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ÚVOD

Již v dobách antiky se věřilo, že povahové rysy a osud člověka
určují planety („bloudivé hvězdy“), které byly ztotožněny
s některými božstvy, a také čísla, jež byla pokládána za základy
a předobrazy všech věcí a jevů. Vlivy planet a čísel na utváření
lidských povah o osudů se v antice zabývaly dvě nauky: klasická
řecká astrologie, z níž se vyvinula dnešní západní astrologie,
a mystická symbolika čísel, která tvoří základ moderní západní
numerologie.

Víra v tajemnou moc planet a čísel se udržela až do dnešní doby.
Také moderní lidé se snaží pochopit svou povahu a poznat svůj
osud, a také povahy a osudy svých blízkých nebo partnerů,
prostřednictvím astrologie a numerologie, nechávají si sestavovat
individuální nebo párové horoskopy a numeroskopy. Často se tyto
nauky, mající společnou náplň a řadu styčných bodů, i různě
kombinují.

Předmětem této knihy je jedna z metod moderní západní
numerologie, tzv. numerologie číselných mřížek (označovaná také
jako „numerologie číselných čtverců“ nebo „numerologie devíti
čísel“). Tato metoda má svým pojetím blízko k astrologii. Je
založena na číselném čtverci, který připomíná čtvercové mapy
středověké astrologie, pracuje, podobně jako astrologie, s datem
narození a vychází z tradičních symboliky devíti základních čísel,
která jsou významově spojována s astrologickými planetami.



NUMEROLOGIE

Numerologie (z latinského numerus = „počet, číslo“ a řeckého
logos = „slovo, nauka“) bývá definována jako „nauka o číslech“
nebo jako „nauka o vlivech čísel na povahu a osud člověka“.
Svůj původ má ve staré věštebné metodě, známé jako aritmantia či
arithmomantia (z řec. arithmós = „číslo“ a manteiá = „věštba“).
Tato metoda vycházela z číselných hodnot písmen řecké
abecedy (alfabéty). Vznikla ve starém Řecku, v době, kdy byla ještě
čísla zapisována pomocí písmen a kdy tak na vlastní jména mohlo
být pohlíženo jako na soubory čísel. Číselné hodnoty jednotlivých
písmen, z nichž se jméno skládalo, se sčítaly a z výsledku se pak
usuzovalo na povahu a osud dané osoby. Ve středověku rozvíjeli
tuto metodu především židovští kabalisté, kteří při svých výpočtech
vycházeli z číselných hodnot písmen hebrejské abecedy.

Analýza jmen a příjmení, založená na vztazích mezi písmeny
a čísly, patří k základním metodám i v dnešní západní numerologii.
Také zde se za jednotlivá písmena daného jména a příjmení
dosazují určitá čísla, která se následně sčítají, a výsledek se pak
interpretuje na základě tradiční symboliky čísel.

Pro potřeby převádění latinkou psaných jmen na čísla byly
vyvinuty různé převodní klíče, některé po vzoru řecké alfabéty, jiné
na základě analogií mezi hebrejským písmem a latinkou.
Často používaný je převodní klíč známý jako Pýthagorovský systém,
který byl sestaven po vzoru řecké alfabéty očíslováním latinských
liter podle jejich abecedního pořadí. Redukcemi příslušných
čísel na jednociferné hodnoty 1 až 9 vznikla následující jednoduchá
převodní tabulka.



Pýthagorovská tabulka

Použijeme-li tuto převodní tabulku například na jméno
a příjmení Louis Hamon, dostaneme tyto dvě skupiny čísel:

Louis = 36391
Hamon = 81465

Sečtením obou číselných řad a následnou redukcí (převedením
výsledku na jedno z čísel od jedné do devíti) získáme tzv. jmenné
číslo, které odhaluje povahové rysy daného jedince a naznačuje
také směr jeho osudu:

3 + 6 + 3 + 9 + 1 + 8 + 1 + 4 + 6 + 5 = 46
46 = 4 + 6 = 10 = 1 + 0 = 1

Jmenné číslo představuje jednu ze základních numerologických
hodnot. Ze jmen se však získávají i další důležitá čísla. Tak
například odděleně se zkoumají čísla křestních jmen a příjmení,
z celého jména se vypočítávají samohlásková a souhlásková čísla,



zohledňují se také čísla iniciál a prvních samohlásek křestního
jména a příjmení. Tyto hodnoty, tzv. osobní čísla, slouží
k dalšímu prohloubení a zpřesnění numerologické analýzy dané
osoby, ke zkoumání zdraví, k vyhledávání vhodných povolání,
k posuzování partnerských a jiných vztahů atd. Osobní čísla se
používají také k výpočtům, které slouží k předvídání
budoucích událostí.

Jména se často převádějí na čísla také podle tzv. Chaldejského
systému. Jde o převodní klíč, který byl sestaven na základě analogií
mezi hebrejským písmem a latinkou. Má nejblíže ke
staré kabalistice, a mnohými je proto pokládán za nejspolehlivější.
Světově známý chiromant, astrolog a numerolog hrabě Louis
Hamon (1866‒1936), vystupující pod pseudonymem Cheiro,
označil ve své Knize čísel (Book of Numbers) tento převodní
systém za nej lepší metodu v oblasti okultních číselných nauk.

Chaldejská tabulka

Chaldejský systém neobsahuje číslo 9, které je podle kabalistů
posvátné a náleží pouze Bohu.



Použijeme-li k převodu jména Louis Hamon, které jsme si zvolili
za příklad, Chaldejskou tabulku, získáme jiné sady čísel:

Louis = 37613
Hamon = 51475

Po provedení součtu a redukce se také dopracujeme ke zcela
jinému výsledku, než k jakému jsme dospěli s Pýthagorovským
systémem:

3 + 7 + 6 + 1 + 3 + 5 + 1 + 4 + 7 + 5 = 42
42 = 4 + 2 = 6

Vedle číselných hodnot jmen pracuje moderní numerologie také
s datem narození, z nějž se vypočítávají další důležitá osobní čísla.
Přední místo mezi těmito čísly zaujímá tzv.  osudové číslo (také
životní číslo), které spolu s povahovými rysy daného jedince
odhaluje i směr jeho osudu, jeho životní cestu. Hodnotu osudového
čísla získáme součtem a redukcí všech čísel data narození. Tak
například u data narození 1. 11. 1866 dostaneme tímto způsobem
osudové číslo 6:

1 + 1 + 1 + 1 + 8 + 6 + 6 = 24
24 = 2 + 4 = 6

Ke zkoumání jmen a dat narození slouží také  číselná mřížka,
devítimístný číselný čtverec, do něhož se zanášejí příslušné hodnoty.
Tato metoda vychází z dávné tradice sestavování tzv. magických
číselných čtverců, o kterých si něco povíme v následující kapitole.



MAGICKÉ ČTVERCE

V magickém čtverci jsou čísla uspořádána tak, aby součet v každé
horizontální, vertikální a diagonální linii byl vždy stejný. Pokud tato
podmínka není splněna, jde o tzv. polomagický
čtverec. Nejznámějším z magickým čtverců je devítimístný čtverec,
v němž součet čísel v každé z jeho osmi linií dává hodnotu 15.
Tento magický čtverec byl známý již ve staré Indii, odkud se
později rozšířil do Číny a Japonska. Jsou na něm založeny systémy
taoistické a japonské numerologie.

Praxe sestavování magických čtverců pronikla prostřednictvím
Arabů také do středověké Evropy, kde se tomuto oboru věnovali
především židovští kabalisté. Magické číselné čtverce sloužily
různým účelům, používaly se při magických a rituálních úkonech
a také při věštění.

Velmi oblíbené bylo konstruování tzv. planetárních magických



čtverců, které tvořily součást hvězdných amuletů a talismanů,
jejichž prostřednictvím se magicky navazovaly kontakty
s odpovídajícími planetami.

Planetární čtverce se sestavovaly podle kabalistického přiřazení
čísel jednotlivým planetám, za které tehdy platilo těchto sedm
nebeských těles: Slunce, Měsíc a pět okem viditelných planet, tedy
Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Staří Řekové seřadili
planety podle jejich domnělých oběžných dob kolem Země ‒ od
nejdelší k nejkratší – takto: Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše,
Merkur a Měsíc. Na tomto pořadí založili kabalisté přiřazení čísel
k planetám, a to takto: Saturn – 3, Jupiter – 4, Mars – 5, Slunce – 6,
Venuše – 7, Merkur – 8 a Měsíc ‒ 9. Čísla 1 a 2, nemající původně
žádné planetární korespondence, byla později přiřazena Slunci
a Měsíci.

Podle těchto kabalistických korespondencí se sestavovaly
planetární magické čtverce. Magický čtverec Saturnu, jemuž bylo
přiřazeno číslo 3, pozůstával z čtvercového uspořádání devíti čísel (3
x 3), Jupiterův čtverec tvořilo 16 čísel (4 x 4), Marsův 25 (5 x 5),
Sluneční čtverec měl 36 čísel (6 x 6), Venušin 49 (7 x 7), Merkurův
64 (8 x 8) a čtverec Měsíce 81 (9 x 9).

V antice existovaly i jiné názory na uspořádání planet kolem
Země. Existovala také jiná přiřazení čísel k planetám, např.: 1 –
Slunce, 2 – Měsíc, 3 – Jupiter, 4 – Slunce, 5 – Merkur, 6 – Venuše,
7 – Měsíc, 8 – Saturn a 9 – Mars. Slunci a Měsíci se přisuzovaly
zvláštní významy, a byla jim proto přidělována dvě čísla.

Po objevech planet za oběžnou drahou Saturnu se začaly
prosazovat následující korespondence čísel a planet: 1 – Slunce, 2 –
Měsíc, 3 – Jupiter, 4 – Uran, 5 – Merkur, 6 – Venuše, 7 – Neptun, 8
– Saturn, 9 – Mars a Pluto. Těchto spojení se často využívá
v moderní numerologii.

Velmi rozšířené bylo také sestavování individuálních magických
čtverců, do kterých se zanášela data narození atd. Tyto čtverce se



zhotovovaly pro účely mantické neboli věštebné, sloužily ke
zkoumání lidských povah a osudů a také k odhalování budoucnosti.
Jejich vytváření připomíná dnešní numerologii číselných mřížek,
kterou se budeme zabývat na následujících stránkách.



ČÍSELNÁ MŘÍŽKA

Numerologie číselných mřížek je založena na čtverci složeném
z devíti polí, tedy buďto na magickém čtverci Saturnu (taoistická
a japonská numerologie), nebo na některé z jeho polomagických
verzí, s nimiž operuje hlavně západní numerologie. Polomagické
ětverce najdeme například na mobilních telefonech nebo na
klávesnicích počítačů. V této knize budeme pracovat
s polomagickým čtvercem, který je v západní numerologii
nejrozšířenější.

Prostřednictvím této mřížky se nejčastěji provádějí analýzy dat
narození, která budou hlavním předmětem našeho zájmu. Rozbor
začíná tím, že se do mřížky zanesou jednotlivá čísla zkoumaného
data narození. Čísla se do mřížky zanášejí několika způsoby.
Zapisují se například do prázdných polí, která jim v mřížce
odpovídají, nebo se vyznačují kruhy kolem čísel, jimiž jsou pole již
označena. V této knize budeme používat k zanášení čísel na



příslušné pozice kruhy. K demonstraci tohoto druhu zápisu nám
poslouží datum narození 21. 12. 1937.

Každé číslo našeho příkladového data narození je vyjádřeno
jedním kruhem. Po zanesení kruhů do mřížky se objevují obsazená
pole, která vyznačují tzv.  zastoupená čísla. V naší mřížce jsou
zastoupena čísla 1, 2, 3, 7 a 9. Kruhy v polích představují množství
energie, kterou čísla vyzařují. Čísla mohou být zastoupena jedním,
dvěma, třemi, čtyřmi nebo i více kruhy. Čísla opsaná pouze jedním
kruhem jsou považována za  slabá. Čísla, která se vyskytují dvakrát
a třikrát, platí za silná. Čísla zastoupená čtyřmi a více kruhy jsou
pokládána za extrémní. Vícečetná čísla ‒ ta, která se objevují
nejčastěji ‒ mají nejsilnější energii a mřížku ovládají.

Čísla, která se v mřížce nevyskytují, se označují jako  chybějící.
Také tato čísla mají své významy a hrají při rozboru důležitou roli.
Dále se zohledňují tzv.  izolovaná čísla, tj. zastoupená čísla, s nimiž
sousedí prázdná pole chybějících čísel. V naší příkladové mřížce
mají po jednom kruhu čísla 3, 7 a 9, dvěma kruhy je vyznačeno
číslo 2, třemi kruhy je opsáno číslo 1, které je dominantní a mřížku



ovládá. Čísla 4, 5, 6 a 8 se v mřížce nevyskytují, jsou to čísla
chybějící, a čísla 7 a 9 jsou v izolaci.

Obsazená a prázdná pole mohou v mřížce vytvářet horizontální,
vertikální a diagonální linie ‒ buďto plné, nebo prázdné. Plná linie
je tvořena třemi obsazenými poli, zatímco prázdná linie pozůstává
z trojice polí neobsazených. V naší mřížce najdeme plnou linii 1-2-
3 a prázdnou linii 4-5-6. Každé z linií jsou přisouzeny určité
charakteristiky, s nimiž se seznámíme dále v textu.

Prostřednictvím číselné mřížky se rovněž provádějí analýzy
vlastních jmen. Při této metodě se do mřížky zanášejí číselné
hodnoty písmen, k jejichž převádění se v tomto případě obvykle
používá Pýthagorovská tabulka, která operuje s devíti čísly.
K vytvoření jmenné mřížky podle tohoto systému si můžeme zvolit
např. jméno Louis Hamon, jehož číselná podoba je 36391 81465.
Používá se také Chaldejská tabulka, která pracuje s čísly 1 až 8.
Tato metoda bývá často kombinována s datem narození. Někdy se
do mřížky zanášejí i osobní čísla daného jedince, např. osudové
číslo.

Dříve než se pustíme do podrobné analýzy číselné mřížky podle
data narození, probereme nejprve klíčové významy jednotlivých
polí v mřížce. Jejich charakteristiky odpovídají tradičním
významům čísel 1 až 9. Každé z devíti polí popisuje určité povahové
rysy, složky osudu a oblasti lidské činnosti. (Lze jich použít
k výkladu jmenných a osudových čísel a také jmenných mřížek.)



Dále se budeme zabývat zastoupením čísel, tj. kruhy na
příslušných pozicích. Umístění a počty kruhů odhalují, v jakých
oblastech a s jakou intenzitou působí energie odpovídajících čísel
na povahu a osud jedince (čím více je kruhů, tím více je umocněn
vliv daného čísla). Dále se budeme věnovat vlivům chybějících
a izolovaných čísel a také významům plných a prázdných linií.



Pole s číslem 1

Jednička se stala symbolem prvotní jednoty, prazákladu
a počátku. Zastupuje mužský princip, ego, individualismus, snahu
o soběstačnost a nezávislost, vůli, sebevědomí, hrdost, osobní
potenciál a identitu, cílevědomost, podnikavost, průbojnost,
průkopnictví, kreativitu, inteligenci, originalitu, vynalézavost,
schopnost koncentrace, učení a přijímání nového. Symbolizuje také
životní sílu, elán, aktivitu, energičnost, dynamičnost, rozhodnost,
odvahu, bojovnost, vůli, moc, vládu, vůdcovské vlohy a sklony.
Představuje extrovertní a intelektuální povahu, typ průkopníka
a vládce. Staví do popředí povolání a budování kariéry, podporuje
kreativitu, rozumovou činnost, výkonnost, zvládání úkolů, profesní
růst, vzestup kariéry a dosahování úspěchů. Je také číslem obnovy
a nových začátků. Zahrnuje také oblast verbálního vyjadřování
emocí. Na negativní úrovni reprezentuje egocentrismus, snahu
o dominanci, panovačnost, neúprosnost a sklony k utlačování
druhých. Grafickým vyjádřením jedničky je bod (umisťovaný často
do středu kruhu), v astrologii jí odpovídá Slunce.





Pole s číslem 2

Dvojka symbolizuje dualitu, polaritu, rozdílnost, rozdělení
a opětovné spojení, dělení, rozmnožování a plození. Zastupuje páry
protikladů (mužské a ženské, aktivní a pasivní, kladné a záporné,
pozitivní a negativní), působení a konflikty protikladných sil, a také
snahu o jejich usmíření, úsilí o dosažení sjednocení, harmonie
a stability. Platí za číslo ženské, vyjadřuje ženský princip a ženskou
energii. Zastupuje introvertní typ osobnosti. Zahrnuje svět emocí
a vše, co je s nimi spojováno. Symbolizuje city, intuici, vztahy,
sdružování, spolupráci, takt, diplomatické vlohy, citlivost,
skromnost, laskavost, dobromyslnost, soucitnost, starostlivost, zájem
o druhé, ochotu pomáhat, touhu po klidu, úsilí o dosažení
rovnováhy a harmonie. Na negativní úrovni značí slabost,
nepevnost, roztržitost, roztěkanost, kolísání, pochybovaěnost,
nerozhodnost, rozporuplnost, rozpolcenost, proměnlivost,
přecitlivělost, pasivitu, receptivitu a podřízenost. Symbolizuje také
spolčování a sklony k tajnůstkaření a pletichaření. Jejím grafickým
vyjádřením je přímka, spojení dvou bodů, a v astrologii jí odpovídá
Měsíc.





Pole s číslem 3

Trojka symbolizuje fyzickou i mentální aktivitu, energičnost,
kreativitu, bohatou představivost, originalitu, bystrý intelekt,
logické a analytické myšlení, smysl pro abstraktní pojmy, cit pro
krásu a umění, vstřícný postoj k životu, optimismus, veselost,
hravost, zálibu v pohodlí, bezstarostnost a lehkomyslnost, ale
i zájem o potřeby druhých, smysl pro právo a řád, lidskost,
laskavost, otevřenost, přátelskost, oblíbenost, zájem o erotiku,
přitažlivost pro opačné pohlaví a smysl pro rodinný život.
Symbolizuje také iniciativnost, výkonnost, bojovnost, touhu plně se
projevit, umění prosadit se a dosahovat poměrně snadno úspěchů,
a to i v různých oblastech. Je číslem harmonického pokroku a růstu,
syntézy, ucelenosti, naplnění, úspěchu a stability. Platí za číslo
obojaké ‒ mužské i ženské. Zastupuje extrovertní typ osobnosti se
zábavnou mentalitou a řečnickými vlohami. Na negativní úrovni
značí nepraktičnost, bezcílnost, lehkomyslnost, zbrklost, přílišnou
kritičnost, hněvivost a impulzivitu. Grafickou podobou trojky je
trojúhelník, astrologicky jí odpovídá planeta Jupiter.





Pole s číslem 4

Čtyřka je symbolem materiálního světa, neživé hmoty, pomíjivé
pozemské existence, tvrdé práce, budování v potu tváře a plození
v bolestech. Platila za číslo neblahé ‒ přinášející neštěstí, bídu
a porážku. Zahrnuje oblast všeho, co je vnímatelné smysly, co je
pokládáno za skutečné. Je materialistická a konzervativní.
Vyjadřuje principy řádu, spravedlnosti, stability a jistoty. Platí za
číslo introvertní, ženské a pasivní. Představuje typ loajálního,
oddaného a obětavého pracovníka se smyslem pro přesnost
a dokonalost. V povaze zastupuje logické myšlení, praktičnost,
organizátorské a realizační schopnosti, pracovitost, manuální
zdatnost, cit pro detail, přesnost, pořádkumilovnost, spolehlivost,
odolnost, sílu vůle, vytrvalost, trpělivost, disciplinovanost, pevnost
v postojích, rozvážnost, zodpovědnost, smysl pro povinnost, věrnost
a oddanost. Na negativní úrovni značí pomalost a těžkopádnost,
tvrdošíjnost, puntičkářství a také sklony k mentorování. Může
vyvolat nedostatek soucitu, nesnášenlivost a nemilosrdnost.
Grafickou podobu čtyřky představuje čtverec, astrologicky jí
odpovídá Uran.





Pole s číslem 5

Pětka symbolizuje pátý element, pátou podstatu (kvintesenci),
světovou duši, člověka, lidskou přirozenost, lidské tělo a jeho pět
smyslů. Je také číslem přírody, pudových choutek a smyslné
rozkoše. Platí za číslo obojaké, vyjadřuje spojení ženského
a mužského principu, sexualitu a plození. V povaze zastupuje
aktivitu, pohyblivost, obratnost, pružnost, přizpůsobivost, rychlost,
sílu, vůli, odhodlanost, výkonnost, pohotovost v myšlení i v konání,
mnohostrannost, jazykové vlohy, řečnické nadání, komunikativnost,
otevřenost, extroverzi, bezstarostnost, přátelskost, citlivost, zájem
o duchovno, lásku ke svobodě, dobrodružné sklony, zálibu
v cestování, touhu učit se objevovat nové, vítání změn a sbírání
zkušeností, snahu uplatnit se, rozpínavost, obchodní zdatnost, ale
i sklony ke spekulacím a k hazardování. Symbolizuje také tělesnost,
smyslnost a fyzickou lásku. Na negativní úrovni zastupuje sklony
k nedůslednosti a nerozvážnosti, lehkomyslnost, egocentrismus,
náladovost, prudkost a impulzivitu. Její grafickou podobou je
pentagram, astrologicky jí odpovídá Merkur.





Pole s číslem 6

Grafickým vyjádřením šestky je šestiúhelník (hexagon), který
připomíná včelí plásty, vzor dokonalosti, stability a optimálního
využití prostoru. Šestka se stala symbolem tvůrčího intelektu,
mentální kreativity, fantazie, vynalézavosti, práce, produktivity,
rovnováhy, harmonie, krásy a také intuice a šestého smyslu. Je to
číslo ženské a introvertní. Symbolizuje idealismus, láskyplnost,
soucitnost, milosrdnost, mírumilovnost, vyváženost, přizpůsobivost,
trpělivost, obětavost, ochotu pomáhat, zodpovědnost, smysl pro
spravedlnost, čestnost, pracovitost, obchodní zdatnost a také smysl
pro abstraktní myšlení, vztah k okultním jevům, cit pro romantično,
estetiku, krásu a harmonii. Zahrnuje oblast vztahů, přátelství, lásku,
partnerství, ženskou sexualitu, plození, mateřství, manželství, rodinu
a domácký život. Vyjadřuje touhu po domácí stabilitě, jistotě,
klidu, míru, pokoji, pohodě a prostém lidském štěstí. Pro své
spojení se sexualitou platí také za symbol pokušení a živočišného
hříchu. Její grafickou podobou je také hexagram (Šalamounova
pečeť), astrologicky ji odpovídá planeta Venuše.





Pole s číslem 7

Sedmička platila v dobách antiky za kosmické číslo.
Symbolizovala sedm planet klasické astrologie, značila spojení nebe
a země, duše a těla, nebeského a pozemského, duchovního
a světského. Stala se číslem božského a vesmírného řádu,
dokonalosti a celistvosti. Bývala však spojována také s nemocemi
a jejich kritickými fázemi, dávanými do souvislosti se
sedmidenními rytmy lidského bytí. V povaze zastupuje velkou
citlivost, schopnost empatie a účasti, ohleduplnost a vstřícnost,
mnohostrannost, bohatou fantazii, přemýšlivost, analytický rozum,
intuitivní moudrost, paranormální schopnosti, zálibu ve všem
tajuplném a magickém, hledání smyslu života, touhu po dokonalosti
a sebevyjádření, zájem o duchovno, náboženství či filozofii, sklony
k mysticismu a rozjímání, odvrácenost od světa, touhu po klidu
a životu v ústraní, překonávám hmotných pout a omezení, ovládám
tělesnosti, ale i pudovost, sexualitu, iluze a plané snění, uzavřenost
a záludnost. Představuje typ myslitele. Její grafickou podobou je
sedmicípá hvězda (heptagram), v astrologiijí odpovídá
planetaNeptun.





Pole s číslem 8

Osmička vyjadřuje „dvojí čtvemost“ (4 + 4), která odkazuje na
spoutanost se zemí a hmotou. Je také spojována s hinduistickým
pojmem dharma, který označuje věčný zákonitý řád vesmíru,
jemuž je podroben zákon karmicky určovaného přerozování.
Symbolizuje zájem o hmotný svět, materialismus, touhu po
hmotném úspěchu, zisku, moci, slávě a sexu, snahu prosadit se,
touhu po soběstačnosti a nezávislosti, realismus a pragmatismus, ale
i zájem o duchovno a vše tajemné. V povaze zastupuje praktické
a logické myšlení, organizátorské vlohy, vůdcovské sklony,
činorodost, dynamičnost, energičnost, vnitřní sílu, snahu
o dokonalost, cílevědomost, odhodlanost, bojovnost, podnikavost,
obchodní zdatnost, hospodárnost, snaživost, píli, pracovitost, cit pro
detail, metodičnost, přesnost, disciplinovanost, vytrvalost,
houževnatost a odolnost. Na negativní úrovni zastupuje
egocentrismus, strohost, bezohlednost, svárlivost, konfliktnost,
prudkost, vznětlivost a destruktivní sklony. Její grafickou podobou
je osmicípá hvězda (oktagram), v astrologii jí odpovídá planeta
Saturn.





Pole s číslem 9

Devítka platí v číselné symbolice již od dob antiky za mezní číslo,
uzavírající řadu základních čísel. Symbolizuje završení, dokončení,
dokonání, naplnění, a také konec pozemské pouti. Je spojována
s pojmem karma, označujícím osudovou setbu skutků, která
předurčuje druh znovuzrození podle univerzálního zákona příčiny
a následku. Je pokládána za číslo božské, nebeské a duchovní.
Představuje hledání dokonalosti ve spirituálním smyslu, mystický
vývoj, moudrost a mravnost. Platí také za číslo umění a věd, které
v antice ochraňovalo devět Múz. V povaze zastupuje citlivost,
lidskost, soucitnost, altruismus, ochotu pomáhat, velkorysost,
ušlechtilost, idealismus, duchovní sílu, intuici, jasnozřivost,
tvořivost, vynalézavost, analytické vlohy, touhu po poznání, hledání
smyslu života, zájem o vše tajemné, o mystiku, duchovno, filozofii,
vědu a umění. Na negativní úrovni přináší sklony k melancholii,
náladovost, utopické snění, upadání do extrémů a také impulzivitu
a útočnost. Její grafickou podobou je devíticípá hvězda
(nonagram), v astrologii jí odpovídají planety Mars a Pluto.



Významy čísel, s nimiž jsme se právě seznámili, můžeme použít
k výkladům osobních čísel, např. jmenných nebo osudových čísel,
a také při rozborech jmenných mřížek. V tomto případě se
zohledňují hlavně dominantní čísla, tj. ta, která se ve jméně
vyskytují nejčastěji (mají nejvíce kruhů) a ostatní čísla ovládají.



V úvahu se berou také interakce mezi čísly, proudění energií
zastoupených čísel mezi poli, která spolu sousedí atd.

Na následujících stránkách se budeme věnovat rozborům dat
narození podle číselné mřížky. Nejprve si probereme zastoupení
čísel v mřížce, dále se budeme zabývat významy chybějících čísel,
izolovaných čísel a plných a prázdných linií. Uvedené
charakteristiky můžeme rovněž používat k analýzám jmenných
mřížek.



ZASTOUPENÍ ČÍSEL

Čísla, z nichž je složeno datum narození, se zanášejí do mřížky
různými způsoby (například zápisem čísel do příslušných prázdných
polí nebo formou čárek do čísly označených polí). V našem případě
je použito metody kruhů, kdy každé číslo data narození je
zastoupeno jedním kruhem opsaným kolem čísla, jímž je označeno
odpovídající pole mřížky.

Každý kruh představuje v tomto pojetí určitou hladinu energie
odpovídajícího čísla, která proudí příslušným polem mřížky
a působí na povahu a osud jedince. S energiemi těchto čísel lze
dobře operovat na vědomé úrovni. Vyskytuje-li se nějaké číslo
vícekrát, znamená to zvýšení úrovně jeho energie. Čím více kruhů
se v daném poli nachází, tím silněji působí charakteristiky
odpovídajícího čísla na povahu a osud jedince. Při velmi silném
obsazení (je-li číslo zastoupeno čtyřmi nebo více kruhy) dochází již
k velké kumulaci energie, která může vést k vytváření určitého
přepětí a k obrácení toku energie opačným směrem. To může
vyvolávat v některých osobnostních aspektech a životních oblastech
jedince různé potíže.


