli Jedynki w sposób pozytywny wykorzystają swą wspaniałą energię, zdolności 
twórcze, zdeterminowanie i oryginalność, mogą osiągnąć każdy cel, jaki sobie 
wyznaczą. Jednakże te same cechy użyte w złych celach staną się wadami, 
mogącymi przynieść nieszczęście im i otoczeniu. 

Do tej pory mówiliśmy o pozytywnych aspektach Liczby 1. Nie należy jednak 
zapominać, że wibracja Liczby l, podobnie jak wszystkich pozostałych, może 
oddziaływać zarówno w sensie dodatnim, jak i negatywnym. Negatywny wpływ 
tej wibracji oznacza brak zdecydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo lub 
nadmierną uległość wobec otoczenia. Ujemny aspekt tej wibracji przejawia się 
również w cechach takich, jak: nietolerancja, egoizm, cynizm, agresywność, chęć 
dominacji za wszelką cenę. Jednocześnie, całkowita niezdolność do przyznawania 
się do własnych błędów, a także pragnienie nieograniczonej wolności sprawiają, 
że Jedynka nierzadko ma trudności w dostosowaniu się do norm społecznych. 
Dlatego Jedynki to nierzadko prawdziwi anarchiści. Jedynki negatywne są 
osobami aroganckimi i wyniosłymi, nie przebierającymi w środkach, które mogą 
zapewnić im osiągnięcie własnych planów i zamierzeń. Jak już wspomnieliśmy, 
niezwykle istotną rolę w życiu Jedynek odgrywa ambicja. Powinny jednak być 
ostrożne, gdyż źle pojęta, uczyni z nich ludzi nie liczących się z innymi, egoistów, 
nie cofających się przed zniszczeniem tego, kto stanie na ich drodze. 



Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji obdarzone są lotnym i błyskotliwym umysłem i ogromną 
pomysłowością. - praca - interesy Jednakże, mimo swych twórczych zdolności, 
największe sukcesy odniosą jako szefowie, kierownicy lub przywódcy. Olbrzymi 
dynamizm, umiejętność planowania i realizowania celów ułatwiają im dostęp do 
wysokich stanowisk. Niewątpliwie najwięcej satysfakcji osiągną, pracując na 
własny rachunek lub piastując stanowiska pozwalające na dużą swobodę 
działania. 

Prawie zawsze idą przez życie, narzucając otoczeniu własne pomysły i warunki. 
Jako jednostki bardzo pewne siebie, same chcą walczyć o zdobycie upragnionych 
celów, nie zwracając się o pomoc do innych. 

Zapał, energia i pomysłowość mogą przynieść im sukces w świecie biznesu, gdzie 
liczy się inicjatywa, intuicja, ambitne i dalekosiężne projekty oraz umiejętność 
podejmowania szybkich decyzji i przewodzenie wielkim przedsięwzięciom. Głowy 
Jedynek zawsze pełne są śmiałych pomysłów, a ich zaraźliwy entuzjazm sprawia, 
że otoczenie wierzy, iż nie istnieją dla nich przeszkody nie do pokonania. 

Jeśli pragną poświęcić się medycynie, powinny specjalizować się w chirurgii, gdyż 
dzięki pewności w diagnozowaniu i działaniu mają szansę na wybicie się w tej 
właśnie dziedzinie. Będą również dobrymi neurologami i psychiatrami, ponieważ 
posiadają wielką intuicję, przenikliwość i znajomość natury ludzkiej. 

W świecie artystycznym odpowiadać im będzie teatr, muzyka, radio i fotografia. 
Mogą również zabłysnąć jako dziennikarze, twórcy komiksów i rysownicy. 
Podobnie w świecie mody i reklamy czeka je sława, a ich pomysłowość i 
oryginalność będą należycie doceniane. W istocie, wielu słynnych wynalazców 
urodziło się jako Jedynki lub ma ich dużo w swych Portretach Numerologicznych. 

Ze względu na skłonności do przygód i ryzyka, Jedynki wyróżniają się jako piloci, 
spadochroniarze, podróżnicy, przewodnicy, geografowie i meteorolodzy. 

Wybijają się także jako architekci, inżynierowie i konstruktorzy realizujący 
wielkie i ambitne projekty. 

Determinacja, głęboki i przenikliwy umysł, charakterystyczne dla Jedynek, 
sprzyjają również pracy badawczej. 

Spółki i wszelka forma kooperacji są raczej niekorzystne dla osób o tej wibracji, 
chyba że w ich Portrecie Numerologicznym pojawią się liczby wskazujące na 
umiejętność pracy w grupie. 

Łatwość ekspresji, wdzięk, bystra i oryginalna umysłowość, typowe dla 
osobowości Jedynek, predysponują je do stanowisk wymagających częstych 
kontaktów z ludźmi. 



Dzięki entuzjazmowi i łatwości we wcielaniu w życie najodważniejszych nawet 
pomysłów, Jedynki wyróżniają się także jako fabrykanci, inspektorzy i 
pełnomocnicy przedsiębiorstw. 

Jako urzędnicy są odpowiedzialni i pracowici, mimo że mogą popadać w konflikty 
ze współpracownikami lub szefami na skutek swej szorstkości i braku taktu, 
niecierpliwości i uporu, a także nieumiejętności przyznawania innym racji. 

Jako szefowie o błyskotliwej osobowości i twórczym umyśle, Jedynki wywierają 
korzystny wpływ na swoich podwładnych. Olśniewają ich 1 zadziwiają, ale często 
też zbijają z tropu nagłymi zmianami humoru i przechodzeniem od największej 
wyrozumiałości do wymagań graniczących z wyzyskiem. Prawie zawsze trudno 
jest współpracować z Numerem l. Podążać za nim, zrozumieć go, sprawiać mu 
przyjemność - oto wyzwania stojące przed jego podwładnymi. 

Jeżeli życie zmusiło Jedynkę do monotonnej czy rutynowej pracy, korzystne 
będzie dla niej zajęcie się w wolnym czasie czymś, co dałoby upust jej olbrzymiej 
wyobraźni, zdolnościom twórczym i artystycznym. Mogłaby, na przykład, 
zorganizować i prowadzić amatorską trupę teatralną, współpracować z jakimś 
czasopismem itp. Najważniejsze, aby działalność ta była na tyle inspirująca, żeby 
mogła zrekompensować nudę i brak podniet w codziennym życiu. Tylko w ten 
sposób Jedynki zachowają równowagę psychiczną, umysłową, a także fizyczną. 

Sprawy materialne  

Osoby o tej wibracji mają wszelkie dane, aby zdobyć sukces i majątek, pod 
warunkiem, że zdołają pokonać swe skłonności do ryzyka i będą działać z większą 
rozwagą. 

Jedynki odznaczają się wyjątkowym talentem do "robienia" pieniędzy, podobnie 
zresztą jak i do ich wydawania. Jeśli chwilowo nie mają pieniędzy, zaciągają 
pożyczki, zwykle po to, aby żyć "ponad stan" albo zaangażować się w jakieś 
niepewne, nie do końca przemyślane interesy, co czynią również w przypadku 
dobrej sytuacji finansowej. 

Odwaga, upór i siła charakteru, które ułatwiają im zdobycie fortuny, mogą 
sprawić, że stracą ją równie łatwo, jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie 
pojawią się tendencje hamujące. Biorąc pod uwagę fakt, że Jedynki mają 
skłonność do życia w luksusie i przepychu, trzeba przestrzec, że będą w stanie 
utrzymać to, co zdobyły, jak również unikną finansowych porażek jedynie wtedy, 
gdy opanują swe zachcianki i zachowają umiar i rozwagę, zawsze praktykując 
zasadę "złotego środka". 

Życie uczuciowe  

Jedynki są uczuciowe, porywcze i namiętne. Z łatwością podbijają serca płci 
przeciwnej, co zawdzięczają elokwencji i wyjątkowej umiejętności przekonywania. 



W miłości, podobnie jak innych dziedzinach życia, są zaborcze i dominujące; im 
bardziej kogoś kochają i czują się z tą osobą związane, tym bardziej pragną nad 
nią dominować. 

Jedynki są bardzo zmienne, od największej czułości i delikatności potrafią przejść 
do oschłości, a nawet brutalności. Na ogół czułe i wyrozumiałe, stają się zimne i 
odległe, gdy na swej drodze natrafią na problemy czy trudności. 

Szczęście i zrozumienie znajdą z osobami o Wibracji 2 lub 6, a także z Trójkami i 
Czwórkami, jeśli zdołają opanować niektóre wady, jak zaborczość i nadmierny 
krytycyzm. 

Mogą być także szczęśliwe z 5 i 7, mimo że nie są to wibracje wyjątkowo 
harmonijne. Zdecydowanie natomiast powinny unikać bliższych związków z 8 i 9, 
a także z osobami o tej samej wibracji. W tym ostatnim przypadku mielibyśmy do 
czynienia z nieustanną walką dwóch jednakowo silnych osobowości. 

Dzieci urodzone pod wpływem tej wibracji zwykle buntują się przeciw 
rodzicielskiej władzy, zwłaszcza jeśli ma ona charakter autorytarny. Jednakże 
same, będąc rodzicami, nieświadomie starają się narzucić dzieciom swą wolę. 
Mimo tych skłonności, są najświęciej przekonane, iż ich związek z własnymi 
pociechami oparty jest na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu. 

Uwagi dodatkowe  

Życiową misją osób o tej wibracji jest nie tylko poleganie na własnych siłach i 
rozwijanie swych licznych zalet. Ich życiowe zadanie polega również na 
inspirowaniu i przewodzeniu innym, których zarażają swym entuzjazmem i 
zachęcają do działania. Swym przykładem Jedynki powinny uczyć innych, że nie 
ma rzeczy niemożliwych, a dzięki uporowi i wytrwałej pracy można osiągnąć 
wszystko, czego się zapragnie. 

Planeta: Słońce 

Kamień: rubin, diament 

Metal: złoto 

Znak zodiaku: Lew 

Dzień: niedziela 

Kolory: żółty, złoty, pomarańczowy 

Szczęśliwe liczby: l, 3, 9 

Sławne Jedynki: Emil Zola, Javier Perez de Cuellar, Paco Rabanne, Michaił 
Gorbaczow, Lew Tołstoj, Karol Marks, Ernest Hemingway, Charli Chaplin, 



Richelieu, Sommerset Maugham, Napoleon Bonaparte, Alfred Nobel, Paracelsus, 
Martin Luter, Disraeli, Miąuel de Cervantes, Delacroix, Arystoteles Onassis. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Liczba 2 symbolizuje łączenie się i uzupełnianie przeciwieństw, relacje 
międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, a także wzajemne dawanie i 
branie, które pozwala na dopełnianie się. 

Cechą najbardziej charakterystyczną dla osób o tej wibracji jest chęć współpracy, 
takt i zrozumienie innych, co ułatwia im wrodzona dobroć i umiejętność 
wczuwania się w położenie bliźnich. 

Są to osoby obdarzone talentami najbardziej ze wszystkich liczb, taktowne, 
usłużne i miłe. Reprezentant tej Liczby prawie nigdy nie popada w konflikty z 
otoczeniem, nie usiłuje bowiem wyróżnić się za wszelką cenę, dominować nad 
innymi, czy narzucać im własnej woli. 

Dwójka jest liczbą zdecydowanie żeńską, a ci, którzy znajdują się pod wpływem 
tej wibracji, potrafią docenić to, co subtelne, duchowe i intelektualne. Dwójki 
łatwo nawiązują kontakt z otoczeniem, aczkolwiek najbardziej interesuje je 
aspekt moralny istoty ludzkiej. Osoby te czują wstręt do wszelkich przejawów 
małoduszności i moralnego brudu. Najczęściej są to jednostki wykształcone, 
interesujące się światem sztuki i intelektu. Kochają Piękno, a jego kontemplacja 
stanowi dla nich najwyższą rozkosz. 

Spokojne, powściągliwe i ostrożne w podejmowaniu decyzji, szukają oparcia i 
aprobaty u innych, a ponieważ są bardzo wyczulone na zdanie opinii publicznej, 
nie angażują się w nic, dopóki nie upewnią się, na jakim stoją gruncie. Posiadają 
umysłowość typu analitycznego, zanim podejmą jakąś decyzję zbierają najpierw 
wszelkie informacje na dany temat, a potem działają dyplomatycznie. 
Umiarkowanie i mądrość, rozwaga i rozsądek, które wykazują w krytycznych 
momentach, gwarantują Dwójkom szacunek i podziw ze strony otoczenia. 

Charakteryzujące je dobroć, ciepło, serdeczność oraz wyrozumiałość sprawiają, że 
Dwójki są zawsze lubiane i w pełni akceptowane. Z tego też względu, choć w 
sposób nieuświadomiony i często niezamierzony, potrafią doskonale manipulować 
innymi i sprawiać, że otoczenie patrzy na świat ich oczami. Wszystkie te cechy 
sprawiają, że przed Dwójkami otwierają się niejedne drzwi zamknięte dla innych. 



Nieśmiałe, skromne, prostoduszne, dyskretne i pozbawione pretensji, Dwójki są 
doskonałymi mediatorami, potrafiącymi łagodzić wszelkie spory i konflikty, 
podnosić innych na duchu, krótko mówiąc, osoby o tej wibracji roztaczają wokół 
siebie aurę harmonii i spokoju. Dobre wychowanie i troska o innych przysparza 
im wielu przyjaciół, a ponieważ zawsze chętne są do pomocy, niemało jest takich, 
którzy to wykorzystują. 

W przyjaźni szlachetne, w towarzystwie miłe i zajmujące, Dwójki są urodzonymi 
psychologami i znawcami natury ludzkiej. Posiadają przy tym dar obserwacji, 
niezwykłą przenikliwość i umiejętność analizy. 

Niewątpliwie Dwójki kierują się raczej uczuciami niż rozumem. Marzycielskie, 
romantyczne, idealistyczne i wrażliwe, są niezwykle czułe, a ich ogromne 
pragnienie sprawiania przyjemności innym graniczy nieraz niemal z patologią. 
Dlatego w ich Portrecie Numerologicznym powinny znaleźć się wibracje bardziej 
"twarde" i "silne". 

Pod maską spokoju i zrównoważenia skrywają Dwójki temperament bardzo 
nerwowy, podejrzliwy i niestały. Atakowane, nigdy nie reagują w sposób 
gwałtowny, zranione milkną i zamykają się w sobie. Mimo że nie cierpią 
grubiaństwa i nieliczenia się z innymi, ledwo ochłoną po doznanej krzywdzie, już 
starają się usprawiedliwić swych wrogów. Równie szybko zapominają urazy i 
gotowe są pogodzić się i wybaczyć. 

Łagodne i pełne słodyczy, Dwójki czują się zagubione i wytrącone z równowagi, 
jeśli muszą mieć do czynienia z osobami kłótliwymi i ordynarnymi. Gotowe są 
wówczas na wszelkie ustępstwa i poświęcenia, aby w ich otoczeniu na nowo 
zapanował spokój i harmonia. Dwójki są niezwykle wyczulone na atmosferę, jaka 
panuje wokół nich. W miłym, pogodnym otoczeniu tryskają radością i chęcią 
życia, w przeciwnym wypadku, stają się przybite i rozgoryczone. Powinny zatem 
pogodzić się z faktem, że życie nie zawsze jest bajką, inaczej będą żyły w 
nieustannym napięciu, przygnębione i zniechęcone, co na dłuższą metę 
niekorzystnie odbije się na ich systemie nerwowym. 

Osoby o tej wibracji nie znoszą wszelkiej przesady czy popisywania się. Zdolne są 
do poświęcenia własnych celów i zainteresowań, gotowe usunąć się w cień, aby 
mogli błyszczeć ci, których kochają. Nie czują żalu ani goryczy, jeśli ich praca nie 
jest zauważona lub należycie doceniona, wprost przeciwnie - wolą odgrywać w 
życiu drugorzędne role. 

Dwójki są łatwowierne i prostoduszne, nigdy nie podejrzewają innych o złe 
intencje. Dlatego też biorą za dobrą monetę i wierzą we wszystko, co się im powie. 
Nic więc dziwnego, że Dwójki są łatwym łupem dla osób pozbawionych 
skrupułów, wykorzystujących ich naiwność. 

Osoby będące pod wpływem tej wibracji, należą do sumiennych i 
odpowiedzialnych pracowników. Mają jednak często tendencje do zaniżania 
własnej wartości i pomniejszania swych zasług. Dwójki są wręcz przesadnie 



skrupulatne i perfekcyjne; na ogół stawiają sobie zbyt wielkie wymagania. Prawie 
zawsze wątpią we własne możliwości; pełne kompleksów, łatwo się zrażają i 
wycofują z obranej drogi. Cierpią prawdziwe katusze, jeśli muszą stawić czoła 
nowym wyzwaniom. Bez wątpienia Dwójki są swymi najsurowszymi sędziami. 

Aby umocnić wiarę w siebie, powinny zrozumieć, że nikt nie jest doskonały. W 
przeciwnym razie zawsze będą wątpiły w swoje możliwości i stale się wahały, 
zamiast działać. Niepewność i kompleksy mogą być przyczyną niepowodzeń 
życiowych i, w konsekwencji, poczucia przegranej. 

Wspomnieliśmy już, że Dwójki mają skłonność do ukrywania swych uczuć. Jeśli 
więc pragną zachować wewnętrzny spokój, powinny nauczyć się okazywać swe 
emocje. Zaleca się również relaksację. 

Jeśli Dwójki dopuszczą do głosu negatywny aspekt tej wibracji, dadzą się 
ujarzmić takim wadom, jak nadmierna uległość, podejrzliwość, a także 
przejmowanie się sprawami bez znaczenia oraz kapryśność. 

Osoby te często przejawiają patologiczną wręcz chęć podobania się i mogą 
posunąć się do kłamstwa, aby tylko kogoś nie zranić albo nie wypaść źle. Radzimy 
im więc, by nie były tak bardzo zależne od otoczenia i tzw. opinii publicznej. 
Zdajemy sobie sprawę, iż będzie to bardzo trudne zadanie, gdyż nie zrozumiane i 
odrzucone Dwójki popadają w apatię, stają się lękliwe, niestałe i chwiejne, i 
wiodą żywot jałowy, pełen niepowodzeń, całkowicie zdominowane przez zazdrość, 
rozgoryczenie i żal wobec siebie i całego świata. 

Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji odniosą sukcesy w każdej dziedzinie wymagającej taktu, 
dyplomacji i osobistej kultury. Dobre wyniki osiągną również tam, gdzie liczą się 
takie cechy, jak zdolność do analizy, łatwość w adaptacji z otoczeniem oraz 
umiejętność współpracy z innymi. Zalety te, w połączeniu z głębokim poczuciem 
odpowiedzialności, sprawiają, że Dwójki są idealnymi pracownikami, 
zdyscyplinowanymi i posłusznymi. 

Dwójki cechuje ponadto wspomniana już drobiazgowość i dążenie do perfekcji. 
Jeśli wyniki w pracy nie są, w ich mniemaniu, doskonałe, grozi im życie w 
ogromnym stresie. 

Aby Dwójka czuła się szczęśliwa i usatysfakcjonowana, należy ją nieustannie 
chwalić i zachęcać do dalszej pracy, gdyż jest to osoba niepewna siebie, stale 
wątpiąca we własne możliwości. Podczas gdy Jedynka promieniuje niezwykłą, 
czasami wręcz irytującą pewnością siebie, Dwójka na ogół czuje się gorsza niż 
inni. Pochwały, a nawet pochlebstwa są jej potrzebne nie dlatego, aby była osobą 
próżną, ale aby dodać jej odwagi, sprawić, aby ośmieliła się i potrafiła stawiać 
czoła nowym wyzwaniom. 



Istnieje wiele profesji odpowiednich dla osób o tej wibracji. Zanim jednak 
zdecydują się, jaką drogą iść w życiu, powinny mieć świadomość, że czeka je 
zdecydowanie lepsza przyszłość, jeśli zamiast angażowania się w ryzykowne i 
śmiałe przedsięwzięcia, ograniczą się do pomagania w realizacji pomysłów innych 
osób. Polem do działania dla Dwójek nie jest rywalizacja, lecz współpraca i 
działanie w grupie. 

Ze względu na dar analizy oraz skłonność w rozważaniu wszystkich "za" i 
"przeciw" danej sprawy, decyzje Dwójek zawsze będą "trafione w dziesiątkę", 
dzięki czemu zyskają poważanie i podziw otoczenia Osoby te preferują postawy 
konserwatywne i ostrożne; nie pociąga ich odkrywanie nowych dróg, wolą raczej 
to, co znane i sprawdzone. 

Mają duże szansę, aby być wyśmienitymi lekarzami, psychologami, psychiatrami 
i opiekunami społecznymi. Wyróżnią się także na niwie badań medycznych lub 
nauk tajemnych. 

Jako politycy, dyplomaci czy mężowie stanu zasłużą się i osiągną 
międzynarodowe sukcesy, spełniając rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju 
konfliktach. 

Wyróżnią się również w tych dziedzinach sztuki, które wymagają szczególnego 
poczucia harmonii i piękna. Będą niewątpliwie cenionymi projektantami mody 
lub ogrodów, architektami, rzeźbiarzami oraz pracownikami salonów piękności. 
Mogą także zdobyć sławę jako aktorzy, muzycy, poeci i literaci. 

Osoby o tej wibracji sprawdzą się też w handlu, jako sprzedawcy, przedstawiciele 
firm, księgowi, administratorzy, a także pracownicy biur podróży, pośrednicy w 
handlu nieruchomościami czy agenci ubezpieczeniowi. 

Dzięki wrodzonej cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, Dwójki są 
niezastąpione jako wykładowcy akademii sztuk pięknych oraz nauczyciele, 
zwłaszcza szkół specjalnych. 

Również takie dziedziny, jak handel antykami, archeologia czy muzealnictwo są 
odpowiednie dla Dwójek. Nawet, jeśli nie poświęcą się tym dziedzinom w sposób 
profesjonalny, byłoby dla nich wskazane zająć się w wolnych chwilach 
kolekcjonowaniem lub studiowaniem antyków lub dzieł sztuki. 

Osoby urodzone pod wpływem wibracji Liczby 2 są doskonałymi urzędnikami i 
wspólnikami. Uczciwe i odpowiedzialne, sumiennie wypełniają swe obowiązki, nie 
buntując się ani nie dopominając o swe prawa. 

Na ogół nie odpowiadają im wysokie stanowiska. Jeśli jednak piastują 
odpowiedzialne urzędy, muszą nauczyć się stawiać czoła osobom, które próbują 
nadużywać ich dobroci i naiwności. 

Sprawy materialne  



Osoby o tej wibracji znają wartość pieniądza, nie są jednak jego niewolnikami. 
Nie mają też natury ciułaczy. Są zbyt uduchowione i marzycielskie, aby pieniądze 
rządziły ich życiem. Zazwyczaj ich stosunek do pieniądza jest raczej nieco 
ambiwalentny. Na ogół Dwójki są rozsądne, a nawet ostrożne w prowadzeniu 
finansów, jednak czasami stają się nadspodziewanie rozrzutne. 

Ma to najczęściej związek z bliskimi im osobami. Czerpią prawdziwą rozkosz z 
kupowania najbardziej ekstrawaganckich, a często bezwartościowych rzeczy, jeśli 
tylko wiedzą, że sprawią one przyjemność ukochanym. Bardzo rzadko natomiast 
Dwójka wydaje pieniądze na siebie samą. W sprawach finansowych, podobnie 
zresztą jak w każdych innych, Dwójki nie lubią ryzyka i niepewności. Jeśli uda 
im się zaoszczędzić wystarczającą sumę, starają się zainwestować ją w coś 
solidnego i pewnego.  

Prawie nigdy nie potrafią określić ceny za swe usługi i cierpią istne katusze, jeśli 
sytuacja zmusza je do podjęcia tej kwestii. Bywa, że tracą niejedną okazję, aby 
podreperować swój budżet, bo nie żądają tego, co się im słusznie należy. Często 
też wykorzystywana jest ich szczodrość i prostolinijność. 

Dwójki, mimo że same nie chcą w to uwierzyć, mają talent do robienia pieniędzy i 
mogą osiągnąć nawet bardzo dobrą pozycję materialną, pod warunkiem jednak, 
że zdołają pokonać w sobie wyżej wymienione wady. 

Życie uczuciowe  

Pełne słodyczy, czułe i wyrozumiałe, Dwójki idą przez życie, próbując 
przypodobać się swym bliźnim, a zwłaszcza swym bliskim. Osoby o tej wibracji są 
najlepszymi partnerami z całej Skali Numerologicznej. 

Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi znaczą dla nich bardzo wiele. 
Podstawą ich szczęścia jest grono życzliwych im osób i akceptacja otoczenia. Z 
drugiej zaś strony, zmuszone do życia w samotności, potrafią dostosować się do 
tej sytuacji lepiej niż inni, w głębi duszy bowiem Dwójki są istotami samotnymi. 
Od czasu do czasu potrzebują całkowitej izolacji od świata; gwarantuje im ona 
zachowanie wewnętrznej równowagi. 

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, Dwójki są romantykami. Uprzejme i pełne 
respektu dla innych, gotowe są do największych poświęceń, aby uczynić 
szczęśliwą osobę, którą kochają. Niestety, zalety te, a także ogromna tolerancja i 
ugodowość sprawiają, że osoby o tej wibracji z łatwością dają się zdominować i 
wykorzystać. 

Chcąc zatem zachować szczęście i harmonię w małżeństwie, Dwójki muszą 
spojrzeć na świat bardziej trzeźwo i opanować swą nadwrażliwość, inaczej ich 
bliscy będą musieli nieustannie uważać, aby przez przypadek nie zranić ich 
uczuć. 



Dwójka znajdzie największe szczęście i zrozumienie u osoby o tej samej wibracji, 
a także u Czwórki i Szóstki, l i 8 są na ogół zbyt szorstkie i agresywne dla 
wrażliwych Dwójek, mimo że będą je fascynowały swą oryginalną osobowością. 

Wesołe i ekstrawertywne 3 i 5 przyciągają je i zachęcają do działania, a także 
uczą je w pełni korzystać z życia. Melancholijne i zamknięte w sobie 7 nie 
stanowią dobrego wyboru dla Dwójki, są bowiem, tak samo jak ona, powściągliwe 
i lubiące samotność. Owszem, mogą znaleźć pewne wspólne punkty, jako że 
obydwa te Numery są uduchowione, wrażliwe i głębokie wewnętrznie. Jednak 
żaden z nich nie będzie umiał zachęcić drugiego do bardziej optymistycznego 
spojrzenia na świat, podobnie jak w przypadku 7, również 9 może stać się dobrym 
partnerem dla 2, pod warunkiem jednak, że oboje bardzo się będą starali i wiele z 
siebie dadzą. Dziewiątki są bowiem zbyt niezależne i niekonwencjonalne dla 
rozsądnych Dwójek. Ponadto, brutalna szczerość Dziewiątek często sprawia 
przykrość i obraża przewrażliwione Dwójki. 

Dzieci o tej wibracji są na ogół pełne słodyczy, nieśmiałe i posłuszne. Nie 
sprawiają najmniejszych problemów wychowawczych. Potrzebują jedynie 
atmosfery harmonii i spokoju. Trzeba je nieustannie zachęcać do działania, gdyż 
jedynie w ten sposób można zapobiec kompleksom niższości i poczuciu 
niedowartościowania, tak typowym dla osób o tej wibracji. 

Jako rodzice, Dwójki, starają się być wyrozumiałe i obdarzać swe pociechy 
czułością. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że staną się zbyt uległe i pobłażliwe 
wobec nich. 

Uwagi dodatkowe  

Wibracja urodzenia wyposaża ten Numer w zdolności tworzenia atmosfery 
pokoju, harmonii i ładu, a także pełnienia roli mediatora w każdej sytuacji 
konfliktowej. Innymi słowy, wibracja ta oznacza pomoc i zrozumienie bliźnich, 
dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz bycia pociechą i ostoją dla tych, którzy 
przeżywają ciężkie chwile. 

Planeta: Księżyc 

Kamień: opal, szafir 

Metal: srebro 

Znak zodiaku: Waga 

Dzień: poniedziałek 

Kolory: biały, lila 

Szczęśliwe liczby: 2, 7, 9 



Sławne Dwójki: Gabriel Garcia Marąuez, Helmut Kohl, Henry Kissinger, 
Federico Garcia Lorca, Dalai Lama XIV, Debussy, Mozart, Maquiavelli, 
Pirandello, Miąuel de UnamunorJoaąuin Sorolla, Lord Byron, Alberto Moravia, 
Martin Luter King, Fernando Rey. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Liczba ta symbolizuje Trójcę, pojawiającą się w wielu religiach i kulturach, mówi 
nam także o łączeniu się i uzupełnianiu przeciwieństw. 

Osoby o tej wibracji lubią błyszczeć i olśniewać otoczenie; są żywe, pomysłowe i 
niezwykle ruchliwe. Obdarzone są licznymi talentami, cechuje je ogromna 
ciekawość świata oraz liczne zainteresowania. Zwykle posiadają również chłonny 
i błyskotliwy umysł. 

Czułe, uczuciowe, często porywcze w swej szlachetności i idealizmie, zdolne są do 
wszelkich poświęceń i wyrzeczeń, aby pomóc przyjaciołom lub dochować wierności 
swym ideałom. 

Trójki obdarzone są wyjątkowym magnetyzmem i głęboką intuicją. Lubią być 
ośrodkiem zainteresowania, cieszą je pochlebstwa i komplementy. 

Pełne ufności, wiary i optymizmu, wolą patrzeć na świat przez różowe okulary. 
Jak nikt potrafią cieszyć się życiem i dostarczać wielu radości otoczeniu. Zawsze 
bowiem przyjmują za dobrą monetę to, co zsyła im los. Nie oznacza to, że są w 
pełni świadome "powagi życia", rozumieją jednak, że rozgoryczenie nie rozwiązuje 
problemów, a pesymizm nie jest najwłaściwszą postawą. 

Żadna inna wibracja nie dostarcza tyle światła, wdzięku i czaru. Dzięki tym 
cechom, a także ogromnej łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, Trójki 
są powszechnie lubiane i podziwiane. Jednocześnie cechuje je aktywność i 
zaradność, swym entuzjazmem i optymizmem inspirują innych do działania. 
Rzadko się zdarza jednak, aby osoby o tej wibracji pragnęły dominować nad 
otoczeniem. 

Sympatyczne, spontaniczne i życzliwe, mają dar do "oczarowywania" i uwodzenia 
innych, i sprawiają, że każdy, kto ma z nimi do czynienia, wpada w sidła ich 
"promiennej" osobowości. 



Trójki są niezwykle elokwentne, co czasami, niestety, przybiera formę gadulstwa. 
Zalewają wówczas rozmówców morzem słów, zupełnie się nie licząc z innymi i co 
gorsza często nie mają nic ważnego do powiedzenia. 

Jeżeli liczba 3 wielokrotnie występuje w Portrecie Numerologicznym lub też 
pojawia się w towarzystwie słabszych liczb, wówczas wrodzona żywotność Trójki 
przeistacza się we frywolność, próżność i nadmierną powierzchowność. Zrobiłaby 
wszystko, aby tylko zwrócić na siebie uwagę i stać się centrum zainteresowania. 
Składa obietnice bez pokrycia, szasta pieniędzmi, a nawet kłamie, wszystko po to, 
aby choć przez chwilę zrobić wrażenie na otoczeniu. To właśnie wśród Trójek, 
będących pod wpływem słabych numerów, znajdują się prawdziwi mitomani, 
wierzący we własne kłamstwa i niedorzeczności. 

Jak już powiedzieliśmy, osoby o tej wibracji posiadają wrodzony wdzięk, są 
bardzo towarzyskie i wyrafinowane; sprawiają, że w ich towarzystwie wszyscy 
czują się dobrze. Dzięki tym zaletom Trójki cieszą się dużą popularnością i są 
mile widziane w każdym towarzystwie. Nic dziwnego zatem, że mają wielu 
przyjaciół i wielbicieli. Uwielbiają tzw. życie towarzyskie, lubią ludzi i samą swą 
obecnością zdolne są ożywić i rozbawić każde towarzystwo. Drzwi ich domów 
zawsze otwarte są dla licznych przyjaciół; Trójki bowiem czerpią wiele radości i 
satysfakcji z przyjmowania gości. 

Ci smakosze i sybaryci nie pragną sławy, sukcesu czy władzy. Pragną jedynie 
wygodnego życia, a nikt jak one nie potrafi docenić i rozkoszować się luksusem i 
przyjemnościami. 

Trójki posiadają zwykle olbrzymią i zaraźliwą energię i żywotność, dlatego też 
pozytywnie wpływają na otoczenie. Życie z nimi jest przyjemne i pełne wrażeń. 
Bardzo często jednak są to osoby rozpieszczone, kapryśne i zbyt pobłażliwe wobec 
siebie samych. Przyzwyczajone do tego, że dzięki swemu czarowi i wdziękowi 
dostają wszystko, na co mają ochotę, uważają, że wszystko im wolno. Pełne 
werwy i spontaniczne, Trójki rozkwitają w miejscach uczęszczanych przez osoby 
podobnie jak one radosne i aktywne. 

Dzięki swej inteligencji i błyskotliwości, potrafią rozwiązać niemal każdy problem 
i dostosować się do każdej sytuacji. Brakuje im jednak czasami wytrwałości w 
realizowaniu swych celów. Nie tylko niespokojna i niestała natura, jaką są 
obdarzone, ale i nieustanne poszukiwanie rozrywek mogą sprawić, że osoby te 
roztrwonią swe wspaniałe możliwości twórcze, wyobraźnię oraz liczne 
uzdolnienia. 

Wielkoduszne, czułe i podatne na wzruszenia, Trójki noszą w sobie wielki 
potencjał miłości, a wobec swych bliźnich są pełne oddania, szlachetności i 
człowieczeństwa. 

Aż do późnej starości osoby te zachowują wewnętrzną młodość i pogodę ducha. Są 
zawsze otwarte na miłość, piękno, radość, rozrywkę i dążenie do doskonałości. 
Trójki to istoty "świetliste" i wiecznie "podkręcone", nienawidzą materializmu, 



monotonii, systematyczności i przeciętności. Zrównoważona i wsparta 
pozytywnymi wibracjami, Trójka nie wie, co to zły humor czy depresji Z 
pobłażaniem i wielkodusznością traktuje wady i słabości zarówno własne, jak i 
innych. 

Atrakcyjne, kokieteryjne i często próżne, Trójki bardzo przejmują się własnym 
wyglądem; pragną być w każdej sytuacji zadbane i dobrze ubrane. 

Łatwowierność i dobroduszność tych osób jest nierzadko przyczyną 
wykorzystywania ich przez jednostki wyrachowane i pozbawione skrupułów. 

Szczęście i zadowolenie z życia zapewnią im szerokie kontakty towarzyskie, 
interesującą, twórczą pracę i aktywny tryb życia. Jeśli codzienne życie nie 
dostarcza im tych podniet, powinny Trójki zrekompensować nudę i monotonię, 
wypełniając swój wolny czas zajęciem, które by je zafascynowało i zaabsorbowało. 

Jeśli nie będą nad sobą pracować, mogą stać się wyniosłe, próżne, afektowane, 
sztuczne i pyszałkowate; uciekając od wszelkiej odpowiedzialności, nie potrafią 
sprostać trudnym sytuacjom. Nadmiar nierozwiązanych problemów i stresów 
wywołuje u nich gadulstwo, sprawia, że składają obietnice, których nie mogą, a 
nawet nie próbują dotrzymać. Podobnie stać się może w przypadku, gdy 
wykorzystywać będą swój czar i wdzięk dla własnych celów. Często bowiem 
Trójka jest urocza, kiedy jej na kimś specjalnie zależy, nie zwraca natomiast 
uwagi na osoby, które jej się nie podobają lub nie przydadzą. Cynizm, arogancja, 
duma i zarozumiałość - oto kolejne wady, których Trójki powinny się wystrzegać. 

Powołanie - zawód  

Pomysłowe i żywotne, Trójki posiadają naturę ludzi wolnych - artystów i 
twórców, dlatego też nie należy ich zmuszać do tzw. zawodów praktycznych czy 
konwencjonalnych. Ich talenty znajdą swój wyraz we wszelkiego rodzaju tzw. 
wolnych zawodach. Trójki należą do wibracji, która obdarza najliczniejszymi 
talentami. Ekspansywność i bogactwo pomysłów sprawia zawsze są osobami 
wyróżniającymi się w swym zawodzie. 

Z łatwością opanowują każdą dziedzinę wiedzy czy umiejętność, a zdolności, 
jakimi obdarzyła je natura są tak wszechstronne i różnorodne, że niejednokrotnie 
trudno im wybrać właściwą drogę, a później wytrwać na niej dłużej. 

Wyróżniają się wszędzie tam, gdzie mogą wykazać się wdziękiem i zaradnością, a 
także bezpośredniością i łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Sukcesy 
odnoszą w wielu zawodach. Są bowiem inteligentne, ambitne i posiadają bogatą 
wyobraźnię. Jedyne, czego muszą się nauczyć, aby szybko wspiąć się na szczyt, to 
koncentracja i wytrwałość. Wtedy sukces przyjdzie sam, gdyż osoby te potrafią 
czerpać korzyści z innych ludzi i z każdej sytuacji, i zwykle osiągają to, o czym 
inni nie śmieliby zamarzyć. Poza tym przebacza się im wszystko: "Są przecież 
takie urocze"... 



W sprawach zawodowych na ogół mają dużo szczęścia, a ponieważ zbyt łatwo 
osiągają to, czego chcą, nie mają wiele okazji do doskonalenia siły charakteru i 
wytrwałości. Przeciwnie - często ulegają pokusie nie kończenia raz zaczętej 
sprawy i zaczynania wszystkiego od nowa. Jeśli więc nie przestaną szafować 
swymi zdolnościami i energią, niezwykle trudno będzie im osiągnąć sukces. 

Ponieważ na ogół nie mają zahamowań ani kompleksów, lecz wprost przeciwnie - 
lubią się wyróżniać i stanowić centrum zainteresowania, doskonale dadzą sobie 
radę jako aktorzy, śpiewacy, tancerze, a także jako komicy, wykorzystując swe 
ogromne poczucie humoru i pomysłowości. W istocie Trójki mogą zaistnieć w 
każdej dziedzinie sztuk scenicznych, gdyż daje im to możliwość wyrażenia swych 
talentów aktorskich i artystycznych. 

Osoby o tej wibracji mają wszelkie dane, aby osiągnąć uznanie jako projektanci 
mody czy ogrodów, dekoratorzy, rysownicy, fotograficy i architekci, a także jako 
handlarze i sprzedawcy upominków, zabawek, artykułów sportowych, biżuterii, 
dzieł sztuki itp. 

Łatwość ekspresji, zarówno w mowie, jak i w piśmie, zdolności literackie, bogata 
wyobraźnia, fantazja oraz ogromna pomysłowość - wszystko to czyni z Trójek 
utalentowanych pisarzy, poetów, mówców i dziennikarzy. 

Trójki są wielkoduszne i posiadają głęboko zakorzenioną potrzebę służenia 
innym. Dlatego tak świetnie sobie radzą jako wykładowcy, dyrektorzy szkół, 
opiekunowie społeczni i pielęgniarze. 

Ze względu na wielkie wyczucie kolorów i proporcji, mogą być także doskonałymi 
malarzami i wybić się w każdej dziedzinie związanej z modą i sztuką. 

Mimo że cierpliwość i umiłowanie wiedzy nie należą do najbardziej typowych dla 
Trójek cech, jeśli poświęcą się medycynie, staną się wyśmienitymi specjalistami w 
takich dziedzinach, jak: pediatria, ginekologia, chemia, farmacja, dietetyka, 
choroby skórne i chirurgia plastyczna. Wśród kierunków uniwersyteckich 
odpowiednie jest dla nich także prawo, gdyż oferuje ono zawód pełen nowości i 
urozmaicenia, podobnie jak kierunki związane z komunikowaniem się \ 
kontaktami z ludźmi. 

Jeśli nie miały szczęścia i praca, jaką wykonują, nie odpowiada ich zdolnościom i 
zainteresowaniom, Trójki powinny poświęcić wolny czas na zajęcia 
rekompensujące codzienną monotonię. 

A zatem w wolnych chwilach powinny praktykować sztuki walki wschodniej, 
rysować (zwłaszcza karykatury), grać w amatorskim teatrze lub zapisać się na 
kurs tańca. Równie dobrze mogą wykorzystać swe zdolności językowe, a także 
zmysł piękna i estetyki, zajmując się dekorowaniem wnętrz lub projektowaniem 
ogrodów. 



W przypadku, gdy praca, jaką wykonują, jest interesująca, Trójki wyróżniają się 
inteligencją i entuzjazmem, zwłaszcza jeśli mają szansę wykorzystać swe 
artystyczne i twórcze zdolności. Jeśli jednak tak się nie dzieje i Trójki zmuszone 
są do wykonywania pracy żmudnej i monotonnej, tracą wtedy wszelką radość i 
zapał, i stają się leniwe i niesolidne. Osoby te nie mają żadnych problemów w 
dostosowaniu się do otoczenia. Podobnie dzieje się w pracy, gdzie cieszą się 
uznaniem i sympatią swoich kolegów. 

Jako szefowie, nigdy nie ciemiężą i nie tyranizują swych podwładnych; akceptują 
ich pomysły i zachęcają do wykazania się inicjatywą. Mówiąc krótko, zawsze 
przyjemnie jest pracować dla Trójki. 

Sprawy materialne  

Jeśli wibracja ta jest wzmocniona przez inne pozytywne Liczby, wówczas Trójki 
nigdy nie będą miały kłopotów ze zdobyciem pieniędzy. Niewątpliwie trudniej 
będzie im je utrzymać. 

Zwykle są to osoby posiadające dużo szczęścia. Niechętnie jednak oszczędzają, 
uważając, iż pieniądz jest po to, aby go wydawać. Tak więc, nierzadko trwonią 
majątek własny i cudzy. 

Na ogół nie ograniczają się żadnym budżetem, są szczęśliwe, inwestując bez 
namysłu i wydając pieniądze na kosztowne zachcianki i rozrywki. Jednocześnie 
czerpią radość z obdarowywania innych i wspomagania potrzebujących, a ich 
hojność nie zna granic. 

Trójki są żywiołowe i wspaniałomyślne, ich reakcji nie da się przewidzieć. Jeśli 
więc nie nauczą się pewnej stateczności i opanowania, i jeśli nadal będą 
powierzały swe finanse innym, wówczas, mimo wielkiej zręczności i szczęścia w 
zdobywaniu pieniędzy, będą żyły z dnia na dzień albo - co gorsza - na krawędzi 
ruiny. 

Życie uczuciowe  

Osoby o tej wibracji intensywnie i namiętnie przeżywają wszelkie doświadczenia 
życiowe. Również na miłość odpowiadają namiętnością i żarem. 

Zanim jednak spotkają swą prawdziwą "bratnią duszę", zwykle cieszą się opinią 
"Don Juanów" czy pogromczyń męskich serc. Wdzięk i czar czyni z nich osoby 
bardzo atrakcyjne dla pici przeciwnej. Idą więc od miłości do miłości, niczym 
motyle przelatujące z kwiatka na kwiatek, przy czym za każdym razem są 
święcie przekonane, że właśnie teraz przeżywają największą, najprawdziwszą 
miłość. Nikogo nie chcą zranić, a ich oddanie jest prawdziwe, aż do momentu, 
kiedy pojawi się ktoś, kto olśni je jeszcze bardziej. 

Trójki są uczuciowe i czułe, pełne żaru, lecz ich żywa wyobraźnia i fantazja 
sprawiają, że często żyją one w innym, nierealnym świecie. Skłonność ta na 



pewno nie pomaga w znalezieniu partnera, który mógłby sprostać ideałowi, jaki 
sobie Trójki wytworzyły. W rzeczywistości często są one bardziej zakochane w 
owym ideale miłości niż w konkretnej osobie. Kiedy jednak prawdziwie kogoś 
pokochają, można być pewnym, że będzie to uczucie trwałe i pełne. 

Jako małżonkowie Trójki są lojalne, delikatne i czułe. Doceniają atmosferę 
domowego ogniska i bardzo kochają życie rodzinne. Zdarza się im jednak 
zaniedbywać najbliższych z powodu niezliczonych zainteresowań i spraw, którymi 
są w danym momencie zaabsorbowane. Zwykle osoby o tej wibracji nie są 
zaborcze czy zazdrosne. Jednak ich częste i niespodziewane zmiany nastrojów 
mogą wywoływać zamęt w głowach najbliższych. Trójki łatwo wybaczają i nie 
zachowują urazów, są bowiem z natury wesołe, co nie pozwala im się długo 
gniewać. 

Na ogół Trójki nie mają najmniejszych problemów w kontaktach z ludźmi, ale 
zawsze Trójka najlepiej będzie się rozumiała z inną Trójką, a także z l, 5 i 9, 
które, podobnie jak ona, starają się dostrzec pozytywną stronę życia. 

Mimo że Liczby 2, 4, 6, 7 i 8 są z natury poważniejsze i wewnętrznie bardziej 
skomplikowane niż 3, te ostatnie nie przejmują się tym, gdyż, jeśli chcą, potrafią 
znaleźć z każdym wspólny język. Z drugiej strony jednak, nie wszystkim podoba 
się pozorna frywolność i lekkomyślność Trójek. Dlatego, aby związek z osobą o tej 
wibracji był szczęśliwy, trzeba ją najpierw bardzo dobrze poznać. 

Dzieci Trójki są wesołe i spontaniczne. Zwykle mają wokół siebie mnóstwo 
przyjaciół. Często owijają wokół swego palca starszych, którzy, zniewoleni ich 
urokiem osobistym i elokwencją, spełniają każde ich zachcianki. Wskazane jest, 
aby rodzice nie ulegali zbytnio kaprysom swych pociech i sprawowali nad nimi 
rozsądną kontrolę, równoważąc dyscyplinę i tolerancję, tak by Trójki od małego 
uczyły się koncentracji i ćwiczyły silną wolę. Cechy te przydadzą się im, gdy 
dorosną i będą mogły w pełni wykorzystać swe liczne talenty i osiągać zasłużone 
sukcesy. Trójki są przez całe życie ufne, marzycielskie i emocjonalne, dlatego też 
również jako dzieci potrzebują nieustannych dowodów uczuć. 

Jako rodzice, Trójki mają skłonność do nadmiernej pobłażliwości wobec swych 
dzieci; nie chcą komplikować sobie i innym życia. Poza tym, liczne obowiązki 
towarzyskie nie pozwalają im w pełni oddać się życiu rodzinnemu. Zawsze jednak 
są czułe i delikatne, zarówno wobec swych dzieci, jak i współmałżonków. 

Uwagi dodatkowe  

Misją życiową osób urodzonych pod wpływem wibracji Liczby 3 jest obdarzanie 
innych miłością i radością, a także uświadamianie bliźnim, że codzienne kłopoty i 
problemy są nieodłączną częścią naszej egzystencji, dlatego też trzeba do nich 
podchodzić z optymizmem i spokojem. 

Trójki przyszły na świat po to, aby być "światłem" i natchnieniem dla tych, którzy 
mieli szczęście zetknąć się z nimi.  



Planeta: Jowisz  

Kamień: turkus, granat, ametyst  

Metal: cynk, cyna  

Znak zodiaku: Ryby, Strzelec 

Dzień: czwartek 

Kolory: niebieski, purpurowy, fioletowy 

Szczęśliwe liczby: 3, 5, 8. 

Sławne Trójki: Andriej Sacharow, Ella Fitzgerald, Stefan Zweig, Antonio Gaudi, 
Maja Pliseckaja, Kartezjusz, Salwador Dali, Karol Dickens, Yictor Hugo, 
Lamartine, Rimbaud, Sara Bern-hardt, Talleyrand, Paul Yalery, George Sand, 
Seott Fitzgerald, Henry Miller, Maria Callas, Juan Casanovą. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Liczba ta nadaje nowy wymiar znanym, podstawowym elementom. 
Odzwierciedlający ją kształt - kwadrat - informuje nas o hermetyzmie i władzy, 
która, wzmacnia sama siebie, nie pozwalając na utratę własnej energii. 

Osoby o tej wibracji są odpowiedzialne, solidne, poważne. Każdą pracę wykonują 
z całkowitym skupieniem i precyzją, a wziąwszy pod uwagę ich wytrwałość, nie 
dziwi, że odnoszą same sukcesy. Osoby te nie mają czasu na marzenia czy 
chimery, gdyż są nieustannie zajęte pracą i organizowaniem wszystkiego. 
Czwórka symbolizuje również stabilność i skuteczność, ambicje, sprawiedliwość, 
logikę i dyscyplinę. 

Praktyczne, solidne, poważne i pracowite Czwórki odczuwają patologiczny niemal 
lęk przed ryzykiem, przygodą i nieoczekiwanymi zmianami. Cechuje je ostrożność 
i umiarkowanie. Zanim przystąpią do działania, muszą wszystko dokładnie 
zbadać i przemyśleć. Niczym święty Tomasz, który nie uwierzył, dopóki nie ujrzał 
i nie dotknął, Czwórki ryzykują jedynie wtedy, kiedy są pewne wygranej. 



Analityczne, zawsze kierujące się rozumem i zdrowym rozsądkiem, posiadają 
zdolność podejmowania właściwych decyzji. Są przy tym na tyle uparte, że nigdy 
nie porzucają raz obranego celu czy ideału. 

Niewątpliwie postawa taka jest godna szacunku, pod warunkiem jednak, że nie 
prowadzi do przesady, co - niestety - zdarza się osobom o tej wibracji. Podobnie, 
nazbyt ostrożne lub powolne działanie Czwórki może doprowadzić do zagubienia 
istoty sprawy, do przegapienia momentu najwłaściwszego przy podejmowaniu 
decyzji. 

Czwórki to zawsze osoby spokojne, łagodne i powściągliwe. Nie lubią publicznych 
wystąpień ani uzewnętrzniania swych uczuć. W ich życiu często brakuje radości i 
luzu. Zwykle mają wiele zahamowań, z czego sobie zdają sprawę i nad czym 
ubolewają. Niewiele jednak mogą zmienić, gdyż rozluźnienie się czy pójście za 
głosem serca przerasta ich możliwości. 

Zwykle osoby o tej wibracji nie odznaczają się zbyt wielką elokwencją, a rozmowa 
z nimi, szczerze mówiąc, nie należy do łatwych i przyjemnych. Ich wypowiedzi są 
rzeczowe i zwięzłe, a czasami wręcz szorstkie. Czwórki potrafią nawet uciąć 
jednym słowem konwersację, która, ich zdaniem, nie jest interesująca. Nie lubią 
obcować z osobami niekonkretnymi, same zaś zawsze mówią na temat, nie 
owijając niczego w bawełnę. Argumentacja Czwórek jest zawsze logiczna i spójna. 

Na ogół są to konserwatyści, kierujący się w życiu rozumem i zdrowym 
rozsądkiem. Wierzą jedynie w tzw. prawdy oczywiste i nie poruszają ich duchowe 
czy metafizyczne rozważania. Stoją na ziemi tak mocno, że niełatwo dadzą się 
porwać przez złudne i próżne chimery lub przez entuzjazm, nie poparty solidnymi 
podstawami. 

Mało jest osób tak wytrwałych, upartych i zdecydowanych, jak Czwórki. Na ogół 
nie mają one skłonności do dominacji nad otoczeniem, nie są też chciwe czy 
zachłanne. Jeśli jednak na coś się zdecydują, to już nie odstępują z raz obranej 
drogi. Z odwagą i determinacją stawiają wówczas czoła wszelkim problemom i nie 
istnieją dla nich przeszkody nie do pokonania. Nic dziwnego więc, że zwykle 
osiągają swe cele, że łatwiej niż inni odnoszą sukcesy. 

Wibracja ta wskazuje również na siłę woli, zdyscyplinowanie i umiejętność 
panowania nad sobą. 

Czwórki są wyjątkowo sumienne i pracowite, a jeśli chwilowo nie mają żadnego 
zajęcia, czują niepokój i wyrzuty sumienia. Dlatego też przez całe życie zachowują 
aktywność, zarówno fizyczną, jak i intelektualną. 

Czwórki odznaczają się bystrym i przenikliwym umysłem. Są przy tym dosyć 
drażliwe, łatwo je urazić, a wówczas stają się ostre, surowe i często wygarnę. Nie 
znoszą lenistwa ani indolencji i zawsze są bardzo wymagają wobec siebie i 
innych. Postawa taka przysparza im często kłopotowi konfliktów z otoczeniem. 
Niejednokrotnie też mają opinię despotów i osób mało tolerancyjnych. Jeśli się 



doda do tego surowość i ostrość w ich sformułowaniach, zrozumiałym się staje, 
dlaczego Czwórki często miewają wrogów. Powinny zatem zmusić się do 
akceptowania swych bliźnich takimi, jacy są, gdyż, niestety, nie wszyscy mieli to 
szczęście, że urodzili się jako Czwórki i posiadają tyle niezwykłych zalet. 

W kontaktach z Czwórkami zawsze można liczyć na ich punktualność, 
dokładność i sumienność. Osoby te często są wręcz fanatykami porządku, lubią, 
aby każda rzecz była na swoim miejscu. 

"Czysta" Czwórki, nie zmodyfikowane przez inne wibracje, są zawsze milczącymi 
i pełnymi rezerwy obserwatorami. Lubią rzeczy jasno określone. Nie posiadają 
zbyt wielkiego poczucia humoru i denerwują je osoby o wybujałym 
temperamencie, gadatliwe, powierzchowne, o nie dających $)? przewidzieć 
reakcjach. 

Ktoś mógłby im zrzucić, że są pozbawione wyobraźni, że są powolne, nudne czy 
zbyt przywiązane do spraw materialnych. 

Niemniej, nikt nie zakwestionuje ich uczciwości i solidności, umiłowania prawdą 
ani głębi uczuć i myśli, a także stałego charakteru. Na Czwórce można zawsze 
polegać; jeśli coś obiecuje, na pewno dotrzyma danego słowa, choćby miało ją to 
wiele kosztować. 

Również jako przyjaciele Czwórki są wierne, lojalne i godne zaufania. Poważne, 
dyskretne i powściągliwe, nienawidzą wszelkich plotek. Ich przyjaźnie mimo że 
nieliczne, trwają zwykle całe życie. Inaczej mówiąc: Czwórki mają niewielu, ale 
za to dobrych, wypróbowanych przyjaciół. Często sama obecność osób o tej 
wibracji daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a otoczenie docenia ich 
energię, wytrwałość i wewnętrzny pokój. 

Reakcje Czwórek bywają najczęściej powolne, nie chwytają w lot wszystkiej jak 
osoby o innych wibracjach, potrzebują czasu, aby przyswoić sobie szczegóły 
sprawy. Natomiast przewyższają pozostałe wibracje, jeśli chodzi o pamięć, gdyż 
rzecz raz przyswojona, pozostaje p na stałe w umyśle Czwórki. 

Istnieją jednakże sytuacje, w których osoby te reagują z niezwykłą dla nich 
szybkością. Dzieje się tak wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości 
społecznej. Prawie zawsze znajdzie się jakaś Czwórka stojąca w opozycji wobec 
niesprawiedliwych rządów czy dyktatur. Oddaje się wówczas "sprawie" z tą samą 
stanowczością i wytrwałością, jaka charakteryzuje Czwórkę w innych dziedzinach 
życia. Nie ma wtedy osoby bardziej radykalnej, a nawet despotycznej, niż 
Czwórka doprowadzona do ostateczności. 

Ktoś mógłby się spytać, jak to możliwe, aby osoby tak pracowite, wytrwałe i 
nieugięte mogły ponosić jakiekolwiek porażki. Otóż, stanie się tak w przypadku, 
gdy wykorzystają swą ogromną siłę woli, buntując się? wobec wszystkich i 
wszystkiego lub dążąc do realizacji swych celów za wszelką cenę. Wówczas liczne 
i wspaniałe zalety, jakimi obdarzona jest ta osoba, mogą stać się dla niej zgubne. 



Powinny zatem Czwórki uważać, aby nie popaść w ciasnotę umysłową, nadmiar 
surowości, zawziętość, a także fanatyzm, agresję czy skąpstwo. Czwórki 
"negatywne" mogą posiadać również cechy stanowiące odwrotność zalet, 
charakterystycznych dla tej wibracji, takie jak: niesolidność, gnuśność, brak 
koncentracji, tchórzostwo, lenistwo, małostkowość czy skrajna nieufność. 

Powołanie - zawód  

Aby wybić się w jakiejkolwiek dziedzinie, osoby te muszą umiejętnie wykorzystać 
zdolności, jakimi obdarzyła je Wibracja Urodzenia. Każda wibracja wskazuje na 
główne tendencje i cechy charakteryzujące daną osobę. Znajomość tych 
właściwości jest zatem bardzo istotna również przy wyborze działalności, jakiej 
chcemy się poświęcić. Zajmowanie się tym, co nas interesuje, co lubimy i do czego 
jesteśmy szczególnie powołani, z pewnością ułatwi nam osiągnięcie sukcesu. 

Osoby o tej wibracji powinny szukać zajęć wymagających koncentracji, 
dokładności i cierpliwości. Pracują wtedy wytrwale i systematycznie i potrafią 
stawiać czoła zadaniowi monotonnym, przed którymi inni uciekają. Nie zraża ich 
ciężka praca, przeciwnie, wolą wykonywać czynności rutynowe, 
wymagające/metodyczności i troski o szczegóły. Nie lubią nagłych, 
nieprzewidzianych zmian, burzących ustalony porządek. 

Czwórkom często brakuje natchnienia czy twórczych zdolności. Przywiązane są 
do świata materialnego, do tego, co konkretne i realne. Na ogół wszystko 
odwdzięczają własnej wytrwałości i sile charakteru. Nigdy się nie wycofują z raz 
powziętych zamiarów, a ich realizacji oddają się całym ciałem i duszą. 

Osoby o tej wibracji odznaczają się wyjątkowymi uzdolnieniami w takich 
Rędzinach, jak: mechanika, inżynieria, budownictwo czy elektronika. Dużo 
Czwórek jest robotnikami budowlanymi, stolarzami i mechanikami, ponieważ 
potrafią z łatwością obsługiwać wszelkiego rodzaju narzędzia i przyrządy. 

Jeśli poświęcą się literaturze, mają szansę odnieść sukcesy jako eseiści, 
dramaturdzy lub krytycy literaccy i teatralni. Wibracja ta rodzi również 
doskonałych matematyków, ekonomistów, bankierów i księgowych. 

Bardzo odpowiednia jest dla nich praca biurowa, tak znienawidzona przez inne 
wibracje. A zatem Czwórki świetnie sobie radzą jako sekretarki, archiwiści i, 
ogólnie, urzędnicy biurowi. Dzięki niezwykłej dokładności i cierpliwości posiadają 
wyjątkowe predyspozycje do takich zawodów, jak: jubilerstwo, zegarmistrzostwo 
czy drukarstwo. 

Również w świecie biznesu Czwórki mogą osiągnąć znaczne sukcesy jako 
fabrykanci czy handlowcy, a także jako konstruktorzy, producenci wyrobów 
żelaznych, mebli czy wyposażenia biur. Równie dobrze poradzą sobie w przemyśle 
tekstylnym, jako krawcy, administratorzy lub sprawując nadzór nad jakością 
produkcji. 



Jasny umysł, zmysł analityczny i systematyczność pozwolą Czwórkom wybić się 
jako prawdziwe "mózgi" kampanii wyborczych i wielkich przedsięwzięć 
politycznych. Te same zalety sprawiają, że osoby o tej wibracji potrafią znaleźć 
odpowiednie środki (często drastyczne i radykalne), aby doprowadzić do 
szczęśliwego końca przedsięwzięcie znajdujące się w zagrożeniu. 

Na polu medycyny Czwórki wyróżniają się jako chirurdzy, traumatolodzy i 
specjaliści od wczesnej diagnozy. Ciekawość świata, umiłowanie prawdy i 
konkretu, a także cierpliwość i przenikliwość czynią z Czwórek szczególnie 
uzdolnionych naukowców i badaczy. 

Stałość i nieugiętość, połączone z umiłowaniem porządku i dyscypliny, tak 
charakterystyczne dla tej wibracji, sprawiają, że Czwórki częściej niż inne Liczby 
decydują się na karierę wojskowa. Dzięki wrodzonej obiektywności i 
respektowaniu prawa, osoby te będą na pewno doskonałymi adwokatami i 
sędziami. 

Czwórki mają duże zdolności manualne. Jeżeli praca zawodowa nie daje 
możliwości ich wykorzystania, mogą to robić w domu, zajmując się rzeźbą, 
grawerstwem, miniaturami oraz wymyślając nowe, praktyczne urządzenia 
domowe lub dbając o utrzymanie w dobrym stanie domu i jego wyposażenia. 

Nie ma bardziej godnych zaufania urzędników niż Czwórki: poważne, pracowite i 
odpowiedzialne, akceptują każdą zleconą im pracę i nie spoczną, póki jej nie 
ukończą. Nie potrzebują żadnego nadzoru, gdyż to one same są swymi 
najsurowszymi sędziami, a dobrze wykonywana praca napawa je dumą i 
prawdziwą satysfakcją. 

Jako szefowie, Czwórki często bywają zbyt wymagające, nie tolerują bowiem 
lenistwa, niedbalstwa czy niedokładności. Mimo swej powściągliwości, starają się 
być sprawiedliwymi wobec podwładnych, zawsze zauważają i doceniają 
sumiennych pracowników. Z drugiej jednak strony, nie mają żadnej 
wyrozumiałości dla tych, którzy swej pracy nie traktują poważnie i nie oddają dla 
niej wszystkich swych sił i energii. 

Sprawy materialne  

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji są w sprawach finansowych, podobnie 
jak we wszystkim, konserwatywne i uporządkowane. Zdobycie majątku na ogół 
nie przychodzi im z łatwością, a ponieważ same muszą ciężko pracować, aby 
zdobyć pieniądze, ostro krytykują tych, którzy są rozrzutni lub przedkładają 
rozrywkę nad pracę. Pieniądz jest istotną sprawą w życiu Czwórek, jednak nie 
cenią go ze względu na możliwość beztroskiego życia, lecz z powodu stabilizacji i 
poczucia bezpieczeństwa, które daje. Czwórki żyją z myślą o jutrze, tak więc 
posiadanie pewnych rezerw finansowych daje im poczucie pewności siebie i wiarę 
w przyszłość. Czwórka, bardziej niż inna Liczba, cierpi z powodu braku pieniędzy. 
Dlatego, jeśli je ma, potrafi wyciągnąć z nich jak największe korzyści. Zanim 



jednak zdecyduje się na inwestycje czy kupno, dokładnie bada ewentualne zyski i 
straty, angażując swe oszczędności w interesy pewne i przynoszące korzyści. 

Wśród osób o tej wibracji nie spotykamy graczy i hazardzistów, Czwórki bowiem 
nie ryzykują pieniędzy w grach hazardowych i ryzykownych operacjach. 

Mimo że zazwyczaj los nie rozpieszcza Czwórek, z czasem ich sytuacja jest prawie 
zawsze lepsza niż osób mających więcej szczęścia. Dobrą sytuację materialną 
zawdzięczają własnemu rozsądkowi, systematyczności i zręczności w 
administrowaniu oszczędnościami. Osoby o tej wibracji są niczym mrówki - 
wiecznie zajęte i troszczące się, aby nic nie zostało zmarnowane. 

Życie uczuciowe  

Czwórki posiadają cechę, która przejawia się we wszelkich kontaktach z ludźmi; 
jest nią lojalność. Mimo że z trudem przychodzi im ujawnianie swych uczuć, są 
całkowicie godne zaufania; można polegać na ich szczerości i lojalności. 

Na ogół nie czują się najlepiej w licznym towarzystwie, wolą nieliczne grono 
przyjaciół podzielających ich zainteresowania. 

Związkom Czwórek z płcią przeciwną brakuje, być może, romantyczności i 
wielkich namiętności. Myliłby się jednak ten, kto zarzuciłby im oziębłość i 
nieczułość. Nic bardziej fałszywego. Czwórki bowiem potrzebują miłości i potrafią 
ją przeżywać, są jednak zbyt nieśmiałe i zamknięte w sobie, aby okazywać swe 
uczucia. Zamiast o nich mówić, wolą potwierdzać je czynami. 

Jako osoby ostrożne i powściągliwe, ośmielają się wyrazić to, co czują jedynie 
wtedy, gdy upewnią się, że nie zostaną odrzucone. Jednak i w takim przypadku 
ich zabiegi miłosne charakteryzuje rozwaga i powolność. Dlatego też nie często 
zdarza się im zakochać "od pierwszego wejrzenia". Dużo czasu bowiem zajmuje 
im poznanie i rozkochanie w sobie wybranej osoby, nie mówiąc już o wyznaniu jej 
uczuć czy zaproponowaniu małżeństwa. 

Jako małżonkowie, Czwórki są wierne i lojalne, aczkolwiek trochę zazdrosne, a 
nawet zaborcze. Lubią ciepło domowego ogniska i zawsze gotowe są walczyć o 
polepszenie warunków życia swej rodziny. 

Niewątpliwie Czwórki najszczęśliwsze będą z osobami tak samo jak one 
poważnymi, zrównoważonymi i spokojnymi. 

Zrozumienie i "pokrewieństwo dusz" powinny szukać u Dwójki, Szóstki i 
Siódemki, które są równie poważne i spokojne, jak Czwórki. Związek z którymś z 
tych numerów, mimo że w niczym nie będzie przypominał burzliwych i 
namiętnych romansów filmowych czy powieściowych, na pewno okaże się solidny 
i trwały, zwłaszcza jeśli Dwójki i Szóstki zdołają pokonać zbytnią podejrzliwość, 
tak charakterystyczną dla ich wibracji. 



Jedynka, Ósemka lub Dziewiątka osiągnie harmonię i szczęście z Czwórką 
jedynie wówczas, gdy ujarzmi swój zaborczy i bojowy charakter. 

Ogromna żywotność, dynamizm i gorący temperament Trójki i Piątki 
niewątpliwie olśniewają naszą Czwórkę, ale związek z którymś z tych numerów 
może na dłuższą metę okazać się dla niej uciążliwy. Osoby te są poza tym zbyt 
lekkomyślne, aby mogła je zaakceptować rozsądna Czwórka. 

Dzieci o tej wibracji są spokojne, poważne i posłuszne. Mimo że sumiennie i 
odpowiedzialnie wypełniają swe obowiązki, zawsze będą stanowiły pewną 
zagadkę dla swych rodziców, którzy z trudem przedzierają się przez ich 
"skorupę", aby poznać prawdziwe myśli swych introwertycznych pociech. 
Jakkolwiek wydawać by się mogły obojętne i mało wylewne, powinno się je 
zawsze traktować z czułością i zrozumieniem, w przeciwnym wypadku staną się 
uparte i krnąbrne. 

Jako rodzice Czwórki są bardzo odpowiedzialne i pragną zapewnić swym 
dzieciom wszelkie wygody. Niemniej, często okazują skłonność do zbytniej 
surowości, a ponieważ ich dzieci mogą pomylić tę surowość z brakiem miłości, 
Czwórki-rodzice powinny starać się, aby ich uczucia były bardziej widoczne. 

Uwagi dodatkowe  

Misją życiową osób urodzonych pod wpływem tej wibracji jest zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji osobom je otaczającym. Powinny dokładać 
starań, aby siła charakteru, wysoki poziom moralności i inne wspaniałe zalety, 
jakimi się odznaczają, stanowiły inspiracje dla bliźnich do poważnego i 
odpowiedzialnego życia. 

Planeta: Saturn, Merkury 

Kamień: granat, szafir 

Metal: uran, ołów 

Znak zodiaku: Panna 

Dzień: środa 

Kolory: ciemna zieleń, brąz 

Szczęśliwe liczby: 4, 6, 8. 

Sławne Czwórki: Jorge Luis Borges, Desmond Tutu, Henry Ford, Ryszard 
Wagner, J osę Zorrilla, Dante Allighieri, Zygmunt Freud, Henryk VIII, David 
Hume, Emanuel Kant, Samuel Morse, Murillo, Maurice Ravel, Robespierre, 
Schopen-hauer, Stalin, Lew Trocki, Mark Twain, Adiolfo Suarez. 



 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Według filozofii pitagorejskiej liczba ta symbolizuje człowieka świadomego siebie, 
pełnię człowieczeństwa. Przedstawia ona parę ludzką i Boską Trójcę: człowiek 
stojący na ziemi wznosi ramiona, chcąc objąć nimi wszystko, co go otacza, a umysł 
jego skierowany jest ku nieskończoności. 

Osoby o tej wibracji obdarzone są nieprzeciętną inteligencją, zdolnościami 
twórczymi, bogatą wyobraźnią oraz lotnym, przenikliwym umysłem. Bez 
wątpienia Piątki są najbardziej ruchliwe, niespokojne i zmienne spośród 
wszystkich Liczb. 

Osoby te cechuje oryginalność, niecierpliwość i impulsywność, zarówno w 
działaniu, jak i w myśleniu. Zawsze gotowe są poznać i doświadczyć wszystkiego, 
co nieznane, niezwykłe czy nowoczesne, pociąga je wszystko, co oznacza, wolność i 
zmianę. Nigdy nie szukają pociechy ani schronienia w przeszłości, żyją 
teraźniejszością i nieustannie kroczą naprzód ze wzrokiem utkwionym w 
przyszłość, zawsze żądne przygód i nowych wrażeń. Piątki nie wahają się, aby 
wykorzeniać te obyczaje, wierzenia i sposoby zachowania, które - ich zdaniem - są 
przestarzałe i uniemożliwiają rozwój cywilizacji. 

Ludzie ci posiadają niezwykłą zdolność przyswajania nowych informacji, 
chwytają w lot zarówno sedno, jak i wszelkie niuanse danego tematu. Są przy 
tym bardzo zmienne i ciekawe wszystkiego, a ich uwaga na ogół skierowana jest 
jednocześnie na wiele spraw, co powoduje, że najczęściej ulegają "słomianemu 
zapałowi". Powinny zatem nauczyć się koncentracji i wykorzystać do maksimum 
swe liczne i wspaniałe zalety. Jeśli im się to uda, nie będzie celu, którego by nie 
mogły osiągnąć. W przeciwnym razie zmarnują wielkie możliwości, jakie 
zawdzięczają swej wibracji i w konsekwencji poniosą życiową klęskę. 

Osoby o tej wibracji są bardzo nerwowe i niespokojne, niezwykle szybko reagują 
na wszelkie bodźce. Wiecznie w pośpiechu, chcą być wszędzie, gdzie się coś dzieje, 
we wszystkim uczestniczyć, wszystkiego doświadczyć. 

Bezpośrednie i spontaniczne, Piątki są żywotne i zachęcają swym przykładem 
innych do działania, a zarazem są romantyczne. Sprawiają wrażenie osób bardzo 
pewnych siebie, jednak za tą fasadą skrywają wielką nieśmiałość. 



Są to jednostki pełne entuzjazmu, kochają życie, ruch, przygody i wolność tak 
bardzo, że myśląc o nich, słowa te powinno się pisać dużą literą. Szare, normalne 
życie jest dla nich wegetacją, toteż każdy nowy dzień traktują jak wyzwanie i 
nieznaną, pasjonującą przygodę, którą trzeba przeżyć do końca, niczego nie 
planując ani nie przewidując. Ci niepoprawni ryzykanci z radością podejmują 
wszelkie ryzyko, które wprawiłoby w przerażenie osoby o wibracjach bardziej 
"stabilnych". 

Piątki są często pobudliwe i nadwrażliwe. Ich reakcje są zwykle instynktowne i 
nie dające się przewidzieć. Potrafią przejść od największej euforii do 
najczarniejszej rozpaczy bez żadnego racjonalnego powodu, zrozumiałego dla 
otoczenia. Wszystko odczuwają i przeżywają niezwykle intensywnie, są w stanie 
chwycić i smakować wszelkie odcienie rzeczywistości, niedostrzegalne dla osób o 
innych wibracjach. 

Piątki posiadają dusze tułaczy i silne poczucie niezależności. Buntują się przeciw 
jakimkolwiek więzom, ponieważ potrzebują czuć się wolne, aby móc pójść 
wszędzie tam, gdzie je zaprowadzi ich cygańska natura. 

Jeśli osoby, którym przyszło żyć z Piątkami, potrafią zaakceptować je takimi, 
jakie są, zdołają zatrzymać je przy sobie. W przeciwnym razie Piątki szybko 
zerwą krępujące je więzy. Nie istnieją bowiem łańcuchy ani kajdany, którymi 
można by ograniczyć wolność osób o tej wibracji. 

Piątki uwielbiają podróże, zmiany otoczenia, zwiedzanie odległych, egzotycznych 
miejsc. To umiłowanie zmian dotyczy również ich światopoglądu, planów czy 
wyboru dróg życiowych. Decyzje podejmują najczęściej pod wpływem nagłych 
impulsów. Zmienność ta ma swoje korzenie również w ich wewnętrznym 
niepokoju, ogromnej wyobraźni i wyjątkowej podatności na bodźce z zewnątrz. 

Osoby o tej wibracji posiadają umysł chłonny, dynamiczny i twórczy. Rozkwitają 
wszędzie tam, gdzie jest ekspansja i ruch. 

Często mają własną "świtę" wielbicieli podziwiających ich geniusz. Nie dziwi to, 
jeśli wziąć pod uwagę barwną osobowość Piątek. 

Jednakże ci, którzy je lepiej poznali i doświadczyli ich nagłych zmian humoru, a 
w przypadku, gdy ktoś je sprowokuje, także agresywności; zgryźliwych, mogących 
zranić do żywego wypowiedzi, najlepiej wiedzą, jak: trudno jest żyć z osobą o tej 
wibracji. Gwoli prawdy należy jednak dodać, że Piątki mają szlachetny charakter 
i nie zachowują długo żalu, a ich wyskoki często więcej szkody przynoszą im 
samym niż tym, których obraziły. 

Osoby te są bardzo wrażliwe na piękno, sprawy intelektualne i sztukę. Pragną 
rozwijać się duchowo, lecz na ogół nie poświęcają się niczemu dogłębnie. Starają 
się zrozumieć i uczestniczyć we wszystkim, co je otacza, jednak nie angażują się 
emocjonalnie, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o sprawy. Raczej zimne i 



obojętne, nie chcą dopuścić, aby emocje przesłoniły im zdolność racjonalnego 
myślenia. 

Jak już wspomnieliśmy, Piątki nie mają w sobie nic z mściwości, złośliwości czy 
pamiętliwości. Łatwo natomiast je zranić lub oszukać, jako że zwykle są 
łatwowierne, naiwne i prostoduszne. Do późnej starości zachowują czysty i 
promienny umysł dziecka, mimo że nabyte doświadczenia nauczyły je sprawiać 
wrażenie osób światowych, rozsądnych i doświadczonych, a przede wszystkim 
ukrywać swą wrodzoną nieśmiałość. Nieśmiałość ta wydaje się niemożliwa w 
przypadku osób tak odważnych, postępowych i dynamicznych. Jest jednak 
nieodłączną częścią ich kontrowersyjnej, pełnej sprzeczności osobowości. 

Piątki są na ogół przyjazne ludziom, uprzejme i sympatyczne, i z łatwością 
przystosowują się do otoczenia. Tam, gdzie pojawiają się Piątki, panuje ruch, 
aktywność i ogólne podniecenie i z pewnością będą się działy ciekawe rzeczy. 
Osoby te bez wątpienia stanowią "sól ziemi", posiadają nieodparty urok i ciepło, 
rodzaj wewnętrznego magnetyzmu, który czyni je niezwykle atrakcyjnymi, 
zwłaszcza wobec płci przeciwnej. 

Jeśli mają poczucie samorealizacji, są szczęśliwe. Nikt wówczas nie potrafi się 
oprzeć ich zaraźliwej radości, entuzjazmowi i chęci działania. Mają przy tym 
wspaniałe poczucie humoru, przejawiające się przez natychmiastowe i 
błyskotliwe riposty. Z łatwością potrafią znaleźć się w centrum zainteresowania 
każdej grupy czy spotkania. 

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji zwykle wiodą życie o wiele ciekawsze i 
bardziej zajmujące niż przedstawiciele pozostałych wibracji. Jeśli jednak nie 
wykorzystają w pozytywny sposób swojej ogromnej energii lub jeśli poddadzą się 
pasywności, staną się istotami wiecznie niezadowolonymi, przykrymi dla 
otoczenia, a nawet agresywnymi. Ich natura nie znosi monotonii czy rutyny. 
Wyzwalają one destruktywne siły. Jeśli osobie o tej wibracji zabraknie w życiu 
emocji, stanie się najnieszczęśliwszym w świecie stworzeniem. Podobnie rzecz się 
ma, gdy czują się skrępowane nadmiernymi obowiązkami czy nakazami; 
przeistaczają się wtedy w nieśmiałych, ponurych i mrukliwych samotników. 
Nigdy nie pogodzą się z szarą, nieciekawą egzystencją i zawsze będą uważały, że 
życie je oszukało, bowiem zasługują na coś lepszego. 

Piątka, która nie potrafi panować nad swymi impulsami, nie będzie w stanie 
wykorzystać swych licznych zalet i skończy jako osoba rozgoryczona i przegrana. 

Jeśli nie odnajdzie odpowiedniej dla siebie drogi, stanie się osobą 
niepohamowaną, gwałtowną, działającą w sposób destrukcyjny. Będzie z 
łatwością krytykowała wszystko i wszystkich, nie przyznając się do własnych 
błędów ani nie umiejąc wykorzystywać swych życiowych doświadczeń, które 
mogłyby przyczynić się do jej duchowego rozwoju i osiągnięcia emocjonalnej 
dojrzałości. 



Piątka znajdująca się pod wpływem negatywnego aspektu tej wibracji użyje swej 
elokwencji i sprytu, aby oszukiwać i wykorzystywać innych. Może również - w 
poszukiwaniu nowych wrażeń i emocji - stać się ofiarą rozwiązłości, alkoholu, 
narkotyków czy hazardu. Osoby te za wszelką cenę powinny nauczyć się 
relaksacji, koncentracji i wytrwałości. 

Niestety, wiele osób o tej wibracji potrafi żyć jedynie chwilą, nierzadko 
poświęcając wszystko dla przygody i wolności. Tym samym stają się niczym 
biblijne talenty, które - zmarnowane - nie przynoszą korzyści nikomu, a 
zwłaszcza samym Piątkom. 

Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji są wszechstronnie uzdolnione, posiadają wielką inteligencję, 
talent, energię i bogatą osobowość. Cechy te sprzyjają osiągnięciu sukcesu i 
wysokiej pozycji społecznej. 

Jednakże sukces nie oznacza dla nich władzy czy pieniędzy, jak dla większości 
innych wibracji, ale życie pełną piersią i nieustanne poszukiwanie nowych 
wyzwań, tak aby za wszelką cenę uniknąć nudy. Mało osób dorównuje im 
witalnością i energią w dążeniu do uzyskania przyjemności i radości. Dlatego 
Piątki niechętnie planują, wolą raczej nieznane. Niestety, żyjąc w ten sposób, 
trudno jest osiągnąć zamierzone cele. Nie łatwo również zdobyć sukces, negując 
powszechnie uznane normy postępowania, do czego ma skłonność osoba o tej 
wibracji. A zatem Piątka ma szansę na sukces jedynie wtedy, gdy jej praca 
pozwoli na barwne, pełne emocji życie i nieliczenie się z normami społecznymi. 

Piątkom, bardziej niż osobom o innych wibracjach, zaleca się, aby opanowały swą 
wrodzoną niecierpliwość i niespokojność, by poświęciły energię oraz liczne 
zdolności na wytrwałą pracę w dziedzinie, którą sobie wybrały. 

Najwłaściwsze zajęcia dla tej Liczby to te, które pozwalają na zmiany, ruch i 
wymagają bystrego umysłu, wyobraźni, inicjatywy, znajomości natury ludzkiej, a 
przede wszystkim żyłki handlowej i umiejętności wpływania na otoczenie. 

Piątka odznacza się także takimi cechami, jak: szybki refleks, oryginalność, 
aktywność i twórcze podejście do życia. Osoby, którym patronuje Liczba 5, 
powinny zatem starannie wybrać zawód, mając na uwadze fakt, że rutyna i brak 
silnych bodźców mogą być przyczyną życiowej porażki. 

Jeżeli Piątki dobrze ukierunkują charakteryzujący je niepokój, pomoże to 
osiągnąć im cele. Intensywna potrzeba odkrywania nowego i odrzucania starego 
czyni je szczególnie predysponowanymi do zawodów, które wymagają otwartego, 
nowoczesnego i postępowego myślenia. 

Bez względu jednak na dziedzinę, jaką wybiorą, powinny pamiętać o wytrwałości, 
gdyż ich podstawową wadą jest rozpoczynanie wielu rzeczy na raz i niekończenie 



żadnej z nich. To marnowanie energii oraz typowy dla nich "słomiany zapał" 
stanowią główną przyczynę wielu stresów i życia w nieustannym napięciu. 

Same Piątki muszą przyznać, że umiłowanie przygód i ryzyka oraz skłonność do 
zrywania krępujących je więzów i uchylanie się od odpowiedzialności, nierzadko 
są przyczyną ich niepowodzeń. 

Ze względu na odwagę, graniczącą nieraz z heroizmem, a także zuchwałość, 
niespokojność i wspomniane już ryzyko Piątki sprawdzą się jako żeglarze, 
geografowie, podróżnicy, sportowcy, piloci, myśliwi, oblatywacze samolotów, 
nauczyciele wychowania fizycznego i reporterzy. 

Jeśli poświęcą się sztuce, mogą odnieść sukcesy jako producenci filmowi i 
teatralni, pisarze, tancerze, muzycy, kompozytorzy. Łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z ludźmi, a nawet umiejętność manipulowania tłumem predysponują 
je także do następujących zawodów: dziennikarstwo, literatura przygodowa lub 
science-fiction, reklama, fotografika i "public relations". 

Nie zdziwi również fakt, że wyróżnią się jako maklerzy giełdowi, sprzedawcy, 
komiwojażerowie, a także, gdy zajmą się promocją nowych artykułów i 
doradztwem. Niezaspokojona ciekawość, oryginalność i pomysłowość czynią z 
Piątek zdolnych wynalazców i naukowców. Zabłysną też jako innowatorzy 
poszukujący nowych metod pracy. 

Piątki powinny omijać z daleka wszelkie biura i urzędy, chyba że będą to 
stanowiska zapewniające ruch, zmiany i nowości, na przykład prowadzenie biur 
podróży czy agencji reklamowej. 

Z tego samego względu mogą się wybić jako adwokaci, detektywi, agenci tajnych 
służb, politycy i urzędnicy państwowi, zajmujący eksponowane stanowiska. 

Piątki są na ogół doskonałymi przewodnikami i kierowcami. Również przemysł 
motoryzacyjny, górnictwo, lotnictwo i świat show businessu pełne są 
błyskotliwych i lubiących ryzyko Piątek. 

Dla osób o tej wibracji, które będą uczciwe w stosunku do siebie samych i 
zrozumieją, że ich nadmiernie wybujały temperament może być przeszkodą w 
osiągnięciu sukcesu i nauczą się nad nim panować, nie będzie rzeczy 
niemożliwych do osiągnięcia. W przeciwnym razie - zawsze będą niezadowolone i 
nieszczęśliwe. Dlatego też, jeśli życie zawodowe czy prywatne nie dostarczą im 
możliwości aktywnego działania oraz intensywnych wrażeń, powinny znaleźć 
sobie takie hobby, które zrekompensuje te braki. 

Osoby o tej wibracji będą świetnymi urzędnikami pod warunkiem, że zapewni się 
im interesującą pracę, swobodę działania i nie będą się czuły "osaczone'' przez 
swych zwierzchników. 



Jako szefowie, Piątki są nieco zaskakujące. Zwykle błyskotliwe, ujmujące i 
tolerancyjne, pod wpływem nadmiaru problemów stają się chimeryczne, 
arbitralne, a nawet choleryczne, powodując napięcia i niezadowolenie 
podwładnych. 

Sprawy materialne  

Osoby o tej wibracji generalnie nie są mocno przywiązane do pieniądza. Potrafią 
docenić jego wartość i chętnie korzystają z ułatwień, jakich on dostarcza, zawsze 
jednak twierdzą, że nie stanowi celu w ich życiu. W przeciągu jednej chwili 
potrafią stracić całą fortunę, stawiając wszystko na jedną kartę, i z bogaczy stać 
się nędzarzami, przy czym obie te sytuacje przyjmą z jednakową obojętnością i 
stoicyzmem. 

O wiele bardziej niż strata pieniędzy martwi je i boli utrata wolności działania. 
Wolą życie niepewne i pełne ryzyka od ulegania konwenansom i obowiązkom, 
które w zamian niesie ze sobą bogactwo. Niemniej, zdobycie majątku nie jest dla 
nich trudne, posiadają bowiem wiele cech, które to ułatwiają. Znacznie trudniej 
jest im zachować to, co posiadają, gdyż są hojne i lekkomyślne również w 
sprawach finansowych. Nie potrafią planować ani oszczędzać, nie interesuje ich 
stabilizacja życiowa, nie lubią martwić się o przyszłość. Dlatego najlepiej zrobią, 
jeśli pieczę nad swym majątkiem powierzą osobie bardziej rozsądnej i 
odpowiedzialnej. Tylko w ten sposób będą miały pewność, że zostanie on 
zachowany, a nawet pomnożony. 

Życie uczuciowe  

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji mają wiele kontaktów towarzyskich i 
uczuciowych, są bowiem pogodne, sympatyczne i pełne życia. Niewiele mają 
natomiast prawdziwych przyjaciół. Dzieje się tak dlatego, że zawsze zbyt są 
zajęte i zagonione, aby zagłębiać się w problemy czy odczucia innych osób i 
przejmować się nimi. Jeśli więc nie zdołają pokonać tej wady, zapłacą za to 
wielką samotnością. 

Czar i magnetyzm Piątek jest nie do odparcia; mają wprost zadziwiającą moc 
przyciągania i zniewalania reprezentantów płci przeciwnej. Często jednak nie 
zdają sobie z tego sprawy. Mimo że brzmi to nieprawdopodobnie w przypadku 
osób tak dynamicznych i żywotnych, Piątki są zdecydowanie nieśmiałe, często też 
cierpią na różne fobie i kompleksy, które utrudniają im wyrażanie swych uczuć, 
zwłaszcza w okresie wczesnej młodości. 

Będąc niepoprawnymi romantykami, Piątki marzą o cudownych przygodach 
miłosnych, w których one same odgrywają, oczywiście, główną rolę. Jeśli więc 
Piątka zwalczy nieśmiałość i skromność, nie będzie osoby, która by się jej oparła. 
Idealistyczne, romantyczne, czułe i namiętne, osoby o tej wibracji są zmysłowe i 
pełne sexappealu i z całą pewnością można powiedzieć, że osoba, którą wybiorą, 
będzie miała fascynujące życie. 



Z drugiej strony właśnie dlatego, że Piątki posiadają tak bogatą i nieprzeciętną 
osobowość, powinny bardzo uważać przy doborze partnera. Z odpowiednią osobą 
będą szczęśliwe i kochające, w przeciwnym razie - staną się mrukliwe, 
agresywne, rozgoryczone i nieustannie krytykujące, unieszczęśliwiając tym 
samym siebie i swego towarzysza życia. 

Szczęśliwy i owocny związek stworzą z inną Piątką, mającą równie awanturniczy 
i gwałtowny charakter, z osobą, którą bardziej będzie obchodzić miłość, radość i 
rozrywki niż zacisze domowego ogniska. Związek ten będzie burzliwy, szalony i... 
szczęśliwy. 

Szczęście mogą znaleźć również z Trójką, gdyż obie te Liczby są do siebie podobne 
w swym entuzjazmie i umiłowaniu intensywnego życia. 

Konserwatywne i zgodne 2 i 6 zafascynowane będą osobowością Piątek, jednak z 
trudem przyjdzie im próba dotrzymania im kroku i pogodzenie się z ich ogromną 
witalnością i ruchliwością. 

Wykształcona Piątka może przyciągać również 7, której jednak niezmiernie 
trudno będzie dzielić burzliwy i szalony tryb życia, jakiego Piątka potrzebuje, aby 
być w pełni szczęśliwa. 

Aby Piątka znalazła szczęście i zrozumienie u 8, musi być gotowa na wszelkie 
ustępstwa, gdyż ta ostatnia nigdy nie będzie do nich zdolna. 

Zrozumienie między 5 a 9, l lub 4 jest bardzo trudne... chyba że istnieje między 
nimi prawdziwa miłość i gotowość do wzajemnych ustępstw. 

Dzieci o tej wibracji są absorbujące, aktywne i nerwowe. Inteligentne i twórcze, 
powinny rosnąć w atmosferze ciepła i wielkiej czułości. Jednocześnie, wychowując 
je, należy umiejętnie oscylować między tolerancją a dyscypliną, jako że dzieci te 
są bardzo wybuchowe i wrażliwe. Od małego chcą wszystko zobaczyć i poznać. Na 
ogół są jednak tak nieśmiałe, że dorośli nie zdają sobie sprawy z ich burzliwego i 
głębokiego życia wewnętrznego. Dopiero jako nastolatki zaczynają ujawniać swój 
prawdziwy charakter. I jeśli popełniono zbyt wiele błędów wychowawczych, okażą 
się wtedy agresywne, niezdyscyplinowane i buntownicze. 

Jako rodzice, Piątki są na ogół ustępliwe i starają się nie uprzykrzać życia swym 
pociechom dyscypliną. Pragną, aby związek między nimi oparty był na przyjaźni i 
partnerstwie. Czasami jednak są zbyt niecierpliwe lub wybuchowe. 

Uwagi dodatkowe  

Powołaniem życiowym Piątek jest pokazywanie innym, że można rozwijać się 
wewnętrznie, zachowując jednocześnie pełną wolność i niezależność. Osoby te 
powinny wykorzystać swe życiowe doświadczenia, aby wzrastać duchowo, nie 
tracąc swego entuzjazmu i żywotności. Ich misją jest zachęcanie innych do 
działania i stawiania czoła trudnym sytuacjom. 



W sprawach osobistych powinny starać się nieco opanować niespokojny i zmienny 
temperament.  

Planeta: Merkury, Uran  

Kamień: akwamaryna, jaspis  

Metal: rtęć 

Znak zodiaku: Bliźnięta, Wodnik  

Dzień: środa 

Kolory: pomarańczowy, żółty i jego odcienie  

Szczęśliwe liczby: 5, 7, 2. 

Sławne Piątki: Mario Yargas Llosa, Aleksander Fleming, Mar-lon Brando, 
Juliusz Cezar, Micke Jagger, Paul Cezanne, Karol Darwin, Johann Cruiff, 
Benjamin Franklin, Yincent Van Gogh, Abraham Lincoln, Lope de Vega, 
Marconi, Lord Nelson, Felix Mendelsson, Ruben Dario, Franklin Delano 
Roosevelt, Mao Tse Tung, Honore Balzac, William Faulkner, Fryderyk Chopin, 
Bertrand Russell, Adolf Hitler, Newton. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Liczba ta przedstawia siły, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i 
poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i 
emocjonalnego, tworzących harmonijną całość. 

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji odznaczają się humanitaryzmem, 
szczodrością i opanowaniem. Można mieć do nich pełne zaufanie pod każdym 
względem, gdyż są prawe, szlachetne i łagodne. Zawsze pragną dobra dla innych, 
a zwłaszcza dla swej rodziny. Głównym celem ich życia jest bowiem szczęście 
rodzinne i tych, którzy je otaczają. Dla dobra swych bliskich gotowe są 
zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań. Z tej samej przyczyny, jeśli czują, 
że bezpieczeństwo ich bliskich jest zagrożone, Szóstki tracą całą swą łagodność i 
stateczność, zmieniając się w osoby zdolne do wszystkiego, siejąc lęk i grozę 
wśród wrogów. 



Zrównoważone i delikatne, łatwo dają się lubić. Jeśli zaś komuś ofiarowały swą 
przyjaźń, można być pewnym, że będzie ona dozgonna. Szóstki uwielbiają otaczać 
się przyjaciółmi, a podejmowanie gości sprawia im ogromną przyjemność. 

Osoby o tej wibracji odczuwają potrzebę piękna, harmonii i wygodnego życia. 

Nieustannie też troszczą się, aby polepszyć warunki życia sobie i swym bliskim. 
To na nie zwykle spadają obowiązki rodzinne, które wypełniają z prawdziwą 
radością. 

Szóstki są kochające i czułe, ale i same potrzebują miłości i opieki. Uczucia 
odgrywają w ich życiu decydującą rolę. Cechuje je wrażliwość, czułość, 
romantyczność i idealizm. Mają jednak skłonności do zbytniego przejmowania się 
błahostkami, co nierzadko bardzo utrudnia im życie. 

Ci urodzeni doradcy posiadają wyjątkowe zdolności do analitycznego i logicznego 
myślenia. Są to osoby poważne, godne zaufania, skrupulatne, uporządkowane i 
często wręcz przesadnie dokładne, co może doprowadzić do zbytniego 
przejmowania się szczegółami oraz marnowania sił i energii na rzeczy nieważne. 
We wszystkim szukają doskonałości, harmonii i równowagi. 

Szóstki kierują się szczytnymi ideałami, jak pragnienie służenia bliźnim, 
niesienia pomocy potrzebującym, walka o sprawiedliwość i prawa człowieka. 
Jednak z drugiej strony, ich skrajna ufność i prostoduszność sprawiają, że osoby 
te często bywają wykorzystywane przez jednostki wyrachowane i pozbawione 
skrupułów. 

Wiele osób o tej wibracji poddaje się lenistwu i pasywności, wybierając życie 
wygodne i bezkonfliktowe. Typowa jest dla nich pewna ambiwalencja w sposobie 
postępowania; raz bowiem wykazują silny charakter, zdecydowanie i upór, a 
kiedy indziej - brak pewności siebie oraz indolencję i kompleksy, niezrozumiałe 
dla otoczenia. 

Szóstki mają konserwatywny i tradycyjny światopogląd, a jednocześnie są 
romantyczne, sentymentalne i podatne na wzruszenia. Krótko mówiąc, są to 
istoty bardzo wrażliwe, czułe i bezbronne, często zupełnie nieprzygotowane do 
ostrej, bezpardonowej walki, do jakiej zmusza nas współczesne życie. 

Szóstki to prawdziwi sybaryci, lubujący się w komforcie i potrafiący docenić to, co 
piękne. Stale upiększają i dekorują swe otoczenie, kupując piękne przedmioty. 
Bez względu na pozycję społeczną i warunki materialne, potrafią stworzyć w 
swych domach ciepłą i gościnną atmosferę. 

Reprezentanci tej wibracji muszą mieć zawsze kogoś, o kogo mogliby się 
troszczyć. Są to urodzeni opiekunowie i przewodnicy, a im więcej mają osób, za 
które muszą odpowiadać, tym bardziej czują się szczęśliwe. Jednak, uwaga! - 
nadmiar tej opiekuńczości może być uciążliwy i męczący dla ich podopiecznych. 



Wesołe i pełne werwy Szóstki są świetnymi rozmówcami, powinny jednak 
pilnować się, aby nie zamęczyć swych słuchaczy zbytnim gadulstwem. Osoby te 
mają również wyraźne skłonności do plotkarstwa. 

Szóstka "pozytywna" jest osobą zdecydowanie dobrą, szczerą, uważającą, 
delikatną i serdeczną. Emanuje z niej ciepło, spokój i pewność siebie. 
Największym szczęściem będzie dla niej tworzenie wokół siebie atmosfery ładu, 
harmonii i piękna. 

Niemniej Szóstkom grozi porażka w najważniejszej dla nich dziedzinie - życiu 
rodzinnym. Mają bowiem skłonność do nadmiernej troski i nadopiekuńczości 
wobec swoich najbliższych jak również przyjaciół. Skłonność ta często wyraża się 
przez chorobliwą zazdrość, podejrzliwość i mieszanie się w sprawy innych. 

Ujemny aspekt tej wibracji to brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, 
lenistwo i uchylanie się od wszelkiej odpowiedzialności. Aspekt ten oznacza także 
wyolbrzymianie trudności i obsesyjne przejmowanie się sprawami 
niejednokrotnie nieistotnymi lub wręcz wymyślonymi. Jeśli zatem Szóstki nie 
wypracują obiektywnego i zrównoważonego podejścia do sprzeczności i trudności, 
jakich pełno w życiu każdego człowieka, mogą nawet - jeśli inne Wibracje 
wzmacniają tę tendencję - paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. 

Powinny również nauczyć się walczyć z własną biernością i niechęcią do 
stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i licznych zabiegów. 

Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji obdarzone są uzdolnieniami twórczymi i artystycznymi, 
wyjątkowo rozwiniętym, poczuciem harmonii, rytmu i estetyki. 

Liczba 6 jest ściśle związana z rodziną, służbą społeczeństwu i wspólnocie. Osoby 
te lepiej niż inne wypełniają wszelkie zadania związane z polepszeniem sytuacji 
materialnej zarówno swych najbliższych, jak i bliźnich w ogóle. 

Ze względu na często pojawiające się w życiu Szóstek chwile załamań i 
niepewności, powinny one pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z 
niezdecydowaniem i nieśmiałością. Tylko wówczas zdolne będą do szybkiego 
działania i wykorzystywania okazji, których na pewno nie zabraknie w ich życiu. 
W rzeczywistości bowiem są to osoby szczególnie predestynowane do tego, aby 
odnosić sukcesy na wielu polach, najpierw jednak muszą wierzyć w siebie i w to, 
że otoczenie zauważa i docenia ich liczne zalety. To wszystko winny mieć na 
uwadze, zanim zdecydują się na wybór zawodu. 

Aby osiągnąć sukces, na jaki zasługują, muszą również odpowiednio 
ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych, do których 
zazwyczaj przywiązują zbyt wielkie znaczenie. Często bowiem tak angażują się w 
sprawy domowe, że zapominają lub rezygnują z obowiązków zawodowych, 
marnując tym samym swe olbrzymie zdolności twórcze. Warto też zwrócić uwagę 



na fakt, że Szóstka nierzadko zawdzięcza swój zawodowy sukces bliskim osobom, 
popychającym i inspirującym ją nieustannie do działania. Trzeba również 
podkreślić, że sukces ten nie stanowi dla Szóstek powodu do dumy i nie jest dla 
nich istotny, jeśli nie przyczynia się do poprawy sytuacji w ich rodzinie. Ona jest 
przecież celem i najważniejszą motywacją w życiu Szóstek. 

Jako że osoby o tej wibracji posiadają wyjątkowo rozwinięte instynkty 
humanitarne, wyróżniają się w profesjach związanych ze służbą społeczną, a więc 
w medycynie (zwłaszcza w pediatrii i pielęgniarstwie), a także jako opiekunowie 
społeczni, dyrektorzy szpitali, chemicy i bakteriolodzy. 

Szóstki odnoszą sukcesy także na polu oświaty i literatury - jako pisarze, 
tłumacze, księgarze, profesorowie, kuratorzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół, 
zwłaszcza artystycznych. 

Wśród Szóstek znajdziemy wyjątkowo dużo psychologów, psychiatrów, kaznodziei 
i doradców, gdyż mają wybitny dar komunikowania się z bliźnimi, a ich 
zrównoważone i spokojne słowa dodają odwagi, zachęcają i pocieszają. 

Generalnie wszystkie gałęzie wiedzy, edukacji i religii są odpowiednie dla 
Szóstek, jeżeli zdołały przezwyciężyć swoją indolencję oraz niepewność i 
zdecydowały się na karierę uniwersytecką. 

Jako artyści zdobędą uznanie w następujących dziedzinach sztuki: poezja, proza, 
malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, a także śpiew i muzyka, 
gdyż osoby o tej wibracji posiadają na ogół świetne warunki głosowe. Wielu 
słynnych śpiewaków to właśnie Szóstki. 

Duży talent wykazują również w dziedzinach związanych z dekoracją wnętrz, 
modą i kosmetyką. 

Szóstka może wykazać się również w działalności związanej z zaspokajaniem 
potrzeb rodziny, domu i społeczeństwa, na przykład w administracji, 
zaopatrzeniu, usługach lub hotelarstwie i handlu. 

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni o tej wibracji znani są jako doskonali kucharze. 
Pełni wyobraźni i pomysłowości, wykazują ogromną zręczność w wymyślaniu i 
przygotowywaniu wyśmienitych potraw, a także w organizowaniu długo potem 
wspominanych przyjęć i spotkań towarzyskich. 

Szóstki są poważne, uczciwe i ze wszech miar godne zaufania, co sprawia, że nie 
ma lepszych niż one urzędników. Sumienne i pracowite, wypełniają swoje 
obowiązki z radością i poczuciem odpowiedzialności. 

Jako szefowie, osoby te są wielkoduszne i szczodre, ale jednocześnie wymagające i 
często drażliwe. Powinny starać się, aby osiągnąć równowagę między tolerancją, a 
wymaganiami. Z jednej strony łatwo je oszukać, a z drugiej zaś nadmiernymi 



wymaganiami i przywiązywaniem dużej wagi do nieistotnych szczegółów często 
zrażają do siebie swych podwładnych. 

Jeśli Szóstka nie miała wyboru i nie poświęciła się dziedzinie odpowiadającej jej 
zdolnościom, powinna wykorzystać swój wolny czas na takie zajęcia, jak pisanie, 
granie w amatorskim teatrze lub uczestniczenie w akcjach charytatywnych i 
społecznych. 

Sprawy materialne  

Pieniądze są dla Szóstek o tyle ważne, o ile mogą zapewnić wygody i stabilizację 
ich rodzinom. 

Szóstki są hojne, jeśli chodzi o ich czas, osobę, radę czy pomoc, nie dotyczy to 
jednak spraw finansowych. Odnosi się to również do ich rodzin. 

Osoby te mają często tendencje do odgrywania roli władców absolutnych. 
Odczuwają ogromną satysfakcję, jeśli mogą zapewnić rodzinie wszelkie wygody i 
nie rozumieją, dlaczego miałyby być hojne, "przecież i tak" - mówią - "wszystko, co 
mam, jest wasze...". 

Szóstka zdobywa majątek dzięki własnej pracy zwykle wtedy, gdy w jej Portrecie 
Numerologicznym znajdują się wibracje, które dają jej większą siłę przebicia i 
agresywność. Najczęściej jednak majątek ich jest dziedziczony. 

Ambiwalencja postaw, o której wspomnieliśmy wcześniej, dotyczy także spraw 
finansowych. Ich przeznaczenie pod tym względem można by porównać do  
windy, gdyż Szóstki przez całe życie idą na przemian w górę i w dół. Pracują, 
realizują swe cele, a kiedy już osiągają to, czego pragnęły, tracą wszystko lub 
część tego, co zdobyły, najczęściej z powodów zupełnie od nich niezależnych. 
Dlatego też potrzebują "wzmocnienia" ze strony innych, mocniejszych wibracji. 

Niemniej, osoby o tej wibracji są na ogół dobrymi administratorami swych 
oszczędności. Ostrożne i rozważne, potrafią wyciągnąć jak największe korzyści z 
tego, co posiadają. Obca jest im wszelka rozrzutność czy marnotrawstwo. 

Szóstki nie są zbyt ambitne i nie interesuje ich uczestnictwo w walce o sukces, 
którą prowadzą osoby o innych wibracjach. Nie lubią się obnosić ze swym 
bogactwem, nie żyją ponad stan i nie zaciągają pożyczek, nawet wtedy, gdy ich 
sytuacja materialna pozostawia wiele do życzenia; wolą radzić sobie same i nie 
liczyć na pomoc innych. 

Życie uczuciowe  

Osoby o tej wibracji są szczere, lojalne i pełne słodyczy. Mimo swych skłonności 
do przejmowania się sprawami małej wagi, w większości są towarzyskie i 
optymistycznie nastawione do życia. Najważniejsze jest jednak to, że obdarzone 



są olbrzymim bogactwem uczuć i chęcią służenia innym, co muszą nieustannie 
wyrażać. 

Miłość traktują bardzo poważnie. Poszukują wielkiej miłości i dopóki jej nie 
znajdą, mogą uchodzić za niestałe w uczuciach. Jeśli jednak naprawdę pokochają, 
to na pewno dążyć będą do trwałego związku. W małżeństwie i rodzinie odnajdują 
stabilizację i równowagę duchową, a gdy czują się zadowolone, szczęściem i 
miłością obdarzają swych bliskich i całe otoczenie. 

Dla większości Szóstek dom rodzinny jest całym światem i muszą tylko starać się 
nie przesadzać z opieką i uwagą w stosunku do rodziny i przyjaciół. Powinny 
pamiętać, że nadmiar czułości, a raczej czułość źle pojęta, czyli taka, która 
ogranicza innym wolność działania, może zostać odrzucona. 

Idealnym partnerem dla Szóstki byłaby osoba o takiej samej wibracji, posiada 
ona bowiem podobny charakter, zainteresowania i styl bycia. 

Szczęście i harmonię mogą Szóstki znaleźć również z Dwójkami, podobnymi do 
nich ze względu na takt, delikatność oraz dążenie do życiowej stabilizacji i 
wewnętrznego spokoju. 

Trójki i Piątki dostarczą Szóstkom wiele radości i nauczą radowania się życiem, 
ale ich niespokojność i brak odpowiedzialności mogą stać się nie do zniesienia dla 
obu stron. Jeśli zatem chcą stworzyć trwały związek, powinny pójść na wzajemne 
ustępstwa. 

Czwórka jest zbyt zimna i zamknięta w sobie, a jej oschłość nie ma nic wspólnego 
z powagą cechującą Szóstki, dlatego ich wspólne życie może okazać się dość 
nudne. 

Opiekuńcza Szóstka sama stanie się obiektem starań i troski ze strony 
zaborczych Jedynek i Ósemek. Liczby te, władcze i autorytarne, wiodą prym we 
wszystkich związkach, co Szóstkom będzie odpowiadać, gdyż odnajdą tak bardzo 
potrzebne im poczucie bezpieczeństwa. 

Związek Szóstki z Siódemką lub Dziewiątką jest nieco bardziej problematyczny i 
może być utrzymany tylko przy dobrej woli obu stron. Szóstka jest zbyt ostrożna i 
konserwatywna dla śmiałej i niezależnej Dziewiątki, mimo że łączą je dobroć i 
pragnienie służenia bliźnim. Siódemka natomiast jest zbyt głęboka, powściągliwa 
i zamknięta w sobie, aby mogła ją zrozumieć gadatliwa Szóstka. Również sposób 
patrzenia na życie obu tych Liczb jest tak krańcowo odmienny, że -jeśli obie nie 
pójdą na daleko idące ustępstwa - związek ich będzie jałowy i nieszczęśliwy. 

Dzieci Szóstki są czułe i pełne wdzięku. Ze względu na ich naiwność, nieśmiałość 
oraz ogromną podatność na wpływy, rodzice powinni nieustannie kontrolować ich 
przyjaźnie. Dzieci te mają niezwykle bogatą wyobraźnię i potrzebę podobania się, 
toteż często wymyślają niestworzone historie po to tylko, aby przyciągnąć uwagę i 
zyskać aplauz otoczenia. Często same wierzą w te opowieści, dzięki którym czują 



się bardziej ważne. Ta cecha również powinna być kontrolowana, w przeciwnym 
razie mogą z nich wyrosnąć osoby mało wiarygodne, niegodne zaufania, a nawet 
oszuści. 

Z pewnością nie ma lepszych rodziców od osób o tej właśnie wibracji. Wszystkie 
ich myśli i czyny mają jeden cel: dobro najbliższych. Aby jednak osiągnąć 
całkowitą doskonałość pod tym względem, muszą poskromić nieco swą 
nadopiekuńczość. Nawet, jeśli by je to miało wiele kosztować, powinny pogodzić 
się z faktem, że osoby drogie ich sercu również mają prawo do podejmowania 
własnych, niezależnych decyzji i postępowania zgodnego z własnym sumieniem. 

Uwagi dodatkowe  

Liczba 6, rozumiana jako Wibracja Urodzenia, niesie ze sobą określoną misję 
życiową. Jest nią poświęcenie- wszystkich wysiłków i całej energii dla dobra 
rodziny. Celem życia Szóstek jest zapewnienie najbliższym miłej, rodzinnej 
atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. 

Wielkim zadaniem stojącym przed nimi jest także obdarzanie bliźnich miłością i 
pokojem. Będzie to dla nich możliwe pod warunkiem, że same najpierw osiągną i 
zachowają wewnętrzną równowagę i harmonię. 

Planeta: Wenus 

Kamień: szmaragd, agat, opal 

Metal: miedź 

Znak zodiaku: Byk, Waga 

Dzień: piątek 

Kolory: zielony, turkusowy, błękitny 

Szczęśliwe liczby: 6, 8, 3. 

Sławne Szóstki: Ernesto Sabato, Felipe Gonzalez, Stevie Won-der, lessie Jackson, 
Charles de Gaulle, Christian Bernard, Aleksander Dumas, Antonio Van Dyck, 
Galileo Galilei, Henryk Ibsen, Montaigne, Lenin, Musset, Giuseppe Verdi, 
Eduard Heath, Tomasz Edison, Alfred Krupp. 

 

LICZBA 



 

Charakter - osobowość 

Uważana we wszystkich prawie epokach i religiach za liczbę magiczną, 7 
symbolizuje człowieka, który stojąc na ziemi, wznosi wzrok ku temu, co nieznane 
w poszukiwaniach duchowości. Liczba ta mówi o wewnętrznej głębi, duchowości, 
których potrzebuje ludzka istota; mówi nam też o więzi łączącej człowieka ze 
wszechświatem. 

Reprezentanci tej liczby są to najczęściej osoby natchnione, pragnące poznać i 
przeniknąć to, co nieznane i tajemnicze. Zwykle obdarzone są nadprzyrodzoną 
intuicją i zdolnościami parapsychicznymi. Są to urodzeni filozofowie, bardziej 
zainteresowani sprawami ducha i myśli niż materialną stroną życia. Owa 
intuicja, uduchowienie, a także głęboka umysłowość stwarzają dystans między 
nimi, a osobami zaabsorbowanymi życiem doczesnym. 

Siódemki niemal od kołyski pochłaniają wszelką wiedzę. Jako że rozumują w 
sposób analityczny, wiedza, którą zgłębiają, jest przez nich dokładnie zbadana i 
sprawdzona. Osoby te nigdy nie przyjmą żadnej prawdy czy faktu tylko dlatego, 
że tak chce "vox populi"; każda informacja przechodzi najpierw przez "sito" ich 
krytycznego osądu. 

Ciekawość Siódemek nie zna granic. Mają przy tym wyjątkowy zmysł obserwacji. 
Nigdy nie ustają w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny 
wszystkiego. Ta "pielgrzymka" do prawdy nierzadko czyni z nich namiętnych 
bibliofilów.  

Siódemki to istoty niezależne i indywidualiści nie zgadzający się z opinią 
większości. Dlatego też często kroczą przez życie w samotności.  

Ostrożne, powściągliwe, nierzadko pełne zahamowań lub kompleksów, odczuwają 
nieodparty wstręt do okazywania własnych emocji. Wiele Siódemek ucieka od 
świata zewnętrznego, a samotność nigdy nie jest dla nich ciężarem, przeciwnie - 
szukają jej i rozkoszują się nią. Wiedzą przecież, że izolacja od otoczenia i 
codziennego zgiełku czyni je bogatszymi wewnętrznie. Pełne metafizycznego 
niepokoju, lubią w ciszy i samotności rozmyślać nad zagadką wszechświata, 
istnienia i ludzkiego bytu.  

Ogromnie powściągliwe, enigmatyczne i introwertyczne, Siódemki są postrzegane 
przez otoczenie jako osoby dziwne i hermetyczne. Trudno je zrozumieć, gdyż nie 
odznaczają się wylewnością ani komunikatywnością. Bez wątpienia Siódemka 
jest najbardziej tajemniczą liczbą spośród całej Skali Numerologicznej.  



Osoby o tej wibracji sprawiają wrażenie wyniosłych, zimnych i pełnych rezerwy. 
Przypisuje się im również takie cechy, jak zarozumiałość, pycha i przemądrzałość. 
Jednym słowem, uważa się je często za osoby dość antypatyczne. Prawdziwa 
przyczyna takiej postawy Siódemek jest prosta: świadome tego, jak łatwo je 
zranić, przybierają pozę pełną rezerwy, tak aby ukryć swe prawdziwe emocje i 
ochraniać swą prywatność.  

Dzięki wspomnianej intuicji i przenikliwości, Siódemki z łatwością potrafią 
"przeniknąć" innych i poznać ich prawdziwe motywacje, ukrywając jednocześnie 
własne oblicze. Jedynie osoby o podobnej wrażliwości i subtelności są w stanie 
poznać i zrozumieć prawdziwe "ja" Siódemki.  

Przedstawicielami tej wibracji są osoby oryginalne, dumne i do tego stopnia 
niezależne, że niechętnie przyjmują wszelkie rady czy pomoc ze strony otoczenia. 
Zwykle przez całe życie pozostają wierne swym ideałom i walczą o nie do 
upadłego, nie przejmując się opinią innych.  

Siódemki wyróżniają się głębią intelektualną i wielką godnością osobistą. Otacza 
je aura tajemniczości, która jest następstwem obsesyjnego wręcz poszukiwania 
Prawdy. Wykształcone Siódemki zrozumiały, że oświecenie osiągną jedynie 
poprzez naukę, wytężone studia i zagłębianie się we własne wnętrze.  

Osoby te obdarzone są nieuchwytnym magnetyzmem, a także przenikliwością i 
intuicją graniczącą nieraz z jasnowidztwem. Dlatego też nic nie ujdzie ich 
uwadze. Nie ufają niczemu, czego nie znają. Aby w coś uwierzyć, najpierw muszą 
to poznać i zrozumieć. A zatem, kluczem do Siódemki jest odwołanie się do jej 
inteligencji, logiki i zdolności racjonalnego myślenia.  

Dumne i pełne godności Siódemki promieniują wewnętrzną dystynkcją i 
elegancją. Enigmatyczne i trudne do zdefiniowania, żyją w swoim własnym 
świecie, odgrodzone szklanym murem od rzeczywistości, która je otacza, Na ogół 
są to osoby nieśmiałe, ciche i samotne. Posiadają przy tym skłonności do 
mistycyzmu, filozofowania i kontemplacji.  

Pasjonuje je wszystko, co tajemnicze, interesują się starożytnymi cywilizacjami, 
religiami świata, a także wiedzą tajemną i parapsychologią. Nieustannie 
studiują, czytają lub prowadzą badania naukowe, a ich głęboka wiedza jest 
powszechnie ceniona. Mimo że nie pociągają ich dobra materialne czy tytuły, 
nierzadko cieszą się popularnością, która im nieco ciąży. Najlepiej bowiem czują 
się w samotności lub w kontakcie z przyrodą; mogą wtedy spokojnie oddawać się 
medytacjom. Uwielbiają podróże do miejsc spokojnych i odosobnionych, starannie 
omijają duże aglomeracje i skupiska ludzkie. Wolą towarzystwo nielicznych, ale 
wypróbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Tylko w 
takich warunkach Siódemki stają się towarzyskie i komunikatywne. Na ogół są 
bardzo wybredne w doborze przyjaciół, z trudem się zaprzyjaźniają. Potrafią 
słuchać, nienawidzą jednak pustej gadaniny. Nigdy nie znajdą wspólnego języka 
z osobami wulgarnymi czy ordynarnymi. Jeśli natomiast zaoferują komuś swą 
przyjaźń, na pewno nie znajdzie się przyjaciela bardziej wiernego i oddanego.  



Osoby o tej wibracji to perfekcjoniści, nie akceptujący przeciętności i złego gustu. 
Pragną tego, co najlepsze, a owo dążenie do doskonałości jest chyba 
najwidoczniejsze w ich postawie wobec życia. Wyznaczają sobie normy 
postępowania i ideały niemożliwe do zrealizowania. Z tego powodu nierzadko 
stają się ofiarami frustracji i kompleksów.  

Siódemki osiągną sukces, jeśli nauczą się wykorzystywać zdolności, które 
posiadają. Jedynie w atmosferze ciszy i pewnej izolacji od wewnętrznego świata 
osoby te będą w stanie wykazać się swymi licznymi zaletami, odzyskać 
wewnętrzny spokój i zgodę z własnym ja.  

Powinny również mieć na uwadze fakt, iż zbytnie hamowanie własnych emocji i 
uczuć może uczynić z nich istoty niedostępne, oziębłe i egocentryczne, co 
doprowadzić je może jedynie do gabinetu psychiatry. Dlatego też jednym z 
głównych zadań stojących przed Siódemkami jest większe otwarcie się na innych, 
co pozwoli im w pełni cieszyć się życiem.  

Jeśli poddadzą się negatywnym aspektom tej wibracji, niechybnie poniosą 
życiową klęskę. Niedostosowane do rzeczywistości, będą od niej uciekać na 
wszelkie sposoby: poprzez alkoholizm, narkotyki, seks lub życie w świecie iluzji.  

Inne ujemne cechy tej wibracji to: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, 
mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność oraz egoizm, złośliwość i 
krytykanctwo. Cechy te mogą stać się przyczyną różnych obsesji i nerwic.  

Ta sama wrażliwość, która pozwala Siódemkom wyczuwać najbardziej subtelne 
stany ducha osób je otaczających, sprawia, że nawet najsilniejsze psychicznie są 
podatne na okresowe depresje. W takich momentach Siódemka sprawia wrażenie, 
jakby cierpiała za całą ludzkość, dźwigając na swych barkach smutek i ciężar 
całego niemal wszechświata. Po jakimś czasie owe czarne myśli ulatniają się 
równie szybko jak przyszły, a dusza Siódemki na nowo, niczym ptak, zrywa się do 
lotu...  

Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji świetnie sobie radzą wszędzie tam, gdzie liczy się dobra 
jakość i skuteczne działanie, jako że ich ideałami są perfekcja i rzetelność w 
każdej dziedzinie.  

Na gruncie zawodowym Siódemki cieszą się pełnym zaufaniem u osób, z którymi 
pracują. Podziwia się je za ich kulturę osobistą i wiedzę, którą nieustannie 
pogłębiają, czytając, studiując, badając i analizując. Do wyjątków należą 
Siódemki, które swój wolny czas spędzają na przyjęciach, zabawach czy 
towarzyskich spotkaniach. Osoby o tej wibracji wolą w samotności dbać o rozwój 
swego ducha i intelektu.  

Jeśli Siódemka zdecyduje się na działanie, staje się niezwykle przezorna i 
aktywna. Zwykle nie spocznie, póki nie osiągnie zamierzonego celu. Osoby te 



powinny zdać sobie sprawę z tego, że najlepsze rezultaty osiągną, pracując na 
własny rachunek. Są bowiem niezależne i dumne. Z trudnością akceptują czyjeś 
polecenia, chyba że pochodzić będą od osób, które szanują ze względu na ich 
wiedzę, mądrość i umiejętności. Z tych samych powodów powinny unikać 
angażowania się w spółki, z jednym wszakże wyjątkiem: jeśli ich potencjalni 
wspólnicy będą tak samo jak one wymagający i perfekcyjni.  

Osoby o tej wibracji posiadają wysoce rozwinięty zmysł estetyki i piękna, a 
zatem, wyróżnią się w takich zawodach, jak projektowanie mody, dekoratorstwo 
wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo czy kosmetyka.  

Mimo że Siódemki bardzo często przejawiają zdolności aktorskie, to 
wyczerpujący, pełen chaosu świat sceny kłóci się z ich potrzebą spokoju i 
wewnętrznej równowagi, a także samotności i skupienia. Jeśli natomiast 
poświęcą się muzyce, większe sukcesy odniosą, grając na jakimś instrumencie niż 
jako kompozytorzy.  

W świecie biznesu Siódemki mogą wykazać się doskonałymi pomysłami, jednak 
brak zmysłu praktycznego i tzw. żyłki handlowej sprawiają, że działalność ta nie 
jest ich najmocniejszą stroną.  

Natomiast głęboki i analityczny umysł predysponuje je do pracy naukowej i 
badawczej.  

W medycynie wybijają się jako psychologowie i psychiatrzy. Sukcesy osiągają 
również w oświacie.  

Osoby o tej wibracji posiadają na ogół talenty literackie, a zatem mogą zyskać 
uznanie jako poeci, powieściopisarze, dramaturdzy, twórcy komediowi, eseiści, 
scenarzyści, a także jako krytycy literaccy i teatralni. Odpowiadać im będzie też 
wszelka praca pozwalająca na kontakt ze słowem pisanym, a więc z powodzeniem 
mogą pracować jako księgarze, bibliotekarze, archiwiści, kolekcjonerzy książek 
etc.  

Często pociąga je archeologia, ale sukcesy mogą odnosić również jako 
antykwariusze, geologowie, fizycy, inżynierowie, górnicy i metalurdzy, jubilerzy i 
znawcy kamieni szlachetnych.  

Ich zamiłowanie do przyrody znaleźć może swój wyraz w pracy związanej z 
drewnem i roślinami: rolnictwie, przyrodoznawstwie, ogrodnictwie, 
kwiaciarstwie, leśnictwie, a także stolarstwie i ciesielstwie. Podobnie rzecz się ma 
z zawodami związanymi z morzem (marynarze, samotni żeglarze, oficerowie 
marynarki etc.).  

Jeśli nie dane im podróżować, co uwielbiają, dobrze czują się, planując podróże 
dla innych, w biurach turystycznych albo pracując jako przewodnicy.  



Dobre rezultaty osiągną jako pracownicy agencji matrymonialnych, pośrednicy w 
handlu nieruchomościami, a także menadżerowie, mecenasi sztuki oraz 
taksatorzy.  

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Siódemki mają szczególne predyspozycje do 
okultyzmu. Ich przenikliwość i niezwykła intuicja nierzadko przejawiają się w 
zdolności do jasnowidzenia oraz zgłębiania i praktykowania wiedzy tajemnej.  

Jeśli osoby o tej wibracji zmuszone są do pracy w atmosferze pełnej napięcia i 
ruchu, w wolnych chwilach powinny zająć się czymś innym, co zapewniłoby im 
spokój niezbędny do zachowania wewnętrznej równowagi. Do takich zajęć należy 
na przykład kolekcjonowanie antyków, uprawianie sportów na wolnym 
powietrzu, badania naukowe czy prowadzenie poszukiwań geologicznych.  

Jako urzędnicy, Siódemki są odpowiedzialne i pracowite, ale niewątpliwie lepsze 
efekty osiągną, jeśli zapewni im się pewien margines niezależności. Jako szefowie 
natomiast mogą mieć problemy ze znalezieniem pracowników dostatecznie 
kompetentnych i odpowiedzialnych, i równie jak one perfekcyjnych.  

Sprawy materialne  

Trudno znaleźć osoby mniej zainteresowane sprawami materialnymi od 
Siódemek. Owszem, pieniądze mają dla nich znaczenie o tyle, o ile mogą im 
zapewnić dobre życie, ponieważ są wybredne i mają dobry gust.  

Nie znaczy to jednak, że osoby o tej wibracji nie potrafią zarabiać pieniędzy, 
wręcz przeciwnie - bardzo często osiągają majątek, sławę i sukces, mimo że tak 
naprawdę, żadna z tych rzeczy ich nie obchodzi. Nie gonią za sławą czy 
bogactwem po prostu dlatego, że zbyt zajęte są doskonaleniem intelektualnym i 
duchowym. Mimo to sława i zaszczyty często przychodzą do nich same, bez 
najmniejszych wysiłków z ich strony.  

Siódemka zupełnie nie posiada zmysłu praktycznego i nigdy nie będzie dobrym 
zarządcą swych finansów. Dlatego też najlepiej zrobi, jeśli administrowanie swym 
majątkiem przekaże osobie bardziej praktycznej. Siódemka jednak zna wartość 
pieniądza i na ogół jest rozsądna w swych wydatkach; potrafi dostosować się do 
ustalonego wcześniej budżetu, a jeśli zaistnieje taka potrzeba - "zacisnąć pasa" i 
oszczędzać.  

Życie uczuciowe  

Osobom o tej wibracji jest niewątpliwie trudniej niż innym znaleźć szczęście i 
stabilizację w związkach. Siódemki, tak często podziwiane za swą wiedzę, 
rozsądek i roztropność, w sprawach uczuciowych nie mają tylu wielbicieli, co 
osoby o innych wibracjach.  

Pozorny chłód i obojętność Siódemek nie czyni z nich osób szczególnie 
popularnych. One same zdają sobie z tego sprawę, ale nic na to nie mogą 



poradzić. Tak więc, tworzy się swego rodzaju błędne koło, a wynikiem tej sytuacji 
jest coraz większe izolowanie się Siódemek od reszty świata. Elokwencja i 
erudycja, jakie wykazują, dyskutując na tematy filozoficzne czy naukowe, 
ulatniają się w momencie, gdy osoby te próbują wyrazić swe uczucia.  

Są to wieczni marzyciele, uczuciowi, wrażliwi i może właśnie owa głębia uczuć 
sprawia, że Siódemki stają się tak nieśmiałe i zamknięte w momencie ich 
okazywania. Intensywnie przeżywają uczucia, lecz prawie niemożliwym dla nich 
jest wyrażenie ich słowami, co jest przyczyną wielu niepowodzeń i rozczarowań w 
życiu. Często klasyfikowane, bez powodu, jako osoby chłodne, obojętne czy bierne 
są po prostu zbyt dumne, żeby zaprzeczyć temu lub pozwolić, żeby inni odkryli ich 
wrażliwość na zranienie.  

Siódemki charakteryzuje galanteria, subtelność, uprzejmość i dobre wychowanie, 
nigdy wylewność czy spontaniczność w okazywaniu swych uczuć. Powinny zatem 
bardzo się zastanowić, zanim wybiorą swego towarzysza na całe życie.  

W zasadzie najodpowiedniejszym dla nich partnerem byłaby Siódemka, a także 
Czwórka lub Dziewiątka. Czwórka jest bowiem poważna, opanowana, rozsądna i 
równie powściągliwa, jak Siódemka. Dziewiątka natomiast obdarzona jest 
podobną intuicją i magnetyzmem, a także ciekawością świata i dążeniem do 
doskonałości duchowej. Z nią, jak z żadnym innym Numerem, mogą zgłębiać 
tajniki duszy.  

Mimo że 3 i 5 imponują 7 entuzjazmem i witalnością, na dłuższą metę kontakt z 
nimi może się okazać męczący. Siódemka bowiem nie wytrzyma ich niestałości i 
lekkomyślności. Jedynki i Ósemki są zbyt agresywne i zuchwałe dla 7. Jednak ze 
wzglądu na ich polot, aktywność i duszę zwycięzców, Siódemki będą tolerować te 
różnice. Należy również pamiętać, że osoby o tej wibracji szanują i podziwiają u 
innych talent i inteligencję.  

Pomimo że 2 i 6 na ogół nie mają problemów w kontaktach z ludźmi, ich związki z 
7 nie będą zbyt udane. Wrażliwe, czułe i pełne słodyczy zarówno 6, jak i 2 
nieustannie domagają się okazywania im uczuć i utwierdzania w nich 
przekonania, że są kochane. Siódemki nie są w stanie im tego zapewnić. Dlatego 
też związek ich nie będzie satysfakcjonujący dla obu stron.  

Dzieci-Siódemki od małego wyróżniają się powagą oraz tym, że zwykle są nad 
wiek rozwinięte intelektualnie. Zarówno wiedzą, jak i zachowaniem przerastają 
swych rówieśników. Marzycielskie, o niezwykle bogatej wyobraźni, często 
sprawiają wrażenie nieobecnych, pogrążonych we własnym świecie. Na ogół są to 
dzieci spokojne, którym należy zapewnić ciekawe lektury i zabawy polegające na 
logicznym myśleniu.  

Siódemki mają natomiast pewne trudności z przystosowaniem się do roli 
rodziców. Są odpowiedzialne i sumienne w wypełnianiu swych rodzicielskich 
obowiązków, czasami jednak zbyt wiele wymagają od swych dzieci. Żadne dziecko 
nie może być tak poważne, perfekcyjne i odpowiedzialne, jakby sobie tego życzyły 



Siódemki. Dlatego też powinny starać się, aby ich stosunki z dziećmi były oparte 
na przyjaźni, partnerstwie i większej spontaniczności.  

Uwagi dodatkowe  

Misją Siódemek jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości i służenie 
radą, i pomocą tym wszystkim, którzy pragną rozwijać się duchowo i 
intelektualnie. Ponadto ich życiowym celem powinno być dzielenie się wiedzą, 
którą zgłębiły podczas swych poszukiwań Prawdy i Absolutu.  

Planeta: Księżyc, Neptun  

Kamień: ametyst 

Metal: cynk, cyna  

Znak zodiaku: Ryby, Panna  

Dzień: niedziela, poniedziałek  

Kolory: niebieski, srebrny, brązowy 

Szczęśliwe liczby: 7, l, 5. 

Sławne Siódemki: Franciszek Liszt, Luis Buriuel, Greta Garbo, John Kenneth 
Gailbraith, Yoltaire, Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Fryderyk Nietzsche, Ortega 
y Gasset, Fiodor Dostojewski, Stendhal, Marilyn Monroe, Paul Gaugin, Ludwik 
Pasteur, Johann von Schiller, Prosper Merimee, James Dean, La Fon-taine, 
Montesąuieu, Królowa Hiszpanii Zofia, Soraya. 

 

LICZBA 

 

Charakter - osobowość 

Liczba ta symbolizuje siły materialne, służące człowiekowi w zrealizowaniu jego 
celów. Mówi nam ona o najwyższej sprawiedliwości, o nagrodzie czekającej 
człowieka, jeśli na nią zasłużył poprzez swe wysiłki.  

Wibracja ta jest najpotężniejsza spośród wszystkich wibracji i silnie działa w 
Portrecie Numerologicznym. Osoby urodzone pod jej wpływem bardziej niż 
pozostałe są energiczne, bojowe, ambitne, zdolne, zrównoważone, pewne siebie. 



Posiadają niezwykle silną osobowość. Odznaczają się często skrajnymi poglądami, 
impulsywnym i zdecydowanym charakterem, są zuchwałe, odważają się na to, o 
czym inni nawet nie śnią. Ósemki ufają tylko sobie, a ich decyzje oparte są na 
rzeczowej analizie wszystkich "za" i "przeciw" danej sprawy.  

Osoby te świadome są swych umiejętności, a ponieważ nie boją się ciężkiej, 
wytrwałej pracy i ryzyka, często osiągają zamierzone cele. Ich wytrwałość i upór 
nie mają sobie równych. Dlatego też nie dziwi fakt, że Ósemka związana jest z 
władzą, siłą, sławą i sukcesami w każdej dziedzinie. Liczba ta obfituje w ludzi 
sukcesu, którzy nierzadko zaczynali "od zera" i musieli ciężko walczyć, aby 
wspinać się po drabinie społecznej. Dla Ósemek nie istnieją bowiem przeszkody 
nie do pokonania, wręcz przeciwnie - problemy są dla nich wyzwaniem. Rozumują 
w sposób praktyczny, pozytywny i konstruktywny, są ponadto obdarzone 
zdrowym rozsądkiem i praktycyzmem. Widzą rzeczy takimi, jakie są i nie 
oszukują siebie samych ani nie pozwalają na to innym.  

Ósemki, jak już wspomnieliśmy, odznaczają się ekstremalnymi i radykalnymi 
poglądami, i przeważnie nie uznają kompromisów. Dla nich wszystko jest albo 
białe, albo czarne, chcą mieć wszystko albo nic, teraz albo nigdy. Podziwiają 
osoby, którym się w życiu się powiodło, pogardzając wszystkim, co nijakie i 
przeciętne.  

Odwaga, zdyscyplinowanie i zdolność koncentracji stanowią największe zalety 
Ósemek. We wszystkim, co robią (interesy, praca rozrywka), pełne są 
zaangażowania, pasji i determinacji, co zaskakuje osoby mniej popędliwe.  

Ósemki są nieprawdopodobnie aktywne zarówno pod względem fizycznym, jak i 
umysłowym. W działaniu są kompetentne i nadzwyczaj skuteczne. 
Charakteryzuje je ponadto szczerość, uczciwość, prawość, prostolinijność, a także 
niezależność. Nienawidzą kłamstwa, hipokryzji oraz intryg. Można mieć do nich 
pełne zaufanie, gdyż nie boją się odpowiedzialności za swe czyny i słowa. Krótko 
mówiąc, są to osoby szczere i prawe.  

Ósemki potrafią podejmować właściwe decyzje i są urodzonymi przywódcami. 
Posiadają wybitne zdolności organizatorskie, uwielbiają kierować i rozkazywać. 
Ich osobowość i liczne zalety sprawiają, że podwładni Ósemek z ochotą i 
zaufaniem spełniają ich polecenia.  

Osoby o tej wibracji mają niezwykły dar przekonywania, wrodzoną znajomość 
duszy ludzkiej, toteż z łatwością pozyskują otoczenie dla swych celów. Nic 
dziwnego, że często stają się osobami wpływowymi, cieszą się społecznym 
autorytetem i szacunkiem.  

Ósemki są bardzo sprytne, roztropne i nieugięte w swych dążeniach. Zawsze są 
gotowe do walki, ale tylko po to, aby zwyciężyć. Odznaczają się ogromną ambicją i 
wielkim zaangażowaniem w to, co robią. Wiara i zapał, jakimi się charakteryzują, 
mogą uczynić z nich fanatyków religijnych, bądź politycznych.  



Wspomnieliśmy już wcześniej, że Ósemki częściej niż inne osoby osiągają życiowe 
sukcesy w każdej wybranej dziedzinie. To prawda, że wytrwałość jest jedną z 
najważniejszych cech, pomagających w osiągnięciu sukcesu, lecz Ósemki powinny 
mieć na uwadze, że upór i zawziętość przesłaniają rozsądek i obiektywność. 
Przekonani, że zawsze się ma rację, nie przyznawanie się do własnych błędów, 
nieliczenie się z innymi i chęć dominacji za wszelką cenę może prowadzić do 
porażki i autodestrukcji.  

W przypadku tej wibracji bardzo negatywny może być nadmiar ambicji. Ósemki 
często przywiązują zbyt dużą wagę do pieniędzy, sukcesu, pozycji społecznej i 
dóbr materialnych. Bywa, że nie potrafią cieszyć się tym, co mają, chcąc ciągle 
więcej i więcej. W pocie czoła pracują, aby zrealizować swe cele, a gdy już je 
osiągną, mają "na oku" coś nowego, nowy szczyt do zdobycia...  

Ta "nie kończąca się historia" sprawia, że czują się sfrustrowane i nigdy nie 
zadowolone. Ponieważ są aktywne i niespokojne aż do przesady, wciąż planują 
zmiany, co prowadzi do osłabienia starań i łatwo zamienia sukces w porażkę.  

Bardzo często Ósemki mają opinię osób autorytarnych i zbyt wymagających. 
Wyobrażają sobie, że wszyscy ludzie angażują się we wszystko równie 
intensywnie, jak one same.  

Wibracja ta obdarza ogromną siłą, toteż osoby urodzone pod jej wpływem są w 
stanie wiele wytrzymać i na ogół potrafią panować nad własnymi emocjami. Jeśli 
jednak ktoś je sprowokuje, wybuchają z niezwykłą gwałtownością. W takich 
sytuacjach tracą wszelkie panowanie nad sobą i reagują agresywnie i 
impulsywnie, nie myśląc o konsekwencjach takiego postępowania. Gwoli prawdy 
warto jednak dodać, że projekcja ta musi być naprawdę duża. Ponieważ wibracja 
Liczby 8 jest wibracją krańcowości, znajdziemy tu dwa rodzaje temperamentów. Z 
jednej strony będą to osoby o bardzo rozwiniętej zdolności do samokontroli, z 
drugiej zaś spotkać można Ósemki nie potrafiące zapanować nad swymi 
zmiennymi nastrojami i wybuchowym charakterem.  

Jednym z najważniejszych zadań ich życia będzie zatem praca nad ujarzmieniem 
swego temperamentu, który niejednokrotnie jest ich największym wrogiem.  

Jak już wspomnieliśmy, osoby o tej wibracji należą do najodważniejszych spośród 
wszystkich Liczb Skali Numerologicznej. Ich hart ducha nie podlega dyskusji i 
sprawdza się zawsze w sytuacjach największego niebezpieczeństwa. Ósemki nie 
znają lęku, a kiedy inni tracą głowę, one postępują z zimną krwią, całkowicie 
panując nad sytuacją. Nic dziwnego zatem, że w takich przypadkach wszyscy się 
im podporządkowują, ślepo spełniając ich polecenia. Ósemki bowiem zawsze 
potrafią chaos zmienić w porządek, a tym samym zapobiec większym 
nieszczęściom.  

Osoby te charakteryzuje poza tym wielkie poczucie sprawiedliwości i etyki. 
Zarówno w swym postępowaniu, jak i w swych opiniach starają się być 
bezstronne, obiektywne i uczciwe. Posiadają ponadto ogromny szacunek dla 



ideałów takich, jak honor czy godność, dlatego też szukają towarzystwa ludzi 
powszechnie szanowanych i znanych z nieskazitelnej postawy. Wiele osób uważa 
jednak Ósemki za interesowne i oportunistyczne. Bierze się to stąd, że niektórzy 
przedstawiciele tej Liczby potrafią być bardzo szorstcy i nieprzyjemni wobec tych, 
którzy są dla nich niewygodni czy przeszkadzają im w realizowaniu ich celów. Są 
natomiast wielkoduszni, mili i uprzejmi, kiedy mają na to ochotę lub jeśli dana 
osoba przypadnie im do gustu. Dlatego też, mimo swego talentu, wyobraźni, 
dynamizmu i innych cech ułatwiających im drogę do sukcesu, powinny Ósemki 
pamiętać, że uda się go osiągnąć jedynie wtedy, gdy poskromią nieco swą ambicję, 
wybujały temperament oraz nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych.  

Negatywny aspekt tej wibracji przejawia się między innymi w tym, że osoby 
pozostające pod jego wpływem są egoistyczne, złośliwe, nieufne aż do przesady, 
chciwe, a nawet okrutne i mściwe. Materialiści nie przebierają w środkach, aby 
osiągnąć swój cel. Kpią sobie wówczas z wszelkich zasad etyki, nadużywają swej 
władzy, są nietolerancyjne i zawzięte. Nie znają litości ani współczucia, są zimne, 
egocentryczne i wyrachowane.  

Osoby o tej wibracji powinny uważać, aby ich silny charakter i niezłomna wola 
nie stały się przyczyną nadużyć, prowadzących z kolei do życiowej i porażki. 
Warto w tym miejscu dodać, że wibrację tę charakteryzują krańcowości, toteż 
spotykam niejedną Ósemkę, będącą całkowitym zaprzeczeniem wyżej 
wymienionych cech, a więc tchórzliwą, nieśmiałą i niezdecydowaną.  

Powołanie - zawód  

Osoby o tej wibracji mogą osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą. Najlepsze 
jednak sukcesy czekają je w świecie wielkiej finansjery, polityki i biznesu. Osoby 
te triumfują wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą plany i przedsięwzięcia na 
wielką skalę. Wyróżniają się w każdej dziedzinie, w której mogą wykazać się 
celnością sądów, zdrowym rozsądkiem i umiejętnością trafnej oceny sytuacji, a 
także gorliwością, stanowczością, konsekwencją w realizowaniu zamierzeń oraz 
dynamizmem, i energią.  

Ósemki są wyśmienitymi organizatorami, pełnymi inicjatywy, potrafiącymi 
zachęcić współpracowników do działania i urzeczywistnienia najśmielszych nawet 
pomysłów. Odznaczają się przy tym ogromną samodyscypliną i umiejętnością 
koncentracji. W istocie, gdy Ósemka ma jakieś problemy czy sprawy do 
rozwiązania, zapomina o całym świecie. Nie liczy się dla niej nikt i nic, co nie jest 
związane z aktualnie interesującą ją sprawą. Dopiero gdy ją zakończy, odzyskuje 
poczucie rzeczywistości.  

Osoby o tej wibracji obdarzone są ogromną siłą fizyczną i wytrzymałością, 
również psychiczną. Pozwala im ona znieść to nieustanne napięcie, w którym 
żyją, będąc stale w pogoni za zrealizowaniem swych ambicji i dążąc do 
wyróżnienia się z otoczenia.  



8 jest liczbą "mentalną"; osoby urodzone pod jej wpływem mają jasny, chłodny 
umysł, a także zdolność do postrzegania wszystkich aspektów danej sprawy, co 
jest wyjątkowo przydatne w świecie biznesu. Zdolności handlowe Ósemek są 
znaczne; osoby te w instynktowny sposób wiedzą kiedy i jak angażować się w 
dane przedsięwzięcie. Ci urodzeni gracze, zimni i wyrachowani, potrafią i lubią 
ryzykować, polegając zawsze na swym niezawodnym instynkcie.  

Wszystkie te cechy czynią z Ósemek osoby szczególnie predestynowane do tego, 
aby osiągnąć sukcesy wszelkiego typu. Powinny jednak uważać przy wyborze 
zawodu, gdyż te same zalety źle ukierunkowane, mogą stać się dla nich 
zagrożeniem.  

Osoby z tej grupy numerologicznej najlepiej sprawdzą się jako: adwokaci, 
sędziowie, dyrektorzy firm, wykładowcy, liderzy polityczni, finansiści, 
inżynierowie, chirurdzy, wynalazcy i doradcy.  

Mogą również osiągnąć najwyższe stopnie wojskowe, a także stanowiska 
polityczne czy dyplomatyczne. Jednocześnie, mogą święcić triumfy we wszystkich 
dyscyplinach sportowych, zwłaszcza związanych z rywalizacją, ryzykiem i 
niebezpieczeństwem, jak np. wyścigi samochodowe czy skoki spadochronowe. 
Wśród Ósemek znajdziemy również wielu pilotów doświadczalnych, trenerów 
sportowych i... harcerzy.  

Dobrze idzie im praca w handlu, bankowości i przemyśle, zwłaszcza na 
stanowiskach kierowniczych. Mogą się sprawdzić również jako policjanci i 
detektywa, strażacy lub urzędnicy administracji publicznej.  

Osoby znajdujące się pod wpływem tej wibracji mogą być doskonałymi 
księgowymi, ekonomistami i ekspertami w dziedzinie informatyki. Niezastąpione 
są również jako szefowie korporacji, dyrektorzy dużych firm, a nawet jako 
mężowie stanu i głowy państw.  

Z liczbą 8 związane są także: broń, ładunki wybuchowe, instrumenty 
chirurgiczne, materiały budowlane, elektryczność i elektronika. Dlatego też osoby 
o tej wibracji stają się uznanymi chirurgami, mechanikami czy wojskowymi. 
Dobrze sobie również radzą z obsługą i naprawą wszelkiego typu urządzeń.  

Szansę na sukces mają także, zajmując się handlem nieruchomościami, handlem 
międzynarodowym oraz prowadzeniem restauracji i hoteli.  

Jak już wspomnieliśmy, osoby o tej wibracji mogą realizować wielkie inwestycje, 
pod warunkiem jednak, że wykażą więcej zmysłu dyplomatycznego i będą w 
stanie zapanować nad swym temperamentem, a także, jeśli będą unikać 
podejmowania pochopnych decyzji i gwałtownych reakcji. Skłonności te mogą 
bowiem zniweczyć to wszystko, co Ósemki zdobyły, nierzadko kosztem wielu 
wysiłków i wyrzeczeń.  



Jako urzędnicy, osoby te są odpowiedzialne, sumienne i efektywne. Czasami 
jednak mogą wzbudzać zazdrość wśród swych kolegów z pracy, jako że zbyt często 
się wyróżniają, a ich aktywność i energia mylone są z oportunizmem.  

Jako szefowie natomiast, Ósemki starają się być sprawiedliwe, ale grozi im 
niechlubna sława osób autorytarnych i zbyt wymagających. Są bowiem mało 
dyplomatyczne i wymagają od swych podwładnych tyle samo, co od siebie (czyli 
wiele), co spotyka się z niechęcią i niezrozumieniem bardziej leniwych 
pracowników.  

Sprawy materialne  

Ósemki mają wyjątkowy talent w sprawach finansowych. Nadzwyczajna 
umiejętność panowania nad sobą, właściwa większości osób o tej wibracji, ułatwia 
im zdobywanie pieniędzy, a ich inwestycje najczęściej są bardzo udane. Ósemki 
są na ogół większymi materialistami niż osoby o innych wibracjach. Umysłowość 
Ósemek skłania je bardziej ku praktycznej i utylitarnej stronie życia niż ku 
filozoficznym i intelektualnym rozmyślaniom. Z tego też powodu, ich plany 
życiowe mają na celu zwykle polepszenie sytuacji materialnej i społecznej. 
Ósemki działają z myślą o przyszłości.  

Zdobycie pieniędzy przychodzi Ósemkom łatwiej niż innym. Osoby o tej wibracji 
często gromadzą olbrzymie fortuny, które zawdzięczają własnej pracy i 
inteligencji. Osiągają zwykle to, o czym marzą, a jest to najczęściej sława, prestiż 
lub majątek. Powinny jednak mieć się na baczności, aby nie przesadzić z tą 
zachłannością, gdyż bywa ona nierzadko przyczyną porażek i utraty pozycji, o 
którą tak bardzo walczyły. Poza tym, jak już powiedzieliśmy przy innej okazji, 
osoby te nie potrafią cieszyć się tym/co osiągnęły; po zdobyciu jednego szczytu 
natychmiast wyznaczają sobie następny, jeszcze wyższy. Taka postawa sprawia, 
że Ósemki nigdy nie są zadowolone; żyją w ciągłym napięciu, a ponadto zbyt 
często ryzykują, narażając swą pozycję i nierzadko dzieło swego życia.  

Mimo że osoby te nie aprobują marnotrawstwa czy rozrzutności, same są hojne 
wobec swojej rodziny, chętnie też wspomagają finansowo wszelkie akcje 
charytatywne. Nie skruszą natomiast ich serc żebracy i wszelkiego rodzaju 
pasożyty społeczne, których zresztą z łatwością rozpoznają. Zanim zdecydują się, 
aby komuś pomóc, muszą się przekonać, że dana osoba zrobiła wszystko, co w jej 
mocy lub że padła ofiarą nieszczęśliwego splotu okoliczności niezależnych od niej 
samej.  

Życie uczuciowe  

Podobnie jak w każdej innej dziedzinie życia, w kontaktach osobistych Ósemki 
zwykle są zaborcze. Nie mają wielu tzw. przyjaciół od serca. Z jednej strony 
nieczęsto mają okazję spotkać osobę zdolną sprostać ich wymaganiom, z drugiej 
zaś zbyt są zajęte wspinaniem się na kolejny "szczyt" w ich karierze.  



Poza tym, w stosunkach z innymi ludźmi Ósemki nieświadomie starają się ich 
sobie podporządkować.  

Osoby te są mimo to dobrymi i lojalnymi przyjaciółmi, zdolnymi do wielkich 
poświęceń. Wymagają jednak tego samego od swoich przyjaciół. Jako wrogowie 
natomiast, osoby te mogą wzbudzać prawdziwy popłoch. Walczą uczciwie, ale 
zawzięcie i nigdy nie zapominają doznanych uraz. Pod tym względem są 
bezkompromisowe. Można być pewnym, że wcześniej czy później pomszczą swe 
krzywdy lub upokorzenia.  

Osoby o mniej silnej wibracji czują nieodparty pociąg do porywczych i "ognistych" 
Ósemek i są gotowe pójść na wszelkie ustępstwa, aby zdobyć ich przyjaźń lub 
miłość.  

Dynamizm, niebanalna osobowość oraz pewien nieuchwytny czar czyni z Ósemek 
osoby niezwykle atrakcyjne dla płci przeciwnej, wzbudzając często prawdziwe 
namiętności.  

A one same? Jak zachowują się wobec okazywanych im uczuć? Jak możemy się 
domyślać, również i w tym przypadku kierują się zasadą "wszystko albo nic". 
Jednak, mimo że nieustannie oscylują między skrajnościami (gorąca namiętność 
albo obojętność), w ich przypadku obojętność nie oznacza braku miłości. Wynika 
ona po prostu z faktu, że kiedy Ósemki pochłonięte są jakimś problemem, 
wszystko inne przestaje się dla nich liczyć; nie potrafią i nie mogą myśleć o czymś 
innym. Same natomiast wymagają od partnera całkowitego oddania i 
podporządkowania się. Nie zadowoli ich przelotnie okazywana czułość i miłość; 
musi być to Miłość przez duże M, całkowita i totalna. Nic dziwnego, że ich 
związki uczuciowe przypominać będą huśtawkę. Ale jednego możemy być pewni: 
związki te nigdy nie będą nudne.  

Pełne słodyczy i wewnętrznego spokoju Dwójki i Szóstki zapewnią równowagę i 
harmonię, których tak bardzo potrzebują bojowe i nerwowe Ósemki.  

Związek Ósemki z 4, 7 lub 9 może okazać się szczęśliwy, mimo że osoby o tych 
wibracjach na ogół niechętnie zawierają trwałe związki.  

Towarzyskie, dynamiczne, spontaniczne, o iście merkuriuszowskim 
temperamencie 3 i 5 mogą stworzyć trwały i szczęśliwy związek z Ósemkami, 
chociaż istnieje obawa, że ewentualne konflikty Piątek z tymi ostatnimi 
przypominać będą bardziej homeryckie boje niż intelektualne dyskusje.  

Niewielkie szansę na szczęśliwe życie mają natomiast Ósemki z Jedynkami, a 
także z osobami o tej samej wibracji. Obie te wibracje są bowiem równie 
wybuchowe, agresywne i lubiące dominować, co może powodować liczne problemy 
i spięcia, a w konsekwencji być przyczyną rozwodów.  

Dzieci o tej wibracji od najmłodszych lat wykazują silną osobowość. Przeważnie 
są samowystarczalne, zdecydowane, odważne i rezolutne. Te inteligentne osóbki 



dokładnie wiedzą, czego chcą i, co chciałyby w życiu osiągnąć. Zwykle są poważne, 
pełne rezerwy i opanowane. Bywają jednak również dzieci-Ósemki wybuchowe, 
agresywne i kłótliwe. Wychowanie ich powinno opierać się na sprawiedliwości i 
uczciwości, nigdy bowiem nie uzyska się dobrych rezultatów, postępując z nimi w 
sposób gwałtowny i nadużywając rodzicielskiej władzy.  

Jako rodzice natomiast, Ósemki wykazują, niestety, skłonności do dominacji. 
Często są zbyt surowe i wymagające, ale zawsze uczą swe dzieci szczerości, 
uczciwości i bezstronności. Jedyna rada, jakiej potrzebują to ta, żeby starały się 
być trochę bardziej czułe i wyrozumiałe, a mniej nieugięte.  

Uwagi dodatkowe  

Powołaniem życiowym osób urodzonych pod wpływem wibracji Liczby 8 jest 
wykorzystanie ogromnej energii i równie wielkiej ambicji tak, aby przynosiły 
korzyści bliźnim. Ich karmą jest uświadomienie sobie, a następnie nauczenie 
innych, jak planować i zrealizować swe projekty, aby osiągnąć materialne 
korzyści, a także, jak w sposób uczciwy i bezstronny korzystać z władzy czy 
autorytetu, jaki posiadają, mając na celu dobro innych, nie tylko własne 
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Charakter - osobowość 

Liczba ta, zamykająca Skalę Numerologiczną, mówi nam o dojrzałości duchowej, 
o osiągnięciu najwyższego etapu w rozwoju duchowym i o zrozumieniu, że jedynie 
miłość otwiera drzwi ku nowym wymiarom ludzkiej egzystencji.  

Osoby o tej wibracji wyróżniają się niezwykłą wrażliwością na wszelkie bodźce 
zewnętrzne, a także zdolnością jasnowidzenia. W intuicyjny sposób przewidują to, 
co ma nastąpić, z łatwością też przenikają dusze, ukryte myśli innych osób. Owa 
intuicja i duchowe bogactwo stanowią dla nich nieustanną inspirację do dalszego 
rozwoju i pomagają w nawiązaniu kontaktu z Kosmiczną Esencją (Absolutem).  

Mało jest osób równie szlachetnych, altruistycznych i pełnych poświęcenia, co 
Dziewiątki. Są one bowiem wyjątkowo wyczulone na potrzeby bliźnich, nigdy nie 
przechodzą obojętnie wobec bólu czy ludzkiej krzywdy.  

Inteligentne, aktywne, o bogatej wyobraźni, osoby te cechuje lotność umysłu, 
pomysłowość i umiejętność znajdowania wyjścia z każdej sytuacji; odnoszą 
sukcesy tam, gdzie inni przegrywają.  

Jedną z zasadniczych zalet Dziewiątek jest dar obserwacji. Posiadają przy tym 
umysł jasny, przenikliwy i bystry; nic nie ujdzie ich uwadze. Orientują się nie 
tylko w tych sprawach, które dotyczą ich samych, ale także wszystkiego, co dzieje 
się naokoło. Zdolne są wychwycić najsubtelniejsze nawet niuanse zachowania 
ludzkiego.  

Dziewiątki są to osoby energiczne, aktywne, ceniące doskonałość i perfekcję we 
wszystkim. Należą do pracowników sumiennych i zdyscyplinowanych, zawsze 
wymagających od siebie maksimum oddania i wysiłku.  

Osoby te mają skłonności do dominacji i najchętniej sprawowałyby pieczę nad 
sprawami swych bliskich i znajomych. Otoczenie często ma o to do nich słuszny 
żal, nikt bowiem nie lubi wtrącania się we własne sprawy, nawet jeśli jest to 
osoba tak kompetentna i życzliwa, jak Dziewiątka.  

Osoby o tej wibracji mają często gwałtowne usposobienie, jak też skłonność do 
dramatyzowania i wyolbrzymiania nieistotnych spraw.  

Bardzo często wykazują brak poczucia rzeczywistości, do czego niechętnie się 
przyznają.  

Ponieważ Liczba 9 symbolizuje uniwersalną miłość, osoby o tej wibracji świetnie 
się nadają do kierowania instytucjami i organizacjami charytatywnymi, chętnie 
pomagają ludziom pokrzywdzonym przez los. Odważne i szlachetne, Dziewiątki 
są najlepszymi obrońcami praw człowieka i filantropami, posiadają bowiem 
rzadką zdolność wczuwania się w problemy bliźnich. Zapałowi, z jakim angażują 
się te osoby w dobroczynną działalność, nie jest w stanie dorównać przedstawiciel 
żadnej innej wibracji. Dziewiątki inspirują innych do działania, uszlachetniając i 



obdarzając miłością wszystko dookoła, a ci, z którymi mają do czynienia, czują się 
przy nich lepsi i mądrzejsi. Największym marzeniem i pragnieniem osób o tej 
wibracji jest sprawić, aby świat stał się lepszy i szczęśliwszy. Dziewiątka 
realizuje się zatem jedynie przez służbę dla innych, w intuicyjny sposób 
przeczuwając, że tym samym wzbogaca siebie samą i posuwa się naprzód na swej 
drodze duchowej.  

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji na ogół wywierają miłe wrażenie i 
szybko zyskują sympatię i zaufanie. Są bowiem uprzejme, dyskretne i subtelne. 
Jednocześnie mogą wydawać się dziwne i ekstrawaganckie, gdyż nierzadko 
kierują się własnymi normami postępowania, niezrozumiałymi dla otoczenia. 
Dlatego też trudno je zrozumieć osobom mniej hojnie obdarzonym przez los, 
zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym.  

Nadzwyczaj niezależne i dumne, nie znoszą żadnych więzów, wszelkich form 
przymusu czy poddaństwa. Dziewiątki potrzebują całkowitej wolności myśli i 
działania. Usychają i spalają się od środka w środowiskach zamkniętych i 
ograniczonych intelektualnie, rozkwitają natomiast w wielkich otwartych 
przestrzeniach zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w przenośni. Poczucie 
wolności, możliwość pójścia w dowolnym kierunku i robienia tego, na co się ma 
ochotę, są dla nich równie niezbędne do życia, jak powietrze. Dlatego też 
Dziewiątki uwielbiają podróże do egzotycznych, nie uczęszczanych miejsc. Nie 
potrzebują przy tym wielkich wygód; do szczęścia wystarczy im śpiwór, dużo 
wolnego czasu i szeroka droga...  

Chociaż otoczenie odbiera je jako osoby wesołe, towarzyskie i komunikatywne, to 
jednak większość Dziewiątek lubi samotniczy tryb życia, a ich związki z ludźmi 
często są powierzchowne i nietrwałe. Zachowują zawsze pewien dystans, rezerwę 
i niezależność, co nie sprzyja nawiązywaniu głębszych przyjaźni. Charakter tych 
osób stanowi prawdziwą zagadkę, gdyż z jednej strony głęboko przeżywają 
wszystko, co dotyczy ich bliźnich, zwłaszcza będących w potrzebie, z drugiej zaś 
nigdy nie oddają się nikomu ani niczemu całkowicie i do końca. Sprawiają 
wrażenie, jakby duchem znajdowały się gdzieś bardzo daleko, w krainach, do 
których nikt poza nimi nie ma dostępu.  

Osobowość Dziewiątek jest fascynująca. Osoby te odczuwają niezaspokojony głód 
wiedzy, ale mimo to ich zainteresowanie danym tematem nie jest zbyt trwałe. 
Ludzie ci pragną bowiem wszystko poznać i ogarnąć swym umysłem i z pewnością 
niewiele jest osób, które z taką pasją i zaangażowaniem oddają się interesującej 
je sprawie.  

Dziewiątki miłują ład i porządek; walczą, aby na świecie zapanowała 
sprawiedliwość. W swym działaniu kierują się szczytnymi ideałami, jednak ich 
uczciwość i szlachetność mogą obrócić się przeciwko nim samym i zostać 
wykorzystane przez osoby sprytne i pozbawione zasad moralnych.  

Otoczenie jest zafascynowane żywotnością, entuzjazmem i szlachetnością 
Dziewiątek. Jednak osoby, które je lepiej poznały, wiedzą, że posiadają one 



również "drugie oblicze"; potrafią być aroganckie, impulsywne i kłótliwe. Często 
sprawiają wrażenie, jakby specjalnie szukały powodów do swarów. Często też 
mówią to, co czują, nie przejmując się konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć z 
takiego postępowania. Ich repliki są cięte i uszczypliwe, bardzo trudno jest 
wygrać słowną bitwę z Dziewiątką.  

Osoby o tej wibracji często przejawiają rewolucyjne skłonności, nie boją się 
postępować wbrew powszechnie uznanym normom społecznym. Zawsze pragną 
być uczciwe wobec siebie i nie przejmują się, jeśli ich zasady nie odpowiadają 
większości. W swej walce o sprawiedliwość Dziewiątka gotowa jest ujawnić i 
przeciwstawić się każdej manipulacji lub nadużyciu. Niejedna Dziewiątka 
wykorzystuje swą elokwencję i przy pomocy płomiennych przemówień potrafi 
zachęcić i popchnąć uciśnionych do walki o swe prawa.  

Idealizm, emocjonalność oraz "głód sprawiedliwości" i humanitaryzm czynią z 
Dziewiątek osoby zdolne do największych poświęceń w momencie, gdy poruszy je 
do głębi jakaś sprawa i uznają ją za godną walki. Są to Don Kichoci często żyjący 
we własnym wyimaginowanym świecie marzeń.  

Wibracja, o której mowa, symbolizuje odnowę, odmłodzenie i ewolucję. Głęboka 
umysłowość i szerokie horyzonty osób urodzonych pod wpływem tej wibracji, 
czynią je wybitnie podatnymi na zdolności parapsychologiczne; nierzadko 
posiadają dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości. Dziewiątka, podobnie 
jak Siódemka, wydaje się obcować z Absolutem, z "Istotą Wszechświata".  

Osoby o tej wibracji kierują się raczej intuicją i emocjami niż intelektem czy tzw. 
zdrowym rozsądkiem. Nade wszystko pragną zgłębić mroki ludzkiej psychiki i 
przeniknąć to, co ukryte.  

Osoby te w dość specyficzny sposób pojmują religię; nie oznacza ona dla nich 
podporządkowania się ściśle określonym normom czy doktrynom. Dziewiątki 
przypominają mistyków i filozofów, dążących do osiągnięcia wyższej świadomości 
psychicznej i obdarzonych ożywczą i inspirującą otoczenie energią.  

Dziewiątki odznaczają się ponadto powagą i zdolnością do analizy własnych 
stanów wewnętrznych. Cechy te, jak i pozostałe, wykorzystują zawsze z 
pożytkiem dla innych, nigdy tylko dla siebie.  

Naturalna elegancja, godność i wewnętrzne dostojeństwo przyczyniają się do 
ogólnego wrażenia równowagi i spokoju, jakimi emanują Dziewiątki. Wrażenie to 
jednak może okazać się mylne, gdyż w rzeczywistości osoby te są nerwowe i 
bardzo wrażliwe. Potrafią natomiast ukryć swe emocje i nie okazywać ich nikomu 
z wyjątkiem najbliższych im osób.  

"Negatywne" Dziewiątki są kapryśne, egoistyczne i nadwrażliwe. Nie znoszą 
wszelkiego sprzeciwu, są przy tym gwałtowne, agresywne i wyniosłe. Mają 
skłonność do wyolbrzymiania cudzych błędów, do swoich zaś wad odnoszą się z 
pobłażaniem. Fatalistyczne, neurotyczne i nieufne, często obwiniają los i innych 



za swe nieszczęścia. Ta egoistyczna postawa powoduje, że osoby te żyją w 
nieustannym napięciu i czują się frustrowane i rozgoryczone. Niewątpliwie, 
walka Dziewiątek z własnymi wadami nie będzie łatwa. Powinny swym życiem 
dawać świadectwo, że człowiek jest czymś więcej, niż tylko materią. Ich życiowym 
powołaniem jest bycie dla innych "światłem", które rozjaśni, uszlachetni i ukaże 
prawdziwy sens życia tych wszystkich, których los z nimi zetknął. Tylko w ten 
sposób Dziewiątki odnajdą szczęście i pełnię swej egzystencji.  

Powołanie - zawód  

Żywa inteligencja, dar obserwacji, skuteczność w działaniu i zdolność 
rozwiązywania wszelkich problemów sprawiają, że Dziewiątki mogą osiągnąć 
sukces w każdej dziedzinie. Niemniej, najlepsze rezultaty uzyskają wykonując 
pracę zgodną z ich osobowością i charakterem.  

Z powyższego jasno wynika, że Dziewiątki są szczególnie predysponowane do 
pracy na rzecz społeczeństwa i ludzkości. Osoby te, powtórzmy to jeszcze raz, 
mają wszelkie dane, aby realizować w swym życiu zawodowym najwspanialsze i 
najbardziej szczytne ideały.  

Bezinteresowność i szlachetność duszy, cechy typowe dla Dziewiątek, sprawiają, 
że osoby załamane, przeżywające ciężkie chwile, szukają u nich pociechy i rady. 
Nic bowiem tak bardzo nie poruszy Dziewiątki, jak cudze nieszczęście i ból. 
Gotowe są na największe poświęcenie, jeśli mogą w ten sposób komuś pomóc.  

A zatem osoby te będą doskonałymi psychiatrami, pediatrami czy psychologami, 
a także pielęgniarzami, misjonarzami i wszelkiego rodzaju opiekunami 
społecznymi. Na ogół Dziewiątki nie mają sobie równych jako doradcy i 
przewodnicy duchowi, a także wychowawcy i popularyzatorzy nowych metod 
nauczania i rehabilitacji.  

Dziewiątki powinny wykorzystać swoje, zdolności parapsychologiczne, takie jak 
dar jasnowidzenia czy możliwość leczenia chorych. Jeśli poszerzą te naturalne 
umiejętności o odpowiednie studia, mogą stać się uznanymi ekspertami w 
dziedzinie "nauk tajemnych". Nie dziwi więc fakt, że mnóstwo osób o tej wibracji 
pracuje w charakterze hipnotyzerów, mediów, uzdrowicieli i przepowiadaczy 
przyszłości.  

Dziewiątki wykazują również zainteresowanie sztuką i bardzo często obdarzone 
są talentem aktorskim. Nawet jeśli nie wykorzystują tych zdolności w celach 
zarobkowych, to nieświadomie przejawiają je w codziennym życiu.  

Osoby o tej wibracji mają szansę na sukces także w innych dziedzinach sztuki 
jako muzycy, poeci, śpiewacy, malarze, a także projektanci wnętrz i szczególnie 
tancerze, ponieważ mają wrodzone poczucie rytmu.  

Mimo że Dziewiątki nie należą do osób zbyt wylewnych, potrafią doskonale 
przemawiać. Robią to w sposób tak przekonujący, że zdolne są pociągnąć za sobą 



całe masy. Powinny jednak wykorzystać te dary dla dobra innych, walcząc o 
sprawy wielkie, szlachetne i rozwój duchowy ludzi. Nic dziwnego zatem, że wśród 
Dziewiątek znajdziemy wielu kaznodziei, sławnych mówców i polityków.  

Jasny i bystry umysł, w połączeniu z bogatą wyobraźnią i dynamiczną 
osobowością czynią z Dziewiątek wybitnych ludzi pióra - pisarzy, dramaturgów, 
dziennikarzy, korespondentów i publicystów.  

Natomiast połączenie takich cech, jak: komunikatywność, powaga i pragnienie 
pogłębiania wiedzy, predysponuje je do zawodów nauczycielskich (zwłaszcza w 
szkołach średnich i na wyższych uczelniach), a także do takich dziedzin wiedzy, 
jak teologia czy filozofia.  

W dziedzinie prawa wybijają się jako sędziowie i adwokaci, najchętniej 
występujący w obronie praw człowieka i często pracujący bezinteresownie, jeśli 
ich klienci nie należą do osób, zamożnych. Nie ma natomiast takich pieniędzy ani 
osób zdolnych zmusić Dziewiątkę do występowania w obronie sprawy, do której 
nie ma przekonania.  

Powszechnie szanowane lubiane i obdarzane sympatią. Dziewiątki z łatwością 
potrafią kształtować opinię otoczenia. Dlatego też świetnie sobie radzą w każdej 
dziedzinie związanej z handlem -jako sprzedawcy, akwizytorzy, komiwojażerowie, 
a także pośrednicy w handlu nieruchomościami, marszandzi oraz maklerzy 
giełdowi i bankierzy.  

Osoby o tej wibracji - jak już mówiliśmy - są komunikatywne, bezpośrednie i 
pełne entuzjazmu. Cechy te niewątpliwe sprzyjają pracy na takich stanowiskach, 
jak dyrektor hotelu, ośrodka wczasowego, sanatorium, a także organizator 
wycieczek, zwłaszcza dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Dziewiątki świetnie 
sobie radzą jako animatorzy i organizatorzy wielkich wydarzeń artystycznych i 
społecznych. Mogą być również doskonałymi mecenasami sztuki i promotorami 
młodych talentów.  

Niewątpliwie bardzo im będzie odpowiadała wszelka działalność wymagająca 
częstych kontaktów z ludźmi. Odpowiadają im również zawody, w których liczy 
się rywalizacja i szybkie, skuteczne działanie.  

Ponieważ Dziewiątki kochają wolność, przyrodę oraz wielkie przestrzenie, będą 
szczęśliwe, pracując jako rolnicy, pasterze, leśnicy, marynarze, piloci, geolodzy i 
geodeci.  

Natomiast praca urzędnicza nie będzie im dostarczała zbyt wielu satysfakcji. 
Osoby o tej wibracji potrzebują bowiem silnych bodźców i emocji, a także 
możliwości wykazania się własnymi zdolnościami i inicjatywą. Dlatego też 
powinny zdecydowanie unikać stanowisk zmuszających je do pracy w 
zamkniętych przestrzeniach. Będą wówczas cierpiały na klaustrofobię i nie będą 
zdolne do efektywnej pracy.  



Jako szefowie, Dziewiątki są uczciwe i sprawiedliwe, a jednocześnie wymagające 
rzetelnej pracy i zaangażowania. Warto w tym miejscu dodać, że nie lubią one 
rozkazywać i wydawać poleceń; wolą pracować z osobami, które znają swe 
obowiązki i nie trzeba im o nich przypominać. Z drugiej strony jednak, powinny 
uważać, aby ich podwładni nie nadużywali ich i nadmiernego zaufania do ludzi 
oraz niechęci do rozkazywania.  

Sprawy materialne  

Ani pieniądz, ani wygody, jakich on dostarcza, nie pociągają Dziewiątek. Życie 
spędzone jedynie na zdobywaniu dóbr materialnych czyni z nich osoby 
rozgoryczone i sfrustrowane.  

Osoby o tej wibracji są powszechnie znane ze swej hojności. Uwielbiają urządzać 
przyjęcia i bale, przyjemność sprawia im też obdarowywanie swych bliskich i 
znajomych, a ich portfel zawsze jest otwarty dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Nierzadko ofiarowują swą pomoc, zanim zostaną o nią 
poproszone i na ogół nie upominają się o zwrot pożyczki, myśląc w swej 
naiwności, że jeśli dana osoba nie oddaje pieniędzy, to znaczy, że ich nie ma. 
Postawa taka, rzecz jasna, często bywa wykorzystywana przez wielu sprytnych 
"przyjaciół". Zdarza się nawet, że Dziewiątka sama zaciąga pożyczkę po to tylko, 
aby wspomóc potrzebującego przyjaciela, kierując się oryginalną zasadą 
finansową, według której pożyczka jest najlepszym sposobem inwestowania 
pieniędzy.  

Jednocześnie, mimo swej hojności i wielkoduszności, Dziewiątki nie należą do 
osób, które łatwo oszukać w interesach. Wybitna inteligencja i ogromna intuicja 
czyni z nich często osoby nieufne i podejrzliwe.  

Dziewiątki uważają, że pieniądze są po to, aby zaspokajać podstawowe potrzeby 
własne i cudze, a nie po to, aby je beztrosko trwonić lub, przeciwnie, oszczędzać i 
gromadzić na "czarną godzinę". Nie oznacza to, że Dziewiątki gardzą mamoną, 
nic bardziej mylnego. Nie traktują jej w sposób bałwochwalczy między innymi 
dlatego, że nie chcą być niewolnikami nikogo ani niczego.  

Osoby o tej wibracji na ogół nie mają kłopotów finansowych, jednak rzadko 
dochodzą do wielkich fortun, chyba że współpracują z osobami o innych 
wibracjach. Nie radzimy też Dziewiątkom angażować się w wielkie lub ryzykowne 
interesy. Najrozsądniej zrobią, jeśli zarządzanie swymi pieniędzmi powierzą 
zaufanej osobie, bardziej praktycznej i zaradnej niż one.  

Stabilizację finansową zawdzięczają Dziewiątki własnej pracy i rozsądnym 
inwestycjom. Skromne i umiarkowane, osoby te pragną życia zwyczajnego i 
prostego, ale zapewniającego im poczucie wolności. Jeśli natomiast w wyniku 
szczęśliwego zbiegu okoliczności lub dzięki spadkowi staną się posiadaczami 
znacznej fortuny, nie ma wówczas lepszych od nich filantropów i mecenasów 
sztuki.  



Życie uczuciowe  

Dziewiątki są sentymentalne, uczuciowe i czułe, ale na swój sposób. Jeżeli chodzi 
o okazywanie uczuć są powściągliwe, pełne rezerwy i nie lubią robić tego 
publicznie.  

Są romantycznymi idealistami oraz marzycielami i bardzo często wydaje im się, 
że są zakochani.  

Jeśli już jednak spotkają swą prawdziwą miłość, poświęcają się dla niej całym 
ciałem i duszą. Mimo że nie są tak wylewne, jak osoby o innych wibracjach, 
Dziewiątki należą do najbardziej lojalnych, wiernych i oddanych towarzyszy 
życia. Zalety te mogą docenić nie tylko osoby najbliższe sercu Dziewiątek, ale 
wszyscy ci, którzy mają z nimi do czynienia.  

Dziewiątki zwykle nie mają zbyt wielu przyjaciół, ale ci, których darzą swą 
przyjaźnią, mogą być pewni, że posiadają bezcenny skarb, powinni go zatem 
strzec jak oka w głowie. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, Dziewiątki bywają 
podejrzliwe i nieufne, ale nigdy w sprawach uczuć. Cechuje je często niepoprawny 
optymizm i prostoduszność; obca jest im myśl, że osoba, którą kochają, zdolna 
byłaby do zdrady czy kłamstwa.  

Wielkie poświęcenie i oddanie Dziewiątek innym ludziom często zakłóca ich 
relacje intymne i rodzinne oraz prowadzi do zaniedbywania własnych związków i 
spraw. Najbliżsi zauważają wtedy, że Dziewiątki więcej czasu, energii i pracy 
poświęcają innym niż swojej rodzinie i domowi.  

Ci wieczni marzyciele i romantycy, aby móc należeć całkowicie i bezwarunkowo 
do osoby ukochanej, muszą ją podziwiać i szanować. Jeśli jednak stracą swe 
złudzenia, wówczas zdolne są bez wahania zerwać dany związek, z zimną krwią 
wymazując swego partnera ze swego życia.  

Małżeństwo traktują bardzo poważnie. Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju 
dwoistością osobowości Dziewiątek; będąc bowiem istotami tak bardzo 
niezależnymi i miłującymi wolność, są jednocześnie zwolennikami ogniska 
domowego i tradycji, odczuwają ogromną potrzebę miłości i bezpieczeństwa.  

Jeśli natomiast dadzą się zdominować negatywnemu aspektowi tej wibracji, dom 
ich stanie się istnym polem bitwy; będą wyolbrzymiały wszelkie problemy i wady 
swego partnera, czyniąc związek bardzo nieszczęśliwym.  

Pełne temperamentu i kierujące się emocjami, Dziewiątki w swej ogromnej 
większości przejawiają tzw. trudny charakter. Powinny zatem być niezwykle 
ostrożne przy wyborze życiowego partnera. Niewątpliwie najlepszym kandydatem 
będzie ktoś, kto zapewni im poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i wsparcie, 
niezbędne w realizacji ich głównego celu życiowego, jakim jest praca na rzecz 
bliźnich.  



Najszczęśliwszy związek stworzy Dziewiątka z osobą o tej samej wibracji albo z 
Siódemką. Oba te Numery charakteryzuje potrzeba doskonalenia własnego 
wnętrza. Łączy je poza tym ten sam głód wiedzy i wrażliwość, oraz zdolności 
telepatyczne i jasnowidzenia. Osoby o tych wibracjach są tak samo poważne, 
głębokie i... dziwaczne (ekstrawaganckie). Dziewiątka jest przy tym o wiele 
bardziej żywotna i pełna optymizmu, którego na ogół brakuje Siódemkom. 
Dziewiątka może natomiast nieco męczyć lub onieśmielać Siódemkę swymi 
niespodziewanymi i gwałtownymi zmianami nastroju.  

Dobrym partnerem życiowym dla Dziewiątki może być Czwórka, jako że jest to 
osoba zrównoważona i spokojna, zdolna hamować przesadne emocje, 
charakteryzujące Dziewiątkę. Poza tym Czwórka zapewni jej stabilizację i 
pomoże skupić energię na realizacji konkretnych celów i planów. Czwórka, 
podobnie jak Dziewiątka, pragnie sprawiedliwości i równości.  

Dwójka i Dziewiątka przyciągają się wzajemnie, gdyż obie te Liczby są 
sentymentalne, romantyczne i pełne dobroci; jednak trudno im będzie stworzyć 
szczęśliwy związek, bowiem wrażliwe i delikatne Dwójki nie zaakceptują 
bezceremonialnego, a nierzadko wręcz agresywnego zachowania Dziewiątek.  

Trójka podobna jest do Dziewiątki przez swą witalność, optymizm i entuzjazm, 
tak więc oba te Numery mogłyby być razem szczęśliwe, pod warunkiem jednak, 
że uda im się wprowadzić do swego życia trochę więcej porządku, dyscypliny i 
metodyczności. Dziewiątka charakteryzuje się bowiem brakiem wytrwałości w 
realizowaniu swych planów, Trójka natomiast jest zbyt lekkomyślna i zmienna, 
aby mogła skupić się przez dłuższy czas na jednej sprawie.  

Dziewiątkę i Szóstkę połączy wspólny im humanitaryzm i pragnienie służenia 
bliźnim. Niestety, wielkoduszność Szóstek dotyczy głównie ich rodziny i 
najbliższych, toteż nie zaakceptują tego, że Dziewiątka nieustannie angażuje się 
w projekty nie mające nic wspólnego z jej własną rodziną. Wobec takiej postawy, 
niezależna Dziewiątka może czuć się sfrustrowana. Jeśli jednak jej partner okaże 
się wyrozumiały i tolerancyjny, ich związek może okazać się bardzo szczęśliwy.  

Dziewiątkę i Ósemkę łączy podobny zapał w realizowaniu swych celów; niestety, 
w obu przypadkach cele te są różne. Obie są tak samo uczciwe i prawe, Ósemkę 
jednak cechuje ambicja, praktycyzm i chęć zdobywania dóbr materialnych. Nic 
dziwnego zatem, że nie będzie patrzyła łaskawym okiem, jak hojna i 
bezinteresowna Dziewiątka rozdaje swym bliźnim to, czego zdobycie tak wiele 
wysiłku ją kosztowało.  

Dziewiątka natomiast nigdy nie zrozumie materialistycznych skłonności Ósemki, 
graniczących nieraz z chciwością.  

Zdecydowanie antagonistycznymi Liczbami wobec Dziewiątki są Jedynka i 
Piątka. Ta pierwsza jest zbyt wielkim egoistą i egocentrykiem dla 9. Cięty język 
obojga szkodzi związkowi, ponieważ krytykowana Jedynka robi się zgryźliwa i 
złośliwa, a Dziewiątka wprawdzie nie żywi urazy, ale też nie zapomina krzywd. 



Mimo wielkiej inteligencji, talentów i mądrości ich związek nie będzie należał do 
spokojnych i szczęśliwych.  

Prawie identyczna sytuacja występuje w przypadku związku Dziewiątki z Piątką, 
jako że obie te Liczby oznaczają nerwowość, a często nawet agresję. Osoby te 
niewątpliwie będą się wzajemnie przyciągały, gdyż obie cenią nade wszystko 
wolność i niezależność. Poza tym jednak, osoby te są tak od siebie różne, że 
porozumienie między nimi jest prawie niemożliwe.  

Dziewiątki-dzieci są szlachetne, uczciwe i odpowiedzialne. Odznaczają się bujną 
wyobraźnią i na ogół żyją we własnym świecie marzeń. Pragną się podobać i 
sprawiać radość swym opiekunom, zawsze jednak buntują się przeciwko władzy 
arbitralnej ł wszelkiej niesprawiedliwości. Rodzice ich powinni okazywać im 
zaufanie, powierzając np. drobne zadania do wykonania, gdyż w ten sposób będą 
się czuły potrzebne, ważne i pożyteczne. Dziewiątka od małego wyróżnia się 
potrzebą niezależności. Zarówno dziecko, jak i dorosłego urodzonego pod 
wpływem tej wibracji trudno jest zamknąć w czterech ścianach. Przynajmniej raz 
dziennie musi wyjść z domu, nie tyle po to, aby się zabawić, ale po prostu dlatego, 
by "zaczerpnąć powietrza" i poczuć się wolnym. Potrzeba ta powinna być brana 
pod uwagę przez rodziców i wychowawców dzieci-Dziewiątek. W przeciwnym 
wypadku dziecko takie wyrośnie na zbuntowanego, niezdyscyplinowanego 
nastolatka, przysparzającego jedynie o ból głowy swoich rodziców, a w jego 
osobowości ujawnią się wszystkie negatywne cechy Liczby 9.  

Jako rodzice, Dziewiątki są niezwykle liberalne i starają się wpoić swym dzieciom 
zasady altruizmu, umiłowania wolności i szacunku dla bliźnich. Osoby te są 
wiecznie młode duchem, prostoduszne i nieco naiwne, toteż z łatwością znajdują 
wspólny język ze swymi dziećmi, dostosowując się do ich poziomu, a tym samym 
sprawiają, że ich pociechy czują się swobodne i szczęśliwe. Dziewiątki, bawiąc się, 
uczestnicząc w życiu swych dzieci i nie ograniczając ich wolności, wymagają 
jednocześnie posłuszeństwa i szacunku.  

Uwagi dodatkowe  

Liczba 9 wyznacza osobom urodzonym pod jej wpływem określoną misję życiową. 
Polega ona na służeniu bliźnim, byciu dla nich oparciem i pociechą, a także 
pomocą w rozwiązywaniu ich problemów. Przeznaczeniem Dziewiątek jest 
ukazywanie innym tego, czym powinna być prawdziwa miłość i wielkoduszność. 
Zadanie to z pewnością nie należy do najłatwiejszych, jednak tylko podejmując 
wyzwanie, które przed nimi stoi, odnajdą szczęście i wewnętrzny spokój, a także 
duchową doskonałość, do której nieustannie dążą.  

Planeta: Mars, Jowisz  

Kamień: diament, topaz  

Metal: żelazo 



Znak zodiaku: Baran, Strzelec  

Dzień: wtorek  

Kolory: czerwony  

Szczęśliwe liczby: : 9, 4, 7. 

Sławne Dziewiątki: Juan Carlos król Hiszpanii, Camilo Jose Cela, Jan XXIII, 
Albert Einstein, Schirley Mac Laine, Alfredo Kraus, Mikołaj Kopernik, Mahatma 
Gandhi, Garibaldi, Jan Jakub Rousseau, Antoine de Saint Exupery, Walt Disney, 
Toulouse Lautrec, Carl Gustav Jung, Velazquez, Carlos Saura, Yirginia Wolf, 
Johannes Brahms, Matka Teresa z Kalkuty, Manuel de Falla. 

 

WIBRACJE MISTRZOWSKIE 

Po przedstawieniu Wibracji Podstawowych zajmijmy się przez chwilę Wibracjami 
Mistrzowskimi lub inaczej Doskonałymi. Z wibracjami tymi mamy do czynienia 
wówczas, gdy po dodaniu cyfr tworzących datę urodzenia otrzymamy liczby: 11, 
22, 33 lub 44, które w ostatecznym wyniku dają odpowiednio: 2, 4, 6, i 8.  

Osoba urodzona pod wpływem tych wibracji stoi na wyższym szczeblu ewolucji 
duchowej niż pozostali ludzie, ponieważ jej dusza przeszła w swej ewolucji przez 
wiele doświadczeń ziemskich i karmicznych. Obdarzona jest wyższą 
świadomością i wewnętrznym światłem, dzięki którym rozumie, że prawdziwym 
celem w życiu jest doskonalenie wnętrza oraz służenie bliźnim.  

Reprezentanci tych wibracji posiadają na ogół dar jasnowidzenia, potrafią także 
wychwycić prawdziwą "esencję" wszechświata: prawa i zasady nim rządzące. To 
wewnętrzne światło i zrozumienie czyni z nich autentycznych wizjonerów, 
jednostki oświecone i natchnione, duchowych mistrzów, których obowiązkiem jest 
ukazywanie bliźnim owej "złotej ścieżki", prowadzącej do zrozumienia istoty bytu 
i najwyższej doskonałości. Swym przykładem powinny zachęcać innych do pracy 
nad własnym rozwojem duchowym i osiągnięciem wewnętrznego bogactwa.  

Urodzeni pod wpływem Wibracji Doskonałych są prawdziwymi przywódcami 
duchowymi, obdarzonymi naturalną mądrością i wewnętrzną siłą, która sprawia, 
że osiągają najwyższe zaszczyty i przywileje, a także uznanie i sławę w każdej 
dziedzinie.  

Z drugiej strony jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że osoby te na ogół żyją w 
ogromnym napięciu nerwowym, co może doprowadzić do utraty równowagi 
psychicznej. Wówczas do głosu dochodzą negatywne aspekty poszczególnych 
wibracji, a osoby te stają się próżne, wyniosłe i aroganckie, niezdolne do 
zaakceptowania rzeczywistości, w której żyją. Starają się zagłuszyć wewnętrzny 
głos przypominający im o obowiązkach wobec siebie samych i świata, i pozwalają, 



aby władza, pieniądze lub sława stały się ich głównym celem. Zapominają przy 
tym, że dla nich dobra materialne nie powinny mieć znaczenia, gdyż nigdy nie 
przyniosą im szczęścia.  

Liczby mistrzów zawierają w sobie imperatyw moralny, znacznie przewyższający 
powszechne normy, obowiązujące przeciętnych ludzi. Jednakże osoba urodzona 
pod wpływem takiej wibracji może wybrać życie i przeznaczenie dostosowane do 
Wibracji Podstawowej, jeśli czuje, że nie będzie w stanie sprostać wymogom 
Wibracji Wyższej. W takim przypadku powinna przeczytać to, co odnosi się do 
odpowiedniej Wibracji Podstawowej tzn. 2, zamiast 11, 4 zamiast 22 itd. Jeżeli 
jednak ktoś zdecyduje się wznieść na poziom mistrzowski swoje życie i działania, 
będzie się wyróżniać na tle reszty ludzi i będzie mógł wypełnić swoje ziemskie 
zadania. Do takich osób odnoszą się informacje o Liczbach Mistrzowskich.  

Nie ulega wątpliwości, że wybór Liczby Doskonałej oznacza nieustanną walkę z 
sobą samym, a często także samotność i niezrozumienie ze strony otoczenia. Jeśli 
jednak osoby te zdecydują się na tę trudniejszą drogę, powinny pamiętać, że ich 
misją jest ukazywanie swym bliźnim wyższych sfer życia duchowego, a tym 
samym sposobu na osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Takim postępowaniem 
zaskarbią sobie pamięć i szacunek potomnych i tych wszystkich, z którymi 
przyszło im się zetknąć, gdyż osoby urodzone pod wpływem Wibracji Doskonałych 
mają wszelkie dane, aby być jednostkami wielkimi i nieprzeciętnymi.  

Jak już powiedzieliśmy, Wibracje Mistrzowskie są wibracjami trudnymi, co 
oznacza, że osoby będące pod ich wpływem będą poddawane wielu życiowym 
próbom, będą zmuszone stawiać czoła problemom wszelkiego rodzaju - zarówno 
materialnym, jak i moralnym. Rozwiążą je, odwołując się do intuicji i siły ducha, 
jakimi zostały obdarzone przez naturę. Jeśli uda im się żyć zgodnie ze wzniosłymi 
ideałami charakterystycznymi dla tych wibracji, mają wszelkie dane, aby stać się 
"wielkimi tego świata" i przyczynić się do rozwoju duchowego i intelektualnego 
ludzkości. Jeśli zaś wybiorą drogę łatwiejszą, odpowiadającą Wibracji 
Podstawowej, niech nie zapominają, że życie zgodne z pozytywnym aspektem 
danej Wibracji Podstawowej jest równie godne szacunku, jak życie na poziomie 
Wibracji Doskonałej.  

Zasadnicze cechy Wibracji Mistrzowskich można scharakteryzować w 
następujący sposób: 

11 - 33: wybitne zdolności artystyczne i twórcze, które predestynują osoby o tych 
wibracjach do tworzenia rzeczy pięknych i niezwykłych; poświęcenie się "duszą i 
ciałem" służbie bliźnim; górująca nad wszystkim potrzeba rozwoju duchowego.  

22 - 44: doskonała umiejętność panowania nad sobą samym oraz wydarzeniami 
zachodzącymi w świecie zewnętrznym; nadzwyczajna energia, zdyscyplinowanie i 
wewnętrzny ład ułatwiają im dostęp do najwyższych stanowisk, dzięki którym 
mogą realizować swój podstawowy cel w życiu: ulepszanie i doskonalenie świata. 
Fortuna, władza i wpływy.  



 

LICZBA 

 

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji stoją wobec ogromnego wyzwania, 
jakim jest postępowanie zgodne z najbardziej wzniosłymi i surowymi zasadami 
etyczno-moralnymi. Zawsze powinny pamiętać, że ich życie jest służbą wobec 
ludzkości.  

Jednostki posiadające tę wibrację są idealistami i marzycielami gotowymi do 
największych poświęceń w obronie swych ideałów. Nierzadko osoby te stają się 
prekursorami nowych kierunków społecznych i ideologii. Mimo że same nie chcą 
się do tego przyznać, obdarzone są wielką charyzmą, a swymi płomiennymi 
mowami oraz własnym przykładem potrafią przewodzić całym rzeszom ludzi. 
Toteż nierzadko stoją na czele masowych ruchów społecznych.  

Prawdziwa 11 nigdy nie pozostaje niezauważona, posiada bowiem nie tylko liczne 
zdolności, ale również przenikliwy, głęboki umysł oraz dar przewidywania 
przyszłości, który pomaga jej w podejmowaniu właściwych i szybkich decyzji, co z 
kolei prowadzi do zwycięstw i sukcesów w każdej niemal dziedzinie.  

Wielkość Jedenastek przejawia się zwłaszcza w momentach ich największych 
życiowych triumfów, kiedy to zachowują skromność i umiarkowanie. Nigdy nie 
chełpią się swym bogactwem czy zaszczytami i zawsze pozostają wierne swym 
ideałom, czyli dążeniu do doskonałości duchowej i pragnieniu służenia innym.  

Wibracja ta oznacza również twórczą wyobraźnię, oryginalność, wielkoduszność, 
bezstronność i wewnętrzną równowagę. Osoby o tej wibracji to najczęściej poeci, 
wizjonerzy, humaniści i mistycy. Przez całe życie zgłębiają wszelką wiedzę, a 
zwłaszcza te dziedziny nauki, które pozwalają na odkrywanie sekretów ludzkiej 
egzystencji. Reprezentanci tej wibracji mogą być zatem świetnymi naukowcami i 
filozofami, a także, biorąc pod uwagę ich fascynację sztuką, utalentowanymi i 
natchnionymi pisarzami, malarzami czy aktorami. Jedenastki są również 
doskonałymi mówcami, kaznodziejami i misjonarzami. Natomiast dzięki 
nadzwyczajnej intuicji oraz zdolnościom parapsychologicznym mają szansę zostać 
wybitnymi astrologami, numerologami, a także profesjonalistami w każdej innej 
dziedzinie wiedzy tajemnej.  

Posiadając tak liczne i różnorodne zalety, bez trudu osiągają cele, które sobie 
wyznaczą, zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych i społecznych. 
Czekają je zaszczyty, sława i bogactwa. Wszystko to jednak ma dla nich 
znaczenie jedynie ze względu na dobro, jakie dzięki nim mogą świadczyć 
ludzkości.  



Z drugiej jednak strony, zważywszy, że jednostki te są przecież tylko ludźmi, 
istnieje niebezpieczeństwo, iż popadną w skrajność i, utraciwszy wszelkie 
poczucie rzeczywistości, staną się nieszkodliwymi dziwakami, wiecznymi 
marzycielami, goniącymi za chimerami i utopiami, niemożliwymi do 
zrealizowania.  

Pozytywne, autentyczne Jedenastki nie dopuszczają do głosu ciemnej, negatywnej 
strony tej wibracji. Ze spokojem, pełne wewnętrznej harmonii, tak dla nich 
typowej, pokonują wszelkie przeszkody, jakie stawia na ich drodze życie, 
stanowiąc tym samym wzór i natchnienie dla otoczenia. To właśnie do nich 
najlepiej pasuje powiedzenie: "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem", potrafią 
przy tym zachować doskonałą równowagę między rzeczywistością, a 
podświadomością. Ich główną zaletą jest jednak odwaga i wytrwałość w obronie, 
własnych przekonań.  

Należy w tym miejscu dodać, że wszystkie Wibracje Mistrzowskie łączą w sobie 
cechy charakterystyczne dla każdej z osobna. Ich moralność, duchowość, 
mentalność i intuicyjność, jak również wewnętrzne motywacje są podobne. Osoby 
o tych wibracjach łączy podobne przeznaczenie, a jest nim życie wyrastające 
ponad przeciętność, życie aktywne, interesujące i niezwykłe. Często odnoszą 
wrażenie, jakby były prowadzone i chronione przez jakąś "wyższą siłę", 
przytrafiają im się rzeczy niespodziewane, wymykające się spod ich kontroli. 
Nierzadko właśnie te niezwykłe wydarzenia odgrywają decydującą rolę w życiu 
osób o Wibracjach Doskonałych.  

 

LICZBA 

 

Osoby o tej wibracji, jednej z najsilniejszych, jakie znamy, noszą w sobie ogromny 
potencjał energii, istne centrum energetyczne. Siła, jaką posiadają, najczęściej 
(choć nie zawsze) skierowana jest na realizowanie celów materialnych.  

Osoby te zwykle zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, polityki, 
przemysłu czy sztuki. Nie ma właściwie dziedziny, w której nie byłyby zdolne się 
wybić, potrafią bowiem pokonywać wszelkie przeszkody, stojące na ich drodze do 
sukcesu.  

22 i 44, w przeciwieństwie do 11 i 33, które koncentrują się głównie na rozwoju 
duchowym, potrafią pogodzić takie ambicje, jak pragnienie władzy, sławy czy 
bogactw z altruizmem, wielkodusznością i dostojeństwem charakterystycznym 
dla Wibracji Doskonałych. Innymi słowy, Liczby te symbolizują władzę 
materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym,  



Osoby o tej wibracji urodziły się, aby tworzyć, pracować, działać, a jednocześnie 
służyć wyższym ideałom. Można by je porównać do człowieka, który mocno stojąc 
nogami na ziemi, ma wzrok utkwiony w niedostępne, niebiańskie przestworza. 
Aby lepiej zrozumieć to piękne połączenie materii z duchem, warto przypomnieć, 
że Liczba 22, czyli siła i materializm, powstała z połączenia dwóch 11, 
symbolizujących ducha i wyższe ideały.  

Ogromna witalność i energia, a także rozmach i zdolności kreatywne Liczby 22 
powinny być spożytkowane w celu tworzenia wielkich planów. Nie powinny 
jednak interweniować w ich materialną realizację. Szkoda byłoby, gdyby talent i 
geniusz, jakimi obdarzone są osoby o tej wibracji, zostały "rozmienione na 
drobne". Jedną z głównych zalet tych osób jest bowiem umiejętność myślenia 
perspektywicznego i tworzenia projektów zakrojonych na szeroką skalę. Dlatego 
też im wcześniej uświadomią sobie, że posiadają wszelkie dane, aby budować 
lepszy świat, tym wcześniej przystąpią do działania z pożytkiem dla otoczenia i 
dla siebie samych.  

Osoby te, podobnie jak urodzeni pod wpływem Liczby 44, obdarowane zostały 
przez los niezwykłą charyzmą i zdolnością do rządzenia. Mają szansę wspiąć się 
na najwyższe szczeble drabiny społecznej, zdobyć władzę i bogactwa, a nawet 
tworzyć lub obalać całe imperia. Są to autentyczni ludzie sukcesu, triumfujący w 
każdej dziedzinie. Powinni jednak nieustannie myśleć, że ich siła oparta jest w 
dużym stopniu na osobach z nimi współpracujących oraz na sprzyjających 
okolicznościach, dzięki którym mogą realizować swe dalekosiężne i ambitne 
plany.  

Myślą przewodnią osób o tej wibracji jest najczęściej pragnienie przyczynienia się 
do postępu społecznego i materialnego oraz uczestniczenia we wszelkich akcjach i 
ruchach charytatywnych, których celem jest praca nad rozwojem duchowym 
człowieka. Dzięki takiej działalności osiągną one wewnętrzny spokój, który 
pozwoli im z czystym sumieniem cieszyć się własnym bogactwem czy władzą. W 
ten sposób będą wypełniać swoje zobowiązania kosmiczne i karmiczne, które 
wymagają realnego życia, a nie życia w świecie snów i iluzji.  

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że chęć gromadzenia bogactw lub 
dominowania nad innymi sprawi, że dana osoba przestanie kontrolować siebie i 
swoje życie, ulegając wadom i słabościom. Największą pułapką czyhającą na te 
osoby jest nieposkromiona ambicja, działanie skierowane wyłącznie na osiąganie 
własnych korzyści, co z kolei powoduje, że nie przebierają one w środkach, aby 
zrealizować to, co zamierzają. Negatywna 22 (podobnie jak 44) należy do 
najpróżniejszych osób w całej Skali Numerologicznej. Nieugięta, pozbawiona 
litości i wszelkich skrupułów, osoba taka gotowa jest zniszczyć każdego, kto 
stanie na jej drodze, a motorem wszystkich jej działań życiowych staje się 
nieopanowana chęć zysku i chciwość. Nadużywa wówczas swej władzy i ujawnia 
nawet takie cechy, jak: podłość, nikczemność i okrucieństwo. Osoba, która uległa 
negatywnej stronie tej wibracji, staje się nieufna, drobiazgowa i zniewolona 
codzienną rutyną. Żyje w ciągłym lęku przed ewentualną porażką i nie potrafi 
cieszyć się życiem.  



 

LICZBA 

 

Liczba ta odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. 
Miłość taka równoznaczna jest z oddaniem, poświęceniem się i 
współodczuwaniem, to miłość, która rodzi pragnienie służenia najwyższym 
ideałom i która nie waha się poświęcić wszystkiego w ich obronie.  

Wszystkie Liczby Doskonałe symbolizują wewnętrzne Światło i odpowiadają 
najwspanialszym cechom Liczb Podstawowych. Liczba 33 oznacza idealną 
harmonię między wszystkimi cechami składającymi się na osobowość i 
umysłowość danej jednostki. Owa harmonia i spokój, i subtelność, jakie emanują 
z osób urodzonych pod wpływem tej wibracji, w szczególny sposób przyciągają 
ludzi zagubionych i nieszczęśliwych, szukających pociechy i oparcia.  

Inne typowe cechy dla Liczby 33 to: uczciwość, prawdomówność, umiłowanie 
sprawiedliwości oraz poszanowanie tradycji. Są to zawsze osoby godne szacunku i 
zaufania.  

Przyciągają do siebie osoby, które są tak samo jak one urodzone pod wpływem 
Wibracji Doskonałych, pragnące pełnić rolę mistrzów i przywódców duchowych 
ludzkości. Jednostki te mają również szansę stać się wielkimi mówcami, 
pisarzami czy poetami. Jednak najsilniejszą i najważniejszą motywacją kierującą 
ich życiem jest potrzeba przekazywania innym swej mądrości i duchowego 
światła.  

Osoby posiadające w swym Portrecie Numerologicznym Liczbę 33 odznaczają się, 
podobnie jak pozostałe Liczby Doskonałe, nieprzeciętną intuicją, a w tym 
konkretnym przypadku także artystycznymi zdolnościami twórczymi. Ich dzieła 
są wyjątkowe, gdyż jak nikt inny odczuwają piękno. Potrafią je wyrazić poprzez 
linię, kolor, teksturę i formę.  

Umiłowanie życia rodzinnego jest u tych osób wprost niezwykłe i nierzadko 
przeradza się w poświęcenie i rezygnację z własnych celów, jeśli dobro 
najbliższych tego wymaga.  

Zawsze będzie ona marzycielem i idealistą, a jej nadzwyczajna intuicja i 
wrażliwość pozwalają na zgłębianie wiedzy tajemnej, mistyki i zjawisk 
paranormalnych.  



Wszystkie myśli i czyny osób urodzonych pod wpływem tej wibracji 
podporządkowane są nakazom etyczno-moralnym; będąc dla wielu swego rodzaju 
mistrzami duchowymi, zawsze najwięcej wymagają od siebie samych.  

Tak liczne zalety, świadczące o niewątpliwej przewadze duchowej tych osób nad 
innymi, sprawiają, że cieszą się one ogólnym szacunkiem i podziwem i, często 
wbrew własnej woli, osiągają największe zaszczyty i sławę.  

Każda osoba posiadająca Wibrację Mistrzowską powinna pamiętać, iż jej wpływ 
na otoczenie jest ogromny. Jeśli więc nie sprosta temu wyzwaniu lub też użyje 
swego  

wpływu w niewłaściwy sposób, jej rozwój duchowy zostanie zahamowany, co z 
kolei spowoduje poczucie moralnej klęski i frustracji.  

 

LICZBA 

 

Urodzeni pod wpływem tej wibracji odznaczają się nieprzeciętną, osobowością i 
licznymi zaletami, jak: wytrwałość, panowanie nad sobą, magnetyzm, silna wola i 
kierowanie się w życiu wzniosłymi i pięknymi ideałami. Cechy te wróżą im 
przyszłość pełną sukcesów i szczęścia pod każdym względem.  

Osoby o tej wibracji obdarzone są również siłą, odpornością, zmysłem 
praktycznym i potrafią posługiwać się swą bogatą wyobraźnią tworząc wielkie, 
pełne rozmachu projekty. W działaniu wykazują dużą dozę sprytu, posiadają 
zawsze jasną wizję całości i nigdy nie pracują w sposób chaotyczny. Potrafią 
stawić czoła wszelkim trudnościom, godząc sprzeczności; dzięki swej 
pomysłowości znajdują genialne rozwiązania sytuacji na pozór bez wyjścia. Są to 
urodzeni szefowie i przywódcy, inteligentni, myślący w sposób chłodny i 
analityczny, w każdej sytuacji wykazujący równowagę emocjonalną i całkowicie 
panujący nad swym umysłem i ciałem.  

Ostrożne, uczciwe i kochające porządek, wyznają kult sprawiedliwości i 
skutecznej, efektywnej pracy. Ich intuicja zawsze podpowiada im, co w danym 
momencie będzie najsłuszniejsze, one zaś słuchają jej, działając mądrze, 
rozważnie i taktownie.  

Osoby o tej wibracji charakteryzuje niebywała wprost energia i zapał w 
realizowaniu swych celów i ideałów. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej 
samodyscyplinie bardzo często stają się przywódcami i "budowniczymi tego 
świata". 



Podobnie jak w przypadku pozostałych wibracji, również i ta niesie ze sobą 
wzniosłe zasady moralne. Jednostki znajdujące się pod jej wpływem czują 
nieodpartą potrzebę opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Wiele 
osób mających w swym Portrecie Numerologicznym Liczbę 44 oddaje swe 
zdolności, energię, a nawet władzę i bogactwa, jeśli w ten sposób mogą przyczynić 
się do stworzenia lepszego świata.  

W każdym momencie zdają sobie sprawę z licznych problemów i konfliktów 
nękających społeczeństwa. Uważają za swój obowiązek przyczynić się do ich 
rozwiązania. Dlatego też działalność społeczna i charytatywna tych osób 
nierzadko ma zasięg międzynarodowy.  

Jak każdej istocie ludzkiej posiadającej władzę i znaczne wpływy, osobie o tej 
wibracji grozi to, że odurzona swymi sukcesami porzuci wzniosłe ideały na rzecz 
dóbr doczesnych i niepohamowanych ambicji. Przypomnijmy więc raz jeszcze, że 
każda Wibracja Mistrzowska zawiera w sobie ogromną odpowiedzialność. Dlatego 
też, aby stanąć na wysokości zadania i żyć zgodnie ze swym powołaniem, musi 
ona odpowiedzieć na ów wewnętrzny głos, który zaprowadzi ją na drogę 
przeznaczenia, drogę niezwykle trudną, wymagającą wiele samodyscypliny, 
rozwagi, pokory i całkowitego oddania, często nie dając nic w zamian. W takich 
przypadkach jedyną rekompensatą będzie satysfakcja i poczucie spełnienia 
życiowej misji, która została jej powierzona i do której jest przygotowana duchowo 
i moralnie. Dobro, które będzie czynić, pomoże jej znosić wszelkie trudności 
napotkane na wyboistej drodze, jaką jest życie w służbie ludzkości.  

 

WIBRACJE DNIA URODZENIA 

Podobnie jak wszystkie pozostałe, liczby występujące w Portrecie 
Numerologicznym, również dzień urodzenia ma znaczenie, ponieważ wpływa na 
osobowość danej jednostki. Jeśli, na przykład, pewna liczba występuje bardzo 
często w Numerogramie, wibracja Dnia Urodzenia jeszcze bardziej ją wzmacnia. 
Jeśli natomiast dana liczba pojawi się tylko w Dniu Urodzenia, to być może 
wypełnia ona pewną lukę w osobowości danego człowieka. Czasami Wibracja ta 
stanowi kontrast z Wibracjami Podstawowymi, co jednak nie oznacza, że jest 
niepotrzebna. Niemniej, w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z osobą 
o charakterze i zachowaniach pełnych sprzeczności. 

 

WIBRACJA DNIA 

 



Indywidualiści, osoby o ogromnej potrzebie niezależności, zręczne, inteligentne i 
twórcze. Raczej egocentrycy ceniący się wysoko. Intelektualiści o bystrym, 
chłonnym umyśle. 

Jeśli w Portrecie Numerologicznym istnieją wibracje równoważące, osoba 
urodzona w tym dniu obdarzona jest zdolnościami organizatorskimi; jest to typ 
przywódcy, lidera, który używa swych cech konstruktywnie. W przeciwnym 
wypadku dana osoba będzie miała trudności z koncentracją, a w jej umyśle 
zapanuje chaos, co niewątpliwie nie przyczyni się do odnoszenia życiowych 
sukcesów. 

 

WIBRACJA DNIA 

 

Łagodny charakter, wyrozumiałość, życzliwość i chęć współpracy z innymi. Osoby 
te potrzebują towarzystwa ludzi, aby czuć się pewnie i bezpiecznie.  

Czułe, kierujące się emocjami, subtelne i wyrafinowane, potrafią docenić, to co 
artystyczne i duchowe. Posiadają dar tworzenia wokół siebie atmosfery pokoju i 
harmonii, co wydać się może nieco dziwne, zważywszy na fakt, iż są to osoby 
nerwowe, drażliwe i podatne na depresje.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby sympatyczne, pełne optymizmu, pozytywnie nastawione do życia i 
nadzwyczaj komunikatywne, potrafią przekazać innym swój zapał, radość i 
ciepło.  

Obdarzone wyjątkowymi zdolnościami artystycznymi, mogą wybić się w każdej 
dziedzinie sztuk pięknych. Zaleca się im jednak większą koncentrację i 
wytrwałość, gdyż często są zbyt lekkomyślne, zmienne i powierzchowne.  

 



WIBRACJA DNIA 

 

Introwertycy, poważni i mało komunikatywni. Jednostki praktyczne, działające w 
sposób metodyczny i systematyczny, niechętne wobec wszelkich zmian i 
niespodzianek. Pracowici, odpowiedzialni i ze wszech miar godni zaufania. 
Realiści, stojący mocno nogami na ziemi: "muszą dotknąć, aby uwierzyć".  

Osoby te powinny nauczyć się trochę lżejszego traktowania życia, umieć dostrzec 
także weselsze, bardziej pozytywne jego strony.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Aktywni, niespokojni, nerwowi. Osoby o bogatej wyobraźni i żywej, błyskotliwej 
inteligencji, pełne wahań i wątpliwości. Uwielbiają zmiany, których zresztą im w 
życiu nie zabraknie; często będą to zmiany nieoczekiwane i nagłe, dlatego 
powinny być zawsze na nie przygotowane. Są to jednostki pełne entuzjazmu, 
kochające wolność i pragnące żyć pełnią życia, nie obciążone żadnymi 
ograniczeniami czy przeszkodami.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby pełne słodyczy i wdzięku, życzliwe wobec otoczenia, kochające dom, 
rodzinę, przyjaciół, przywiązane do tradycji, które ich zdaniem zbliżają i łączą 
ludzi. Posiadają głęboko zakorzenione poczucie obowiązku wobec najbliższych, dla 
których nierzadko poświęcają swe pragnienia czy wygody.  

Profesjonaliści w każdym calu, a ich wewnętrzna równowaga zostaje zaburzona 
jedynie w przypadku, gdy nie znajdują aprobaty wśród otoczenia. Osoby te stają 
się wówczas nieprzyjemne, krytyczne i oschłe.  



 

WIBRACJA DNIA 

 

Urodzeni w tym dniu są poważni, pragną dotrzeć do sedna rzeczy, mają 
skłonności do analizowania i rozmyślania nad istotą bytu. Obdarzeni ogromną 
intuicją, inteligencją i licznymi talentami. Niewątpliwie najbardziej pasjonuje ich 
zgłębianie tajników ludzkiej duszy.  

Osoby te cechuje rozsądek, rezerwa i powściągliwość, a także pewien smutek i 
melancholia. Są to jednostki nieco zagadkowe, tak też na ogół odbiera je 
otoczenie.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Cechy charakterystyczne dla osób urodzonych tego dnia to: trzeźwy umysł, 
ostrożność i zimna krew, zwłaszcza w sprawach finansowych.  

Jednostki te nienawidzą przeciętności i wszelkiej połowiczności, posiadają przy 
tym niezwykle silną osobowość. Cechuje je ponadto ogromna ambicja, 
nadzwyczajna zdolność koncentracji, wytrwałość i pracowitość. Są to urodzeni 
szefowie, a ich życie może okazać się pasmem sukcesów, z pewnością natomiast 
nie będzie spokojne czy nudne.  

 

WIBRACJA DNIA 

 



Są to altruiści, wrażliwi na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Aby móc 
pracować z pożytkiem dla siebie i innych, potrzebują jednak pełnej niezależności. 
Ich wielką pasją są podróże.  

Posiadają tak liczne zdolności, iż bez trudu wyróżnią się jako artyści, 
intelektualiści i ogólnie jako ludzie pracujący twórczo. Jednakże nawet wiodąc 
życie wygodne i szczęśliwe, nie powinni zapominać o potrzebach swych bliźnich.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

W tym dniu rodzi się najwięcej przywódców i ludzi niezależnych, kroczących 
przez życie swoją drogą, bez uciekania się do pomocy innych. Osoby te posiadają 
szeroki wachlarz zdolności i cech sprzyjających osiągnięciu sukcesów w każdej 
dziedzinie.  

Odznaczają się bardzo silnym charakterem, są przy tym zaborczy, emanuje z nich 
pewność siebie, siła woli i poczucie własnej wartości.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Są to osoby natchnione, obdarzone niezwykłą intuicją. Powinny zatem ufać 
swemu wewnętrznemu głosowi i zdać się na swe przeczucia. Jednocześnie 
posiadają błyskotliwy umysł i bogatą wyobraźnię, a także zdolności poetyckie.  

Są to osoby niezwykle wrażliwe, o szlachetnych dążeniach. Powinny jednak 
kontrolować nieco swe emocje. Tylko w ten sposób osiągną wewnętrzną 
równowagę i będą mogły wykorzystać swe umiejętności z pożytkiem dla innych.  

Wady, których powinny unikać, to egocentryzm i chełpienie się swymi 
osiągnięciami.  

 



WIBRACJA DNIA 

 

Sympatyczne, przyjazne, pełne entuzjazmu i wesołe, osoby o tej wibracji najlepiej 
czują się w licznym towarzystwie. Zdecydowanie większe szansę na sukces mają 
w dziedzinach artystycznych (zwłaszcza w literaturze) niż na przykład w handlu.  

Aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczą, powinny nauczyć się większej 
koncentracji, w przeciwnym razie będą niczym wspaniały, olśniewający 
żaglowiec, dryfujący bez celu po bezkresnych oceanach. Radzimy im również, aby 
bardziej panowały nad swymi zmiennymi nastrojami oraz nadwrażliwością.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Pracowici, sumienni, metodyczni i zdyscyplinowani, zmierzają do swych celów 
powoli, ale konsekwentnie. Osoby te mają skłonności do introwersji; są mało 
komunikatywne, zwykle też niechętnie zwracają się o pomoc do innych, wolą 
same podejmować decyzje, nie szukając u nikogo rady.  

Pragną miłości i akceptacji ze strony otoczenia, ale dużo wysiłku będzie je 
kosztowało pozbycie się skłonności do depresji I nauczenie się wyrażania swych 
uczuć.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Urodzeni tego dnia odznaczają się oryginalną, twórczą i nieskrępowaną 
osobowością. Nie znoszą wszelkiej rutyny, pragną życia aktywnego, obfitującego 
w silne bodźce i podniety emocjonalne. Zaleca się im wszakże poskromienie owej 
niecierpliwości i dążenia do zmian za wszelką cenę.  



Obdarzone bogatą wyobraźnią i błyskotliwą inteligencją, osoby te zmarnują 
szansę na sukces, jeśli nie zdołają skoncentrować swych wysiłków na jednym 
celu, odwołując się do rozumu i siły charakteru, których im przecież nie brakuje.  

WIBRACJA DNIA 

 

 

W tym dniu rodzą się domatorzy, osoby uczuciowe, o wielkim sercu. Potrzebują 
wsparcia i nieustannych dowodów miłości ze strony swych bliskich. Szczęście 
oznacza dla nich odpowiedzialność za rodzinę, ale ich patriarchalny, czasami 
nadopiekuńczy stosunek do niej może przysparzać im wiele kłopotów. Są bowiem 
święcie przekonane, że same wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla ich bliskich. 
Jednocześnie, czują się wolne i nieskrępowane, i nie chcą podporządkować się 
innym.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby te wyróżniają się bogatym życiem wewnętrznym i olbrzymią intuicją. Są 
introwertyczne i zarazem otwarte na świat, posiadają przy tym zdolności i cechy 
niezbędne, aby triumfować w każdej niemal dziedzinie. Interesuje je w równym 
stopniu rozwój duchowy, co osiąganie dobrobytu materialnego.  

Nieustannie analizują siebie samych, dążąc do doskonałości duchowej, 
intelektualnej i profesjonalnej. Jednakże zbytnia powściągliwość i nieumiejętność 
okazywania uczuć nierzadko są przyczyną ich samotności.  

 

WIBRACJA DNIA 

 



Wibracja ta oznacza praktycyzm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz talent 
do realizowania wielkich projektów. Jest on bardzo pozytywna, jeśli chodzi o 
sprawy finansowe i zapewnia ogromne sukcesy w tej dziedzinie, pod warunkiem 
jednak, iż osoba urodzona pod jej wpływem odwoła się do swej inteligencji i "nosa" 
w sprawach handlowych.  

Silna osobowość i umiejętność rządzenia predestynują te osoby do stanowisk 
kierowniczych i zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z sukcesem.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby urodzone w tym dniu posiadają temperament gwałtowny i impulsywny, co 
w połączeniu z wrodzoną złośliwością nierzadko bywa przyczyną licznych 
komplikacji życiowych. Świetni obserwatorzy, o przenikliwym, analitycznym 
umyśle, pragną zgłębić sedno każdej sprawy. Niezależni, wymagający i wybredni, 
wolą raczej samotnie iść przez życie niż wieść nudną, przeciętną egzystencję, nie 
wyróżniając się z tłumu.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby te są bardzo niezależne, zmienne i egzaltowane. Jeśli nie zdołają 
poskromić swej wybuchowej natury, ich życie będzie najeżone trudnościami.  

Oryginalne, podchodzące do życia w sposób emocjonalny i twórczy, na ogół wiodą 
burzliwy i awanturniczy żywot. Obdarzone ogromną energią i hartem ducha, 
potrafią stawiać czoła wszelkim przeszkodom i przeciwnościom życiowym, 
nierzadko będącym konsekwencją ich sposobu bycia. Owa wewnętrzna siła 
zawsze pomaga im podnieść się z każdego upadku i, jeśli trzeba, zaczynać 
wszystko od nowa.  

 

WIBRACJA DNIA 



 

Tego dnia rodzą się jednostki nieśmiałe, niepewne siebie, potrzebujące 
nieustannych dowodów miłości, wsparcia i bliskości. Są to osoby pogodne, 
pokojowo usposobione i nieraz przez całe życie towarzyszy im dziecięca niemal 
naiwność i łagodność. Takt, umiar i dyplomacja sprawiają, że żyją one w zgodzie 
ze wszystkimi i często odgrywają rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju sporach 
i konfliktach.  

Niezwykle wrażliwe i podejrzliwe, powinny stajać się bardziej panować nad 
swymi emocjami.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Są to osoby towarzyskie, komunikatywne i wylewne. Odznaczają się fascynującą 
osobowością. Zasadniczą rolę w ich życiu odgrywa przyjaźń i kontakty z ludźmi. Z 
drugiej jednak strony, charakteryzuje je egoizm i zmienność nastrojów; często 
postępują tak, jak im wygodnie, nie licząc się zupełnie z otoczeniem.  

Jeśli nauczą się panować nad swymi emocjami i skupią całą swą energię i 
zdolności na jednym celu, wówczas bez trudu zrealizują wszystkie swe plany 
życiowe.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Jeśli zdołają wznieść się na poziom tej wibracji, ich życie będzie oparte na 
szczytnych ideałach i służbie ludzkości. Osoby te bowiem obarczone zostały 
wielką odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, w którym żyją. Jeśli sprostają 
temu wyzwaniu, zasłużą sobie na pamięć i głęboką wdzięczność potomków.  



Jeżeli natomiast nie czują się na siłach, aby żyć zgodnie z wibracją tej liczby, 
powinny ograniczyć się do spełniania roli uczciwych, pracowitych i 
odpowiedzialnych ludzi, wypełniających sumiennie swe powinności.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Jednostki o tej wibracji są bardzo inteligentne, wszechstronnie uzdolnione, mają 
wszelkie dane, aby odnosić sukcesy w każdej dziedzinie życia. Wybijają się 
zarówno na polu intelektualnym, artystycznym, jak i zawodowym. Osoby te są 
pewne siebie, posiadają przy tym bystry, przenikliwy i analityczny umysł. Zawsze 
potrafią szybko i trafnie ocenić sytuację czy ludzi, z którymi mają do czynienia.  

Urodzeni w tym dniu są na ogół sympatyczni, pełni uroku i wewnętrznego ciepła. 
Czasem jednak dochodzi do głosu nadmierna podejrzliwość, a pod wpływem 
najmniejszej nawet zaczepk! czy prowokacji także żywy i wybuchowy 
temperament.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Jednostki niezwykle pracowite, nie szczędzące wysiłków, aby osiągnąć 
wyznaczony cel. Lubią życie rodzinne, są odpowiedzialne i energiczne. Cechuje je 
głęboki humanitaryzm, dlatego powinny poświęcić się służbie innym, pracując np. 
w oświacie czy służbie zdrowia.  

Czasami okazują się pesymistami, zbytnio przejmującymi się nieistotnymi 
sprawami. Obdarzone są uzdolnieniami artystycznymi. Wykazują skłonności do 
dogmatyzmu.  

 

WIBRACJA DNIA 



 

Powściągliwe w wyrażaniu swych myśli i uczuć, osoby te posiadają głębokie życie 
wewnętrzne i na ogół kierują się surowymi zasadami etyczno-moralnymi. W tym 
dniu często rodzą się wizjonerzy i jasnowidze, oraz ludzie pragnący zgłębić 
tajemnice wszechświata.  

Osoby te są surowe i wymagające wobec siebie samych, czują potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i poszerzania wiedzy.  

Samotne nawet wśród ludzi, odnajdują wewnętrzny spokój i szczęście w 
kontakcie z przyrodą. Często zaniżają własną wartość, mają również skłonności 
do melancholii i depresji.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Urodzeni w tym dniu |są osobami pełnymi temperamentu, z łatwością ulegają 
swym emocjom, cechuje je przy tym ogromna zmienność nastrojów.  

Łagodne, pełne ciepła i serdeczności wobec otoczenia, posiadają jednocześnie 
zdolności przywódcze. Dlatego też z łatwością osiągają sukcesy. Wielką wagę 
przywiązują do takich spraw, jak: pozycja społeczna, pieniądze czy rodzina i 
gotowe są walczyć, aby je osiągnąć. Odczuwają jednocześnie ogromny szacunek 
dla tych, którym się to udało.  

Niezwykle istotne dla ich zdrowia psychicznego będzie zachowanie równowagi 
między uczuciami, a przywiązaniem do dóbr materialnych.  

 

WIBRACJA DNIA 

 



Są to indywidualiści, kochający nade wszystko wolność i nie znoszący 
jakiejkolwiek dominacji czy zależności. Mimo tej ekstrawagancji i niechęci do 
podporządkowania się normom społecznym, potrzebują bliskości życzliwych im 
osób. Tylko w ich towarzystwie zdolne są uzewnętrznić swe prawdziwe uczucia 
czy emocje.  

Problem ich polega jednak na nieumiejętności okazywania uczuć wobec 
najbliższych. Dlatego też często zajmują się sprawami obcych, zaniedbując 
jednocześnie tych, których naprawdę kochają.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby urodzone w tym dniu są ekstrawaganckie, intryguje je wszystko, co 
niezwykłe i nieprzeciętne.  

Obdarzone silnym charakterem, są ambitne i niezależne, nade wszystko pragną 
czuć się wolnymi. Mają wyjątkowy dar przekonywania i perswazji. Nieustannie 
obmyślają wielkie, wspaniałe projekty, brakuje im jednak wytrwałości w ich 
realizacji i bardzo często inni wykorzystują ich pomysły.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Pełne temperamentu i zmienne, osoby te interesują się wieloma rzeczami na raz. 
Cechuje je wyjątkowa intuicja, a także idealizm i uczuciowość, które to zalety 
powinny wykorzystać w służbie swych bliźnich.  

Ci prawdziwi indywidualiści nie potrafią dostosować się do ogólnie przyjętych 
norm postępowania i konwenansów; wolą żyć według własnych zasad i reguł.  

Pisane są im ogromne sukcesy, ale tylko wówczas, gdy w inteligentny sposób 
wykorzystają swe liczne zalety. Bardzo pomocne mogą się okazać inne pozytywne 
wibracje występujące w ich Portrecie Nuinerologicznym.  



 

WIBRACJA DNIA 

 

W tym dniu rodzą się najczęściej osoby lubiące ład i porządek. Są sympatyczne i 
bardzo lubiane przez otoczenie. Bywają jednak niestałe.  

Natura obdarzyła je uzdolnieniami artystycznymi i twórczą wyobraźnią. 
Potrzebują dać ujście swym talentom, żeby być szczęśliwymi.  

Rutyna i monotonia ogranicza ich możliwości i zabija w nich wszelki zapał. Są to 
urodzeni optymiści, patrzący na świat przez "różowe okulary". Pragną żyć 
intensywnie, wesoło i przyjemnie.  

 

WIBRACJA DNIA 

 

Osoby te w przedziwny sposób łączą w sobie powagę, poczucie odpowiedzialności i 
rozsądek z bogatą wyobraźnią i skłonnością do marzycielstwa. Są bardzo 
pracowite i potrafią skoncentrować swe wysiłki, aby zapewnić dobrobyt sobie i 
swej rodzinie.  

Na ogół nie są zbyt ufne. Z drugiej strony jednak, w imię przyjaźni, angażują się 
w niepewne interesy, mogące doprowadzić je do ruiny. Cechuje je przy tym 
nieugiętość, surowość zasad, a nawet zawziętość i brak tolerancji wobec słabości 
własnych i otoczenia.  

 

 

 

ŻYCIE WEWNĘTRZNE 



W niniejszym rozdziale przedstawimy znaczenie wibracji odpowiadających życiu 
wewnętrznemu danej osoby. Przestudiujemy również kombinacje zarówno 
pozytywne, jak i negatywne, powstałe w wyniku połączenia Wibracji Życia 
Wewnętrznego (Liczby Duszy) i Ekspresji Zewnętrznej. Nie powinniśmy jednak 
zapominać, że charakterystyka, jaką otrzymamy, stanowi jedynie część pewnej 
całości i może być modyfikowana przez pozostałe wibracje, występujące w 
Portrecie Numerologicznym. Wibrację Życia Wewnętrznego obliczamy przez 
dodanie samogłosek (tzn. ich odpowiedników cyfrowych - patrz Alfabet 
Numerologiczny), pojawiających się w imionach i nazwiskach danej osoby. 
Określa ona wewnętrzne - często ukryte - motywacje, aspiracje i zdolności. 

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Osoby niezależne, kierujące się intelektem, pewne siebie i przekonane co do swej 
wartości. Liberalne i wolne od przesądów, szanują prawo innych ludzi do życia 
zgodnego z ich własną koncepcją.  

Uwielbiają stawiać czoło wszelkim wyzwaniom losu i na ogół osiągają sukcesy 
tam, gdzie inni się poddali. Ich umysł pełen jest oryginalnych pomysłów i 
światłych idei.  

Wewnętrzna siła i optymizm, jakie z nich emanują, inspirują innych do działania. 
Potrafią zachować spokój i przytomność umysłu wobec przeciwności losu.  

Wibracja bardzo pozytywna. Ukrytym marzeniem i motywacją kierującą ich 
życiem jest zdobycie znaczącej pozycji społecznej i zawodowej. Cel ten chcą 
osiągnąć wyłącznie dzięki własnym wysiłkom, nie zgadzają się bowiem na 
zależność od innych.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Są to osoby dobre, szlachetne, delikatne, wyrozumiałe i taktowne. Nade wszystko 
pragną sprawiać przyjemność innym, nawet za cenę własnej niezależności i 



rezygnacji ze swych aspiracji. Nieustannie obmyślają subtelne sposoby 
obdarzania innych radością; bądź przez prezenty czy kwiaty, bądź przez 
okazywanie czułości i zrozumienia dla spraw swych bliskich.  

Poszukują wewnętrznej doskonałości, kochają przy tym samotność i nade 
wszystko pragną żyć w spokoju. Wibracja ta, mimo że bardzo pozytywna nie 
sprzyja osiąganiu sukcesów zarówno materialnych, jak i osobistych. Ponadto, 
osobom tym często brakuje wiary w siebie, są lękliwe i nieśmiałe. Otoczenie musi 
je nieustannie zachęcać do działania, aprobując i doceniając ich wysiłki.  

Cechuje je ogromna wrażliwość, a nawet nieufność, nic nie wytrąca ich z 
równowagi bardziej niż spory czy ostre dyskusje. Czasami jedno słowo lub gest 
może je zranić, a nawet doprowadzić do załamania psychicznego.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Wibracja ta jest charakterystyczna dla osób emanujących optymizmem ł 
życzliwością wobec wszystkich ludzi oraz ogromną uczuciowością. Jednostka taka 
odrzuca negatywne myślenie, a jej radość i entuzjazm są zaraźliwe.  

Osoby te odznaczają się wyjątkową wrażliwością artystyczną, a światło, barwa, 
muzyka i wszystko co piękne stają się dla nich natchnieniem i głębokim 
przeżyciem.  

Wibracja ta obdarza błyskotliwym umysłem, elokwencją, zręcznością i wdziękiem. 
Wszystkie te cechy ułatwiają drogę do sukcesów towarzyskich i zjednują 
sympatię i zaufanie otoczenia.  

Osoby te pragną żyć intensywnie, a ponieważ wszystko osiągają łatwiej niż inni, 
bywa, że stają się powierzchowne i egoistyczne, troszcząc się jedynie o 
zaspokojenie własnych zachcianek.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 



Osoby te są poważne i odpowiedzialne, kierują się zawsze zdrowym rozsądkiem. 
Należą do tych ludzi, którzy pragną stworzyć lepszy i bardziej sprawiedliwy 
świat. Zwykle udaje im się zrealizować to, co zaplanują, są bowiem pracowite i 
wytrwałe.  

Myślą raczej powoli i długo, zanim zdecydują się na działanie; najpierw muszą 
dokładnie rozważyć wszystkie "za" i "przeciw". Są przy tym systematyczne, 
metodyczne i bardzo dokładne.  

Te energiczne osoby nie pozwalają sobie na marzenia, wolą ufać rzeczywistości, a 
przede wszystkim sobie i swemu zdrowemu rozsądkowi.  

Jeśli ich Wibracja Ekspresji Zewnętrznej sugeruje odwagę i równowagę, wówczas 
Wibracja Życia Wewnętrznego będzie bardzo pozytywna. W przeciwnym razie 
dana osoba napotykać będzie w swym życiu na liczne przeszkody hamujące jej 
własny rozwój. Przywiązywać będzie zbyt wielką wagę do szczegółów, okaże się 
zbyt ostrożna i nieufna, marnując tym samym wiele życiowych szans.  

Osoby o tej wibracji mają, niestety, również skłonności do fanatyzmu, spod tej 
wibracji wywodzą się często wszelkiego rodzaju ekstremiści, rewolucjoniści i 
agitatorzy.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Wibracja ta oznacza osobowość awanturniczą, dynamiczną, pełną fantazji, a 
także wewnętrznego niepokoju. Jej reprezentanci nienawidzą rutyny, monotonii i 
przeciętności.  

Wszechstronne i oryginalne, o bogatej wyobraźni, osoby te posiadają tak wiele 
ukrytej energii, że nierzadko wymyka im się ona spod kontroli; stają się wówczas 
niecierpliwe, nerwowe, impulsywne i skłonne do irytacji. Brakuje im cierpliwości 
i wytrwałości, domagają się natychmiastowych rezultatów. Powinny zatem dążyć 
do wewnętrznej równowagi, a energię wykorzystać w sposób konstruktywny i 
twórczy.  

Wibracja ta jest niczym wewnętrzny motor, napędzający do działania. Jednak 
działanie to będzie owocne tylko wówczas gdy w Portrecie Numerologicznym 
danej osoby występują wibracje stanowiące harmonijną całość z Wibracją 
Wnętrza. W przeciwnym razie osoba ta pogrąży się w całkowitej frustracji, stając 
się jednostką agresywną, buntowniczą i kłótliwą.  



 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Liczba ta symbolizuje wysoką moralność, autentyczną dobroć, a także piękno, 
harmonię i miłość. Osoby o tej wibracji są zrównoważone, uczciwe i usłużne, a 
swą pracę wykonują w sposób odpowiedzialny i poważny.  

Mimo że w głębi osoby te są nieśmiałe i niepewne siebie, potrafią przykryć to 
pozorną odwagą i zdecydowaniem. Zbytnio jednak przejmują się drobiazgami, a w 
sytuacjach wymagających zdecydowanego i szybkiego działania poddają się 
nieuzasadnionym lękom i wahaniom.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym tej osoby pojawią się wibracje wskazujące na 
słabość psychiczną, możemy być pewni, że mamy do czynienia z jednostką 
skłonną do depresji, fobii czy obsesji różnego rodzaju.  

Osoby te na ogół wyróżniają się wielkodusznością, humanitaryzmem i 
wyrozumiałością, zwłaszcza wobec najbliższych. Dla nich gotowe są poświęcić to, 
co mają najlepszego. Istnieje jednak ryzyko, iż owa nadopiekuńczość wyrządzi 
więcej krzywdy niż dobra zarówno ich bliskim, jak i im samym.  

Wibracja ta będzie wyjątkowo korzystna w połączeniu z łagodną i harmonijną 
Wibracją Ekspresji Zewnętrznej, zdecydowanie negatywna natomiast w 
kombinacji z wibracjami ekstremalnymi.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Osoby głębokie, introspektywne, miłujące wiedzę i mądrość. Potrzebują 
samotności i spokoju, aby móc rozmyślać, medytować i pracować nad duchowym i 
intelektualnym rozwojem.  

Posiadają ogromną intuicję, graniczącą niemal z jasnowidzeniem. Osoby 
obdarzone tą wibracją są niebanalne, niekonwencjonalne i nieco tajemnicze; 



często sprawiają wrażenie, jakby myślami znajdowały się gdzieś bardzo daleko, w 
innym, nieznanym świecie.  

W zależności od pozostałych wibracji tworzących Portret Numerologiczny, 
będziemy mieli do czynienia z prawdziwym mędrcem, jasnowidzem lub 
duchowym mistrzem, albo z ekscentrycznym lunatykiem, który utracił wszelki 
kontakt z rzeczywistością. Osoby te cechuje ponadto intelektualne i analityczne 
podejście do świata, perfekcjonizm i wrażliwość. Zdecydowanie unikają ludzi, 
miejsc czy sytuacji wulgarnych, doceniają natomiast rzeczy subtelne i 
wyrafinowane.  

Bywa, że są nie rozumiane przez otoczenie, często też zarzuca się im, iż są 
dumne, zarozumiałe i oschłe. Dzieje się tak dlatego, że osoby te są bardzo 
powściągliwe i nie potrafią okazywać swych uczuć, mimo że same potrzebują 
czułości i zrozumienia. To osamotnienie i nieustanne rozterki uczuciowe są 
główną przyczyną częstych depresji, nękających osoby o tej wibracji.  

Podobnie jak w przypadku poprzedniej Liczby, wibracja ta jest korzystna lub nie 
w zależności od pozostałych.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Wibracja ta oznacza jasny, światły umysł i skłonności do analizowania 
rzeczywistości. Osoby te są świetnymi organizatorami i posiadają dużo energii i 
optymizmu życiowego. Odznaczają się odwagą, śmiałością i skutecznością w 
działaniu. Są również zdecydowane, toteż z powodzeniem kierują wielkimi 
przedsiębiorstwami czy grupami ludzi. W życiu ich dominuje ogromna ambicja i 
chęć zdobycia dóbr materialnych. Cechuje je ponadto wyjątkowy zmysł do 
interesów.  

Wibracja ta wskazuje na niezłomną wolę, olbrzymią wewnętrzną siłę i zdolność 
do koncentracji. Osoby o tej wibracji wytrwale i skutecznie realizują swe cele.  

Są to jednostki zrównoważone, miłujące sprawiedliwość i uczciwość. Promieniują 
wewnętrznym magnetyzmem, siłą i pewnością siebie.  

Wibracja ta jest bardzo pozytywna dla tych osób, które pragną osiągnąć 
materialny sukces i ważną pozycję w świecie. Uwaga na przerost ambicji.  

 



WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Osoby te czują się zawsze wolne i nieskrępowane. Umiłowanie wolności, przygody 
i cygańskiego ekscentrycznego życia jest w ich przypadku równie wielkie, jak 
szlachetność serca. Są to niepoprawni romantycy i marzyciele, a jednym z ich 
marzeń jest możliwość swobodnego podróżowania, bez zobowiązań i więzów. 
Cechuje je altruizm i głęboki humanitaryzm, a swą dobrocią i miłością obdarzają 
nie tylko najbliższe otoczenie, ale cały niemal wszechświat.  

Intuicja tych osób jest niezwykła. Często miewają prorocze sny i wizje tego, co ma 
nastąpić. Powinny więc zaufać swemu instynktowi. Przy sprzyjającej Wibracji 
Ekspresji Zewnętrznej odznaczają się również nieprzeciętnymi zdolnościami 
parapsychologicznymi, które powinny starać się rozwijać.  

Energia tej wibracji jest wzmocniona lub osłabiona w zależności od pozostałych 
Liczb, składających się na Portret Numerologiczny danej osoby.  

 

 

WIBRACJE DOSKONAŁE ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Jeśli po dodaniu odpowiedników cyfrowych samogłosek imion i nazwisk 
otrzymamy Liczby: 11, 22, 33 lub 44, mamy wówczas do czynienia z Doskonałymi 
Wibracjami Życia Wewnętrznego. Podobnie jak w przypadku Wibracji Urodzenia, 
osoby będące pod ich wpływem (jeśli nie czują się na siłach, aby sprostać temu 
ogromnemu wyzwaniu), mogą wybrać życie zgodne z wibracjami zwykłymi. 
Należy wówczas sprowadzić daną liczbę do liczby jednocyfrowej, a więc, 
odpowiednio do 2, 4, 6 i 8.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 



Przeznaczeniem tych osób jest świecić przykładem, są bowiem natchnione, 
uduchowione i obdarzone niezwykłą intuicją.  

Bez trudu wyróżniają się z otoczenia, gdyż ich cele i ideały przewyższają dążenia 
przeciętnych ludzi. Podstawowym ideałem, jaki im przyświeca, jest służenie 
bliźnim, wspieranie ich radą i pomocą, także w sferze materialnej.  

Poza szlachetną duszą i wielką intuicją, graniczącą z jasnowidzeniem, wibracja ta 
obdarza osoby będące pod jej wpływem również inteligencją, wyobraźnią, uporem 
oraz zdolnościami twórczymi i przywódczymi. Krótko mówiąc, pozwala na 
osiągnięcie sukcesów i zaszczytów w każdej dziedzinie. Jednak, aby tak się stało, 
wibracji tej muszą towarzyszyć pokrewne jej wibracje Ekspresji Zewnętrznej i 
Urodzenia.  

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

 

Siła woli, wzniosłe ideały i nieprzeciętne zdolności, a także magiczny niemal dar 
zarabiania pieniędzy sprawiają, że osoby o tej wibracji to "wielcy tego świata" - 
przywódcy duchowi, twórcy nowych ideologii i imperiów, używający swej władzy, 
bogactw i prestiżu dla dobra bliźnich. Wibracje te symbolizują władzę materialną 
w służbie wyższych ideałów. Jeśli jednak dana osoba pozwoli, aby ambicje czy 
chciwość wzięły górę nad jej ideałami, wówczas zniknie korzystne oddziaływanie 
tych Wibracji Doskonałych.  

 

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

Wibrację tę, mówiącą nam o wrażeniu, jakie dana osoba wywiera na otoczeniu, 
otrzymujemy przez dodanie odpowiedników cyfrowych spółgłosek wchodzących w 
skład imion i nazwisk.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 



 

Osoby o tej wibracji są odbierane przez otoczenie jako jednostki dynamiczne, 
pełne sił witalnych i entuzjazmu. Docenia się ich bogatą osobowość, niezależność i 
indywidualność. Podziwiane są ze względu na żywą wyobraźnię, zdolności 
twórcze, pomysłowość i oryginalność.  

Z drugiej strony jednak, przez wiele osób postrzegane są jako jednostki zbyt 
egoistyczne, o skłonnościach autotarnych. Kult własnej osoby oraz chęć 
wyróżnienia i bycia ważnym za wszelką cenę często bywa przyczyną licznych 
konfliktów z otoczeniem. Niezwykła, bogata osobowość tych osób wywołuje z 
jednej strony podziw i zazdrość, z drugiej zaś jest powodem oskarżeń o pychę, 
zarozumialstwo i dążenie do osiągnięcia własnych celów bez liczenia się ze 
zdaniem i uczuciami innych.  

Wibracja ta może być bardzo korzystna, jeśli zostanie zrównoważona wzniosłą, 
duchową Wibracją Wnętrza.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Osoby posiadające tę wibrację promieniują spokojem, łagodnością i serdecznością 
wobec otoczenia. Mimo że czasami zawodzą ich nerwy, okazują zniecierpliwienie 
lub irytację, ogólnie uznawane są jako osoby pełne uroku, słodyczy, taktu i 
dobrych intencji. Cieszą się opinią ludzi dobrodusznych, może nieco naiwnych, ale 
zawsze chętnych do pomocy, uczynnych i usłużnych. Dlatego też bez trudu 
zyskują sympatię i przyjaźń otoczenia.  

Nie należy jednak zapominać, że pod tą maską spokoju i równowagi kryje się 
osoba nieśmiała i niepewna siebie. Jako że jest to wibracja słaba i delikatna, 
najlepiej by było, gdyby wzmacniały ją Wibracje Urodzenia i Wnętrza, silne, 
energiczne i pobudzające do działania.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 



 

Osoba o takiej Wibracji Zewnętrznej postrzegana jest jako ktoś niezwykle 
spontaniczny, emanujący radością, chęcią życia i osobistym wdziękiem.  

Jednostki te zwracają również uwagę uzdolnieniami artystycznymi. Fascynująca 
osobowość otwiera przed nimi niejedne drzwi, zamknięte dla innych. Swym 
urokiem i szczyptą szelmostwa zdobywają nierzadko to, czego nie mogą osiągnąć 
inni, mimo licznych wysiłków i wytrwałej pracy.  

Te wesołe, komunikatywne i otwarte na świat istoty ożywiają każde spotkanie 
towarzyskie, wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Miłe, czułe i 
wyrozumiałe, z łatwością zdobywają uznanie i przyjaźń otoczenia, i cieszą się 
popularnością nie tylko wśród bliskich znajomych, ale także wszędzie tam, gdzie 
się pojawią. Obdarzone są również zdolnościami krasomówczymi.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Reprezentanci tej wibracji cieszą się opinią osób poważnych, rozsądnych, 
odpowiedzialnych. Wszelka frywolność czy powierzchowność jest im obca. Wręcz 
przeciwnie - często sprawiają wrażenie osób zbyt surowych, ascetycznych czy 
wręcz srogich. Zawsze stwarzają wokół siebie atmosferę powagi i pewnej 
dostojności, która może okazać się nie do zniesienia dla osób bardziej swobodnych 
i bezpośrednich.  

Wibracja ta patronuje jednostkom wytrwałym i niezwykle pracowitym, nie 
lubiącym angażować się w niepewne czy ryzykowne interesy. Ci praktycy i 
trzeźwi realiści czują wyjątkową niechęć wobec ludzi gwałtownych, 
nieopanowanych i niezorganizowanych. Wierzą jedynie w to, czego same mogą 
doświadczyć i spróbować. Emanuje z nich pewność siebie i solidność, a osoby, 
które mają z nimi do czynienia, szczerze podziwiają ich stały charakter, silną 
wolę, zdecydowanie i energię.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 



 

Osoby te sprawiają wrażenie dynamicznych, niecierpliwych i bardzo ruchliwych. 
Są pełne wigoru i chęci do działania. Mało jest osób wytwarzających wokół siebie 
tak ekscytującą atmosferę. W ich towarzystwie niemożliwa jest nuda czy 
monotonia, toteż osoby lubiące spokojne, ustabilizowane życie nigdy nie znajdą z 
nimi wspólnego języka.  

Impulsywność, odwaga i pełna swoistego magnetyzmu osobowość sprawia, że 
jednostki te cieszą się ogromną popularnością u płci przeciwnej. Jednakże, 
chociaż na pozór może to wydać się niemożliwe, osoby te często mają trudności z 
okazywaniem swych uczuć - są w takich wypadkach nieśmiałe i niezdecydowane. 
Niełatwo też związać je przysięgą małżeńską czy zatrzymać przy sobie na dłużej, 
ponieważ zawsze zwycięży ich umiłowanie wolności i niezależności.  

Nerwowe, żyjące w nieustannym napięciu, osoby o tej wibracji często 
przypominają istny "kłębek nerwów", męcząc otoczenie swą niecierpliwością, 
nagłym poirytowaniem czy wybuchami złości. Przypominają wtedy czerwcowe 
burze, nagłe, gwałtowne i... szybko przemijające.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Wibracja ta wskazuje na osobę pełną wdzięku, miłą, szlachetną, delikatną i 
zrównoważoną. Jest ona przy tym towarzyska i komunikatywna, a otoczenie ceni 
ją za umiejętność stwarzania przyjemnego, pogodnego nastroju. Jej dom zawsze 
pełen jest przyjaciół i znajomych. Lubi szczycić się swą rodziną, domem czy 
majątkiem. Nie czyni tego przez pychę czy chęć okazania swej wyższości, pragnie 
jedynie podzielić się swym szczęściem. Odznacza się uczciwością, pracowitością i 
poczuciem odpowiedzialności, aczkolwiek nie należy do osób zbyt dynamicznych.  

Jej główne wady to pasywność i nadmierne przywiązanie do dóbr doczesnych i 
przyjemności życia. Zbytnio przejmuje się drobiazgami. Niewątpliwie 
najważniejszą dla niej sprawą jest rodzina, a ciepło domowego ogniska stanowi 
największe szczęście i rozkosz.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 



 

Jest to osoba uduchowiona, natchniona, o skłonnościach do mistycyzmu. 
Obdarzona wyjątkową intuicją. Często sprawia wrażenie intelektualisty, 
naukowca, którego jedynym celem w życiu jest zgłębianie wiedzy.  

Bardzo często jest nie rozumiana, czy wręcz odrzucana przez otoczenie, 
zarzucające jej chłód, obojętność i wywyższanie się. Wrażenie to jest po prostu 
wynikiem jej naturalnej i autentycznej elegancji i godności. Owe pozory chłodu i 
dystansu wobec otoczenia stanowią nieuświadomioną formę samoobrony. Osoby 
te bowiem pragną nade wszystko chronić swej prywatności, próbując jednocześnie 
zatuszować własną nieśmiałość.  

W gruncie rzeczy osoby o tej wibracji są istotami niezwykle wrażliwymi, 
uczuciowymi, pragnącymi czułości i zrozumienia. Mimo że znane są z elokwencji, 
jeśli chodzi o wyrażanie swych uczuć okazują się bardzo nieporadne.  

Wibracja ta, zestawiona z podobną Wibracją Urodzenia lub Wnętrza, wskazuje na 
zdolności do jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Silna osobowość, pewność siebie oraz magnetyzm emanujący z tej wibracji 
wywierają na otoczeniu głębokie wrażenie.  

Osoby te są powszechnie szanowane ze względu na głębokie zasady moralne, 
poczucie sprawiedliwości, uczciwość i odwagę cywilną. Są to urodzeni liderzy, 
osoby zdolne osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą.  

W skrajnych wypadkach dochodzi jednak do głosu ich gwałtowność i wybuchowy 
temperament.  

Podziwia się ich za "handlową żyłkę" i wyjątkowy zmysł do interesów, a ponieważ 
osoby te należą do bardzo ambitnych i nie znoszą przeciętności, ich 
przedsięwzięcia szokują swym rozmachem i śmiałością. Jeśli jednak nie zdołają 
pohamować swej ogromnej ambicji, nie będą potrafiły cieszyć się życiem i 
efektami swej pracy, ponieważ gdy tylko osiągną jeden cel, natychmiast będą 
myśleć o następnym.  



 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Osoby te ceni się za ich wielkoduszność, hojność i szlachetność. Nieustannie żyją 
sprawami innych i często wobec swych znajomych i przyjaciół odgrywają rolę 
"chusteczki do wypłakiwania się". Owa troska o bliźnich nierzadko niekorzystnie 
odbija się na obowiązkach wobec własnej rodziny.  

Otoczenie podziwia je za szczerość (która często sprawia im problemy), 
entuzjazm, inteligengę i zaangażowanie we wszystko, co robią.  

Osobowość ich obfituje jednak w sprzeczności i paradoksy. Z jednej strony bowiem 
znane są z poważnego i odpowiedzialnego stosunku wobec życia, z drugiej zaś - 
przejawiają skłonności do cygańskiego, nieuporządkowanego sposobu bytowania. 
Osoby te na ogół kierują się własnymi normami postępowania.  

 

 

WIBRACJE DOSKONAŁE EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ 

 

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Osoby, które posiadają takie Wibracje Ekspresji Zewnętrznej, nigdy nie 
przechodzą przez życie niezauważone. Obdarzone są bowiem nieprzeciętnymi 
zdolnościami i cechami charakteru.  

To właśnie do tej kategorii ludzi należą uduchowieni mistycy, prorocy i 
jasnowidze, których nadrzędnym celem w życiu jest pomaganie bliźnim w rozwoju 
zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Znajomość z nimi jest 
wzbogacająca i owocna pod każdym względem. Wpływ i charyzma tych osób są 
tak ogromne, że nikt, kto choć raz się z nimi zetknął, już nigdy nie będzie taki 



sam, jak przedtem. Ludzie ci potrafią zachęcić i zainspirować innych do pracy 
nad własnym rozwojem duchowym, intelektualnym czy materialnym.  

 

EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA 

 

Osoby o tych wibracjach wywołują równie piorunujące wrażenie na otoczeniu, co 
11 i 33. Posiadają bowiem niepowtarzalną osobowość i umiejętność wprowadzania 
w czyn najśmielszych nawet projektów. Są to najczęściej tzw. ludzie sukcesu: 
bogaci, sławni i wpływowi. Dzięki pieniądzom, które zdobywają dużo łatwiej niż 
inne osoby, stają się autentycznymi filantropami. Prawdziwa 22 lub 44 świadoma 
jest swej życiowej misji, czyli pracy na rzecz ogółu. Znaczną część swoich 
dochodów, a przede wszystkim sił poświęca bliźnim, dlatego też wśród tych osób 
znajdziemy dużo założycieli organizacji charytatywnych i społecznych oraz 
działaczy na rzecz potrzebujących, opuszczonych i bezbronnych.  

Przypomnijmy raz jeszcze, że aby Wibracja Doskonała mogła oddziaływać w całej 
swej pełni, musi być wzmocniona przez pozostałe, harmonizujące z nią i 
pozytywne liczby, znajdujące się w Portrecie Numerologicznym.  

 

 

POŁĄCZENIE WIBRACJI WEWNĘTRZNEJ I EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ 

W rozdziale tym przedstawimy zestaw wszystkich kombinacji, jakie mogą 
powstać w wyniku połączenia Wibracji Życia Wewnętrznego i Ekspresji 
Zewnętrznej.  

Niniejsza charakterystyka stanowi jedynie schemat ukazujący sposób, w jaki 
należy przeprowadzić pogłębione studium psychologiczne danej osoby. Wykonanie 
tego studium będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z treścią rozdziału 4 i 5.  

Warto w tym miejscu dodać, że na ogół Wibracja Życia Wewnętrznego ma 
zdecydowanie większy wpływ na kształt psychiki danej osoby niż Wibracja 
Ekspresji Zewnętrznej, będąca jedynie maską, jaką okazujemy światu. Tak więc, 
jeśli Wibracja Ekspresji jest silniejsza, bardziej agresywna od Wibracji Wnętrza, 
oznacza to, że życie wewnętrzne danej osoby podporządkowane jest światu 
zewnętrznemu lub też, że mamy do czynienia z jednostką skrytą, ukrywającą swe 
prawdziwe " ja". 



Natomiast połączenie wibracji zupełnie sprzecznych niesie ze sobą wiele 
niebezpieczeństw. Ich stopień określają pozostałe Liczby wchodzące w skład 
Portretu Numerologicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoba taka będzie 
pełna wewnętrznego niepokoju i miotana sprzecznymi skłonnościami i dążeniami, 
a jej zachowanie nierzadko będzie określane jako nieobliczalne.  

Na zakończenie tego krótkiego wstępu wypada wspomnieć, iż charakterystyka 
poniżej przedstawionych kombinacji nie przesądza jeszcze o osobowości, gdyż 
może być dodatkowo zmodyfikowana przez inne wibracje, występujące w 
Portrecie Numerologicznym danej osoby.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Zdolności twórcze, oryginalność, przedsiębiorczość oraz pomysłowość graniczące z 
geniuszem. Ekscentryczność, wyróżnianie się wśród tłumu.  

Wybujały indywidualizm, umiłowanie wolności i niechęć wobec wszelkich 
autorytetów. Ogromne ambicje, błyskotliwość, entuzjazm. Urodzeni przywódcy, 
impulsywni i gwałtowni. Wady: brak metodyczności w działaniu, oportunizm. 
Zagrożenia: nieumiejętność panowania nad sobą, egoizm, tendencje dyktatorskie.  

Między tymi wibracjami nie zachodzą żadne sprzeczności; oznacza to, że dana 
osoba nie zna wahań czy wątpliwości wewnętrznych; ukazuje światu swą 
prawdziwą twarz. Osoby te są niezwykle pewne siebie. Jeśli pozostałe wibracje są 
podobne, jednostki te uważają się za pępek wszechświata.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wewnętrzna siła i dynamizm; intelektualiści; rządzi nimi pragnienie wybicia się 
ponad przeciętność; ogromne ambicje.  



Mogą sprawiać fałszywe wrażenie osób nieśmiałych i spokojnych. W gruncie 
rzeczy są to jednak indywidualiści, osoby niezależne, świadome swej wartości. Ich 
wiara we własne siły przyćmiewa Wibracje Ekspresji Zewnętrznej. Zwykle są to 
osoby, które wolą pozostawać w tle. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w 
przypadku, gdy w Portrecie Numerologicznym pojawią się inne dynamiczne i 
mocne wibracje.  

Kombinacja ta jest raczej korzystna, mimo że składają się na nią przeciwstawne 
wibracje, co w niektórych sytuacjach daje się zauważyć. Zachowanie tych osób 
odbierane jest wówczas jako niezrozumiałe i dziwne.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Błyskotliwy umysł, skuteczność w działaniu, oryginalne myślenie, pomysłowość, 
ambicja, pewność siebie, gotowość do walki o zdobycie upragnionych celów.  

Połączenie niezwykle korzystne. Twórczemu, ambitnemu, niemal genialnemu 
Wnętrzu, aspekt zewnętrzny przynosi entuzjazm, wdzięk, towarzyskość i 
błyskotliwość, co wróży pewny sukces w każdej dziedzinie.  

Jeśli w ich Portrecie Numerologicznym występują wibracje zbliżone do Wibracji 
Wnętrza, wówczas nad skłonnościami artystycznymi dominować będzie 
intelektualizm, racjonalne i naukowe spojrzenie na świat.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Inteligencja, spryt, zdolności twórcze. Wewnętrzne motywacje stymulują do 
działania, a entuzjazm, witalność i odwaga przyćmiewają takie cechy Wibracji 
Zewnętrznej, jak ostrożność czy refleksyjność.  



Wszechstronne zdolności z jednej, a pracowitość i wytrwałość z drugiej strony 
tworzą kombinację bardzo pozytywną, mimo że czasami oznacza ona również 
nieugiętość i radykalizm. Jeśli w Portrecie Numerologicznym pojawią się Liczby 
Pasywne, hamujące - korzystne oddziaływanie Wibracji Życia Wewnętrznego 
może być ograniczone.  

Natomiast występowanie wibracji dynamicznych, oznaczających odwagę czy 
zuchwałość, będzie nieco zahamowane przez Wibrację Ekspresji Zewnętrznej, co 
sprzyja umiejętnemu wykorzystaniu zalet właściwych danej osobie.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wewnętrzny dynamizm, aktywność i energia połączone z zewnętrznym 
niepokojem, niecierpliwością i porywczością. Obie wibracje są w równym stopniu 
odważne i zuchwałe. Brak umiarkowania i równowagi.  

Niebezpieczeństwa: niezorganizowanie; nieokiełznany, choleryczny temperament; 
wewnętrzny niepokój i chaos.  

Kombinacja ta może jednak okazać się korzystna, jeśli w Portrecie 
Numerologicznym pojawią się wibracje stabilizujące i łagodzące.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wolny, nieskrępowany umysł; indywidualizm; wysokie aspiracje, wynikające z 
Wibracji Życia Wewnętrznego, przeciwstawione są Ekspresji Zewnętrznej, 
stanowi to zupełny kontrast. Osoba taka jawi się jako istota spokojna, cicha, 
niezaradna i nie pragnąca się wyróżniać; największe szczęście stanowi dla niej 
spokój i ciepło domowego ogniska.  



Jeśli Wibracja Urodzenia okaże się silna i dynamiczna, umocni pozytywną, 
twórczą stronę tej kombinacji. Osoba taka, nie tracąc nic ze swego uroku i 
subtelności, będzie wtedy jednocześnie energiczna i aktywna.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Postępowaniem tej osoby będą kierowały sprzeczne motywacje. W głębi duszy 
pragnęłaby osiągnąć wysoki status społeczny i materialny, na zewnątrz zaś 
sprawia wrażenie osoby przejętej problemami ogólnoludzkimi i dążącej do 
wewnętrznej doskonałości.  

Od pozostałych wibracji zależy, która z tych tendencji okaże się silniejsza. 
Niewątpliwie, kombinacja ta, stanowiąca połączenie błyskotliwej inteligencji i 
głębokiego, poważnego widzenia świata, może zwiastować nieprzeciętną 
osobowość.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wibracje te są do siebie podobne pod wieloma względami i wskazują na osobę 
silną, ambitną, śmiałą, zdecydowaną i tryskającą energią. Osoby, które posiadają 
w swym Portrecie Numerologicznym te właśnie kombinacje - to urodzeni 
przywódcy, jednostki wyrastające ponad przeciętność. Jednym słowem - ludzie 
sukcesu zarówno pod względem materialnym, jak i społecznym.  

Silna wola, zdecydowanie, ogromne ambicje oraz nieugiętość prowadzą często na 
same szczyty. Bywa jednak, że ambicje te są nieadekwatne do realnych 
możliwości danej osoby; wówczas grożą jej liczne niebezpieczeństwa, jak np.: 
zbytnie przywiązanie do spraw materialnych, brak skrupułów, zaniedbywanie 
życia duchowego i intelektualnego.  



 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Obie te wibracje łączy entuzjazm, witalność, niezależność i umiłowanie wolności. 
Zupełnie różne będą natomiast motywacje kierujące postępowaniem danej osoby. 
W głębi duszy pragnie ona zaszczytów i sławy, światu natomiast jawi się jako 
dobry samarytanin, pragnący nieść pomoc cierpiącym. Od pozostałych wibracji 
zależy, która z tych skłonności zwycięży. Jasny, trzeźwy umysł. Uwaga na 
skłonność do składania obietnic bez pokrycia.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA 
ZEWNĘTRZNA 

 

 

W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Osobowość pełna sprzeczności; zmienność nastrojów; nieobliczalne zachowanie. 
Wspaniałe zalety moralne, ale zbyt mało sił, energii i pewności siebie, aby ideały 
te wprowadzić w czyn. Niezdecydowanie, słabość (Ż.W.), maskowane 
entuzjazmem i wigorem (E.Z.). Wielkie ambicje i chęć działania, hamowane przez 
liczne skrupuły, lęki i obawy.  
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Wibracje identyczne, co sugeruje osobę o wyraźnej osobowości i silnie 
zaznaczonych zarówno zaletach, jak i wadach. Osoba taka nigdy nie kryje przed 
światem swej prawdziwej twarzy, a w jej zachowaniu nie występują żadne 
sprzeczności.  

Osoby posiadające taką wibrację postrzegane są przez bliźnich jako istoty "z 
gruntu dobre", czułe i delikatne, chociaż często zbyt słabe, aby walczyć z 
przeciwnościami losu. Obdarzone wybitnymi zdolnościami artystycznymi, 
nierzadko osiągają sławę jako poeci. Zawsze jednak potrzebują wsparcia i 
bodźców z zewnątrz. Wyraźnie zaznaczone takie cechy, jak: podejrzliwość, 
perfekcjonizm oraz skłonność do zamykania się w sobie.  
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Sprzeczne dążenia i motywacje. Obie te wibracje symbolizują wysokie zasady 
moralne. Patronują osobom pokornym, skromnym i niepewnym siebie, na 
zewnątrz zaś sprawiającym wrażenie wprost przeciwne: pewnych siebie 
optymistów i entuzjastów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.  

Wibracja Wewnętrzna często będzie hamowała Ekspresję Zewnętrzną, ale 
obecność innych pozytywnych wibracji pozwoli przezwyciężyć kompleksy i 
zahamowania. Wówczas dobroczynny wpływ wibracji dotyczyć będzie wszystkich 
dziedzin życia.  
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Pracowitość, pilność, zdrowy rozsądek, sumienność i odpowiedzialność - oto cechy 
wspólne dla obu tych wibracji. Nie ma tu miejsca na frywolność i 
powierzchowność. Z drugiej strony jednak - zarówno 2, jak i 4 - nie są liczbami 
zbyt dynamicznymi. Dlatego też osobom tym zwykle brak entuzjazmu, pasji i 
pewnej zuchwałości - cech niezbędnych, aby osiągnąć powodzenie.  

Jeśli nie pojawi się wsparcie ze strony pozostałych wibracji, rozwój tych osób 
postępować będzie bardzo powoli. Wiele wysiłków i mozolnej pracy kosztować je 
będzie pozbycie się lęków, obaw i niepewności.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 



Wibracje te tworzą dość duży dysonans. Osoba taka posiada wspaniałe wnętrze: 
głębokie zasady moralne i pragnienie osiągnięcia duchowej doskonałości. 
Jednocześnie jest nieśmiała, pasywna, co hamuje Wibrację E.Z. Na zewnątrz 
natomiast jawi się jako osoba odważna, niemal zuchwała, wiecznie niespokojna, 
pragnąca zdobyć cały świat. Połączenie to oznacza zachowanie pełne sprzeczności, 
czasem wręcz zaskakujących. Osoba ta, na zewnątrz zdecydowana i energiczna, w 
głębi "zżerana" jest przez różnorakie lęki i wewnętrzne rozterki. Stan taki 
powoduje nerwowość i życie w nieustannym napięciu psychicznym.  
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Obie wibracje są do siebie bardzo podobne, a tym samym cechy charakterystyczne 
dla każdej z nich stają się jeszcze bardziej widoczne. Niewątpliwie najważniejszą 
z tych cech jest umiłowanie spokoju i harmonii.  

Osoby te są szlachetne, życzliwie nastawione do świata i pełne altruistycznych 
dążeń. Nie ma w nich fałszu, wyrachowania czy złośliwości, wręcz przeciwnie - 
często grzeszą zbytnią naiwnością i łatwowiernością.  

Mają duże zdolności artystyczne, dzięki którym mogłyby osiągnąć sławę, gdyby 
nie fakt, że obca jest im wszelka rywalizacja, a tzw. walka o byt, czy najmniejszy 
przejaw agresji ze strony otoczenia - wytrąca je z równowagi.  
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Wibracje bardzo podobne do siebie pod względem pragnienia osiągnięcia 
duchowej i intelektualnej doskonałości. Wnoszą ogromną intuicję, wiedzę, ą 
nawet dar jasnowidzenia. Cechy te sprzyjają zgłębianiu nauk ezoterycznych. W 
dziedzinach tych mogą osiągnąć duże sukcesy i sławę. Osoby te są nieśmiałe, 
zamknięte w sobie; obdarzone na ogół wielką inteligencją i głębokim umysłem.  



Nie interesują się zbytnio sprawami finansowymi, ponieważ pieniądz nigdy nie 
stanowi dla nich celu życia. Kochają wszystko, co piękne. Dobrze czują się w 
samotności, pod warunkiem jednak, że mogą być w kontakcie z naturą lub że 
zapewni się im duży zapas ciekawych lektur, czytanie bowiem to ich wielka pasja.  

Niebezpieczeństwo: skłonność do depresji, a nawet rozdwojenia jaźni.  
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Sprzeczne impulsy i motywacje. Życie Wewnętrzne wskazuje na uległość, 
pragnienie podobania się otoczeniu, pasywność, niepewność siebie, umiłowanie 
życia w spokoju i porządku.  

Ekspresja Zewnętrzna natomiast sugeruje takie cechy, jak: siła, wojowniczość, 
samowystarczalność, wielkie ambicje, z których najistotniejszą jest zdobycie dóbr 
materialnych.  

Osoby te w głębi duszy nie znoszą wszelkiej gwałtowności; na zewnątrz zaś zdają 
się preferować sytuacje ekstremalne. Jednak w obliczu takich sytuacji wykazują 
nadmiar tolerancji. Swe cele realizują w ukryciu.  

Ogólnie mówiąc, zachowanie tych osób pełne jest sprzeczności i od innych 
wibracji zależeć będzie, jakie skłonności przeważą.  
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Mimo że mamy tu do czynienia ze zderzeniem pasywnego Wnętrza z pozytywną, 
aktywną i dynamiczną Ekspresją Zewnętrzną, kombinacja ta należy do 
korzystnych.  



Obie wibracje łączą podobne cechy psychiczne: intuicja, altruizm, miłość i chęć 
poświęcenia się służbie bliźnim. Ciekawa osobowość; skłonności do budowania 
analitycznej, poetyckiej wizji świata. Zdolności artystyczne.  

Niemniej, Wibracja Życia Wewnętrznego, oznaczająca delikatność i takt, stanowi 
pewien kontrast z otwartością i bezpośredniością, właściwą dla Ekspresji 
Zewnętrznej.  

Skłonność do mistycyzmu (niewykluczone powołanie zakonne); zdolności 
uzdrowicielskie.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Niezwykle korzystne połączenie. Optymizm, wewnętrzne światło, zdolności 
artystyczne i bogata fantazja. Witalność, charyzma i wiele innych wspaniałych 
zalet sprzyjających osiągnięciu życiowego sukcesu.  

Istnieje niebezpieczeństwo, że nazbyt bujna wyobraźnia przyćmi realny świat i 
zdolność do rozsądnego postępowania.  
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Pozytywne Życie Wewnętrzne, które swoją energią i entuzjazmem wzmacnia 
zewnętrzną niepewność siebie. Sukcesy w dziedzinach artystycznych. Podziw i 
sympatia ze strony otoczenia za ich wdzięk i czar. Z drugiej strony - spora 
łatwowierność i naiwność (istnieje ryzyko wykorzystywania przez innych).  

Szlachetne, hojne i altruistyczne, osoby te zawsze gotowe są przyjść z pomocą 
potrzebującym. Z łatwością zyskują zaufanie otoczenia.  
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Zarówno wady, jak i zalety (jak w przypadku wszystkich podwójnych kombinacji) 
są bardzo wyraziste. Szlachetność, wielkoduszność, dobroć, wdzięk i liczne 
uzdolnienia. Niebanalna osobowość, talenty twórcze, radość życia. Niezachwiany 
optymizm, często graniczący z naiwnością i oddalający od rzeczywistości.  



Niebezpieczeństwa: krasomówstwo mogące przekształcić się w gadulstwo, 
niestałość charakteru, powierzchowność, lekkomyślność i przesadne umiłowanie 
rozrywek, często kosztem obowiązków. Ogólnie mówiąc, osoby te posiadają 
zmienny i mało poważny charakter; dobre intencje, ale słaba wola.  
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Bardzo korzystne połączenie. Wibracja Ż.W. oznacza witalność, optymizm i 
błyskotliwy umysł. Wibracja Ekspresji Zewnętrznej mówi o równowadze, 
pracowitości, zdecydowaniu i wytrwałości. Cechy te niewątpliwie wróżą 
powodzenie i sukcesy życiowe.  

Osoby te wywierają na otoczeniu niezwykle korzystne wrażenie, są bowiem 
poważne, rozsądne i odpowiedzialne, a zarazem dowcipne i pełne fantazji.  
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Obie wibracje akcentują wyjątkową żywotność, dynamizm, entuzjazm oraz 
aktywność, i odwagę. Kombinacja ta jest bardzo szczęśliwa, jednak wskazana 
byłaby obecność wibracji bardziej stabilnych, które stanowiłyby równowagę wobec 
tak dynamicznego i gwałtownego temperamentu.  

Osoby te odczuwają nieodpartą potrzebę życia "pełną piersią"; komunikowania 
się z jak największą liczbą ludzi. Posiadają wiele radości życia i z każdej sytuacji 
potrafią wydobyć jej pozytywny aspekt.  
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Obie wibracje symbolizują zdolności twórcze, liczne uzdolnienia, miłe, pogodne 
usposobienie, ciepło i życzliwość wobec otoczenia. Wszystkie te cechy czynią z 
tych osób jednostki pełne uroku i czaru, którym nie sposób jest się oprzeć.  

Są to osoby powszechnie lubiane, potrafią bowiem korzystać z życia i cieszyć się 
każdą jego chwilą.  

Potrzebują jednak wzmocnienia przez wibracje oznaczające pracowitość i 
zdecydowanie, gdyż grozi im zbytnia nonszalancja wobec obowiązków, a 
nierzadko nawet lenistwo.  
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Kombinacja pozytywna. Wdzięk i umiejętność zdobywania ludzkich serc 
(Wnętrze), połączone z iście arystokratyczną dystynkcją (E.Z.), co w efekcie daje 
osobę wyróżniającą się w każdym towarzystwie wytworną elegancją oraz 
intelektem i błyskotliwością.  

Są to osoby posiadające wiele wewnętrznego optymizmu. Lubią prowadzić 
"światowe życie", przez co mogą w niedostateczny sposób wykorzystać swe 
nadzwyczajne zdolności psychologiczne i wyjątkową intuicję. Z drugiej jednak 
strony ów optymizm i radość życia pomogą im przezwyciężyć wrodzone skłonności 
do depresji.  

Uzdolnienia artystyczne i naukowe.  

 



WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Połączenie to będzie bardzo korzystne, jeśli w Portrecie Numerologicznym danej 
osoby znajdą się wibracje łagodzące i umiarkowane. Zarówno bowiem 3, jak i 8 
posiada olbrzymią siłę.  

Błyskotliwość, dynamizm i entuzjazm (Ż.W.), połączone z energią najsilniejszą 
spośród wszystkich wibracji (E.Z.), pozwalają na osiągnięcie każdego celu. Osoba 
ta zdecydowanie odrzuca myślenie negatywne (Ż.W.), a jednocześnie umie 
przegrywać, nie rezygnując przy tym z dążenia do upragnionych celów. Mówiąc 
krótko, kombinacja ta gwarantuje całkowity sukces.  

Jeżeli natomiast pozostałe wibracje tworzące Portret Numerologiczny okażą się 
niekorzystne, dana osoba stanie się ofiarą własnych wygórowanych ambicji, a jej 
karierowiczostwo będzie równoznaczne z brakiem wszelkich zasad moralno-
etycznych.  
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Każda z tych wibracji jest synonimem czystych, wzniosłych ideałów, szlachetności 
i wielkoduszności. Osoby, posiadające w swym Portrecie Numerologicznym taką 
właśnie kombinację, chciałyby zbawić cały świat, ze wszystkimi jego 
mieszkańcami.  

Ci niepoprawni optymiści, pełni zapału, ufni i dobroduszni, nie chcą uwierzyć w 
istnienie zła, nieuczciwości, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby im bliskie. Tym samym 
stają się łatwym łupem dla osób pozbawionych wszelkich skrupułów.  

Wibracja ta patronuje też idealistom i marzycielom, wierzącym w 
urzeczywistnienie przeróżnych utopii.  



Wybitne zdolności artystyczne (zwłaszcza literackie) zwiastują karierę w tej 
dziedzinie.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Liczby te stwarzają pewien dysonans, a osoby, posiadające w swym Portrecie 
Numerologicznym takie właśnie połączenie, często miotane są wewnętrznymi 
sprzecznościami, co widoczne jest również w ich zachowaniu. Pierwsza z tych 



wibracji oznacza bowiem powściągliwość i umiarkowanie, druga zaś - odwagę i 
zuchwałość. Rozwaga, zdrowy rozsądek i ostrożność cechujące Ź.W. tej osoby 
sprzyjają umiejętnemu wykorzystaniu cech właściwych dla Ekspresji 
Zewnętrznej.  

Niestety, w wielu sytuacjach wymagających szybkiego i zdecydowanego działania, 
wewnętrzne lęki i wahania mogą nie dopuścić do głosu licznych zalet 
charakterystycznych dla tej osoby. Jeśli jednak w Portrecie Numerologicznym 
występują silne, zdecydowane wibracje, wówczas owo umiarkowanie może okazać 
się bardzo korzystne. W przeciwnym razie będzie przyczyną wielu życiowych 
porażek.  
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Układ ten może oznaczać nieumiejętność radzenia sobie z życiowymi problemami, 
a w konsekwencji - skłonność do depresji.  

Życie Wewnętrzne wskazuje na pracowitość, metodyczność i praktycyzm. 
Niekiedy jednak nadmierna zapobiegliwość i nieufność stają się czynnikiem 
hamującym duchowy rozwój tych osób i ograniczają ich determinację oraz 
zdecydowanie. W tym przypadku Wibracja Ekspresji Zewnętrznej nie okazuje się 
pomocna, jako że oznacza niemal chorobliwy brak pewności siebie.  

Osoby o tej kombinacji wyróżniają się rozsądkiem, umiłowaniem porządku i 
głębokim poczuciem odpowiedzialności. Na ogół są to istoty ciche i poważne, 
często, niestety, podchodzące do życia w sposób nazbyt pesymistyczny.  

Prognoza dla tych osób będzie o wiele weselsza, jeśli w ich Portrecie 
Numerologicznym pojawią się wibracje "lżejsze", "frywolniejsze" i bardziej 
"śmiałe". 
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Wibracje te, mimo iż stanowią wyraźny kontrast, wzajemnie się dopełniają, co w 
efekcie tworzy układ wielce korzystny.  

Mamy tu do czynienia z osobą o duszy refleksyjnej, stanowczym charakterze i 
wewnętrznej dyscyplinie. Jednostka ta, aby czuć się pewniej, potrzebuje 
finansowego zabezpieczenia. Na zewnątrz wydaje się być towarzyska i 
elokwentna.  

Często otoczenie ma o niej fałszywą opinię jako o kimś powierzchownym i 
lekkomyślnym. Zachowanie jej nierzadko będzie zaskakiwać; kierują nią bowiem 
sprzeczne impulsy. Jednak Wibracja Ekspresji Zewnętrznej dostarcza jej wiele 
optymizmu i radości, zagłuszających zbyt poważne wnętrze.  
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Niezwykle wyraźnie zaznaczone poczucie obowiązku i solidność. Wyjątkowo 
poważny charakter; osoba bardzo trzeźwo myśląca, krańcowo nieufna; wierzy 
jedynie w to, co sama może sprawdzić.  

Dużą wagę przywiązuje do stabilizacji materialnej, nie jest przy tym ani skąpa, 
ani rozrzutna. Potrafi wytrwale pracować, aby osiągnąć cele, jakie sobie 
wyznaczyła. Jest skrupulatna, dokładna, uporządkowana i odpowiedzialna.  

Powinna nauczyć się odprężać i relaksować, a także opanować swe skłonności do 
radykalizmu, nadmierną surowość i nieugiętość.  
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Osobowość ambiwalentna i niejasna, jako że występują w niej sprzeczne 
tendencje. Ze względu na Wibrację Życia Wewnętrznego, osoba ta jest powolna, 
refleksyjna, drobiazgowo analizująca wszystkie "za" i "przeciw", zanim podejmie 
jakąkolwiek decyzję.  

Przejawia również skłonności do nadmiernej pedanterii i ostrożności. Cechy te 
stanowią wyraźny kontrast z Ekspresją Zewnętrzną, oznaczającą nerwowość, 
niepokój i umiłowanie wolności, nienawiść zaś do wszelkiej monotonii i stagnacji.  

Jak łatwo się domyślić, kombinacja ta sugeruje zachowanie zaskakujące i pełne 
sprzeczności.  
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Połączenie to oznacza siłę woli, gotowość do wysiłku i walki o zdobycie 
upragnionych celów, z których niewątpliwie najistotniejszym jest osiągnięcie 
stabilizacji materialnej. Wewnętrzna równowaga, spokój i powaga.  

Na zewnątrz natomiast osoba ta szuka ciepła domowego, a jej największym 
pragnieniem jest zapewnienie szczęścia i dobrobytu swym najbliższym. Wibracja 
Ekspresji Zewnętrznej przydaje jej łagodności, uległości i słodyczy, czyli cech, 
które nie występują w jej życiu wewnętrznym.  

Niestety, obie te wibracje wskazują na zbytnie przejmowanie się mało istotnymi 
sprawami, co osłabia ich zdecydowanie i aktywność. Potrzebują zatem "wsparcia" 
ze strony innych wibracji, dających więcej optymizmu i szerszą wizję 
rzeczywistości.  
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Układ ten świadczy o sprzecznych motywacjach i dążeniach, które z kolei 
prowadzą do niespójnych reakcji i nieobliczalnego często zachowania. Osoba ta 
troszczy się głównie o sprawy materialne, interesuje ją to, co można zmierzyć i 
dotknąć (Ż.W.); z drugiej zaś strony fascynuje ją to, co duchowe; pragnie zgłębić 
tajniki ludzkiej duszy i zbadać prawa rządzące ludzkim zachowaniem (E.Z.).  

Obie wibracje są podobne, jeśli chodzi o powagę i głębię wewnętrznych przeżyć. 
Obie te Liczby symbolizują zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności, ale 
jednocześnie są nieco mroczne.  

Osoba o takiej kombinacji jest bardzo powściągliwa i ma wiele trudności z 
wyrażeniem własnych uczuć; prawie zawsze tłumi swe prawdziwe emocje.  
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Wyraźne zainteresowanie życiem doczesnym i sprawami wyłącznie o charakterze 
materialnym. Energia, witalność i determinacja.  

Są to osoby, których nikt ani nic nie powstrzyma przed realizacją swych marzeń. 
Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wpływy tych wibracji wróżą liczne 
sukcesy.  

Jednostki te łączą w sobie umiejętność planowania wielkich, wspaniałych 
przedsięwzięć (E.Z.) z pracowitością i skutecznością w działaniu (Ż.W.). Ponadto, 
cechuje je gotowość do ogromnych poświęceń i wyrzeczeń, mających na celu 
realizację swych planów.  

Niebezpieczeństwa: zbytni materializm, a także surowość, zawziętość, sztywność 
zasad lub - przeciwnie - brak skrupułów.  

Silny charakter; magnetyzm. Często zdolności uzdrowicielskie (za pomocą rąk).  
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Niebezpieczne połączenie! Zaleca się dokładne przestudiowanie pozostałych 
wibracji, gdyż to one zadecydują o ostatecznym kształcie osobowości.  

Kombinacja ta może oznaczać pozytywne siły, uzupełniające się wzajemnie i 
prowadzące do wytrwałej pracy na rzecz bliźnich. Jednocześnie w działalności tej 
mogą pojawić się tendencje do przesady wręcz fanatyzmu. Osoby te w obronie 
swych przekonań lub praw innych osób nie zawahają się nawet przed przemocą 
czy działalnością terrorystyczną.  

Powaga i chłonny umysł, wróżący sukcesy na polu naukowym.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  



Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Połączenie trudne do zdefiniowania. Jeśli pozostałe wibracje posiadają 
właściwości łagodzące, osoba ta pozostawać będzie pod korzystnym wpływem tej 
kombinacji. Okaże się wówczas jednostką postępową, pełną entuzjazmu, 
pomysłową i zdolną do przezwyciężenia wszelkich trudności. Jeśli natomiast 
układ ten wsparty jest wibracjami silnymi lub sugerującymi skłonności do 
przesady, wyłoni nam się wówczas obraz osoby niezrównoważonej, pełnej 
wewnętrznego chaosu i zamieszania.  

Zawsze jednak będą to jednostki bardzo żywe, szybko reagujące na każdy bodziec 
z zewnątrz, niezależne i nade wszystko kochające wolność.  
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Kombinacja o niejasnej, niejednoznacznej wymowie. Wewnętrzna energia, 
pragnienie rozwoju, życia w nieustannym ruchu, obfitującego w ryzyko i 
przygody. Ekspresja Zewnętrzna łagodzi nieco wewnętrzną impulsywność i 
skłonność do agresji, nie dając, niestety, sił i wytrwałości, niezbędnych w 
realizacji zamierzonych celów.  

Osoba ta na zewnątrz jest pełna spokoju, słodyczy, sprawia wrażenie 
umiarkowanej i zrównoważonej, jednak jej wnętrze to "kipiący wulkan". 

W przypadku silnej i dynamicznej Wibracji Urodzenia kombinacja ta może być 
korzystna, gdyż Ekspresja Zewnętrzna zrównoważy wówczas gwałtowność i 
wybuchowość, wynikające z Wibracji Wewnętrznej.  
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Połączenie tych wibracji wskazuje na nieprzeciętne zdolności twórcze, odwagę, 
bystrość i życiowy optymizm.  

Dzięki swej ogromnej witalności osoby te zdolne są pokonać wszelkie przeszkody, 
stojące na ich drodze.  

Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że staną się niepoprawnymi optymistami, 
którzy - utraciwszy kontakt z rzeczywistością - żyją chimerami i złudzeniami. Ich 
życie będzie obfitowało w dziwne, szalone przygody, nie zawsze kończące się dla 
nich pomyślnie.  

Osoby te pragną żyć "pełnią życia"; chcą wszystko zobaczyć i poznać.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym znajdą się Liczby symbolizujące siłę i 
pracowitość, które wniosą systematyczność i porządek, niewątpliwie będzie to 
wspaniała, zwiastująca świetlaną przyszłość kombinacja.  
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Jest to korzystny układ, mimo że każda z tych wibracji oznacza zupełnie inny 
charakter i temperament.  

Osoba ta, dzięki korzystnemu wpływowi Wibracji E.Z., z zapałem i poświęceniem 
(nie zapominając przy tym o rozsądku) rzuca się w wir każdej pracy. Natomiast 
dzięki energii i dynamizmowi, jakich dostarcza Wibracja Ź.W., potrafi 
wprowadzić w czyn najśmielsze nawet projekty.  



Temperament tej osoby stanowi połączenie obu tych tendencji, a ponieważ 
Wibracją E.Z. hamuje skłonność do rozpraszania energii (Ź.W.), "mieszanka ta" 
jest wyjątkowo korzystna.  
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Zestawienie tych samych wibracji czyni podwójnie intensywnymi cechy właściwe 
dla każdej z nich, a więc - w tym przypadku: dynamizm, aktywność, 
niecierpliwość, błyskotliwy umysł i łatwe uleganie emocjom. W efekcie mamy do 
czynienia z osobą o rzadko spotykanej żywotności i energii.  

Z drugiej jednak strony wyraźniej niż u innych osób zaznaczone są również wady, 
wewnętrzny niepokój i drażliwość, stanowiące główną przyczynę licznych 
konfliktów z otoczeniem, a w następstwie - frustracji i osamotnienia.  

Osoby te są wyjątkowo niecierpliwe i często porzucają w połowie rozpoczętą pracę 
czy studia. Dlatego też potrzebują wibracji "zrównoważonej", będącej czynnikiem 
stabilizującym i pomagającym kończyć rozpoczęte już dzieła.  

Powinny spożytkować swą ogromną energię, oddając się zajęciom, które 
zaspokoiłyby ich potrzebę wolności, ruchu i aktywności.  
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Wibracje te tworzą kontrast, jednocześnie się uzupełniając. Stanowią zatem 
kombinację bardzo pozytywną.  

Wibracja Ż.W. daje aktywność, inicjatywę, bogatą wyobraźnię oraz przenikliwość. 
Wibracja E.Z. natomiast - szlachetność, szczodrość, harmonię i miłość.  



Witalność, ruchliwość i dynamizm, jakich dostarcza Wibracja Liczby 5, 
równoważą skłonności do zamykania się w wąskim gronie rodziny i przyjaciół, a 
także do lenistwa braku silnej woli (Liczba 6).  
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Układ ten jest charakterystyczny dla osób pełnych sprzeczności. Wewnętrzna 
niecierpliwość, żądanie natychmiastowych efektów swej pracy, a co za tym idzie - 
trudności z koncentracją i brak wytrwałości (Ż.W.) stanowią wyraźny kontrast ze 
skłonnościami do introspekcji, szukania ciszy i spokoju, aby móc oddać się 
rozmyślaniom, a także z dążeniem do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia 
duchowego (E.Z.).  

Ze względu na Wibrację Ż.W. osoba ta lubi życie intensywne, pełne emocji i 
ryzyka. Wibracja E.Z. natomiast sprawia, że postępuje ona ostrożnie i roztropnie. 
To "rozdwojenie jaźni" może być przyczyną wewnętrznych niepokojów i poczucia 
niespełnienia.  

Z drugiej jednak strony kombinacja ta sprzyja zgłębianiu wiedzy i prowadzeniu 
naukowych badań.  
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Energia, porywczość i zafascynowanie postępem i nowoczesnością (Ż.W.), 
połączone z chęcią działania i ogromną ambicją - tworzą układ zawierający 
olbrzymi potencjał.  

Osoba posiadająca w swym Portrecie Numerologicznym te właśnie kombinacje 
ma szansę dokonać w życiu wielkich czynów, zdobyć majątek i sławę.  



Jednocześnie, układ ten uwydatnia porywczy, choleryczny temperament. Dla 
osoby tej nie istnieją przeszkody nie do pokonania, wręcz przeciwnie - ryzyko i 
niebezpieczeństwo stanowią dla niej jedynie wyzwanie i bodziec do działania.  

Niebezpieczeństwa: zawziętość, arogancja, brak opanowania i porywczość.  
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Kombinacja dość problematyczna: wyraźny brak harmonii i równowagi. 
Wewnętrzny żar, energia i porywczość połączone są z oddaniem i zapałem w 
realizowaniu każdego przedsięwzięcia. Obie te wibracje wnoszą inteligencję, 
oryginalność i fantazję, a także ogromną potrzebę wolności i niezależności.  

W krańcowych przypadkach osoby te nie respektują żadnych autorytetów i mają 
skłonności anarchistyczne.  

Obecność wibracji umiarkowanych wskazuje na jednostki nieprzeciętne, 
inspirujące otoczenie do działania i doskonalenia duchowego.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  



Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Sprzeczne motywacje. Ż.W. wskazuje na domatorstwo i przywiązanie do rodziny, 
a także na uduchowienie i niechęć wobec rywalizacji, przez co osoba ta może 
zaprzepaścić niejedną życiową szansę.  

Na zewnątrz wydaje się być pewna siebie, odważna, pragnąca się wyróżnić, i 
niezwykle ambitna. Jednakże w wielu sytuacjach czuje, że jej wewnętrzne lęki i 
wątpliwości przeszkadzają jej w realizacji planów.  

W gruncie rzeczy jest to osoba łagodna, czuła, pełna ciepła i zrozumienia dla 
innych. Nigdy jednak nie okazuje swych słabości.  
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Połączenie to charakterystyczne jest dla osób kierujących się uczuciami, 
wspaniałomyślnych, łagodnych i życzliwych, nieco zbyt nieśmiałych i niepewnych 
siebie, w walce o byt.  



Obie wibracje mają podobne właściwości. O ile jednak Wibracja Życia 
Wewnętrznego oznacza przywiązanie do rodziny i ogromną uczuciowość, o tyle 
Wibracja Ekspresji Zewnętrznej wskazuje na umiejętność współżycia z ludźmi w 
ogóle i na dążenie do jak najliczniejszych z nimi kontaktów.  

Osoby o takiej kombinacji odznaczają się inteligencją i dociekliwością. Rozkosz 
sprawia im wszystko, co wzniosłe i duchowe. Kochają sztukę i piękno. Są to istoty 
życzliwie i przyjaźnie nastawione do otoczenia, często nie potrafią bronić się 
przed agresją czy próbą wykorzystania ich naiwności.  

Również nadmierna wrażliwość i liczne obsesje mogą być przyczyną ich 
problemów psychicznych.  
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Układ wyjątkowo korzystny; nieprzeciętne uzdolnienia artystyczne i wrażliwość 
na piękno.  

Osoby te są powszechnie lubiane za ich nieodparty urok osobisty, kulturę, 
towarzyskość oraz ogromną życzliwość i serdeczność wobec każdego. Obdarzone 
są przy tym wielką elokwencją i zdolnością ekspresji.  

Jednocześnie połączenie to oznacza często osoby nieco naiwne, które łatwo 
oszukać, odwołując się do ich próżności czy uczuć.  

Możliwe sukcesy na polu artystycznym.  
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Osoby posiadające w swym Portrecie Numerologicznym taką kombinację są 
poważne, odpowiedzialne i rozsądne, ale jednocześnie kierują nimi sprzeczne i 
zróżnicowane motywacje. Te kontrasty nie wpływają jednak w sposób negatywny 
na postawę i zachowanie, gdyż wzajemnie się uzupełniają.  

Wibracja Ż.W. sprawia, że jednostki te lubią korzystać z wygód i przyjemności 
życia, zwłaszcza w towarzystwie najbliższych. Mają przy tym miłe i pogodne 
usposobienie. Wibracja E.Z. natomiast wskazuje na upór, powagę i rozsądek oraz 
na pracowitość i dążenie do poprawy sytuacji materialnej swej rodziny.  

Są to osoby praktyczne, oszczędne i znające wartość pieniędzy, co w pewnych 
przypadkach (w zależności od innych liczb) grozi skłonnością do skąpstwa.  
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EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wibracje te, zestawione razem, tworzą wyraźną dysharmonię, co z kolei powoduje 
niespójne, trudne do przewidzenia zachowanie.  

Wibracja Liczby 6 symbolizuje spokój, równowagę i wewnętrzną harmonię, a 
także optymizm, radość, miłość i głębię uczuć. Wibracja E.Z. natomiast wyraża 
wojowniczość, niepokój oraz potrzebę niezależności i ciągłego doskonalenia się 
pod każdym względem.  

Nic dziwnego zatem, że osoby o tej kombinacji swym zachowaniem i częstymi 
zmianami humoru nierzadko wprawiają innych w osłupienie. Mimo iż w głębi 
duszy pragną wieść wygodny, spokojny i beztroski żywot, na zewnątrz jawią się 
jako osoby niezwykle aktywne i obrotne.  

Połączenie to może ujawnić wewnętrzne (ukryte) zdolności twórcze.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 



EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Podwójnie zaakcentowane cechy charakterystyczne dla Liczby 6, a co za tym idzie 
- osobowość spójna, jednowymiarowa.  

Integralność charakteru, równowaga, wielkoduszność, dobroć i chęć służenia 
innym - oto główne wyróżniki tej kombinacji.  

Osoby te często zbyt łatwo ulegają otoczeniu, bardzo też lubują się w komforcie i 
przyjemnościach. Odczuwają ogromną potrzebę obdarzania innych miłością i 
serdecznością i same oczekują dowodów uczuć ze strony swych bliskich. Ponadto 
charakteryzuje je niezwykła potrzeba poświęcania się dla dobra innych, co 
najczęściej widoczne jest w stosunku do najbliższych.  

Są to tradycjonaliści i konserwatyści, poza tym często przejawiają skłonności do 
lenistwa. Stronią od wszelkiej walki czy rywalizacji. Najchętniej spędziłyby życie 
grzejąc się w cieple domowego ogniska.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Układ dość skomplikowany; od pozostałych wibracji zależy, jaki będzie ostateczny 
kształt osobowości. Wibracje te odpychają się wzajemnie.  

Pod względem Ż.W. osoba ta jest zaangażowana w problemy ludzkości, interesuje 
ją życie doczesne i materialne. Jest przy tym zadowolona z siebie samej i 
tolerancyjna wobec swych bliźnich. Posiada uzdolnienia artystyczne i na ogół jest 
domatorką.  

Wibracja E.Z. natomiast sugeruje osobę zajętą przede wszystkim doskonaleniem 
swego ducha i umysłu.  

Wewnętrzne ciepło i uczuciowość nie znajdą ujścia na zewnątrz, to też osoba ta 
zawsze będzie sprawiała wrażenie zimnej i obojętnej.  

Układ ten zwiastuje wewnętrzne lęki i niepokoje, a nawet skłonność do depresji i 
obsesji.  



 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Również w tym przypadku decydującą rolę odgrywają pozostałe wibracje 
znajdujące się w Portrecie Numerologicznym.  

Wewnętrznie jest to osoba łagodna, prostolinijna i zrównoważona, pełna miłości 
do świata, aczkolwiek zbyt słaba i podatna na wpływy, co stanowi kontrast z 
zachowaniem świadczącym o sile i wielkich ambicjach. Przy sprzyjających 
okolicznościach (odpowiednie wibracje) cechy właściwe dla E.Z., takie jak energia 
czy upór, pokonają wewnętrzne lenistwo i gnuśność.  

W przeciwnym razie wady te okażą się silniejsze, uniemożliwiając tym samym 
rozwój i samorealizację danej osoby. Inne cechy właściwe dla tej kombinacji to 
umiarkowanie i skłonność do chciwości i skąpstwa.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Obie te wibracje dostarczają szlachetnych i altruistycznych impulsów, czyniąc tę 
kombinację niezwykle korzystną pod każdym względem. Osoby te często 
poświęcają się pracy społecznej, pomagając najbardziej potrzebującym i 
opuszczonym. Wzniosłe ideały i chęć służenia innym, granicząca nieraz z 
poświęceniem się i wyrzeczeniem siebie samego, sprawiają, że jednostki te z 
powodzeniem prowadzą wszelką działalność charytatywną i społeczną.  

Uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza aktorskie. Otwartość, bezstronność i prawość 
charakteru.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Połączenie wibracji zupełnie do siebie nie pasujących, co utrudnia jednoznaczne 
określenie osobowości. Jak zwykle w takich przypadkach, zależeć będzie ona od 
pozostałych Liczb składających się na Portret Numerologiczny.  

Ż.W. świadczy o osobie lubiącej samotność, zagłębianie się w "otchłań swej jaźni", 
poszukującej Prawdy i wewnętrznej doskonałości. Prawie zawsze charakteryzuje 
ją obojętność wobec spraw doczesnych i dóbr materialnych.  



E.Z. zaś wskazuje na jednostkę ambitną, pragnącą sławy i pieniędzy.  

Układ ten sugeruje osobowość intelektualną, głęboką, jasny, zimny i krytyczny 
umysł oraz wrogość wobec wszelkich przejawów sentymentalizmu. Jest to 
indywidualista, ceniący nade wszystko wolność i niezależność.  
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WEWNĘTRZNEGO 
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ZEWNĘTRZNA 

 

Kombinacja harmonijna i jednoznaczna, wskazująca na wyraźną skłonność do 
metafizycznych i filozoficznych rozmyślań.  

Połączenie tych dwóch wibracji akcentuje intuicję i zdolności parapsychiczne, jak 
np. jasnowidzenie czy telepatia.  

Osoba ta jest powściągliwa i pełna rezerwy, lubi samotność i obojętna jest na 
pokusy życia doczesnego. Cechuje ją także ogromne poczucie godności osobistej, 
jest przy tym niesłychanie wymagająca wobec siebie samej. Pragnie wszystko 
poznać, przeanalizować i dotrzeć do sedna rzeczy, która ją interesuje.  

Nieśmiała i często niepewna siebie, należy do osób poważnych i 
odpowiedzialnych, na których można całkowicie polegać.  
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WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wibracje te, mimo że zupełnie odmienne, tworzą bardzo korzystne połączenie, 
wzajemnie się uzupełniając i wzmacniając.  

Wibracja Ż.W. obdarza nieprzeciętną inteligencją, rozsądkiem, głębokim, 
analitycznym umysłem i racjonalnym podejściem do świata, a także ogromną 
intuicją.  



Liczba odpowiadająca E.Z. przynosi natomiast żywotność, twórczą wyobraźnię i 
charyzmę. Osoby te wyróżniają się elegancją i wdziękiem, toteż bez trudu 
zabłysną w najwyższych nawet sferach. Dobrze się czują wśród osób ważnych i 
wpływowych.  

Z powodzeniem mogą poświęcić się karierze artystycznej i literackiej. W 
kontaktach z ludźmi wahają się między zachowaniem dystansu i powściągliwości, 
a wylewnością.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Kombinacja trudna, co nie oznacza, że negatywna.  

Wibracja Ż.W. należy do najbardziej "uduchowionych" spośród całej Skali 
Numerologicznej. Osoba znajdująca się pod jej wpływem nie troszczy się o sprawy 
materialne, obchodzi ją wyłącznie własny rozwój duchowy i intelektualny. 
Wibracja E.Z. jest zbliżona do Wibracji Ż.W. pod względem powagi i głębi 
duchowej, jednakże cele życiowe będą miały w tym wypadku charakter raczej 
materialny.  

Układ bardzo korzystny, jeśli chodzi o zgłębianie wiedzy i badania naukowe.  

Osoby te są na ogół nieufne i zamknięte w sobie. Powinny zatem bardziej 
otworzyć się na świat i ludzi i cieszyć się życiem. Mają bowiem tendencję do 
prowadzenia samotniczego trybu życia; z trudem też okazują swe uczucia. 
Dlatego często mają opinię osób ponurych i oschłych.  
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Kombinacja bardzo skomplikowana, pełna sprzeczności. Wewnętrznie osoby te 
dążą do samotności, aby móc skupić się na sobie, rozmyślać nad istotą bytu, a 
także zgłębiać problemy i tajemnice dotyczące egzystencji ludzkiej. Ze względu na 
Wibrację E.Z. odczuwają potrzebę ruchu, ciągłych zmian, wolności, przestrzeni i 
licznych kontaktów z ludźmi. Mówiąc krótko, pragną korzystać i cieszyć się 
życiem, zamiast nad nim rozmyślać.  

Takie połączenie oznacza, że stan ducha, jak i zachowanie tych osób będzie 
oscylowało między uciekaniem od świata, a gorączkowym rzucaniem się w wir 
rozmaitych zajęć.  

Jak zwykle, gdy mamy do czynienia ze sprzecznymi wibracjami, jedynie dokładna 
analiza Portretu Numerologicznego wskaże nam dominujące tendencje 
charakteru danej osoby.  
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WEWNĘTRZNEGO 
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Kombinacja ta nie należy do wyjątkowo niekorzystnych, zwłaszcza jeśli w 
Portrecie Numerologicznym znajdują się wibracje oznaczające energię życiową i 
zapał. Jednakże wibracje tworzą wyraźny kontrast i nie uzupełniają się 
wzajemnie.  

Osoba posiadająca taki zestaw jest wewnętrznie nieśmiała, refleksyjnie 
nastawiona do życia, o wyraźnie zaznaczonych zdolnościach para-
psychologicznych. Poważna, głęboka, nierzadko pełna zahamowań i kompleksów, 
nie otrzymuje pozytywnych bodźców ze strony Wibracji E.Z. Ta ostatnia wskazuje 
bowiem na szlachetność i wielkoduszność, ale jednocześnie na pasywność, pewną 
niedołężność i lenistwo. Mimo że osoby te obdarzone są licznymi zaletami, nade 
wszystko cenią sobie wygodne, spokojne życie. Brakuje im, niestety, motywacji i 
zapału do działania.  

Niebezpieczeństwo: nadmierne lęki, obsesje i depresje, mogące doprowadzić 
nawet do stanów neurotycznych.  
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Niezwykłe połączenie, uwypuklające aktywność psychiczną i intelektualną. 
Osoby te nie interesują się materialną stroną życia; najważniejszy jest dla nich 
rozwój duchowy i intelektualny.  

Błyskotliwa, przenikliwa umysłowość, dążenie do poznania Prawdy i do 
osiągnięcia wewnętrznej wolności.  

Wyrafinowany smak, wrodzona delikatność i umiłowanie piękna we wszystkich 
jego przejawach. Szacunek dla nauki i sztuki.  

Są to osoby poważne, surowe, przedkładające rozmyślania filozoficzne i medytacje 
w samotności nad towarzystwo ludzi.  

Podatność na depresje.  

Jeśli zalety charakterystyczne dla tej kombinacji zostaną potwierdzone przez 
pozostałe wibracje, osoby te mają wielkie szansę, aby zdobyć uznanie, 
popularność i sławę jako intelektualiści, naukowcy, a także jako specjaliści od 
zjawisk parapsychologicznych. Odpowiadać im będzie również praca społeczna i 
charytatywna, mimo że z trudem nawiązują bliższe kontakty z ludźmi. Rezerwa, 
powściągliwość i chłód wobec otoczenia zdecydowanie nie ułatwiają im życia.  
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Antagonistyczne impulsy powodujące wewnętrzny zamęt i wyrażające się w 
niespójnym, niezrozumiałym zachowaniu.  

Osobom tym bardzo trudno jest pogodzić wewnętrzne potrzeby, głównie 
intelektualne i duchowe, a także wrażliwość i filozoficzne, głębokie spojrzenie na 



świat z ich Ekspresją Zewnętrzną oznaczającą ogromne ambicje, autorytarny 
stosunek do otoczenia i zaangażowanie w walkę o zdobycze materialne.  

Na zewnątrz osoby te odbierane są jako silne, odważne, rzeczowe i rezolutne, a w 
swych sądach nieugiętej często narzucające swe zdanie innym. Wydaje się 
nieprawdopodobne, że osoba ta skrywa ogromną wrażliwość i głębię uczuć.  

Kombinacja ta, wsparta przez pokrewne jej wibracje, jest charakterystyczna dla 
wybitnych ekonomistów, naukowców, adwokatów oraz wielkich przemysłowców i 
ludzi interesu.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 
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Połączenie sprzyjające działalności społecznej i filantropijnej, a także praktykom 
okultystycznym. Obie te wibracje wskazują na zainteresowanie zjawiskami 
psychologicznymi, obie też oznaczają wybitne zdolności parapsychologiczne, 
niewątpliwie największe spośród całej Skali Numerologicznej.  

Osoby posiadające tę kombinację są hojne i altruistyczne, pragną oddać się pracy 
na rzecz ludzkości (E.Z.).  

Niezaspokojona ciekawość świata i natury ludzkiej sprawia, że jednostki te często 
należą do ruchów i organizagi, których celem jest poznanie Prawdy.  

Jednocześnie są to indywidualiści kochający wolność i niezależność, nie znoszący 
wszelkiej dominacji. Ci niezmordowani podróżnicy pragną poznać kulturę i 
mieszkańców kraju, w którym się znajdą i zawsze szukają miejsc, które mogłyby 
ich wzbogacić duchowo i intelektualnie.  
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W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  
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Kombinacja o niezwykłej mocy. Wewnętrzne impulsy osiągają swój materialny 
wyraz w dążeniu do postępu.  

Osoby te kierują się pragnieniem zdobycia wielkiej fortuny, zaś upór, wewnętrzna 
dyscyplina i przekonanie o własnej wartości ułatwiają im osiągnięcie sukcesów w 
każdej dziedzinie życia.  

E.Z. potwierdza ambicje i chęć wyróżnienia się spośród tłumu, przynosi ponadto 
zdolności twórcze i ogromną witalność.  

Bez wątpienia kombinacja ta jest typowa dla "ludzi sukcesu". Z drugiej jednak 
strony istnieje niebezpieczeństwo (gdy pozostałe Wibracje są radykalne i 
przesadne), że ich życie zostanie zdominowane przez sprawy materialne, a 
ambicje przerosną ich realne możliwości. Jednostki takie charakteryzuje brak 



skrupułów, karierowiczostwo i despotyzm; "po trupach" idą ścieżką wiodącą do 
zaszczytów i sławy.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Kombinacja konfliktowa, co nie oznacza, że ujemna. Wibracja Ż.W. oznacza 
przywiązanie do spraw doczesnych oraz wyjątkowe przymioty zarówno 
intelektualne, duchowe, jak i fizyczne, sprzyjające realizacji celów życiowych.  

Nadzwyczajna siła woli, pewność siebie i charyzma, wynikające z Wibracji Ż.W., 
przyćmiewają kompleksy i niepewność siebie, charakterystyczne dla Wibracji 
E.Z. Nierzadko osoba ta jawi się otoczeniu jako istota powściągliwa, pełna taktu i 
dyplomacji, zrozumienia i słodyczy, czasami uległa i słaba, czasami zaś gdy do 
głosu dochodzi wręcz przeciwnie - wymagająca i uparta aż do przesady, 
tyranizująca swe otoczenie.  

Zawsze jednak będzie wywierała wrażenie osoby szczerej, naturalnej, poważnej, o 
skłonnościach do introwersji; są to bowiem cechy charakterystyczne dla obu tych 
wibracji.  
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Układ bardzo korzystny, wróżący powodzenie i sukcesy. Wibracja Ż.W. ujawnia 
wielkie, dalekosiężne ambicje i takie zalety, jak: wytrwałość, nadzwyczajna 
zdolność koncentracji umysłu na najważniejszej w danym momencie sprawie.  

Takie Wnętrze jest wspaniale uzupełnione zewnętrznym optymizmem, talentem 
twórczym, sprytem i życzliwym stosunkiem do świata.  



Osoba ta konsekwentnie dąży do wytyczonego celu. Posiada przy tym zdolność 
manipulowania ludźmi.  

Niebezpieczeństwo: nadmiar ambicji, brak skrupułów.  
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Połączenie to oznacza wielką moc i umiejętność realizowania zamierzeń.  

Wewnętrzna energia, siła, ogromne ambicje, gotowość do walki i ryzyka, jeśli 
może przynieść sukces. Umiejętność planowania, metodyczność i dobra 
organizacja, a także zmysł do interesów, co pozwala na osiągnięcie znacznej 
pozycji w świecie finansów, przemysłu czy handlu. Wibracja E.Z. tworzy 
harmonijną całość z Wibracją Wnętrza, jest bowiem równie "materialistyczna" i 
"pracowita". 

Osoby te mają wielkie szansę na osiągnięcie sukcesu, powinny jednak uważać, 
aby nie stać się niewolnikami własnych ambicji i licznych obowiązków. 
Umiejętność wypoczynku i uwalniania się od napięć pomoże im uniknąć wielu 
stresów.  

Kombinacja ta oznacza również wyjątkową powagę i kierowanie się w życiu 
sztywnymi, często zbyt surowymi zasadami.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym znajdziemy wibracje symbolizujące radość, 
beztroskę i optymizm, wówczas będziemy mieli do czynienia z osobą niezwykle 
surową, istnym "dyktatorem", tyranizującym otoczenie.  

Zdolności do uzdrawiania.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 



EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Układ niesłychanie dynamiczny i silny, wskazujący na gwałtowny temperament.  

Wibracja Ż.W. mówi nam o dalekosiężnych planach i wielkich ambicjach, a także 
o umiejętności planowania i realizowania przedsięwzięć pełnych rozmachu.  

Wibracja E.Z. obdarza natomiast dynamizmem i zdolnościami twórczymi, co w 
efekcie daje kombinację wyjątkowo korzystną.  

Z drugiej strony zaś Wibracja Ż.W. łagodzi niecierpliwość i roztrzepanie, 
charakterystyczne dla Wibracji E.Z., otrzymując w zamian nadzwyczajną 
żywotność i zapał typowe dla tej E.Z.  

Kombinacja niezwykle korzystna, jeśli chodzi o uprawianie sportów i wszelką 
działalność wymagającą zimnej krwi i odwagi.  

Niebezpieczeństwo: nadmierna porywczość, która doprowadzić może do 
despotyzmu, agresji, a w skrajnych przypadkach, nawet do stosowania przemocy.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Sprzeczne impulsy, co nie oznacza, że połączenie to jest niekorzystne, ponieważ 
Wibracja Ź.W. wskazuje na siłę woli i dominuje nad Wibracją E.Z., słabszą i 
podatną na wpływy. Owa wewnętrzna siła wyraża się w postaci iście ognistego 
temperamentu, połączonego z umiejętnością wpływania na otoczenie. Nic 
dziwnego zatem, że osoby te często posiadają władzę lub cieszą się powszechnym 
autorytetem.  

Ogromny upór, wytrwałość, a nawet zawziętość są niewidoczne, gdyż na zewnątrz 
osoba ta sprawia wrażenie cichej, spokojnej i delikatnej.  

Kombinacja ta często oznacza wewnętrzne rozdarcie między sprzecznymi 
pragnieniami. Z jednej strony bowiem osoba ta jest ambitna i chciałaby wyróżniać 
się z otoczenia, z drugiej zaś kusi ją korzystanie z przyjemności, jakich 
niewątpliwie dostarcza spokojna i cicha egzystencja.  



Niebezpieczeństwa: zazdrość, zawiść i zaborczość.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Kombinacja dość złożona, jako że pojawią się tu pewna ambiwalencja dążeń: 
Wibracja Ż.W. popycha do walki o zdobycze materialne i zaszczyty, Wibracja E.Z. 
natomiast skłania ku doskonaleniu duszy i umysłu.  

Ponieważ te ostatnie inklinacje są najbardziej widoczne, osoba ta często ma 
opinię człowieka bardziej głębokiego i mądrego niż w rzeczywistości.  

Ze względu na tak sprzeczne impulsy, jednostka ta może przeżywać liczne 
niepokoje i wątpliwości i nigdy do końca nie jest przekonana, czy ma dążyć do 
materialnych, doczesnych sukcesów, czy raczej wybrać drogę duchowej 
doskonałości.  

Jak zawsze w takich przypadkach, decydujące znaczenie będą miały pozostałe 
wibracje.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Zarówno zalety, jak i wady są tutaj wyraźnie zaznaczone. Osoby te powinny mieć 
się na baczności, gdyż kombinacja ta sugeruje niezwykle silną osobowość, 
aczkolwiek skoncentrowaną na sprawach materialnych.  

Niezłomna wola i wiele innych zalet wróżą ogromne sukcesy. Osobę taką cechuje 
prostolinijność, zdecydowanie, prawdomówność i głębokie poczucie 
sprawiedliwości.  



Jednostka ta zawsze doskonale wie, czego chce, a w jej zachowaniu nie ma 
żadnych sprzeczności czy braku konsekwencji. Pragnie przy tym mieć wszystko 
albo nic, wszystko też ma dla niej barwę czarną albo białą. Niebezpieczeństwa: 
nadmierne przywiązanie do materialnych dóbr, przerost ambicji, ryzykanctwo.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wibracje te, mimo że posiadają zupełnie odmienne właściwości, doskonale się 
równoważą.  

Wibracja Ż.W. świadczy o przywiązaniu do wartości materialnych i spraw 
doczesnych; Wibracja E.Z. zaś wskazuje na głęboką potrzebę poświęcenia się dla 
innych i chęć pracy na rzecz poprawy warunków życia ludzi najbardziej 
potrzebujących.  

Altruizm i wzniosłe ideały "uszlachetniają" praktyczne i materialistyczne 
podejście do życia, typowe dla tej Wibracji Ż.W. Niewątpliwie o tym, która z tych 
Wibracji przeważy, zadecydują również pozostałe Liczby składające się na Portret 
Numerologiczny.  

Predyspozycje do pracy naukowej.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA 
ZEWNĘTRZNA 

 

 

W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  



Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Wspaniałe, chociaż dość skomplikowane połączenie.  

Pod względem Wibracji Ż.W. osobę tę cechuje niezależność, umiłowanie wolności, 
intelektualizm oraz głęboki humanitaryzm.  

Wibracja E.Z. natomiast oznacza nieprzeciętne zdolności twórcze, oryginalność i 
duże ambicje, a także chłonny umysł, łatwość uczenia się, elokwencję i 
samowystarczalność. Z drugiej strony takie wady, jak krytycyzm i przesadna 
wręcz bezpośredniość, równoznaczna czasami z brakiem dyplomacji, są przyczyną 
wielu konfliktowych sytuacji i przysparzają wrogów.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym brakuje wibracji łagodzących, wówczas mogą 
się pojawić skłonności do dominacji, egzaltacja, wybuchowy temperament. 
Spośród takich osób rekrutują się wszelkiego rodzaju fanatycy, buntownicy i 
ekstremiści, istoty nieustannie zmagające się z resztą społeczeństwa.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 



EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Ż. W. wskazuje na jednostki będące na wysokim poziomie duchowego rozwoju, 
pragnące przyczynić się do zbudowania lepszego, szczęśliwszego świata, w 
którym panowałaby powszechna miłość i braterstwo.  

Osoby te, niosące pomoc i pociechę swym bliźnim, pozostawiają niezatarty ślad w 
pamięci potomnych. Kierują się pragnieniem służenia innym i zwykle cieszą się 
opinią dobrych ludzi, których już sama obecność wnosi pokój i harmonię.  

Jeśli kombinacja ta potwierdzona jest podobną Wibracją Urodzenia, osoby te 
mogą posiadać dar jasnowidzenia, a także zdolności uzdrowicielskie.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Bardzo korzystny układ. Mamy tu bowiem do czynienia z wibracjami 
wskazującymi na olbrzymie pokłady miłości, dobroci i humanitaryzmu. 
Altruistyczne dążenia, wynikające z Wibracji Ż.W., znajdują oddźwięk w Wibracji 
E.Z., która oznacza wzniosłe ideały i wiele wspaniałych zalet.  

Osoby te wywierają na otoczeniu bardzo korzystne wrażenie, jako istoty 
towarzyskie, rozmowne i pełne uroku, choć czasami może zbyt powierzchowne. W 
wielu przypadkach są to jedynie mylące pozory, otoczenie bowiem nie zauważa 
głębokiego humanitaryzmu, cechującego osoby o tej kombinacji.  

Łatwowierne, dobroduszne i pełne optymizmu, jednostki te nierzadko tracą 
kontakt z realnym światem.  

Uzdolnienia i predyspozycje do pracy na scenie.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 



EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Połączenie to zwiastuje olbrzymi potencjał sił witalnych. W krańcowych 
przypadkach może rodzić fanatyków i rewolucjonistów lub osoby o takich 
skłonnościach. Obie te wibracje są bowiem równie energiczne, radykalne i 
agresywne, zwłaszcza wobec władzy czy uznanych autorytetów.  

Osoby te, niezależne i buntownicze, nie znoszą żadnych zakazów czy nakazów 
(Ż.W.) i często stają się obrońcami uciśnionych. Wibracja E.Z. zaś sprawia, że 
wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej reagują w sposób 
bardzo gwałtowny.  

Inne wibracje mogą nieco złagodzić te tendencje.  

Kombinacja ta sprzyja badaniom naukowym.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Obie wibracje wskazują na nadzwyczajną wprost aktywność, entuzjazm, ale także 
porywczość.  

Osoby te są wyjątkowo niecierpliwe, łatwo wpadają w dość, co może powodować 
trudności we współżyciu z otoczeniem.  

Obie wibracje świadczą o dobrych i szlachetnych intencjach, ale również o 
nerwowości i gwałtownym, wybuchowym temperamencie. Kombinacja ta może 
być bardzo pozytywna, jeśli zrównoważą ją pozostałe wibracje. Osoba taka ma 
wówczas zapewniony sukces, bowiem w każdą czynność i w każde przedsięwzięcie 
wkłada całą swą energię i zapał.  

W przeciwnym razie zabraknie jej umiarkowania, bez którego na nic zdadzą się 
porywczy temperament i niespożyta energia.  

Obie te wibracje świadczą o inteligencji, bogatej wyobraźni, wielkoduszności i 
szlachetności a także o niezależności i nieakceptowaniu żadnego 
podporządkowania.  



 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Połączenie to jest harmonijne i sugeruje liczne zalety moralne. Wewnętrzne 
impulsy skłaniają do opieki nad potrzebującymi, co znajdzie odbicie i 
potwierdzenie w E.Z., oznaczającej szlachetność, oddanie, współczucie i gotowość 
do niesienia pomocy i obdarowywania innych miłością.  

Osoba ta czasem przeżywa wewnętrzne rozterki, wynikające ze sprzecznych 
impulsów nią powodujących. Raz gotowa jest całkowicie poświęcić się działaniu i 
prowadzić aktywne, wręcz burzliwe życie, kiedy indziej znowu obezwładnia ją 
lenistwo. W takich chwilach ma ochotę żyć wyłącznie dla własnej przyjemności, 
nie troszcząc się o nikogo (E.Z.).  

Na ogół jednak zwycięża wpływ Wibracji Ż.W.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Połączenie oznaczające siły duchowe i psychiczne.  

Osoba żądna władzy, o chłonnym umyśle, odznaczająca się dużą błyskotliwością i 
przenikliwością. W życiu kieruje się surowymi zasadami moralnymi. Celem życia 
tej osoby jest doskonalenie swego wnętrza i służenie bliźnim.  

Jeśli Wibracja Urodzenia potwierdza te cechy, wówczas mamy do czynienia z 
osobą o nadzwyczajnych zdolnościach parapsychologicznych, takich jak telepatia, 
jasnowidzenie, uzdrawianie chorych czy inne praktyki ezoteryczne.  

Osoba ta wyróżnia się swą subtelnością, wrażliwością i umiłowaniem piękna. 
Kombinacja taka oznacza również zdolności poetyckie, a także pragnienie 
zgłębienia sekretów wiedzy ezoterycznej. Jednostki te fascynuje bowiem 



wszystko, co dziwne i tajemnicze. Zwykle są to również zagorzali czytelnicy 
książek.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Sprzeczne motywacje; dążenia materialne i zarazem duchowe. Chęć służenia 
innym, a jednocześnie znaczny egoizm.  

Jeśli jednak pozostałe wibracje okażą się sprzyjające, osoby o tej kombinacji mają 
szansę osiągnąć ogromne sukcesy, zwłaszcza zajmując się działalnością 
charytatywną. Ż.W. przynosi im bowiem altruizm i wzniosłe ideały, E.Z. zaś 
zdolności organizatorskie, obrotność i zmysł finansowy.  

Silny charakter, olbrzymie poczucie sprawiedliwości. Prawość i prawdomówność, 
które czasami bywają przyczyną życiowych niepowodzeń i konfliktów z 
otoczeniem.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA  
ZEWNĘTRZNA 

 

Jak zawsze w takich przypadkach, zarówno zalety, jak i wady oddziaływają ze 
zdwojoną siłą.  

Potrzeba poświęcenia się w służbie ludzkości osiąga tu swoje apogeum.  

Nieprzeciętna intuicja i moce parapsychologiczne; olbrzymią energia życiowa. 
Charakter porywczy i gwałtowny; zaborczość. Szczerość, uczciwość i 
prostolinijność, niechęć do dyplomatycznych metod postępowania.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym brakuje wibracji stabilnych, osoba taka 
będzie długo szukała, zanim znajdzie swoją drogę życiową.  



Obdarzeni tą kombinacją kierują się własną, niepowtarzalną wizją świata. Ci 
wolnomyśliciele i ekscentrycy nie uznają konwenansów, norm ustalonych przez 
społeczeństwo, posiadają natomiast odwagę cywilną, aby bronić przekonań i 
prawa do własnej drogi życiowej.  

Temperament wybuchowy i choleryczny.  

 

WIBRACJA ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO 

 

EKSPRESJA 
ZEWNĘTRZNA 

 

 

W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.  

Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej 
kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące 
jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana 
- Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.  

Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, 
wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu 
Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi 
psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między 
dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony 
numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.  

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich kombinacji zawierających Wibracje 
Doskonałe.  

 

 

CELE ŻYCIOWE 

Suma liczb oznaczających Życie Wewnętrzne i Ekspresję Zewnętrzną wskaże nam 
Cele Życiowe (zarówno uświadomione, jak i ukryte), a także rolę, jaką dana osoba 
odgrywa lub powinna odegrać w społeczeństwie.  



Wibracja ta stanowi niejako siłę napędową wszystkich naszych czynów, gdyż to 
właśnie motywacje, którymi się w życiu kierujemy, decydują o charakterze i 
sensie wszystkich naszych poczynań.  

Aby analiza danego Portretu Numerologicznego była dokładna, musimy 
sprawdzić, czy podstawowe wibracje, tzn. Urodzenia, Życia Wewnętrznego i 
Ekspresji Zewnętrznej, są sobie pokrewne i czy ze sobą współgrają. Jeżeli tak, to 
znaczy, że Cele Życiowe danej osoby będą zgodne z poniższymi opisami. W 
przeciwnym razie, tzn. jeśli wibracje te tworzą pewną dysharmonię, Cele Życiowe 
mogą ulec nieznacznym modyfikacjom.  

Poniżej przedstawimy cele odpowiadające poszczególnym wibracjom. 
Wyszczególnimy również połączenia powstałe z tych Liczb i omówimy ich 
znaczenia.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że ogólne tendencje dotyczące danej wibracji 
pozostają takie same, a wyodrębnione zestawy stanowią jedynie dodatek do 
podstawowej charakterystyki.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Osoby świadome własnej wartości; wiedzą, że urodziły się po to, aby zająć 
znaczącą pozycję w społeczeństwie. Temu celowi poświęcają swe zdolności i siły.  

Wszystko, co posiadają, zawdzięczają wyłącznie sobie, zawsze bowiem pragną 
czuć się samowystarczalne i niezależne.  

Zmuszone do pozostawania w tle, stają się osobami zgorzkniałymi. Sytuacja taka 
odbiera im całą energię życiową, fantazję i możliwości twórcze.  

Osoby te nade wszystko kochają wolność; ich życie przypomina nieustanną walkę 
o określenie własnej tożsamości. Pragną być wyłącznymi kowalami własnego losu 
i panami swego przeznaczenia.  

Na poziomie Życia Wewnętrznego ich celem jest chęć wyróżnienia się spośród 
tłumu, prowadzenie życia aktywnego, twórczego i niezależnego. Za nic w świecie 
nie podporządkują się niczemu ani nikomu.  

ZESTAW: 1 + 9 = 1 



W tym konkretnym przypadku celem życia jest osiągnięcie absolutnej wolności, 
uwolnienie się od wszelkich więzów czy zależności.  

Ogromne zdolności intelektualne; oryginalna osobowość; porywczość. Pragnienie 
wyróżnienia się; aktywność twórcza. Nieprzeciętne życie.  

Osoby te będą kreatorami i panami własnego losu.  

ZESTAW: 2 + 8 = 1  

Chęć osiągnięcia znacznej pozycji ekonomicznej. Ambicje, pragnienie zrobienia 
kariery zawodowej i osiągnięcia dobrobytu materialnego.  

W życiu tej osoby będą się pojawiały coraz to nowe cele do zdobycia.  

Jednostka poważna i opanowana. Nie znosi mieszania się w jej sprawy.  

ZESTAW: 3 + 7 = 1  

Podświadome dążenie do zdobycia wysokiej pozycji społecznej lub zawodowej.  

Osoba pełna ciepła, szlachetna i wspaniałomyślna, przywiązująca duże znaczenie 
do kontaktów międzyludzkich. Lubi otaczać się osobistościami ze świata sztuki i 
nauki, ludźmi wpływowymi i nieprzeciętnymi.  

Odczuwa ogromną potrzebę niezależności, tylko wówczas osiągnie pełnię sił 
twórczych, a tym samym będzie jednostką niebanalną, odnoszącą w życiu same 
sukcesy.  

ZESTAW: 4 + 6 = 1  

Nieuświadomione dążenie do osiągnięcia całkowitej wolności. Skłonność ta może 
być tłumiona licznymi obowiązkami, np. rodzinnymi, nałożonymi na siebie 
dobrowolnie lub narzuconymi z zewnątrz.  

Niezwykle istotną rolę odgrywa w ich życiu stabilizacja materialna i uczuciowa.  

Nawet jeśli osoba ta czuje się spętana licznymi obowiązkami, odczuwa w sobie 
silną potrzebę niezależności. Wyraża się to w tym, że osoba ta stara się wszystko 
osiągnąć w życiu samodzielnie.  

ZESTAW: 5 + 5 = 1 

Natura niezależna i buntownicza. Celem życiowym takiej osoby jest zdobycie 
pełnej autonomii we wszystkich dziedzinach życia.  

Możliwe, że będzie musiała stoczyć ciężką walkę, aby urzeczywistnić swe 
pragnienia. W walce tej nierzadko najpoważniejszym wrogiem będzie dla niej ona 



sama. Dlatego też powinna znaleźć wewnętrzny spokój i nauczyć się panowania 
nad sobą.  

Oryginalność, kreatywność, gwałtowność.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Doczesne, materialne ambicje ustępują miejsca trosce, a często walce, aby 
osiągnąć wewnętrzny spokój i równowagę.  

Osoby te odznaczają się skromnością, prostotą i nieśmiałością; ich główne 
pragnienia to: służenie i pomaganie innym, wspieranie potrzebujących. Jeśli 
pragną zaszczytów, to nie dla siebie, lecz dla swych bliźnich, gotowe są na 
największe poświęcenia, aby im to ułatwić. Zawsze bowiem ważniejsze są dla nich 
sprawy bliźnich niż własna osoba.  

Postawa taka nie ma nic wspólnego z tchórzostwem czy uległością, ale z 
wewnętrznym przekonaniem, że taka właśnie jest ich życiowa misja. Wiedzą, że 
znalazły się na tym świecie po to, aby spełniać rolę mediatorów we wszelkich 
sytuacjach konfliktowych, a także, aby dodawać otuchy i nadziei potrzebującym. 
Dlatego też osoby te nie znoszą kłótni i swarów, wiedząc, że ich powołaniem jest 
niesienie ludziom pokoju.  

Zdają sobie również sprawę, że ich liczne zalety: takt, dyplomacja, łagodność, 
wyrozumiałość, tolerancja i zdolność do poświęceń dane są im właśnie po to, aby 
mogły się dobrze wywiązać z zadania, jakie mają do wypełnienia.  

Na poziomie Życia Wewnętrznego powołaniem tych osób jest spokojne życie i 
świadomość, że jest się kochanym i wspieranym przez najbliższych.  

ZESTAW: 1 + 1 = 2 

Życiowym celem tych osób jest osiągnięcie równowagi umysłowej i emocjonalnej. 
Zmierzają doń, nie tracąc przy tym poczucia niezależności i nie rezygnując z 
przewodzenia innym. Oryginalność i zdolności twórcze, którymi się 
charakteryzują, znajdą swój wyraz w działalności artystycznej. Osoby te będą 
prowadziły bardzo aktywny tryb życia, ale ich psychika zawsze będzie się 
domagała ciszy i spokoju, bo tylko dzięki nim są w stanie wykorzystać swe liczne 
zalety.  

ZESTAW: 2 + 9 = 2  



Silna potrzeba poświęcania się dla innych. Altruizm, dobroć i wzniosłe ideały. 
Osoby te pragną dobrze się zapisać w pamięci potomnych.  

Pociąga je wiedza tajemna, a także wszelka działalność społeczna i charytatywna. 
W tych też dziedzinach mają szansę osiągnąć pełne zadowolenie i poczucie 
samorealizacji.  

ZESTAW: 3 + 8 = 2 

Osoby te nigdy nie pogodzą się z przeciętnością. Ich ideą przewodnią jest chęć 
wyróżnienia się i dotarcie na same szczyty ludzkich możliwości. Imponują im 
zatem ludzie sukcesu; władza, popularność, bogactwa i zaszczyty mają dla nich 
nieuchwytny czar.  

Odznaczają się odwagą i wytrwałością, zawsze jednak potrzebują wsparcia i 
uczucia ze strony swych bliskich.  

ZESTAW: 4 + 7 = 2  

Dalekosiężne, wzniosłe cele. Osobowość refleksyjna, analityczna i 
uporządkowana. Jednostki te dążą do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i 
spokoju; pragną też żyć w harmonii i pokoju z bliźnimi.  

Kierują nimi sprzeczne impulsy; z jednej strony - pragnienie stabilizacji 
materialnej, a z drugiej - poznania siebie samego i zgłębienia tajników duszy 
ludzkiej.  

Nieufne i podejrzliwe, osoby te wierzą tylko w to, co same mogą sprawdzić i 
dotknąć.  

ZESTAW: 5 + 6 = 2 

Jeśli nie występują wibracje o zdecydowanie odmiennym charakterze, zestaw taki 
oznacza, że największym marzeniem danej osoby jest spokojne i ustabilizowane 
życie rodzinne. Aby marzenie to stało się rzeczywistością, osoba ta gotowa jest na 
wszelkie poświęcenia, a nawet ostrą walkę.  

Z drugiej jednak strony jakiś wewnętrzny bodziec nieustannie popycha ją do 
walki, rywalizacji, i to on zwykle zwycięża.  

Mimo to, osoba o tym zestawie numerologicznym nieraz będzie odczuwała 
pokusę, aby zmienić całkowicie tryb życia i poświęcić się, tak przecież ukochanej 
rodzinie.  

 

CELE ŻYCIOWE 



 

Podstawowym celem życia jest w tym przypadku służba ludzkości. Nie będzie to 
jednak (poza nielicznymi wyjątkami) pomoc materialna, czy np. medyczna, ale 
niesienie radości, optymizmu, nadziei i harmonii.  

Osoby te bez trudu wypełnią swą życiową misję, z natury są bowiem niezwykle 
pogodne, promieniujące wewnętrznym światłem i miłością. Obdarzone są również 
bogatą wyobraźnią i zdolnościami twórczymi, które często znajdują swój wyraz w 
karierze artystycznej.  

Zawód ten oznacza dla nich jeszcze jeden sposób niesienia ludziom radości i 
wytchnienia od codziennych trosk. Daje im również możliwość pokazania 
wszystkim, że życie może być piękne, jeśli sami tego chcemy. Ten altruizm i 
wzniosłe, szlachetne ideały przysporzą im powszechnej sympatii i uznania, a 
nawet zaszczytów i sławy.  

Jednostki te nade wszystko pragną napawać się miłością swych bliźnich i 
towarzystwem wesołych i pełnych życia osób. Jednym słowem, kochają życie i 
pragną się nim cieszyć.  

Osoby te marzą o bogactwach i luksusach, chciałyby też oddalić od siebie wszelkie 
troski i zmartwienia.  

ZESTAW: 1 + 2 = 3 

Celem życia tych osób jest sztuka, a także działalność społeczna. Jeśli z Wibracją 
Ż.W. współgrają pozostałe, podobnie jak ona dostarczające entuzjazmu i odwagi, 
wówczas marzenia ich zrealizują się bardzo szybko. W przeciwnym razie ich 
osiągnięcie wymagać będzie sporo wysiłku i wytrwałości.  

ZESTAW: 3 + 9 = 3 

Osoby te kierują się humanitarnymi ideałami, miłością i chęcią niesienia światu 
radości i światła. Mają wiele do ofiarowania i czynią to z radością i oddaniem. W 
wielu dziedzinach życia towarzyszyć im będzie wyjątkowe szczęście.  

Obdarzone są również ogromną elokwencją. Jeśli potwierdzą to pozostałe 
wibracje, odniosą znaczne sukcesy na polu artystycznym.  

ZESTAW: 3 + 8 = 3 

Zestaw ten oznacza upór i wytrwałość w dążeniu tej osoby do głównego celu życia, 
jakim jest dla niej powodzenie finansowe.  



W korzystnej korelacji z innymi wibracjami osoby te czeka znacząca pozycja w 
świecie biznesu i finansów. Osoby te wyróżniają się bowiem niespotykaną 
pracowitością i wybitną inteligenta, a także wyjątkowym "nosem" do robienia 
pieniędzy.  

ZESTAW: 5 + 7 = 3 

Wzniosłe ideały, altruizm. Niezaspokojona ciekawość świata i ludzi. Osobom tym 
obce są dążenia o charakterze materialnym. W swym działaniu nie kierują się 
chęcią zysku, pragną jedynie żyć pełną piersią. Fascynuje je także zgłębianie 
tajników ludzkiej egzystencji.  

ZESTAW: 6 + 6 = 3  

Umiejętność wczuwania się w sytuacje innych, głębokie współczucie dla 
pokrzywdzonych; miłość i pragnienie poświęcania się na rzecz potrzebujących.  

Niewątpliwie nadrzędnym celem w życiu tych osób jest dawanie szczęścia, 
wsparcia i otuchy pokrzywdzonym przez los. Duże upodobania artystyczne. Z 
drugiej strony osoby te często popadają w hedonizm, a pasywność i uleganie 
pokusom zmuszają je do nieustannej walki z sobą samym.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Osoby te wiedzą, że ich powołaniem życiowym jest roztaczanie opieki (także w 
sensie materialnym) nad ludźmi od nich uzależnionymi. Są to urodzeni stróże 
prawa i porządku, pragnący przyczynić się do budowy lepszego i bardziej 
sprawiedliwego świata.  

Pewnością siebie, energią i wewnętrznym spokojem zjednują sobie szacunek i 
zaufanie otoczenia. Nierzadko skupiają w swym ręku władzę i autorytet, zdobyte 
dzięki własnej pracowitości, uczciwości oraz poważnemu podejściu do życia. 
Ponadto cechuje je rozsądek i poczucie sprawiedliwości. W sposób rozważny i 
uporządkowany kierują życiem własnym i tych, którzy im zaufali. Odczuwają 
przy tym silną potrzebę opiekowania się słabszymi.  

Osoby te są zażartymi wrogami wszelkiego bałaganu czy improwizacji.  

W życiu osobistym dążą do stabilizacji materialnej i zabezpieczenia sobie 
przyszłości. Marzą o życiu uporządkowanym i spokojnym, życiu z góry 
zaplanowanym i wolnym od niespodzianek.  



ZESTAW: 1 + 3 = 4  

Głównym celem życia tych osób jest nadanie realnego kształtu ogromnemu 
potencjałowi twórczemu, artystycznemu i intelektualnemu, jaki w nich spoczywa.  

Jednostki te wyróżniają się inteligenta i oryginalną osobowością. Są jednocześnie 
zrównoważone i uporządkowane. Swą przyszłość budują w oparciu o zdrowy 
rozsądek i poczucie realizmu.  

ZESTAW: 2 + 2 = 4 

Przesadna ostrożność i rozwaga w postępowaniu, oraz nieśmiałość stanowią 
główną przeszkodę w realizacji życiowych planów.  

Osoby o wielkim sercu, baczące, aby na swej drodze nikogo nie skrzywdzić ani nie 
urazić. Do celów swych dochodzą powoli, ale zdecydowanie. Stabilizacja 
materialna zapewni im poczucie pewności siebie.  

ZESTAW: 4 + 9 = 4  

Silny charakter, surowe, niewzruszone zasady moralne i ogromne poczucie 
sprawiedliwości. Celem życiowym tych osób jest walka o wolność i polepszenie 
doli uciśnionych i prześladowanych.  

Jednostki te dążą do materialnego zabezpieczenia swej przyszłości, ale zmuszone 
do obrony nadrzędnego dla nich ideału, jakim jest sprawiedliwość, gotowe są na 
wszystko, włącznie z użyciem przemocy.  

ZESTAW: 5 + 8 = 4 

Liczą się głównie cele materialne i doczesne. Liczne zalety, z których 
najistotniejszymi są: silna wola i niesłychana wprost pracowitość.  

Osoby te zawsze osiągają to, czego pragną. Ognisty temperament, energia i chęć 
działania.  

ZESTAW: 6 + 7 = 4 

Osoby te w równym stopniu kierują się emocjami, co intelektem. Dużą wagę 
przywiązują do związków z innymi ludźmi - do rodziny, przyjaciół i tradycji.  

Dążenie do materialnej stabilizacji, dającej im poczucie pewności siebie, graniczy 
czasami z chciwością. Natomiast kłopoty finansowe sprawiają, że osoby te czują 
się niepewne i zagubione.  

 

CELE ŻYCIOWE 



 

Wibracja Liczby 5 jest najbardziej dynamiczna, niespokojna, zmienna i 
niecierpliwa spośród wszystkich wibracji Skali Numerologicznej. Osoba 
posiadająca taką właśnie wibrację Celu Życiowego nie będzie miała łatwego 
zadania. Jest nim bowiem poskromienie gwałtownego, wybuchowego 
temperamentu, z którym się urodziła, i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Żyje 
ona w ciągłym napięciu nerwowym, któremu nierzadko daje upust nagłymi 
atakami złości. Bez przesady można powiedzieć, że utrzymanie w ryzach tej 
nieposkromionej energii i skierowanie jej na odpowiednie tory graniczy niemal z 
heroizmem.  

Osoba taka musi czuć się wolna; pragnie życia aktywnego, obfitującego w 
przygody, niespodzianki i silne podniety.  

Aby mogła czuć się w pełni zrealizowana, potrzebne jest jej zajęcie odpowiadające 
jej osobowości. Monotonna, szara codzienność odbije się negatywnie nie tylko na 
jej zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale również na charakterze, co może mieć 
tragiczne wręcz skutki.  

Nie ulega wątpliwości, że wibracja ta, rozumiana jako wskazówka życiowego celu, 
stanowi wielkie wyzwanie; zmusza bowiem do nieustannej konfrontacji ze 
światem i z samym sobą.  

Osoby te będą się zmagały z wieloma trudnymi sytuacjami i gorzkimi 
doświadczeniami, które - niczym magnes - przyciągają i nieświadomie prowokują. 
Jeśli zdołają uczynić z nich bodziec do wewnętrznego rozwoju, mają szansę 
osiągnąć dojrzałość, a nawet doskonałość. Tym samym staną się prawdziwymi 
panami swego losu.  

ZESTAW: 1 + 4 = 5 

Cel życiowy w tym przypadku oznacza wolność tworzenia. Osoby te pragną żyć 
intensywnie, z dala od wszelkiej rutyny czy monotonii. Ich czyny, wysiłki i słowa 
odznaczają się niezwykłym natężeniem wewnętrznym (zawierają w sobie 
niezwykły ładunek emocji). Jednakże otoczenie zauważa w nich jedynie 
wewnętrzny ład i metodyczność (E.Z.), nie zdając sobie sprawy z ich prawdziwych 
dążeń.  

ZESTAW: 2 + 3 = 5 

Natury łagodne, spokojne, pełne taktu i wyrozumiałości. Pragną troszczyć się i 
opiekować słabszymi i potrzebującymi pomocy. Osoby te w głębi duszy czują się 
wolne i niezależne od nikogo i niczego.  



Powinny nauczyć się wyciągać korzyści z licznych doświadczeń życiowych.  

ZESTAW: 5 + 9 = 5 

Są to urodzeni buntownicy, pragnący nieograniczonej wolności. Chcą wszystkiego 
spróbować i przeżyć do końca, wycisnąć z życia, ile się da. Tylko taka egzystencja 
ma dla nich jakikolwiek sens.  

Fantazja, bujna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość świata prowadzą często 
te osoby na bezdroża, zwykle długo błądzą, zanim odnajdą swą własną drogę i 
miejsce.  

Jednakże ich głównym celem jest niewątpliwie życie pełną piersią, razem z 
innymi i dla innych.  

ZESTAW: 6 + 8 = 5  

Są to osoby rozważne, ostrożne, uparte i ambitne z jednej strony, uczuciowe i 
kochające życie rodzinne - z drugiej.  

Celem ich życia będzie osiągnięcie doskonałej równowagi między tymi 
skłonnościami i cechami, tj. potrzebą poświęcenia się dla innych i obdarzania ich 
swą ogromną miłością a wewnętrznym pragnieniem niezależności.  

ZESTAW: 7 + 7 = 5 

Umysł poważny, ciekawy i głęboki. Zdolności para psychiczne. Cechuje je 
pragnienie odkrycia tajemnicy egzystencji i całkowitego poznania prawdy o 
świecie.  

Cel ten starają się realizować konsekwentnie, nie rezygnując przy tym z 
wewnętrznej wolności.  

Doskonalenie umysłu i psychiki stanowi kolejne wyzwanie, któremu powinny 
stawić czoła. 

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Cele wybitnie humanitarne. Osoby te urodziły się po to, aby służyć bliźnim, 
zwłaszcza rodzinie i najbliższym. Wyposażone zostały bowiem przez los w cechy, 



które predestynują je do spełnienia tej właśnie misji. Są zatem ludźmi pełnymi 
dobroci, zrozumienia, wrażliwości i miłosierdzia, a przede wszystkim - miłości.  

Przeżywają cudze problemy jak własne, kochają prawdę i uczciwość. Dla 
wszystkich, którzy tego potrzebują, mają miłość i czułość.  

Zawsze przyjazne wobec wszystkich ludzi, posiadają dar stwarzania wokół siebie 
pogodnej i miłej atmosfery. Są gościnne, a dom ich zawsze pełen jest przyjaciół i 
znajomych. Czują się głęboko odpowiedzialne za swych domowników, nie powinny 
jednak przesadzać ze swą nadopiekuńczością.  

Otoczenie ceni ich opinię i często szuka u nich rady, są bowiem jednostkami 
zrównoważonymi, rozsądnymi i pełnymi zrozumienia dla cudzych problemów.  

Czułe są na piękno i przyrodę, posiadają przy tym liczne zdolności artystyczne, 
wróżące im karierę w tej dziedzinie.  

Na pewno jednak nie zawahają się poświęcić swej kariery zawodowej, jeśli będzie 
tego wymagało dobro rodziny. Postawy tej nie będą uważały za coś 
nadzwyczajnego, rodzina bowiem znaczy dla nich najwięcej.  

Powinny starać się być bardziej otwarte i nowoczesne, gdyż mają skłonności do 
życia przeszłością i zamykania się w kręgu konwenansów i tradycji.  

Największym marzeniem tych osób jest spokojne i wygodne życie w otoczeniu 
rodziny i przyjaciół. Pragną również, aby zachowano o nich dobre wspomnienie, 
jako o ludziach, których głównym celem było uszczęśliwianie innych.  

ZESTAW: 1 + 5 = 6 

Nadzwyczaj gorący, niespokojny i niecierpliwy temperament. Twórcza postawa 
wobec życia. Celem życia w tym przypadku będzie osiągnięcie wewnętrznej 
równowagi i stabilizacji, które zapewnią spokojne, unormowane życie rodzinne.  

Osoby te są jednocześnie wyjątkowo niezależne i samodzielne a jedyna więź, jaką 
odczuwają, to więź łącząca je z rodziną.  

ZESTAW: 2 + 4 = 6  

Osoby o spokojnym usposobieniu, zrównoważone i odpowiedzialne. Ich głównym 
celem jest życie rodzinne. Pragną korzystać z wygód i przyjemności chcą uciec jak 
najdalej od wszelkich problemów i konfliktów.  

Jednostka ta jest surowa i jednocześnie czuła; lubi szczycić się swymi dobrami i 
rodziną, a z równowagi wytrąca ją jedynie groźba utraty jednego lub drugiego.  

ZESTAW: 3 + 3 = 6  



Wdzięk i czar osobisty, witalność i życzliwość wobec każdej napotkanej osoby.  

Jednostki te posiadają dar zdobywania serc ludzkich, a ich urok sprawia, że jak 
nikt potrafią wpływać na opinię otoczenia.  

Grozi im zbytnia próżność i powierzchowność; często im się wydaje, że dla nich 
wszystko jest możliwe i dozwolone. Słabość charakteru może być czynnikiem 
hamującym ich duchowy, wewnętrzny rozwój, a także realizację życiowych 
planów.  

W przypadku kobiet ogromna kokieteria oraz... gadulstwo i skłonność do plotek.  

ZESTAW: 6 + 9 = 6  

Osoby te gotowe są na największe poświęcenia. Wyróżniają się szlachetnością i 
wielkodusznością.  

Dziedziny, w których sprawdzają się najlepiej, to oświata, medycyna i działalność 
społeczna. Pragną służyć i opiekować się słabszymi. Odczuwają silnie więzy 
rodzinne. Obdarzone są również zdolnościami artystycznymi.  

ZESTAW: 7 + 8 = 6  

Celem tych osób będzie osiągnięcie równowagi między dążeniami materialnymi, 
duchowymi i silnym poczuciem odpowiedzialności. Potrzebują dowodów uczuć i 
serdeczności, a także zachęty do działania.  

Skłonności do dominacji nad otoczeniem.  

Osoby te często przywiązują zbyt wielką wagę do spraw mało istotnych.  

Podatność na depresje i wewnętrzne niepokoje.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Cele wzniosłe i idealistyczne. Żywy intelekt, jasny i przenikliwy umysł. 
Umiejętność wykorzystywania życiowych doświadczeń dla rozwoju duchowego.  

Metafizyczne niepokoje, pociąg do mistycyzmu i filozofii sprawiają, że osoby te 
nierzadko izolują się od otoczenia i zamykają we własnym świecie. Sprawiają 
niekiedy wrażenie, jakby doczesne, przyziemne sprawy nie miały dla nich 



najmniejszego znaczenia. Introwertycy i samotnicy, potrzebują czasu i 
samotności, żeby rozmyślać i medytować na temat zagadki bytu i wszechświata. 
Pragną odnaleźć prawdziwy sens własnej egzystencji.  

Te intelektualne poszukiwania sprzyjają poszerzaniu wiedzy, co w połączeniu ze 
wzniosłymi zasadami etyczno-moralnymi czyni z tych osób uznane autorytety w 
wielu dziedzinach.  

Jednostki te emanują iście arystokratyczną godnością i pewnym dystansem 
wobec otoczenia. Wolą kierować się rozumem niż emocjami; do każdej sprawy 
podchodzą w sposób poważny i analityczny, dzięki czemu na wszelkie pytania czy 
problemy znajdują logiczne i rozsądne odpowiedzi i rozwiązania.  

Osoby te mogłyby bez trudu odnieść sukcesy i zdobyć majątek, zajmując się 
interesami, ale kariera tego typu nie przyniesie im zadowolenia, bowiem ich 
nadrzędnym celem i zarazem wewnętrzną potrzebą jest poszukiwanie Prawdy i 
doskonalenie swego "ja". Dzieje się tak być może dlatego, że osoby te, dzięki 
nadzwyczajnej intuicji, potrafią dostrzec i zrozumieć, że prawdziwą 
rzeczywistością jest świat ducha, nie materii. Tym samym wiedzą, co naprawdę 
ma dla nich wartość.  

ZESTAW: 1 + 6 = 7 

Jednostki inteligentne, kierujące się przede wszystkim rozumem. Odczuwają 
jednocześnie ogromną potrzebę miłości i zrozumienia, choć same mają duże 
kłopoty z okazywaniem swych uczuć.  

Oryginalne pomysły oraz poczucie piękna i estetyki ułatwiają im karierę 
artystyczną, zwłaszcza literacką.  

Skłonność do pesymizmu i depresji, wynikająca z introwertycznego usposobienia.  

ZESTAW: 2 + 5 = 7 

Zestaw ten wskazuje na wewnętrzne niepokoje i sprzeczne tendencje, które 
jednocześnie stanowią harmonijną całość. Z jednej strony, nieśmiałość i 
nadmierna ostrożność, z drugiej zaś zmienność nastrojów i niecierpliwość.  

Wyrafinowanie, wrażliwość i refleksyjne nastawienie do życia. Nieustanne 
poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytania związane z ludzką egzystencją. 
Osoby te, zmuszone przez okoliczności, postępują w sposób energiczny i 
zdecydowany.  

ZESTAW: 3 + 4 = 7 

Mimo iż w tym zestawie dominują ideały i cele związane z rozwojem duchowym, 
osoby te powinny uważać, aby ziemskie, materialne ambicje nie przesłoniły ich 
prawdziwej misji życiowej, czyli pracy nad doskonaleniem swego wnętrza.  



Zestaw ten oznacza nieustanne oscylowanie między optymizmem i euforią, 
właściwymi dla Liczby 3, a przezornością i hamującą rozwój ostrożnością, 
związaną z Wibracją Ekspresji Zewnętrznej.  

Osoby te potrzebują zabezpieczenia materialnego.  

ZESTAW: 7 + 9 = 7  

Niemal doskonała harmonia między niepokojami duchowymi, a tendencjami do 
trzeźwego, intelektualnego widzenia świata.  

Jeśli w Portrecie Numerologicznym tej osoby znajdziemy pokrewną Wibrację 
Urodzenia, oznaczać to będzie, że znajduje się ona na bardzo wysokim poziomie 
rozwoju duchowego. Będziemy mieli wówczas do czynienia z jednostką wspaniałą 
i nieprzeciętną. Kontakt z nią należy do prawdziwych rozkoszy duchowych.  

Możliwe sukcesy w dziedzinach związanych z wiedzą tajemną.  

ZESTAW: 8 + 8 = 7  

Nadzwyczajna energia, witalność i siła ducha przyczyniają się do zrealizowania 
każdego projektu.  

Bardzo wyraźnie zaznaczone ambicje materialne. Dużą rolę w jasnym określeniu 
Celów Życiowych odgrywać będą pozostałe wibracje.  

Osoba ta może wykorzystać swą wewnętrzną siłę w dwojaki sposób: pracując nad 
rozwojem swego ducha i intelektu, bądź też dążąc do osiągnięcia materialnej 
stabilizacji i wysokiej pozycji społecznej.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 

Cele bardzo ambitne. Osoby te pragną (czasami nieświadomie) potwierdzić 
własną  

tożsamość wobec otoczenia. Najczęściej czynią to przez osiągnięcie znaczącej 
pozycji ekonomicznej i społecznej. Zawdzięczać to będą własnym zaletom i 
zasługom. Możliwe, że początki tej drogi będą trudne, ale jednostki te potrafią 
przezwyciężać wszelkie problemy, posiadają bowiem żelazną wolę, wytrwałość i, 
jak już wspomnieliśmy, wielkie ambicje.  



Wiedzą, że nie przybyły na ten świat, aby się bawić czy uciekać od obowiązków i 
odpowiedzialności. Ci, którzy poddadzą się swym słabościom, poniosą życiową 
klęskę, w poczuciu zmarnowanej szansy i niewypełnienia misji, jaką otrzymali od 
losu. Staną się osobami przegranymi i sfrustrowanymi, gdyż ich przeznaczeniem 
jest mierzyć wysoko, nie godzić się na przeciętność, a nade wszystko nigdy nie 
ustawać w dążeniach do duchowej, intelektualnej i emocjonalnej doskonałości.  

Jasny umysł, zdecydowanie, pracowitość oraz umiejętność zachowania zimnej 
krwi w każdej sytuacji ułatwią im drogę na same szczyty. Są to urodzeni liderzy, 
których rolą życiową jest prowadzenie innych ku lepszej przyszłości.  

Osoby te kierują się w swym postępowaniu surowymi zasadami moralnymi; 
dzielnie stawiają czoła wszelkim przeciwnościom losu i posiadają rzadki dar 
zamieniania pozornej porażki we własny sukces. Szanują dobra materialne i 
doceniają wagę pieniądza, nie są jednak skąpe czy małostkowe. Owszem, potrafią 
korzystać z ułatwień i wygód, jakie zapewnia dobra sytuacja finansowa. Zawsze 
jednak mają na względzie przede wszystkim dobro rodziny i osób od nich 
zależnych. Dodajmy, że są to jednostki poważne, pewne siebie i stanowcze. 
Prawie zawsze też stanowią oparcie dla słabszych i bezbronnych.  

Powinny jednak podchodzić do życia z większym dystansem, poskromią nieco swe 
ambicje, dbając bardziej o rozwój wewnętrzny.  

ZESTAW: 1 + 7 = 8  

Osoby te kierują się przede wszystkim pragnieniem zapewnienia sobie znaczącej 
pozycji społecznej i materialnej.  

Odznaczają się błyskotliwym umysłem oraz zdolnościami twórczymi zarówno 
artystycznymi, jak i naukowymi i intelektualnymi.  

Te racjonalne, zimne i analityczne natury dążą z uporem do realizacji swych 
celów, często nie bawiąc się w sentymenty. Cechuje je niezaspokojona ciekawość 
świata i żądza wiedzy.  

ZESTAW: 2 + 6 = 8  

Nieśmiałość, powściągliwość i wrażliwość - oto główne cechy charakterystyczne 
dla tych osób. Obdarzone są przy tym subtelnością, wewnętrznym ciepłem i 
pewnym, nieuchwytnym magnetyzmem. Jednocześnie są bardzo ambitne.  

Istotną rolę w tym przypadku odegra Wibracja Urodzenia, która wskaże, czy 
zwycięży słabość czy siła. Obie te skłonności są bowiem równie silnie zaznaczone.  

Warto dodać, że owo pragnienie wyróżnienia się w otoczeniu i chęć zajęcia ważnej 
pozycji w społeczeństwie jest w przypadku tej niezwykłej osobowości niczym 
więcej, jak próbą zatuszowania głębokiej nieśmiałości i ogromnej uczuciowości.  



ZESTAW: 3 + 5 = 8  

Ambitne cele; chęć wspięcia się na sam szczyt drabiny społecznej. 
Zafascynowanie pieniędzmi i bogactwem.  

Osoby te odznaczają się optymizmem i gorącym temperamentem. Są to istoty 
niecierpliwe, impulsywne, żywiołowe i bardzo bezpośrednie. Bywa, że ów bujny 
temperament przejawia się w agresji i skłonności do irytacji.  

Ogromna wrażliwość.  

Osoby te są zazwyczaj powszechnie lubiane, ponieważ nade wszystko kochają 
życie i ludzi.  

ZESTAW: 4 + 4 = 8  

Cele życiowe tych osób mają prawie wyłącznie charakter utylitarny i praktyczny. 
Wytrwałość, upór, metodyczność i systematyczność - oto zalety, dzięki którym 
osobom tym udaje się zrealizować niemal wszystko, czego zapragną.  

Ich życiowym hasłem jest: "Powoli, ale skutecznie". Ryzyko podejmują tylko 
wtedy, gdy są pewne wygranej. Wierzą tylko w to, czego same mogą doświadczyć. 
Obdarzone są wyjątkowym "nosem" do interesów, a także niezłomnym 
charakterem i silną wolą.  

Wyraźne zahamowania, jeśli chodzi o wyrażanie własnych uczuć.  

ZESTAW: 8 + 9 = 8  

Kombinacja ta sprzyja działalności naukowej i humanitarnej. Ambitne cele, 
realizowane dzięki własnej, wytrwałej pracy. Niezwykła odwaga, przebojowość i 
jednocześnie rozsądek.  

Dzięki tym zaletom osoby te szybkim i pewnym krokiem podążają do sukcesów, 
zaszczytów i bogactw.  

Ideałem byłoby, gdyby swe liczne zalety, szczególnie zdolności do interesów, 
wykorzystały w służbie ludzkości.  

 

CELE ŻYCIOWE 

 



Cele przerastające swym zasięgiem pozostałe wibracje. Osoby o tej wibracji 
kierują się przede wszystkim dobrem ogółu; ich plany i marzenia dotyczą całej 
ludzkości. Wszystko, co posiadają: czas, pieniądze czy wiedzę^ gotowe są jej 
poświęcić, przyczyniając się tym samym do budowy lepszego świata.  

Nierzadko zapominają przy tym o sobie i swych najbliższych. Wrażliwe na ludzką 
krzywdę, wyrozumiałe i szczodre w służeniu innym i realizowaniu swych ideałów 
odnajdują prawdziwe szczęście. Wpływ tej wibracji sprawia, że wypełnianie 
wzniosłej misji życiowej związane jest również z dążeniem do doskonałości 
duchowej, do rozwoju swego wnętrza.  

Osoby, które nie podejmą tego wspaniałego, choć trudnego wyzwania, przepłacą 
to poczuciem niespełnienia, rozgoryczeniem i frustracją. Niewątpliwym 
paradoksem jest, że wibracja ta oznacza również ogromną potrzebę niezależności. 
Jednak mimo wszystko osoby te gotowe są poświęcić nawet wewnętrzną wolność i 
niezależność, aby tylko wypełnić swą misję wobec ludzkości.  

Dlatego też dążą do osiągnięcia ważnej pozycji społecznej i wykonywania takiej 
działalności, która pozwoliłaby im pracować dla dobra innych. Jednocześnie - i tu 
ujawnia się paradoks zawarty w tej wibracji - chciałyby, aby spełniło się jej 
marzenie o wolności, nieskrępowanej żadnymi więzami, licznych podróżach i 
życiu na łonie przyrody.  

ZESTAW: 1 + 8 = 9 

Wyjątkowy zmysł do interesów, a także uzdolnienia literackie i predyspozycje 
naukowe. Umysłowość twórcza, pomysłowość i fantazja. Żyłka handlowa, upór, 
odwaga i umiejętność podejmowania ryzyka, gdy zachodzi taka potrzeba.  

Osoby te zawsze będą walczyły o prawo do samodzielnego decydowania o sobie i 
do niezależności.  

Silny charakter, stanowczość i zdeterminowanie oraz ogromne poczucie 
sprawiedliwości.  

ZESTAW: 2 + 7 = 9  

Ta kombinacja liczbowa sprzyja uzdolnieniom parapsychicznym oraz studiom i 
praktyce w dziedzinach wiedzy tajemnej. Cele życiowe związane z ewolucją 
duchową.  

Wielkoduszność, wysoka moralność i życzliwość wobec każdej napotkanej osoby. Z 
całą pewnością jednostki te będą się wybijały ze względu na ich czyny i 
charyzmatyczną osobowość.  

ZESTAW: 3 + 6 = 9  



Osoby te są przyjazne, gościnne i towarzyskie, pełne miłości i zrozumienia dla 
bliźnich. Ich cele życiowe związane są ze służbą ludzkości, działalnością 
publiczną, społeczną, a także twórczością artystyczną. Bardzo przywiązane do 
rodziny, odczuwają potrzebę pomagania i opiekowania się słabszymi.  

Powinny uważać, aby nie zdominował je nadmiar optymizmu i uleganie własnym 
słabościom. Nie powinny też zbytnio ufać swej dobrej gwieździe.  

ZESTAW: 4 + 5 = 9  

W kombinacji tej rysują się sprzeczne tendencje: z jednej strony, skłonność do 
refleksji i zdrowy rozsądek, z drugiej - chęć działania oraz impulsywność. 
Połączenie takie może powodować wewnętrzne konflikty.  

Cele życiowe tych osób inspirowane są pozytywną energią psychiczną, emitowaną 
przez te wibracje. Osoby te reagują, często w sposób bardzo ostry i gwałtowny, 
wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej. Dlatego też wysiłki 
swe powinny skierować na działalność charytatywną i humanitarną.  

ZESTAW: 9 + 9 = 9  

Cele życiowe w tym przypadku stanowią wyzwanie i swego rodzaju próbę. Życie 
zgodne z tą wibracją wymagać będzie wielu wyrzeczeń i poświęcenia.  

Jednostki o tej wibracji stoją na wysokim szczeblu ewolucji duchowej. Ich 
zachowanie jest nieco ekstrawaganckie; często prowadzą iście cygański tryb 
życia.  

Osoby te pragną przyczynić się do tego, aby Ziemia stała się miejscem ludzi 
dobrych i szczęśliwych.  

Natura szlachetna, marzycielska i wrażliwa. Nieustannie domaga się prawa do 
życia według własnych reguł postępowania; nie chce czuć się skrępowana 
konwenansami, wierzeniami religijnymi czy normami społecznymi.  

 

WYŻSZE CELE ŻYCIOWE  

 



Osoby te kierują się w życiu najbardziej wzniosłymi ideałami i pragnieniem 
poświęcenia się służbie ludzkości. Jeśli będą postępować zgodnie z tymi ideałami, 
wzniosą się ponad przeciętność, mają bowiem dane, aby stać się duchowymi 
przywódcami.  

Uduchowienie, głęboka moralność, mądrość i wewnętrzne światło, a przede 
wszystkim miłość do świata i ludzi stanowią wzór i natchnienie dla tych, którym 
dane było się z nimi zetknąć.  

Celem życiowym tych wybitnych jednostek jest pragnienie polepszenia 
egzystencji ludzkiej i ukazywanie drogi prowadzącej na wyżyny doskonałości 
duchowej.  

Są to wizjonerzy i jasnowidze, żyjący w harmonii z najwyższymi Wibracjami 
Kosmosu. Od najmłodszych lat są świadomi misji, jaką mają do spełnienia wobec 
ludzkości.  

Ich charyzmatyczna, fascynująca osobowość jest niczym światło rozjaśniające 
życie tych wszystkich, którzy mają z nimi do czynienia.  

Posiadają zdolność wpływania na losy innych i niewątpliwie pozostawiają po 
sobie niezatarty ślad.  

Mimo że nie zależy im na własnym szczęściu, żyją bowiem wyłącznie dla innych, 
czekają ich w życiu liczne zaszczyty i powszechne uznanie.  
 

 

INDYWIDUALNOŚĆ, NADMIAR LUB BRAK PEWNYCH WIBRACJI 

Znając już podstawowe wibracje wchodzące w skład Portretu Numerologicznego, 
możemy poszerzyć naszą wiedzę na temat osobowości i charakteru.  

Najpierw obliczamy, ile razy w imieniu i nazwisku występują poszczególne 
Liczby. Dzięki temu uzyskamy dodatkowe informacje na temat zalet i wad danej 
osoby. Możemy również doradzić tej osobie, które z cech powinna pielęgnować i 
rozwijać, a które zwalczać.  

Fakt, że dana Liczba w ogóle się nie pojawi w Numerogramie, nie powinien być 
traktowany jako coś złego. Należy wówczas sprawdzić, czy nie występuje ona w 
innym miejscu Portretu Numerologicznego. Podobnie rzecz się ma w przypadku, 
gdy w imieniu i nazwisku występuje wiele Liczb, których nie znajdziemy w 
Wibracjach Urodzenia, Życia Wewnętrznego, Ekspresji Zewnętrznej, Celów czy 
Podpisu.  



Niestety, sytuacja taka należy do wyjątków. Wszystkie wibracje występowały z 
jednakową częstotliwością.  

Nadmiar lub niedobór pewnych wibracji wskazuje na intensywność lub 
przeciwnie - przyćmienie cech charakterystycznych dla tych wibracji. Nadmiar 
oznacza, że zarówno zalety, jak i wady, związane z wpływem danej Liczby, są 
wyraźnie zaakcentowane. Niedobór natomiast mówi nam, że dana osoba powinna 
pracować nad rozwojem pewnych cech, gdyż ich niedobór lub całkowity brak 
mogą niekorzystnie wpłynąć na jej osobowość i charakter.  

Odpowiemy teraz na pytanie: Co to oznacza, jeśli dana Liczba (rozpatrzymy je 
kolejno) występuje z dużą częstotliwością?  

 

Niezależność, zapał, aktywność i oryginalność. Ekstrawagancja i 
nieprzejmowanie się tzw. opinią publiczną.  

Wyobraźnia, polot, błyskotliwość, czasami wręcz genialność. Dar elokwencji. 
Swoboda w zachowaniu, brak kompleksów. Liderzy i przywódcy nie akceptujący 
niczyjej dominacji, zawsze będą walczyć o prawdziwą wolność. Osobowość silna, 
wielkie ambicje, chęć wyróżnienia się.  

Egocentryzm, egoizm. Obojętność wobec cudzych problemów.  

Złośliwość i uszczypliwość. Agresja, wybuchowy temperament.  

 

Wrażliwość, takt, uprzejmość i powściągliwość. Ostrożność, skłonność do 
analizy, umiejętność pracy w grupie, łatwość we współżyciu z ludźmi. Osoby 
agresywne czy wulgarne wytrącają te jednostki z równowagi. Są one gotowe do 
największych ustępstw i poświęceń, aby tylko móc żyć w spokoju.  

Nieśmiałość, dyplomacja, dobroduszność, pokora. Osoby te lubią samotność i dążą 
do wewnętrznej doskonałości.  

Najsilniejszą motywacją ich postępowania jest chęć przypodobania się innym, 
sprawienia im przyjemności, i poczucie, że jest się przez nich akceptowanym.  

Jednostki nazbyt powściągliwe, niezdecydowane i kapryśne. Chorobliwy nieraz 
brak pewności siebie może doprowadzić do kompleksów niższości. Nie potrafią 
bronić swych praw.  

 



Osoby sympatyczne, wesołe i pełne wdzięku. Powszechnie lubiane, oczarowują 
każdego swą osobowością. Łatwość wyrażania uczuć. Błyskotliwość, dar 
przekonywania. Prawie zawsze pragną być ośrodkiem zainteresowania. Miłe, 
towarzyskie, pełne miłości i optymizmu, zwykle też obdarzone talentami 
artystycznymi. Powierzchowność, plotkarstwo, spryt. Składanie obietnic bez 
pokrycia. Rozproszenie i marnotrawienie energii; brak wyraźnie określonego celu. 
Kokieteria i próżność.  

 

Porządek, metodyczność, gospodarność. Szacunek dla pieniądza i dóbr 
materialnych.  

Zmysł praktyczny, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość. Powaga. 
Drobiazgowość i rozwaga, niechęć do ryzyka. Wiara wyłącznie we własne siły oraz 
w to, co solidne i konkretne, co można zobaczyć, zmierzyć i dotknąć.  

Wytrwałość i systematyczność. Osoba godna zaufania pod każdym względem. 
Sztywność w zachowaniu i poglądach.  

Przywiązanie do rutyny i monotonii dnia codziennego. Upór, zawziętość, 
surowość. Kłopoty z wyrażaniem własnych uczuć, brak luzu i elastyczności wobec 
świata i ludzi. Obrońcy wolności i praw człowieka.  

 

Odwaga, zuchwałość, zręczność. Szybki, lotny umysł, obfitujący w ciągle nowe, 
oryginalne pomysły.  

Wieczny niepokój, pragnienie ruchu, ciągłych zmian, wolności i nieskrępowanie. 
Zamiłowanie do przygód, ryzyka i niespodzianek. Impulsywność, nerwowość, 
agresywność. Życie w nieustannym napięciu i stresie, a w efekcie - kłopoty we 
współżyciu z otoczeniem, a nawet zaburzenia nerwowe.  

Osoby te powinny bardziej pracować nad swym nieposkromionym, gwałtownym 
temperamentem i pamiętać, że jedną z głównych przyczyn ich niepowodzeń jest 
niecierpliwość.  

 

Jednostki usłużne, opiekuńcze. Domatorzy o ogromnym poczuciu 
odpowiedzialności za najbliższych. Czułe, pełne ciepła, zrównoważone, osoby te 
wytwarzają wokół siebie miły i pogodny nastrój.  



Zamiłowanie do zajęć związanych z domem. Wybitne uzdolnienia artystyczne. 
Uczuciowe, często zbyt sentymentalne, mają skłonność do przejmowania się 
nieistotnymi drobiazgami.  

Niezdecydowanie, pewna niedołężność i indolencja, hamujące ich rozwój. 
Nadopiekuńczość.  

 

Uduchowienie, bujna wyobraźnia i fantazja. Umysł krytyczny i analityczny.  

Dystans wobec otoczenia, skłonność do introwersji. Szukanie samotności, 
niezbędnej dla zachowania spokoju i wewnętrznej równowagi.  

Życiowa mądrość, wiara, ufność i wyjątkowa intuicja. Skłonności do mistycyzmu. 
Błyskotliwość, umysłowa lotność, poszukiwanie Prawdy. Wewnętrzna kultura i 
wyrafinowanie. Zewnętrzna i duchowa elegancja. Osoby te są bardzo wybredne i 
może dlatego, mimo licznych kontaktów, mają niewielu prawdziwych przyjaciół. 
Skłonność do melancholii, zamykania się w sobie, depresji. Trudności z 
wyrażaniem własnych uczuć. Samotność, izolowanie się od otoczenia.  

 

Ogromny talent organizacyjny, zmysł do interesów. Wielkie ambicje, chęć 
zrobienia kariery i osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej.  

Imponuje im wielkość i sukces, nienawidzą zaś wszystkiego, co przeciętne czy 
wulgarne.  

Osoby surowe, ale sprawiedliwe, bardzo wymagające w stosunku do siebie i 
innych.  

Zapal, inteligencja, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do życiowych celów.  

Silna osobowość. Skłonność do radykalizmu i wszelkich ekstremizmów. 
Nieuznawanie kompromisów.  

Surowość, zawziętość, nieprzejednanie. Niezaspokojone ambicje. Zaniedbywanie 
życia duchowego; brak zasad moralno-etycznych.  

 

Humanitaryzm, szlachetność, poczucie sprawiedliwości. Altruizm, 
wyrozumiałość, pragnienie bycia pożytecznym. Zamiłowanie do podróży. Bardziej 
niż czegokolwiek osoby te potrzebują wolności oraz swobody myśli i czynów. 



Jasny, przenikliwy umysł. Ogromna ciekawość świata. Szybko zapalają się do 
jakiejś idei czy pomysłu ale równie szybko go porzucają, gdy zafascynuje je coś 
innego. Zdolności artystyczne, aktorskie i literackie. Nadzwyczajna intuicja. 
Zainteresowania wiedzą ezoteryczną. Odczuwanie świata swobodne, bez 
kompleksów Życie według własnych norm etycznych.  

Gwałtowny temperament, niecierpliwość, zaborczość. Nieumiejętność 
przyjmowania krytyki. Kapryśne, chimeryczne usposobienie, będące przyczyną 
konfliktów z otoczeniem.  

 

 

BRAK PEWNYCH WIBRACJI - LICZBY KARMICZNE 

 

Przeliczając litery na wartości liczbowe, zauważymy bez trudu, że o ile pewne 
liczby występują w nadmiarze, innych mamy bardzo malutko, a niektórych po 
prostu nie ma! I właśnie na ten fakt powinniśmy zwrócić baczną uwagę: których 
liczb, podstawionych pod litery, nam brakuje. W interpretacji ezoterycznej mamy 
do czynienia z liczbami karmicznymi, których brak miałby wypływać ze 
specyficznych doświadczeń z przeszłych wcieleń i nakładać na nas określone 
"lekcje" do przerobienia w obecnym wcieleniu. Jeśli nawet nie jesteśmy w pełni 
przekonani co do owej interpretacji, to w każdym razie powinniśmy się zmierzyć z 
wyzwaniem zawartym w braku tych a nie innych liczb w naszym Portrecie. 

 

Brak ambicji, zapału, oryginalności.  

Niepewność siebie, łatwe uleganie cudzym wpływom.  

Skłonność do fatalizmu, nieumiejętność walki z przeciwnościami losu. Brak silnej 
woli i hartu ducha. Osoby te powinny pracować nad umocnieniem swego 
charakteru; zmuszać się do podejmowania samodzielnych decyzji, uwierzyć w 
siebie.  

 

Brak taktu i dyplomacji. Egocentryzm, nieliczenie się z resztą świata. Chęć 
dominacji za wszelką cenę. Trudności we współżyciu z ludźmi, nieumiejętność 
pracy w zespole. Brak wyrozumiałości i tolerancji. Zbytnia nieśmiałość, mogąca 
powodować problemy w kontaktach z otoczeniem. Osoby te powinny rozwijać 



takie cechy, jak: cierpliwość, łagodność, szacunek dla innych, altruizm, a także 
otwartość i uprzejmość.  

 

Uboga wyobraźnia, schematyczność, nieumiejętność twórczego myślenia. 
Kłopoty z wyrażaniem własnych uczuć. Liczne kompleksy i zahamowania. 
Nietowarzyskość, skłonność do mizantropii.  

Niecierpliwość i zbytnia impulsywność. Agresywność. Brak radości życia.  

Osoba smutna, ponura, zgaszona.  

Powinna spojrzeć na świat i ludzi z większym optymizmem. Bardzo dla niej 
będzie korzystne zajęcie się twórczością artystyczną, da jej to większą pewność 
siebie.  

 

Lenistwo, niechęć do codziennej żmudnej pracy. Brak zdolności manualnych. 
Niezdolność do koncentracji, nieuporządkowanie. Niecierpliwość, niestałość, brak 
wewnętrznej dyscypliny, rozrzutność. Jednostka sfrustrowana i nadmiernie 
krytyczna. Oportunista.  

Powinna nauczyć się żyć w sposób bardziej uporządkowany, odpowiedzialny i 
racjonalny. Przyda jej się więcej cierpliwości i wytrwałości.  

 

Skłonność do życia przeszłością. Apatia, obojętność wobec wszystkiego, co ją 
otacza. Niechęć do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, do zmian, a często 
również do płci przeciwnej. Brak witalności, ogólne zniechęcenie i zrezygnowanie. 
Charakter chwiejny, brak silnej woli. Mroczność duszy, nieumiejętność twórczego 
podejścia do świata.  

Osoba ta powinna dużo pracować, aby wyrobić w sobie umiejętność podejmowania 
ryzyka; nieustannie poszerzać horyzonty poprzez zawieranie nowych znajomości i 
podróże. Powinna dążyć do tego, aby stać się człowiekiem śmiałym, odważnym i 
wolnym.  

 

Brak ideałów. Niezdecydowanie i egocentryzm. Nadmierne umiłowanie wygód, 
często kosztem innych.  



Obojętność na takie sprawy jak rodzina i dom.  

Uciekanie od wszelkiej odpowiedzialności. Chłód emocjonalny. Osoba ta powinna 
otworzyć się na innych, zwłaszcza na najbliższych. Powinna też wykazać więcej 
aktywności i zaradności życiowej, a swym bliźnim okazać więcej serca i 
zrozumienia. Tylko w ten sposób osiągnie wewnętrzną równowagę, szczęście.  

 

Jednostki zimne i egoistyczne, zahamowane pod względem emocjonalnym. Nie 
przejmują się sprawami ducha i intelektu; nie obchodzą ich wartości wyższe ani 
religia.  

Nieumiejętność korzystania z własnej bogatej intuicji i zdolności do analizy 
rzeczywistości.  

Snobizm i karierowiczostwo, szukanie towarzystwa osób ważnych i wpływowych. 
Zbytnie przywiązywanie wagi do pieniądza, luksusu i pozycji społecznej.  

Osobie tej zaleca się odejście od spraw li tylko materialnych i spojrzenie na świat 
w kategoriach duchowych i intelektualnych (pracę nad doskonaleniem własnego 
ducha i umysłu). Powinna wykazać więcej ludzkiego ciepła, wielkoduszności i 
zrozumienia dla innych.  

 

Ciasne horyzonty umysłowe. Kapryśność, brak zdrowego rozsądku. 
Lekkomyślność w sprawach finansowych. Osoba ta żyje wyłącznie dla pieniędzy, 
a jednocześnie jest wyjątkowo rozrzutna i nieodpowiedzialna.  

Wewnętrzne sprzeczności; lęki i wahania hamujące jej rozwój duchowy.  

Nieuporządkowanie i nierozwaga W interesach. Osoba ta powinna walczyć ze 
swymi wadami i pozwolić, aby do głosu doszły jej liczne zalety, takie jak: 
umiejętność kierowania dużymi zespołami, jasność umysłu i � nos" do interesów.  

 

Ciasnota umysłowa, małostkowość, chłód i obojętność na sprawy bliźnich. 
Egoizm, brak wyższych uczuć. Nietolerancja, krytycyzm, nadmierne wymagania 
wobec innych, nic im nie dając w zamian. Samotność będąca wynikiem egoizmu.  

Powinny nauczyć się wyrozumiałości, wielkoduszności i altruizmu. Wyrażając 
miłość, współczucie i zrozumienie, mogą wzbogacić swoje życie.  



 

 

TEMPERAMENT. UZDOLNIENIA 

Znajomość znaczenia wibracji, jakie każdy z nas otrzymuje wraz z przyjściem na 
świat, pozwala na analizę osobowości i mentalności. Jest to jednak za mało, aby 
określić powołanie i predyspozycje zawodowe danej osoby. Przypomnijmy raz 
jeszcze, że przestudiowanie tylko jednego aspektu Portretu Numerologicznego 
nigdy nie da nam definitywnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o 
konstrukcję psychiczną danej osoby. Każda z tych części stanowi bowiem jedynie 
pewien wycinek osobowości i tylko całościowa analiza Numerogramu pozwoli na 
określenie charakteru.  

W niniejszym rozdziale rozpatrzymy 7 bloków liczbowych. Utworzyliśmy je już 
wcześniej, sprawdzając, ile Liczb występuje w danym imieniu i nazwisku (patrz 
rozdział dotyczący indywidualności). W zależności od tego, która z grup 
liczbowych jest najbardziej zapełniona, takie będą cechy dominujące w 
temperamencie danej osoby.  

Jeśli zauważymy, na przykład, że wszystkie te grupy są zrównoważone pod 
względem ilości liczb w nich występujących, znaczyć to będzie, iż mamy do 
czynienia z osobą obdarzoną licznymi uzdolnieniami i predyspozycjami.  

Informacje, jakie uzyskamy dzięki tej metodzie, okażą się niezwykle istotne przy 
wyborze studiów czy zawodu. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że 
łatwej jest osiągnąć sukces i zadowolenie z wykonywanej pracy, jeśli jest ona 
zgodna z naszymi zdolnościami i powołaniem.  

 

BLOK nr 1 - Liczby mentalne: 1 - 7 - 8 - 9  

Liczby te związane są z jasnym, chłonnym umysłem, ciekawością intelektualną, 
umiejętnością trafnej oceny, ambicją, wytrwałością, determinacją i zapałem. 
Wszystkie te cechy sprzyjają realizacji najśmielszych nawet pomysłów.  

Silna indywidualność, niezależność i oryginalność. Umiejętność kierowania 
innymi. Pragnienie wybicia się ponad przeciętność.  

Osoby, w których Portrecie Numerologicznym dominują Liczby "mentalne", mają 
wszelkie dane, aby zabłysnąć jako: adwokaci, dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, 
politycy, projektanci mody, chirurdzy, bankierzy, wynalazcy, naukowcy, a także 
przemysłowcy, policjanci, detektywi, geolodzy, geografowie, nauczyciele, pisarze i 
dziennikarze.  

 



BLOK nr 2 - Liczby emocjonalne: 2 - 3 - 6 - 9 

Liczby te wyrażają głęboką uczuciowość, szlachetność, bezinteresowność i 
pragnienie służenia innym. Mówią one o wdzięku, uroku, uprzejmości oraz 
niewinności i łagodnym usposobieniu. Oznaczają miłość, zrozumienie, wrażliwość 
i oddanie.  

Liczby te sprzyjają takim profesjom, jak: pediatria, ginekologia, dietetyka, 
psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika, a także wszelka działalność społeczna i 
charytatywna oraz hotelarstwo, dekoratorstwo wnętrz i projektowanie sztuki 
użytkowej. Predestynują również do uprawiania wszelkich dziedzin związanych 
ze sztuką.  

 

BLOK nr 3 - Liczby intuicyjne: 2 - 7 - 9  

Liczby te sugerują takie uzdolnienia, jak: intuicja, jasnowidzenie, telepatia i 
przepowiadanie przyszłości.  

Ogromna ciekawość intelektualna; pragnienie zgłębienia całej wiedzy i mądrości.  

Głębia duchowa sprzyjająca poszukiwaniu Prawdy i doskonaleniu 
wewnętrznemu. Liczby te predestynują do następujących zawodów: psychiatria, 
psychologia, teologia, kapłaństwo, filozofia, lecznictwo i uzdrowicielstwo. Osoby te 
będą również doskonałymi hipnotyzerami, jasnowidzami, wróżbitami, 
grafologami, astrologami i numerologami.  

 

BLOK nr 4 - Liczby fizyczne: 4 - 5 - 8 

Symbolizują one zdrowie i siłę fizyczną, są synonimem witalności, odporności i 
nieprzeciętnej wprost energii.  

Związane są także z takimi cechami, jak: wytrwałość, upór i skuteczność w 
działaniu. Oznaczają dar uzdrawiania za pomocą rąk.  

Osoby te cechuje optymizm, opanowanie, odwaga i umiłowanie przygód.  

Sprawdzają się zatem jako podróżnicy, reporterzy, geografowie, żeglarze, 
archeolodzy, lotnicy i alpiniści, górnicy, a także jako trenerzy, sportowcy 
(zwłaszcza judo i kartę), nauczyciele wychowania fizycznego, masażyści, myśliwi 
oraz piloci doświadczalni.  

 

BLOK nr 5 - Liczby artystyczne: 3 - 6 - 9 



Jak sama nazwa wskazuje, Liczby te patronują ludziom sztuki.  

Oznaczają one ogromną wrażliwość na piękno, kolor, formę i kształty, a także na 
uroki przyrody.  

Sprzyjają wszelkiej ekspresji artystycznej: malarstwu, aktorstwie, rzeźbie, 
muzyce, poezji i tańcu. Osoby te będą też doskonałymi projektantami mody, 
dekoratorami wnętrz, wykładowcami w akademiach artystycznych oraz 
jubilerami i architektami.  

 

BLOK nr 6 - Liczby naukowe: 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9  

Liczby te są charakterystyczne dla osób o wybitnej inteligencji; jasnym, chłonnym 
umyśle i wewnętrznej dyscyplinie. Odznaczają się ciekawością świata oraz 
wytrwałością w zgłębianiu jego tajemnic.  

Są to osoby otwarte na wszystko, co nowe i nieznane. Lubią postęp i pragną wieść 
życie ciekawe i obfitujące w liczne przygody. Nie boją się ryzyka, nie zniechęcają 
się również porażkami czy przejściowymi kłopotami. Mówiąc krótko, Liczby te 
sprzyjają sukcesom w pracy naukowej i badawczej.  

 

BLOK nr 7 - Liczby handlowe: 2 - 4 - 8 

Liczby te obdarzają przymiotami niezbędnymi w świecie biznesu, tj. żyłką 
handlową, zmysłem do interesów, ambicją, zdrowym rozsądkiem, a ponadto 
rezolutnością, uporem i dynamizmem.  

Sugerują one również zdolność do szybkiej i trafnej oceny sytuacji, odwagę i 
umiejętność podejmowania ryzyka, gdy wymagają tego okoliczności. Symbolizują 
też oszczędność, umiejętność koncentracji, dyscyplinę wewnętrzną i zdolność 
kierowania dużymi zespołami ludzi.  

Wszystkie te cechy okażą się nieocenione w takich dziedzinach, jak: handel, 
bankowość czy ekonomia. Osoby te sprawdzą się jako maklerzy giełdowi, 
fabrykanci, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości lub sieci sklepów oraz 
wszędzie tam, gdzie obraca się dużymi pieniędzmi.  

 
 

 



CO NAM PROPONUJE LOS? 

Wiemy już, że Wibracja Urodzenia odkrywa przed nami charakter i osobowość 
jednostki. Dzięki tej Wibracji możemy również poznać naszą przyszłość, a raczej 
swego rodzaju "propozycję", jaką nam składa los. Trzeba w tym miejscu wyraźnie 
zaznaczyć, że jest to jedynie "propozycja" lub, mówiąc inaczej, potencjalna 
przyszłość. Jej realny kształt zależeć będzie w dużej mierze od pozostałych 
wibracji oraz... od nas samych.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Życie niezwykle interesujące i barwne; możliwość wspięcia się na sam szczyt. 
Sukcesy jednak nie przyjdą same, lecz jedynie dzięki wytrwałości, stanowczości i 
entuzjazmowi danej osoby. Osoby te będą pionierami we wszelkich dziedzinach 
życia, narzucając otoczeniu swe pomysły i idee. Są to urodzeni przywódcy; 
indywidualiści i organizatorzy. Powinni zatem wykorzystać swe zalety i energię w 
sposób konstruktywny i twórczy, prowadząc przez życie i wskazując drogę do 
sukcesu jednostkom słabym, niezdyscyplinowanym czy zależnym od nich. 
Oryginalne i ambitne, inteligentne i zdolne do realizacji wszelkich planów i 
zamierzeń, zwłaszcza, jeśli będą mogły działać na własny rachunek. Jeżeli jednak 
pozwolą, aby do głosu doszedł negatywny aspekt tej wibracji, wówczas nadmiar 
ambicji uczyni z nich wyrachowanych egoistów, dążących do celu za wszelką cenę, 
nie przebierających w środkach i nie liczących się z innymi. Zamiast pewności 
siebie, wykazywać będą arogancję i megalomanię, a silny charakter w ich 
przypadku oznaczać będzie nietolerancję i skłonności dyktatorskie.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Sens życia i sukces jest dla tych osób nierozerwalnie związany z innymi ludźmi. 
Może on oznaczać małżeństwo, rodzinę lub pracę na rzecz społeczeństwa. 
Jednostki te będą niezależne od otoczenia jedynie wtedy, gdy zaznaczy się wpływ 
innych, bardziej "śmiałych" wibracji. Osoby te szukają w życiu miłości i harmonii 
w kontaktach z ludźmi. Da im ona upragnione poczucie bezpieczeństwa i okaże 
się dla nich większym sukcesem życiowym niż dla innych władza czy bogactwo. 
Dyskretne, powściągliwe i pełne taktu, wolą pozostawać w cieniu i służyć innym. 



Ich rady są bardzo cenione, gdyż opierają się nie tylko na głębokiej, rzetelnej 
wiedzy, ale i na intuicji. Osoby te posiadają zwykle solidne wykształcenie, a swą 
wiedzę i kulturę poszerzają przez całe życie. Nienawidzą wszelkiej ostentacji i, 
jak już powiedzieliśmy, najbardziej odpowiada im rola "szarych eminencji". 
Ciekawe, że bardzo często, wbrew ich intencjom, rola ta przysparza im sławy i 
zaszczytów. Niezwykle wrażliwi i uczuciowi, ludzie ci unikają kontaktów z 
osobami agresywnymi i wulgarnymi. Mają skłonności do wielokrotnego 
przeżywania podobnych doświadczeń życiowych, zarówno pozytywnych, jak i 
negatywnych.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Wibracja ta wróży egzystencję spokojną, wygodną i szczęśliwą. Osoby te będą się 
cieszyły tym, co życie daje najlepszego, a sukces osiągną łatwiej i szybciej niż 
inni. Z drugiej strony jednak, jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie pojawią 
się wibracje równoważące te tendencje, wówczas owa łatwość, z jaką będą się 
spełniały ich marzenia, może wywołać również ujemne skutki. Nigdy bowiem nie 
szanuje się rzeczy zdobytych bez wysiłku. Ponadto, wibracja ta charakteryzuje 
osoby wylewne, otwarte, lubujące się w luksusie i wszelkich wygodach, hojne i 
rozrzutne aż do przesady. Dlatego też nierzadko z bogaczy stają się biedakami. 
Wielką zaletą tych osób jest to, że potrafią wobec najtrudniejszych nawet sytuacji 
zachować wewnętrzną radość i optymistyczne, pozytywne spojrzenie na świat. Ich 
niezwykła osobowość, dar rozweselania i podnoszenia innych na duchu sprawiają, 
że osoby te są powszechnie lubiane. Posiadają również talenty twórcze, a zatem 
powinny poszukiwać artystycznych form wyrazu.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Wibracja ta oznacza sukcesy zawodowe, zwłaszcza w świecie biznesu i finansów. 
Osoby te niczego jednak nie osiągną łatwo i szybko, lecz jedynie dzięki wytrwałej 
i ciężkiej pracy. Wibracja ta nie sprzyja niespodziewanym, błyskotliwym 
karierom; osoby te nie powinny liczyć na przysłowiowy "łut szczęścia" czy 
korzystne zbiegi okoliczności. Jak już powiedzieliśmy, wysoką pozycję społeczną i 
materialną zdobędą jedynie dzięki własnej pracowitości, a także dzięki uporowi, 
metodyczności i dobrej organizacji. Są to osoby praktyczne, roztropne i bardzo 



silne psychicznie. Pod wpływem tej wibracji rodzą się ludzie pragnący zbudować 
świat wolny od wszelkich trosk i... niespodzianek. Z powodzeniem można by je 
porównać do mrówek, nieustannie krzątających się w swej doskonale 
zorganizowanej pracy, której nadrzędnym celem jest zabezpieczenie przyszłości 
sobie i społeczeństwu. Brak stabilizacji materialnej martwi ich bardziej niż 
kogokolwiek, dlatego też zawsze starają się zaoszczędzić coś na "czarną godzinę". 

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Z całą pewnością można powiedzieć, że wibracja ta nie przyniesie spokojnego, 
bezpiecznego życia. Symbolizuje bowiem ruch, podróże, nagłe i niespodziewane 
zmiany zajęcia, miejsca zamieszkania itd. Dlatego też osoby te zawsze powinny 
być przygotowane na to, że ich dotychczasowe życie w każdej chwili może ulec 
radykalnej zmianie. Jedynie dostosowując się do rytmu tej rozedrganej wibracji, 
mogą osiągnąć życiowy sukces. Z drugiej strony jednak to szybkie tempo, w jakim 
żyją, i pragnienie ciągłych zmian mogą wynikać z nudy, niecierpliwości, 
awanturnictwa lub umiłowania wolności. Osobom tym radzimy, aby, zanim 
podejmą jakąkolwiek decyzję, dokładnie przemyślały wszystkie plusy i minusy 
danej sytuacji: Jeśli zrobią użytek ze swych licznych talentów (zwłaszcza 
oryginalności i wyobraźni), odniosą zwycięstwo wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest odwaga, śmiałość oraz nowoczesny sposób myślenia. Osoby te nie 
przywiązują dużej wagi do pieniędzy i zdarza się, że wydają je w sposób nader 
lekkomyślny. Dlatego też radzimy im, aby pieczę nad swym majątkiem 
powierzyły osobom bardziej odpowiedzialnym.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Osoby te osiągną sukces jedynie wtedy, gdy okażą więcej stanowczości i 
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów. Często są bowiem 
zbyt lekkomyślne i pobłażliwe wobec własnych słabości. Nade wszystko 
przedkładają rodzinę i życie osobiste. Przeznaczeniem tych osób jest roztaczanie 
wokół siebie harmonii, piękna i miłości. Szczęście i poczucie bezpieczeństwa 
odnajdą jedynie dzięki uczuciom okazywanym im przez najbliższych, a także 
dzięki świadomości, że same przyczyniają się do szczęścia ukochanych osób. Życie 
ich będzie pożyteczne, wypełnione działalnością humanitarną. Osoby te 



odczuwają wewnętrzną potrzebę służenia innym i poświęcania się dla ludzkości. 
Nade wszystko poszukują jednak spokoju i równowagi wewnętrznej. Stan ten 
osiągną jedynie przez pracę na rzecz ogółu lub opiekowanie się słabszymi. 
Urodzeni pod wpływem tej wibracji mają zadatki na wielkich artystów, choć sami 
często nie zdają sobie z tego sprawy. Jak nikt potrafią odczuwać kolor, harmonię, 
rytm czy formę. Czeka ich więc wspaniała kariera w świecie sztuki, pod 
warunkiem jednak, że nie zakłóci ona ich szczęścia rodzinnego. Osoby te zbyt 
często nie szanują własnego zdrowia; przejmują się natomiast rzeczami mało 
istotnymi.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Niezaspokojona ciekawość świata oraz wewnętrzna potrzeba nowych wrażeń i 
doświadczeń sprawiają, że osoby te będą wiele podróżowały, zarówno na terenie 
własnego kraju, jak i poza nim. Poznają również "możnych tego świata", ludzi 
wpływających na bieg historii, posiadających władzę, wpływy i bogactwa. Są to 
jednostki nieco tajemnicze, głębokie, poważne i zamknięte w sobie. Ich intuicja 
nierzadko graniczy z jasnowidzeniem. Dlatego też osobowość ich stanowi zagadkę 
dla otoczenia i... dla nich samych. Łatwość, z jaką odkrywają prawdziwe intencje i 
motywacje innych osób bywa nieraz dla tych ostatnich dość krępująca. Jeśli więc 
wykorzystają swe niezwykle zdolności psychiczne, mogą zyskać powszechne 
uznanie i sławę, a ich pomoc okaże się w wielu przypadkach bezcenna. Ci 
urodzeni filozofowie i myśliciele potrzebują samotności i schronienia od 
codziennego zgiełku. Zawsze kierują się pragnieniem osiągnięcia duchowej 
dojrzałości, a ich przeznaczenie nieodłącznie będzie związane ze zgłębianiem 
wiedzy filozoficznej bądź ezoterycznej .Dobra materialne, pieniądze czy władza 
nigdy nie będą dla nich stanowiły życiowych celów. Dlatego, jeśli przypadkiem 
staną się ich udziałem, nie zawahają się ani chwili, aby jest stracić, gdy ich 
rozwój duchowy lub intelektualny będzie zagrożony. Wartości te przedkładają 
bowiem ponad wszystko.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Wibracja ta wróży powodzenie w sprawach materialnych, zwłaszcza w takich 
dziedzinach, jak przemysł, handel, finanse czy polityka. Dzięki takim zaletom, 



jak skuteczność w działaniu, wewnętrzna dyscyplina, siła woli, wytrwałość i 
stanowczość, świat będzie stal przed nimi otworem. Osiągną znaczne wpływy i 
czekają ich liczne zaszczyty, są bowiem znakomitymi organizatorami i potrafią 
świetnie kierować innymi. Są to osoby niezwykle energiczne, bezkompromisowe i 
ambitne. Ich myśli i aspiracje związane są ze światem zewnętrznym, 
materialnym, toteż nic dziwnego, że osoby te znajdują się w ciągłym ruchu, w 
nieustannej pogoni za sukcesem. Nie powinny jednak dopuścić do tego, aby 
materialistyczne podejście do życia uczyniło z nich jednostki wyrachowane i 
pozbawione wszelkich skrupułów.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 

Jeśli tylko nie dojdzie do głosu negatywny aspekt tej wibracji, osoby urodzone pod 
jej wpływem będą wiodły życie niezwykle ciekawe, wypełnione humanitarnymi 
ideałami i pragnieniem pomagania potrzebującym. Ich życiową misją jest 
polepszanie warunków życia najuboższych, niesienie rady, otuchy i moralnego 
wsparcia. Pieniądze mają dla nich znaczenie tylko ze względu na dobro, jakie 
dzięki nim można czynić. Mimo że zdobycie ich nie będzie dla tych osób trudne, 
gdyż odznaczają się one inteligencją, sprytem i życiową zaradnością, bardziej 
będą je cieszyły sukcesy innego rodzaju oraz kontakty z ludźmi. Jeśli natomiast 
ulegną negatywnemu aspektowi tej wibracji, wówczas egoizm i przedkładanie 
własnych potrzeb nad cudze uczyni z nich jednostki wiecznie niezadowolone z 
życia i z siebie samych, a w krańcowych przypadkach cierpiące nawet na 
zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Podobną frustrację może w nich wywołać 
świadomość, że świat nie jest rajem na ziemi, a ludzie nie są aniołami. Dlatego 
osoby te powinny zawsze pamiętać o tym, aby wznosić się ponad ludzką nędzę i 
niedoskonałość i starać się obdarzać innych czymś znacznie cenniejszym od 
pieniędzy: swoją osobą.  

 

Przyszłość związana z Wibracją Liczby 

 



Osoby urodzone pod wpływem tych wibracji to idealiści i natchnieni przywódcy, 
wskazujący innym drogę prowadzącą do wszechstronnego rozwoju, promieniujący 
wewnętrznym światłem, rozjaśniającym swym blaskiem życie każdej napotkanej 
osoby. Są to jednostki wyjątkowe, obdarzone niezwykłą intuicją i zdolnościami 
parapsychicznymi, wykorzystujące swe umiejętności dla dobra innych. Nie 
szukają sławy czy zaszczytów, a pieniądze służą im tylko po to, aby pomagać 
potrzebującym. Mimo to, ich twórcza energia, oryginalność i niezliczone zalety 
czynią z nich, często wbrew ich woli, ludzi sukcesu. Przeznaczeniem osób o takich 
wibracjach jest nieustanne zmaganie się z losem; czeka ich bowiem wiele 
trudnych sytuacji, problemów i wszelkich przeciwności życiowych. Będą one 
jednocześnie ogromnym wyzwaniem i dodatkowym bodźcem do ciągłego wzrostu i 
rozwoju duchowego. Z pewnością, dzięki własnej wytrwałości i sile ducha osoby te 
zdołają przezwyciężyć wszelkie trudności, a tym samym osiągną prawdziwą 
dojrzałość wewnętrzną. Bardzo możliwe, że w miarę upływu lat osoby te będą 
pozbywać się krępujących je więzów, aby lepiej wypełnić swą życiową misję.  

 
 

PODPIS, CZYLI KAŻDY JEST KOWALEM WŁASNEGO LOSU 

Jesteśmy przekonani, że podpis odgrywa niezwykle istotną rolę w osobowości i 
zachowaniu danej jednostki. Wibracja w nim zawarta nie tylko wnosi nowe 
elementy, składające się na charakter i mentalność danej osoby, ale również 
wskazuje na jej sytuację obecną i przyszłość.  

Na podstawie obserwacji dokonanych w wyniku wielu lat badań teoretycznych i 
praktyki możemy z całą pewnością stwierdzić, że naszą przyszłość, tę, którą 
kształtujemy my sami - możemy poznać przez dodanie Liczby Urodzenia i 
Podpisu, a nie, jak utrzymują niektórzy numerolodzy, przez zsumowanie Liczb 
Urodzenia i Imienia.  

Jeśli rację mieliby oni, znaczyłoby to, że przeznaczenie, los, a konkretnie 
Wibracja Urodzenia i Nazwiska, decydowałaby o naszej przyszłości i tylko zmiana 
nazwiska mogłaby wpłynąć na nasze życie. Ale jak wówczas wytłumaczyć tak 
częste, nierzadko niezwykłe zmiany, jakie zachodzą, na dobre lub na złe, w 
naszym życiu czy osobowości? Otóż nasze doświadczenia i wieloletnia praktyka w 
dziedzinie numerologii pozwalają nam zaryzykować twierdzenie, że owe zmiany 
zaskakująco często zbiegają się w czasie ze zmianą podpisu.  

Bardzo często zdarza się, że wibracje Urodzenia i Imienia stanowią antynomię, 
mogącą powodować różnorodne problemy psychiczne i konflikty, w niekorzystny 
sposób wpływające na nasz rozwój. Jeśli wibracje pasują do siebie, wówczas nasze 
myśli, czyny i emocje, a także cele i sposoby ich realizacji będą zgodne, jasne i 
łatwe do określenia. W przeciwnym wypadku, jeśli np. wibracje są ze sobą 
sprzeczne, a osobowość, predyspozycje i cele nie stanowią harmonijnej całości, 



następuje wtedy swego rodzaju rozproszenie, marnotrawienie energii, jaką każdy 
z nas posiada. Nic dziwnego więc, że osoba taka będzie realizowała swe 
zamierzenia kosztem wielu trudów i wyrzeczeń.  

Może się również zdarzyć, że pojedyncze wibracje są pozytywne, natomiast 
połączone tworzą wyraźny dysonans. W ten sposób można wytłumaczyć takt, że 
tak wiele inteligentnych, aktywnych i pracowitych osób nigdy nie zdołało wybić 
się ponad przeciętność.  

We wszystkich tych przypadkach podpis odgrywa rolę niejako "korektora", 
czynnika modyfikującego. Dlatego też każdy powinien być świadom, że 
wybierając taki, a nie inny podpis, decyduje o swoim losie. Sposób, w jaki się 
podpisujemy podpowie nam również, czy pomagamy naszemu przeznaczeniu 
(powołaniu), czy też, przeciwnie - robimy wszystko, by zahamować nasz rozwój i 
nie dopuścić do samorealizacji.  

Widzimy więc, że numerologia jest niezwykle praktyczną gałęzią wiedzy 
ezoterycznej, gdyż nie tylko pozwala nam zanalizować, z zadziwiającą 
dokładnością, charakter danej osoby, ale również wskazuje nam sposób 
zaplanowania naszej przyszłości, tak, aby była ona zgodna z naszymi cechami i 
motywacjami, które poznaliśmy dzięki analizie pozostałych wibracji. Możemy tym 
samym "zneutralizować" negatywne wpływy niektórych wibracji i dokonać zmian 
w naszej osobowości.  

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że wybór podpisu jest decyzją bardzo 
poważną i dlatego powinien być dokonany wyłącznie po dogłębnym 
przestudiowaniu wszystkich aspektów Portretu Numerologicznego. Niewątpliwie 
najlepiej doradzi nam w tg kwestii doświadczony numerolog, który po 
zanalizowaniu Portretu Numerologicznego wybierze podpis wzmacniający cechy 
pozytywne i kompensujący ewentualne braki, a jednocześnie tak połączy Wibrację 
Podpisu z Wibracją Urodzenia, że stworzą one harmonijny, gwarantujący 
szczęśliwą przyszłość układ. Bez odwołania się do fachowej pomocy próba zmiany 
podpisu może mieć fatalne wręcz skutki.  

W czasie naszej długoletniej praktyki mieliśmy okazję przestudiować niezliczoną 
liczbę przypadków osób, które - niezadowolone z sytuacji, w jakiej się znajdowały 
- zdecydowały się (często nieświadomie) na zmianę podpisu. Tym samym 
uruchomiły wibracje, które z kolei spowodowały znaczące zmiany w ich 
osobowości i przyciągnięty wydarzenia mające decydujący wpływ na dalsze ich 
losy.  

 

Przeznaczenie  



 

Zapowiada ona wielki sukces, osiągnięty najczęściej dzięki własnym wysiłkom. 
Sukces ten jest pewny, aczkolwiek może przyjść później, niż się tego 
spodziewamy. Osoby te wyróżniają się twórczą energią i oryginalnością. Czeka je 
wiele podróży i kontaktów z wielkimi tego świata. Życie ich będzie bardzo 
twórcze, obfitujące w zaskakujące i niezwykłe wydarzenia. Osoby, które wybrały 
tę wibrację, polegają wyłącznie na sobie samych. Niezwykła osobowość i 
inteligenta wywołują powszechny podziw i szacunek. Są to prawdziwi przywódcy 
i liderzy, osoby zawsze stanowiące centrum zainteresowania.  

 

Przeznaczenie  

 

Życie pełne wzlotów i upadków; z tych ostatnich będą się podnosić dzięki pomocy 
ze strony rodziny i przyjaciół.  

Mimo że pozornie nie interesuje ich świat biznesu, posiadają spory talent w tej 
dziedzinie, zwłaszcza jeśli pracują dla innych.  

Jeśli mądrze wykorzystają swe zdolności twórcze, mogą dorobić się ogromnej 
fortuny. Czeka je życie pożyteczne i ciekawe, pod warunkiem, że nauczą się 
kontrolować swe emocje i panować nad częstymi zmianami humoru. Powinny też 
nabrać większej pewności siebie.  

 

Przeznaczenie  

 

Życie pełne przygód, wesołe i ze wszech miar pomyślne. Towarzyskie 
usposobienie i optymizm przysporzą im wielu przyjaciół, nierzadko bardzo 
wpływowych.  



Osoby te będą się cieszyły ogromną popularnością i mogą wspiąć się na same 
szczyty kariery, jeśli zdołają przezwyciężyć pewną lekkomyślność i brak 
odpowiedzialności, a także skłonności do manipulowania innymi za pomocą swego 
uroku osobistego.  

Będą wiele podróżowały i wiodły ciekawe, intensywne życie, ale, aby osiągnąć 
pełen sukces potrzebują więcej wewnętrznej dyscypliny i umiarkowania.  

 

Przeznaczenie  

 

Powodzenie w sprawach finansowych i uznanie ze strony otoczenia.  

Jeśli wybiorą odpowiedni zawód i wytrwają na swej drodze, osiągną to, co 
zamierzają. Dzięki umiarkowaniu i oszczędności mogą dojść do znacznej fortuny. 
Będą piąć się do góry powoli, ale pewnie. Powinny nauczyć się cieszyć z życia.  

 

Przeznaczenie  

 

Życie barwne, pełne doświadczeń zarówno wesołych i szczęśliwych, jak i 
smutnych.  

Gwałtowne, agresywne usposobienie oraz brak cierpliwości mogą stanowić 
poważną przeszkodę w ich rozwoju.  

Osoby te czeka długie, aktywne życie, obfitujące w niezwykłe przeżycia. Nie 
przywiązują wagi do dóbr materialnych i nawet jeśli nie przypadną im w udziale 
pieniądze czy sława, życie ich na pewno nie będzie nudne.  

Jeśli nie skoncentrują swej energii na pozytywnej, twórczej działalności, będą żyć 
w niezgodzie z sobą samym i z otoczeniem, niezadowolone ze swego życia i 
zbuntowane wobec losu. Wibracja ta przypomina bowiem magnes, który - źle 
ustawiony - przyciąga same kłopoty i problemy.  

 



Przeznaczenie  

 

Przyszłość mocno niepewna, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe. Będzie 
jednak pomyślna, pod warunkiem, że osoby te wykażą dużo aktywności i 
zaradności życiowej.  

Nie mogą sobie pozwolić na zboczenie z raz obranej drogi, powinny również 
bardziej kontrolować swe emocje, a także nauczyć się wykorzystywać swe życiowe 
szansę. Mają bowiem tendencję do zaprzepaszczania niejednej doskonałej okazji 
wskutek niezdecydowania lub bierności.  

Nadmierne obowiązki rodzinne mogą sprawiać, że osoby te będą się czuły 
skrępowane i ograniczone w swej wolności.  

 

Przeznaczenie  

 

Osoby te osiągną w życiu znaczną pozycję. Będą dużo podróżowały i możliwe, że 
spędzą życie z dala od miejsca urodzenia.  

Wśród ich przyjaciół znajdzie się wiele wpływowych osobistości. Otoczenie będzie 
zafascynowane ich inteligencją, elegancją, dobrym smakiem i życiową mądrością. 
Osoby te mogą dokonać wielkich rzeczy. Jeśli pozostałe wibracje okażą się równie 
pozytywne, czekają je sukcesy w każdej niemal dziedzinie, a ich życie będzie 
obfitowało w ciekawe i wewnętrznie wzbogacające przeżycia. Możliwe życie w 
samotności.  

 

Przeznaczenie  

 



Śmiałość, odwaga, a zarazem roztropność w sprawach biznesu. Życie aktywne, 
wypełnione pracą.  

Przejściowe kłopoty finansowe, przezwyciężane dzięki doświadczeniu i rozwadze. 
Wibracja ta wróży sukcesy zawodowe, społeczne i finansowe. Ambitne, 
dalekosiężne plany.  

Życie bardzo aktywne, często burzliwe. Nagle wybuchy złości, zwłaszcza w 
skrajnych sytuacjach, oraz przerost ambicji mogą być przyczyną zboczenia z 
obranej drogi.  

 

Przeznaczenie  

 

Osoby te, zdolne do poświęceń, wielkoduszne i kierujące się humanitarnymi, 
wzniosłymi zasadami, wywołują podziw i szacunek ze strony otoczenia. Będą 
dużo podróżować i często angażować się w niecodzienne sytuacje i zdarzenia. 
Pociąga je bowiem wszystko, co dziwne i niezwykłe, taki też będzie ich zawód czy 
działalność, której się poświęcą. Natury nieskrępowane i wolne.  

Możliwe sukcesy, które zawdzięczać będą swym kontaktom zagranicznym lub 
zdolnościom artystycznym.  

 

Przeznaczenie Wibracji Mistrzowskich 

 

Przyszłość przerastająca najśmielsze oczekiwania. Wzniosłe ideały i szlachetne 
motywacje).  

Zapowiedź życia będącego pasmem sukcesów, wspaniałych podróży, kontaktów z 
"możnymi tego świata" i doświadczeń, jakich nie dane jest przeżyć zwykłemu 
śmiertelnikowi. Osoby te będą prowadziły niezwykle aktywny tryb życia. 



Wyróżnią się także ze względu na nieprzeciętną osobowość, charyzmę i 
oryginalne, błyskotliwe pomysły, Triumfy w przedsięwzięciach na olbrzymią 
skalę oraz działalności na rzecz ogółu. Wykorzystają swą intuicję, zdolności 
twórcze, finansowe i organizatorskie. Będą twórcami wielkich dzieł, a swym 
bogactwem i władzą będą dzielić się z innymi. W pamięci potomnych zapiszą się 
jako jednostki niezwykłe, będące dla innych przykładem. Niewątpliwie 
pozostawią po sobie głęboki, niezatarty ślad.  

 
 

 

LICZBY "HANDLOWE" 

Jeśli pragniemy dowiedzieć się, jak się potoczą losy danej firmy, sklepu czy 
zakładu przemysłowego, musimy najpierw sprawdzić datę rozpoczęcia 
działalności, czyli datę Inauguracji. Wibrację Nazwy otrzymujemy, dodając liczby 
(odpowiadające poszczególnym literom), wchodzące w skład nazwy danego 
przedsiębiorstwa. Przeznaczenie określa się podobnie jak w przypadku osób - 
sumując Wibrację Inauguracji i Nazwy.  

Jeśli dana firma nie prosperuje dobrze, może to być wynik między innymi tego, że 
Wibracja Inauguracji nie tworzy harmonijnej całości z Wibracją Nazwy. Jeżeli 
interes idzie dobrze, mimo że nazwa nie należy do najlepszych, jest to na pewno 
wynik połączenia tych wibracji. W przypadku sprzyjającej kombinacji wibracje 
będą się wzajemnie wzmacniać.  

Poniżej przedstawimy znaczenie poszczególnych Wibracji Nazwy.  

 

 

Mamy tu do czynienia z przedsiębiorstwem w pewnym sensie n pionierskim czy 
awangardowym. Zakład ten, spółka czy agencja 

U opiera swą działalność na nowatorskich, czasami niemal rewolucyjnych ideach, 
taki też będzie charakter przedmiotów tam wytwarzanych. Nierzadko będą to 
urządzenia lub przedmioty stanowiące nowość na rynku, różniące się od 
pozostałych. Wibracja ta wróży sukces.  



 

 

Liczba ta nie ma charakteru wybitnie handlowego. Firma o takiej wibracji zbyt 
często będzie musiała stawiać czoła przeciwnościom różnego typu. Liczba ta 
najczęściej patronuje przedsiębiorstwom wchodzącym w skład większych spółek. 
Sukces tych spółek będzie zależał od wzajemnego oddziaływania wibracji 
odpowiadających poszczególnym wspólnikom.  

 

 

Liczba ta sprzyja wszelkim przedsięwzięciom przyczyniającym się do poprawy 
życia ogółu oraz dostarczającym ludziom przyjemności i radości. Mogą to być 
również lokale rozrywkowe.  

 

 

Na ogół Liczba ta symbolizuje firmy produkujące wyroby solidne i trwałe, bez 
względu na to, czy będą to artykuły luksusowe, czy też powszechnego użytku. 
Wibracja ta wróży znaczne, choć nie natychmiastowe dochody.  

 



 

W zakładach o takiej wibracji zwykle panuje nieustanny ruch y i zamieszanie. 
Przedsiębiorstwa te na ogół przynoszą spore dochody. Często jednak mają w nich 
miejsce wewnętrzne konflikty: administracyjne, personalne czy też związane z 
produkcją.  

 

 

Liczba sprzyjająca instytucjom wytwarzającym artykuły pierwszej potrzeby. 
Może być również związana z hotelarstwem czy szkolnictwem. Rozwój tych 
przedsiębiorstw nie przebiega w sposób harmonijny; pełen jest wzlotów i 
upadków.  

 

 

Wibracja tej liczby patronuje produkcji przedmiotów wyrafinowanych i 
eleganckich. Wyroby te często firmowane są nazwiskami sławnych osób, które 
tym samym gwarantują ich dobrą jakość. Liczba ta zapowiada powszechne 
uznanie i popularność.  

 

 

Przedsiębiorstwa o tej wibracji zwykle zdobywają międzynarodową renomę. 
Liczba ta symbolizuje wielkie inwestycje, przynoszące milionowe zyski.  



 

 

Liczba ta nie jest najodpowiedniejsza dla właścicieli firm i producentów 
zainteresowanych wyłącznie zyskiem. Nie ma natomiast lepszej, gdy chodzi o 
instytucje dobroczynne i charytatywne.  

 
 

CYKLE ŻYCIOWE I WIBRACJE MIESIĘCZNE 

Od zarania dziejów człowieka pasjonowała jego przyszłość; aby ją poznać 
najczęściej odwoływano się do różnych systemów wróżbiarskich i wiedzy 
tajemnej. Również numerologia daje nam klucz do rozwiązania tej zagadki, 
fascynującej niemal każdego. Dzięki tej wiedzy możemy poznać ogólne tendencje 
charakterystyczne dla każdego roku. Pozwoli nam to zaplanować przyszłość i 
postępować zgodnie z właściwościami aktualnie panującej wibracji.  

Mówiąc o tendencjach danego roku, mamy na myśli ogólne wytyczne oraz rodzaj 
wydarzeń, jakie nas czekają. Numerologia nie dostarczy dokładnych i 
konkretnych informacji dotyczących np. ilości pieniędzy, które otrzymamy lub 
stracimy, czy też koloru oczu osoby, która odegra istotną rolę w naszym życiu. 
Przedstawi nam natomiast jedynie pewną wizję przyszłości, jaka nas czeka. 
Dowiemy się zatem, kiedy powinniśmy wykazać się szczególną aktywnością i 
otwartością na wydarzenia lub osoby, które pojawią się w naszym życiu; kiedy 
możemy ryzykować, a kiedy, przeciwnie - powstrzymać nasze impulsy i, jak 
mówią marynarze, czekać na "lepsze wiatry". Wiedza ta wskaże nam, kiedy 
należy uzbroić się w cierpliwość, oraz podpowie, jak przetrwać trudny okres w 
naszym życiu. Znając ogólne tendencje danego cyklu czy roku, unikniemy 
frustracji i rozgoryczenia. Jeśli w inteligentny sposób wykorzystamy wpływ danej 
wibracji, a nasze postępowanie będzie zgodne z jej naturą.  

Każdy rok numerologiczny odpowiada pewnej wibracji, która z kolei przyciąga 
wydarzenia mające taki, a nie inny charakter, zgodny z charakterystyką tejże 
wibracji. Podobnie jak w przypadku kombinacji Liczb Życia Wewnętrznego i 
Ekspresji Zewnętrznej, rodzaj tych wibracji zależy od Wibracji Urodzenia 
konkretnej osoby. A zatem ten sam rok może być niezwykle korzystny dla jednej 
osoby, podczas gdy dla innej będzie on wyjątkowo niepomyślny.  



W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że w wyniku wieloletniej praktyki nie 
możemy się zgodzić z teoriami, według których wibracje te uzyskujemy przez 
dodanie liczb wchodzących w skład roku, miesiąca i dnia poczęcia danej osoby, 
pomijając rok jej przyjścia na świat.  

Jak łatwo się domyślić, metoda ta nie służy wyłącznie do odkrywania przyszłości 
czy tendencji teraźniejszych. Jeśli cofniemy się i przypomnimy zainteresowanej 
osobie wydarzenia, które przeżyła w poprzednich latach, uwierzy ona wówczas w 
skuteczność tej metody i z większą ufnością wysłucha tego, co mamy do 
powiedzenia na temat jej przyszłości.  

Warto również zwróci uwagę na fakt, że jedną z niewyjaśnionych jeszcze 
tajemnic, związanych z każdą gałęzią wiedzy ezoterycznej, jest to, że w 
niektórych latach przepowiednie sprawdzają się z zadziwiającą wręcz 
dokładnością, w innych zaś zaznacza się jedynie ogólna tendencja. I tak na 
przykład, rok pierwszy cyklu numerologicznego może przynieść radykalne 
zmiany, oznaczające zupełnie nowy etap w życiu danej osoby, ale może również 
przynieść tylko nieznaczne przeobrażenia, nie naruszące dotychczasowego trybu 
życia. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi wibracjami.  

Na pewno przepowiednie zrealizują się z większą dokładnością, gdy mamy do 
czynienia z osobą niezależną, np. głową rodziny, niż z jednostką 
podporządkowaną jakimś autorytetom (rodzice, współmałżonek etc). W tym 
ostatnim przypadku wszelkie zmiany i wydarzenia dotyczące tej osoby będą w 
pewnym stopniu uzależnione od wibracji osób, odgrywających istotną rolę w jej 
życiu.  

Wreszcie, musimy stwierdzić, że zgodnie z naszymi obserwacjami Rok 
Numerologiczny nie zaczyna się tak, jak rok kalendarzowy, tj. w styczniu, lecz 
wcześniej w październiku i trwa do października następnego roku.  

Dodajmy na koniec, że zgodnie z numerologią życie każdego człowieka dzieli się 
na 9-letnie cykle. Chcąc dowiedzieć się, w jakim roku cyklu aktualnie się 
znajdujemy, należy zsumować Liczbę Wibracji Urodzenia z Liczbą Roku, który 
nas interesuje.  

Oto przykład: chcemy dowiedzieć się, co się wydarzy w 1996 roku osobie, której 
Wibracja Urodzenia równa się Liczbie 7. Dodajemy więc 7 do 1996 i otrzymujemy 
Liczbę 5. A zatem, osoba ta będzie wówczas w Roku Piątym cyklu 
numerologicznego. Rok ten rozpocznie się w październiku 1995, a skończy w 
październiku 1996.  

 

ROK 



 

W tym roku przestaną oddziaływać siły hamujące, powodujące uczucia frustracji i 
zniechęcenia, charakterystyczne dla roku poprzedniego.  

Rozpoczyna się bowiem nowy cykl w życiu danej osoby. Jest to rok, w którym 
należy podejmować ważne decyzje; będą one miały wpływ na naszą przyszłość. 
Możliwość uniezależnienia się lub podjęcia nowej pracy, czy wzięcia na siebie 
nowych odpowiedzialności. Osoba ta będzie mogła decydować o sobie samej i, 
mówiąc ogólnie, będzie postępować w sposób inny niż dotychczas.  

Będzie to okres bardzo korzystny, obfitujący w nowe szansę i możliwości. Nie 
należy jednak przystępować do realizacji planów jeszcze nie skonkretyzowanych.  

Nowe, korzystne znajomości i wiele obiecujące przyjaźnie. Dobry moment na 
rozpoczęcie studiów lub podjęcie nowej pracy, rozpoczynanie działalności na 
własny rachunek czy też angażowanie się w poważne interesy i inwestycje. 
Możliwości zmiany w życiu osobistym: ślub, rozwód, wdowieństwo, pojawienie się 
dzieci. Zmiany w domu, mieście lub w kraju zamieszkania.  

W tym roku należy wykazać się dużą otwartością na wszystko, co przyniesie los i 
z wiarą i nadzieją wykorzystać swe szansę. Trzeba zrzucić z siebie krępujące od 
lat więzy i zapomnieć o niemiłych doświadczeniach z przeszłości. Pamiętajmy, 
aby rozpocząć nowy cykl w sposób twórczy i pozytywny, gdyż od tego roku będzie 
zależało, jak potoczy się następne 8 lat. Rok ten jest niczym fundament, na 
którym powstanie nowa konstrukcja, czyli nowy etap naszego życia.  

 

ROK 

 

Możliwość zmiany miejsca zamieszkania lub pracy. Podróże. Rok sprzyjający 
pracy w grupie i, ogólnie mówiąc, kontaktom międzyludzkim.  

Nie należy upadać na duchu, jeśli sprawy nie potoczą się tak, jak to sobie 
zaplanowaliśmy, W tym roku bowiem realizacja wszelkich życiowych planów 
zostanie zahamowana; nic już nie będzie tak jasne ani proste, jak w ubiegłym 
roku. Najprawdopodobniej w poprzednim roku rozpoczęliśmy coś nowego, mając 



nadzieję, że w tym roku nasze plany się sfinalizują. Tak się jednak nie stanie. 
Pojawią się natomiast różnego rodzaju przeszkody i problemy.  

Pod względem zawodowym rok ten nie będzie najlepszy, choć również nie 
najgorszy. Ogólnie mówiąc, trzeba będzie wykazać sporo cierpliwości i dyplomacji. 
Należy pozwolić, aby sprawy toczyły się własnym torem, a już wkrótce okaże się, 
że taka postawa była najwłaściwsza.  

Rok ten sprzyja dbaniu o własne zdrowie (badania, kuracje, zabiegi etc).  

Bardzo cenione będą w tym czasie wszelkie usługi mediatorskie, mające na celu 
zażegnanie konfliktów czy sporów.  

Radzimy wykorzystać ten okres na zebranie sił po burzliwym i pełnym emocji 
Roku 1. Należy spokojnie oczekiwać, aż nadejdzie odpowiedni moment, aby 
rozpocząć realizację projektów na dużą skalę.  

 

ROK 

 

Postęp i ekspansja w każdej dziedzinie życia: w interesach, finansach, pracy, 
działalności publicznej i życiu osobistym. W tym czasie zaległe sprawy czy 
problemy rozwiążą się same. Wibracja ta przynosi mnóstwo nowych możliwości, 
tak że często trudno wybrać najlepszą. Możliwość podjęcia działalności zupełnie 
nieplanowanej. Doskonały okres, aby rozwinąć zdolności twórcze i na nowo 
rozbudzić uśpione ambicje.  

Rok ten, jak żaden inny, sprzyjać będzie życiu towarzyskiemu, a także sprawom 
domowym i rodzinnym. Okres bardzo korzystny, jeśli chodzi o sprawy sercowe: 
szczęście w przyjaźni i miłości, a osoby samotne mają teraz szansę, aby poznać 
wybrankę (lub wybrańca) serca, a nawet stanąć na ślubnym kobiercu. Wdzięk i 
urok osobisty będą w tym roku bardziej widoczne, dzięki czemu zwiększy się 
zainteresowanie nami ze strony płci przeciwnej.  

Rok radosny i pogodny, wypełniony rozrywkami i przyjemnościami. Możliwości 
nawiązania szerszych kontaktów towarzyskich, wejścia w nowe środowisko.  

Szansa na awans i ogólnie duży postęp, pod warunkiem, że odpowiednio 
wykorzysta się wszystkie korzystne sytuacje i okoliczności. W przeciwnym razie, 
będzie to rok, który poza miłymi wspomnieniami niczego po sobie nie pozostawi.  



Rok ten może obfitować w wiele niezwykłych sytuacji; mogą nas spotkać 
zaszczyty i wszelkiego rodzaju miłe propozycje, jak np. otrzymanie stypendium, 
zwycięstwo w konkursie, niespodziewana premia, podwyżka etc.  

 

ROK 

 

Skończyły się rozrywki i zabawy, teraz trzeba spoważnieć i zabrać się do solidnej 
pracy. Będzie to bowiem rok zwany przez numerologów rokiem "siewu". Należy 
zatem uzbroić się w cierpliwość, gdyż mimo ciężkiej, rzetelnej pracy na efekty 
trzeba będzie jeszcze poczekać.  

W tym czasie można, a nawet należy robić plany wszelkiego typu i skierować całą 
energię i wysiłki na ich realizację, nie zapominając przy tym, że teraz właśnie 
budujemy naszą przyszłość. W tym roku nie powinno się podejmować żadnego 
ryzyka związanego z finansami. Pieniądze warto wykorzystać z myślą o 
przyszłości, np. zapisując się na jakiś kurs, dokształcając się w danej dziedzinie 
lub też kupując sprzęt, doskonalący nasz warsztat pracy. Nie namawiamy do 
odbywania dalekich podróży. Nie należy też trwonić energii na działalność 
społeczną czy nadmiernie ożywione życie towarzyskie. Zaniedbywanie 
najistotniejszych obowiązków przynieść może kłopoty i porażki.  

Skłonności do pesymizmu i zniechęcenia. Być może będziemy się czuli skrępowani 
i uwiązani, jakbyśmy nosili ciężki, zbędny balast. Powinniśmy zatem bardziej niż 
kiedykolwiek dbać o zdrowie psychiczne. Mimo że nie będzie to rok specjalnie 
trudny, odczuwać będziemy napięcie nerwowe i chęć radykalnej zmiany.  

Możliwe problemy w kontaktach międzyludzkich. Nie pozostaje nam nic innego, 
jak wykazanie się cierpliwością, gdyż rozwiązanie naszych kłopotów nadejdzie już 
wkrótce. Pamiętajmy jednak, że w tym roku nie ujrzymy efektów naszej pracy, co 
nie powinno nas niepokoić, jeśli tylko będziemy postępować zgodnie z wibracją 
dominującą w tym czasie.  

 

ROK 



 

Rok ten przyniesie wiele nowych możliwości; to właśnie teraz nadejdą zmiany, 
których oczekiwaliśmy, a nasze dawne problemy rozwiążą się same. Podobnie jak 
w Roku l, możemy spodziewać się zmian i innowacji zarówno w pracy, jak i w 
życiu osobistym. W tym czasie będziemy niespokojni i pełni energii, spragnieni 
ruchu, zmian i kontaktów z ludźmi. Trzeba będzie wykorzystać nasze zdolności i 
nie obawiać się ryzyka, gdyż dzięki niemu pomyślnie przeprowadzimy wiele 
spraw. Pojawią się szansę na zawarcie trwałych kontaktów i zaangażowanie się 
w działalność, która może okazać się bardzo owocna.  

Niewykluczona zmiana środowiska. Wibracja ta sprzyja bowiem wszelkim 
zmianom: zajęcia, miejsca pracy, a zwłaszcza podróżom bliskim i dalekim.  

Powinniśmy zatem oswoić się z myślą, że czekają nas w tym roku liczne, nagłe i 
niespodziewane wydarzenia, mogące nieraz pokrzyżować nasze dotychczasowe 
plany. Trzeba jak najlepiej wykorzystać wpływ tej "ruchliwej" wibracji. Nie 
należy zamykać się na to, co nowe, nie trzymać się kurczowo przeszłości. Tylko 
otwarty i nieskrępowany umysł pozwoli nam panować nad sytuacją. Z drugiej 
strony jednak, w tym okresie mogą pojawić się objawy nadwrażliwości, 
wyrażające się np. w gwałtownych i agresywnych reakcjach.  

Ogólnie mówiąc, będzie to rok bardzo ciekawy, zapowiadający liczne sukcesy. 
Trzeba będzie jednak wykazać się odwagą, inicjatywą i wewnętrzną równowagą, 
bowiem od nas samych zależy, czy rok ten zaliczymy do najlepszych lat naszego 
życia.  

 

ROK 

 

Będzie to czas harmonii, spokoju i szczęścia. Wiele radości przysporzą nam 
sprawy uczuciowe i kontakty towarzyskie. Rodzina i najbliżsi odgrywać będą w 
tym okresie niezwykle istotną rolę. Czeka nas odnowienie starych znajomości, a 
także powroty osób drogich sercu i dawno niewidzianych. Ludzie będą szukać 
naszego towarzystwa, gdyż w tym czasie, bardziej niż zwykle, ujawni się nasz 
wdzięk i czar. Osoby samotne mają teraz szansę na trwałe zaangażowanie się 
uczuciowe i ustabilizowanie swego życia emocjonalnego. Ogólnie, będzie to rok 



sprzyjający zakładaniu rodziny i zacieśnianiu więzów międzyludzkich. Wiele 
czasu będziemy spędzać w gronie przyjaciół i znajomych.  

Bardzo dobry rok, jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych inwestycji i rozpoczynanie 
działalności na własny rachunek. Poprawa sytuacji materialnej. Od nas samych 
jednak zależy, czy bilans tego roku okaże się korzystny. Z jednej strony bowiem 
pojawią się liczne okazje, aby polepszyć sytuację materialną i rozwijać się 
duchowo i intelektualnie, z drugiej zaś będą nas kusiły tzw. przyjemności życia. 
Jeśli więc nie zdołamy pogodzić tych sprzecznych tendencji, pod koniec roku może 
się okazać, że tak na prawdę, nie dokonaliśmy niczego konkretnego.  

Wibracja rządząca tym rokiem należy do najbardziej stabilnych i harmonijnych, 
jakie znamy. Sprzyja ona szczęściu i harmonii w sprawach rodzinnych i 
uczuciowych. Dlatego też, jeśli pojawią się problemy w naszym życiu osobistym 
lub nawet dojdzie do rozstania, oznaczać to będzie, że relacja ta już od dawna 
pozostawiała wiele do życzenia i potrzebne nam było zerwanie tych więzów, aby 
wrócić do normalności i wewnętrznej równowagi.  

 

ROK 

 

Rok ten przyniesie mnóstwo okazji sprzyjających zdobyciu powszechnego uznania 
i szacunku. Przynieść może sukces i popularność, a osobom związanym z życiem 
publicznym - nawet sławę. Okres ten będzie obfitował w nowe i interesujące 
doświadczenia. Będzie również korzystny, jeśli chodzi o interesy, bardzo 
prawdopodobne, że teraz właśnie zrealizują się nasze dawne projekty. Należy 
jednak unikać w tym czasie ryzyka, gdyż nie jest to rok sprzyjający rozwojowi 
materialnemu, lecz raczej duchowemu i intelektualnemu.  

Pojawią się szansę na urzeczywistnienie naszych marzeń o dalekiej podróży. 
Bardzo możliwe, że w tym czasie znajdziemy ciekawą pracę albo rozpoczniemy 
interesujące nas studia (zwłaszcza w dziedzinach wiedzy tajemnej).  

Mimo że sprawy finansowe powinny zejść w tym roku na drugi plan, możemy 
liczyć na niespodziewane dochody, a także na okazje do kupna lub sprzedaży na 
większą skalę.  

W Roku 7 nie ma miejsca na frywolność czy lekkomyślność, jest to bowiem czas 
refleksji i głębokich przemyśleń. Będzie to okres auto-analizy, wewnętrznych 
poszukiwań oraz rozwoju duchowego i umysłowego, rok zastanowienia się nad 
własnym życiem, czas niepokojów egzystencjalnych i prób odpowiedzi na 



najważniejsze pytania. W tym okresie, częściej niż zwykle, będziemy sięgać po 
książkę i szukać kontaktu ze sztuką. Będziemy też odczuwać potrzebę 
odizolowania się od otoczenia i często, nawet wśród ludzi, będziemy czuć się 
samotnie.  

Do głosu dojdą ukryte zdolności parapsychologiczne i głęboka intuicja. Warto 
słuchać się w tym czasie "wewnętrznego głosu", gdyż wskaże on nam drogę 
osiągnięcia duchowej doskonałości, pomoże nam też dostrzec i docenić to, co w 
życiu jest najważniejsze, i stać się panem własnego losu.  

Uwaga na zawarte w tym roku znajomości czy przyjaźnie oraz na podpisywanie 
dokumentów, pojawi się bowiem skłonność do oszukiwania samego siebie.  

W tym okresie możemy być również podatni na choroby i depresje. Bywa, że rok 
ten przynosi utratę bliskiej osoby, przez rozstanie, a nawet śmierć, co przysporzy 
nam głębokich cierpień.  

 

ROK 

 

Jest to rok bilansów, "zdania rachunków" i zapłaty za nasze wysiłki w przeszłości. 
Jeśli na to zasłużyliśmy, poprawi się nasza sytuacja materialna (podwyżka, 
awans, premia etc). Rok ten oznacza postęp, władzę, pieniądze i sukcesy w każdej 
dziedzinie. To, co nas spotka w tym czasie, będzie swoistym "plonem" naszych 7-
letnich wysiłków. Nie zapomnijmy podzielić się naszym szczęściem z innymi.  

Na płaszczyźnie etyczno-moralnej, jeśli przestrzegaliśmy zasady ,.złotego środka" 
w naszych kontaktach z ludźmi, będziemy teraz mogli napawać się spokojem i 
radością, płynącymi z poczucia, że mamy czyste sumienie. Niewątpliwie nasze 
postępowanie w przeszłości zostanie (często w sposób nagły i niespodziewany) 
wynagrodzone. W przeciwnym razie jednak, zgodnie z prawem kompensacji, 
czekają nas spore problemy i niepowodzenia. Jeśli plon nasz będzie zły, pojawić 
się mogą nawet bardzo poważne kłopoty finansowe. Zdołamy je pokonać jedynie 
dzięki naszej intuicji i doświadczeniu.  

Rok ten będzie bardzo korzystny w sprawach materialnych. Teraz właśnie mają 
szansę spełnić się nasze marzenia i ambicje. Jest to dobry moment, aby zakładać 
własne przedsiębiorstwa, inwestować, nabywać nieruchomości itp. Sukces tych 
przedsięwzięć jest z góry pozytywnie przesądzony, a nasze inwestycje okażą się 
wyjątkowo trwałe i intratne. Bardzo możliwe, że czeka nas znaczny awans lub 
nominacja na odpowiedzialne stanowisko.  



Jeśli nie widzimy poprawy naszej pozycji społecznej, nadszedł właśnie moment, 
aby dochodzić słusznych praw. Z całą pewnością zostaniemy wysłuchani, gdyż w 
tym roku patronuje nam jedna z najpotężniejszych wibracji, jakie istnieją. 
Możemy też liczyć na pomoc czy protekcję osób ważnych i wpływowych.  

W tym okresie istotną dla nas rolę mogą odgrywać starsze osoby. Być może, 
będziemy przeżywać ich problemy zdrowotne, roztoczymy nad nimi opiekę, 
przyjmując je do naszego domu lub wspierając finansowo. Z drugiej zaś strony my 
możemy liczyć na ich pomoc czy radę.  

Wykorzystajmy tę nadzwyczajną moc i magnetyzm, jakie w tym czasie z nas 
emanują; kontakty, które teraz nawiążemy, okażą się w przyszłości niezwykle 
ważne.  

Rok ten upłynie pod znakiem aktywności, jednak w głębi duszy możemy 
odczuwać pewien niepokój lub chęć zmiany. Należy zatem unikać zdenerwowania 
i zmian nastroju, gdyż będą one stanowiły przeszkodę w naszym rozwoju.  

 

ROK 

 

Rok ten zamyka numerologiczny cykl i niesie z sobą pewne zagrożenia. Trzeba w 
tym okresie wyjątkowo uważać, gdyż bez żadnej winy z naszej strony pojawią się 
liczne kłopoty. Będą to problemy wszelkiego rodzaju: finansowe, zawodowe, 
zdrowotne i osobiste. Skłonności do apatii, zdenerwowania, zmęczenia i depresji. 
Czuć się będziemy niczym zwierzęta złapane w pułapkę, nie widząc przy tym 
nadziei na poprawę sytuacji.  

W tym czasie należy unikać gwałtownych reakcji i w żadnym wypadku nie 
kierować się impulsami czy emocjami. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z naszej 
pracy, życia osobistego, kontaktów z otoczeniem i w ogóle z wszystkiego, 
zdobądźmy się na odrobinę cierpliwości, gdyż nadchodzą istotne zmiany. Już 
niedługo wszystko zmieni się na lepsze.  

W tym okresie nastąpić może definitywne zakończenie pewnych kłopotliwych 
sytuacji czy związków, krępujących nas od dawna. Wszystko, co ma się skończyć, 
zakończy się właśnie teraz. Oznacza to zerwania i rozwody, zdrady i straty 
wszelkiego rodzaju. Nie trzymajmy się kurczowo przeszłości, spraw i ludzi z nią 
związanych. Powinniśmy wykorzystać ten, niewątpliwie nie najweselszy czas, aby 
dokonać bilansu z poprzednich lat, odrzucając to, co zbędne i uwolnić się od 
wszelkich balastów zarówno materialnych, jak i emocjonalnych. Oczyszczenie to 



okaże się niezbędne, aby bez żadnych obciążeń i przeszkód rozpocząć nowy cykl 
życiowy.  

Unikajmy w tym czasie zawierania umów i podpisywania ważnych dokumentów, 
gdyż sprawy teraz rozpoczęte na ogół nie rokują powodzenia. Dotyczy to zarówno 
spraw zawodowych, jak i uczuciowych.  

I chociaż rok ten będzie trudniejszy niż pozostałe, możemy się w tym okresie 
wiele nauczyć i nabyć życiowego doświadczenia.  

Z drugiej strony rok ten może oznaczać korzystną finalizację spraw 
zainicjowanych wcześniej, związanych np. z interesami, pracą zawodową, 
sprawami urzędowymi etc.  

Niewykluczone, że czekają nas podróże; istnieje nawet możliwość dokonania 
czegoś niezwykłego. Postarajmy się, aby doszło do tego pod koniec roku 
kalendarzowego (listopad, grudzień). Nie martwmy się jednak, jeśli na to nie 
zasłużyliśmy. Także i w tym roku mogą nas spotkać szczęśliwe wydarzenia (los 
dostarczy nam miłych niespodzianek).  

Na koniec pozwolimy sobie przekazać jeszcze jedną radę na ten rok: zachowajmy 
cierpliwość i wykażmy hart ducha, nie patrzmy wstecz, lecz zwróćmy się z 
nadzieją i ufnością w przyszłość. Czeka nas bowiem nowy etap i od nas samych 
zależy, czy będzie on szczęśliwy i pełen sukcesów. Wreszcie, pamiętajmy o tym, co 
zostało powiedziane na początku tego rozdziału: nie zawsze przepowiednie 
dotyczące danego roku spełniają się co do joty; czasami zaznacza się jedynie 
ogólna tendencja charakterystyczna dla danej wibracji.  

 

 

CYKLE ŻYCIOWE 

 

Aby dowiedzieć się, co nas czeka w danym miesiącu, należy dodać Liczby 
odpowiadające Wibracji Urodzenia i Celów Życiowych do miesiąca i roku nas 
interesującego. Na przykład: Pytanie brzmi: Jaka będzie tendencja dominująca w 
marcu 1994 roku dla osoby, której Wibracja Urodzenia odpowiada Liczbie 7, a 
Wibracja Celów równa się Liczbie 2. Liczymy zatem: Wibracja Urodzenia = 7 
Wibracja Celów = 2 razem: 9.  

Liczba miesiąca = 3 (marzec)  

Liczba roku = 23 (1994 = 1 + 9 + 9 + 4)  



razem: 26 

Suma: 9 + 26 = 35 = 8 

Odpowiedź brzmi: Wibracja Miesiąca tej osoby odpowiadać będzie Liczbie 8.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Nowe wydarzenia. Miesiąc sprzyjający realizacji ważnych projektów 
wymagających odwagi, roztropności i odpowiedzialności.  

W tym miesiącu trzeba będzie liczyć wyłącznie na siebie. Zmiany - podróże, praca, 
interesy, kontakty z ludźmi, kupno lub sprzedaż okażą się teraz bardzo 
korzystne.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Zalecana jest wyjątkowa ostrożność w działaniu, gdyż wyniki mogą być 
zaskakujące. Wewnętrzny niepokój, podatność na irytację, nieumiejętność 
kontrolowania własnych emocji i brak rozwagi - mogą być przyczyną wielu 
błędów w postępowaniu: pochopnych decyzji, rozstań itp. Radzimy postępować 
dyplomatycznie i bardziej panować nad swymi nerwami, a także dbać o zdrowie.  

 

Wibracja Miesiąca  

 



Ogólnie mówiąc, miesiąc bardzo korzystny; może przynieść zmiany dotyczące 
spraw zawodowych lub rodzinnych. W tym okresie trzeba wiedzieć, czego się chce 
i być bardziej niż zwykle stanowczym i zdecydowanym. Wibracja pozytywna, jeśli 
chodzi o finanse, podróże, planowanie przyszłości i kontakty zawodowe, a także 
osobiste.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Moment "budowania fundamentów". Spróbujmy dokończyć rozpoczęte wcześniej 
sprawy. Nie planujmy wyłącznie przyszłości, ale skoncentrujmy się na pracy, 
studiach i w ogóle - róbmy cokolwiek, ale zawsze z myślą o przyszłości. 
Odpowiedni mement na wszelkie inwestycje związane z naszą przyszłością.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Uwaga: czerwone światło! Należy wzmóc czujność, jako że w tym miesiącu grożą 
nam wszelkiego rodzaju straty, wypadki i przeciwności losu. Nie podejmujmy 
żadnego ryzyka, bardziej niż kiedykolwiek szanujmy zdrowie, pracujmy 
wydatniej i dbajmy o najbliższych.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Miesiąc ten będzie wymagał sporego wysiłku z naszej strony, ponieważ wyniki 
naszych działań w tym czasie będą zależały wyłącznie od nas samych. Mogą 



pojawić się pewne trudności, przeszkody czy opóźnienia w realizacji naszych 
planów. Zachowując wewnętrzną równowagę i spokój, zdołamy zapanować nad 
sytuacją. W tym czasie szczególnie dbajmy o zdrowie.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Okres zastanowienia i przemyśleń. Pozwólmy dojść do głosu intuicji; teraz 
bardziej niż kiedykolwiek pomoże nam ona w podejmowaniu właściwych decyzji. 
Podróże i sukcesy zawodowe. Ważną rolę odegrają przyjaźnie.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Miesiąc bardzo istotny; mają szansę spełnić się nasze ambicje i marzenia (na 
płaszczyźnie materialnej). Odwagi! W tych dniach możemy dokonać wielkich 
rzeczy, odkryjemy w sobie nieznane pokłady energii i wewnętrznego 
magnetyzmu. Odpowiedni moment, aby zrealizować dawno wymarzoną podróż 
lub dochodzić praw, które od dawna nam przysługują. Nie wahajmy się zatem 
zwrócić się o pomoc do ważnych i wpływowych osób.  

 

Wibracja Miesiąca  

 

Miesiąc ten będzie bardzo ważny, gdyż uda nam się przezwyciężyć wszelkie 
przeszkody i trudności, powstałe w poprzednim okresie. Czas wzmożonej 
aktywności. Mimo że nie zabraknie również sytuacji konfliktowych, strat, zdrad 



czy oszustw, z perspektywy czasu zrozumiemy, iż miesiąc ten był bardzo 
korzystny. Zaleca się ostrożność, jeśli chodzi o planowanie przyszłości.  
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