Vyveštite si budúcnosť pomocou numerológie

Osobný rok: K dátumu narodenia pripočítajte čísla roku ktoré študujete.
Napríklad:
dátum narodenia je 16.3.1969 a zaujímate sa, ako bude vyzerať váš osud v roku 2009:
16 + 3 + 1969 + 2009 =1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 = 46
4 + 6 = 10
1+0=1
V tomto prípade je osobný rok 1 a ten bude pôsobiť od 16.3.2009 do 16.3.2010

Vplyv astrologického domu:
V spojitosti s výročnými cyklami na nás majú vplyv prechodné astrologické domy, ktoré
uplatňujú svoj vplyv od dátumu narodenia k dátumu narodenia. Nájdite si váš vek a k tomu
prislúchajúci dom.

Vplyv ročného cyklu: pripočítajte k roku narodenia rok, ktorý študujete.
Napr. rok narodenia je 1969 a zaujíma ma cyklus roku 2009:
1969 + 2009 = 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 = 36
3+6=9
V tomto prípade je cyklus 9.
{moshide hidden Osobný rok 1. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 1. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 1.
Všeobecne – Treba sa spoliehať skôr na vlastné úsilie a iniciatívu ako na predpokladané
priaznivé okolnosti, zvlášť v prvej polovici roku, kedy môže dôjsť k mnohým prekážkam a
blokádam. Druhý polrok prináša šance ku konkrétnym činom.
Práca – Každá pomoc, ktorú si mnohí prajú, sa dostaví na konci roku, pokiaľ budete jednať
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pred letom, nehľadiac na akékoľvek prekážky, ktoré sa vyskytnú. Upokojenie situácie, premeny,
povýšenie, zahájenie kolektívneho podnikania alebo verejného záujmu.
Charakteristické rysy – nápaditosť, inšpirácia, predstavivosť, novátorské nápady, snaha zlepšiť
pracovné podmienky, obava o stabilitu, zmena v usporiadaní aktivít.
Citový život – V tomto postavení hrá hlavnú úlohu sebecká sústredenosť na seba samého.
Sklon k ovládaniu partnera, niekedy panovačnosť. Vzďaľovanie sa v partnerstve. Potreba
väčšieho priestoru pre seba, ktorá môže zájsť ďaleko, a dokonca priviesť nový závan v
spoločnom živote...
Slobodní, ktorí nájdu spriaznenú dušu, budú mať problémy s tým si ju udržať. Dávajte pozor,
aby ste príliš nepremietali svoje ja do druhých a uvedomte si lepšie ich potreby a ich
očakávania.
Charakteristické rysy – podnikavosť, neočakávané milostné stretnutie alebo priateľstvo.
Peniaze – Príjmy sú väčšinou spojené s prácou a obchodom, ale v tejto oblasti je veľká
sloboda rozhodovania. Môžeme sa spoľahnúť na vlastný úsudok v rozhodovaní a špekuláciách.
Charakteristické rysy – obratnosť, schopnosť poradiť si, možné dlhodobé prínosné investície.
Zdravie – Energia, ktorú máme na začiatku tohto cyklu k dispozícii pomaly klesá.
Venujte pozornosť – zmyslovým orgánom (oči, nos, uši, jazyk, prsty), cievnemu systému, tlaku,
srdcu. Hrozia nádchy, zápaly dutín, migrény spôsobené chladom.
Dom 1 – Obdobie je vhodné k smelým plánom a osobným iniciatívam. Zmeny (zlepšenie alebo
povýšenie), rozličná podpora, premeny (v dobrom) osobnom postavení, podpis zmluvy. Zmena
pracoviska, nové pracovné miesto, zmena bydliska, sťahovanie sa.
Dom 2 – Dobré finančné a pracovné vzťahy tak na pracovisku ako aj v obchode. Nová pozícia
v podnikaní, nová práca a nové obchody. Plat alebo príjem sú na vzostupe, ale tiež sa
predpokladajú výdaje a investície. Je potrebné obozretne narábať so zámermi, ku ktorým došlo
spontánne.
Dom 3 – Vynikajúci rok k upresneniu nových zámerov, pre spoločenský život vôbec. Nové
vyhliadky v profesionálnom živote a rozšírenie poľa pôsobnosti. Nové obchody, transakcie,
spoločenské a tvorivé aktivity. Môžeme sa venovať štúdiu. Bližšie kontakty s členmi rodiny.
Dom 4 – Možná radikálna zmena základnej štruktúry (rodina, zamestnanie). Tento prírastok
nám môže priniesť ukončenie citového vzťahu, spojenectvo, sťahovanie, bytové transakcie a
nové zariaďovanie. Domáce problémy, napäté vzťahy s okolím, premeny v pracovnej sfére.
Rodinné problémy náročné na starostlivosť a pozornosť.
Dom 5 – Cestovanie, prekypujúca tvorivosť, nové plány a duchovný rozmach. Literárna a
umelecká tvorba, nové citové vzťahy a nové priateľstvá. U žien sa môže očakávať materstvo.
Dom 6 – Tento prírastok symbolizuje prácu, city a zdroj novej neistoty. Musí byť vynaložené
veľké úsilie k tomu, aby sme sa udržali aktívni v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Zdravie
zasiahne ťažký nápor a zmeny. Neužívať žiadne podporné prostriedky, dávať pozor na
životosprávu, zaviesť si lepšiu životnú hygienu. Tráviť čas na čerstvom vzduchu a vyhradiť si
čas na rozptýlenie.
Dom 7 – Vyžaduje sa rozhodnutie v oblasti súkromných a profesionálnych vzťahov: prijať
zmluvu rozhodujúceho významu pre aktivitu, znamenajúcu niečo nového. Napätie, konflikty a
hádky: s vynaložením energie a pri dobrej vôli je možné dosiahnuť upokojenie negatívnych
otrasov a dosiahnuť harmóniu.
Dom 8 – Prírastok je spojený s obchodom, peniazmi, úvermi, hlbokými premenami fyzickými
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alebo materiálnymi. Nečakaný návrat peňazí, získanie pôžičky, zvýšenie platu alebo renty,
dedičstvo. Musíme sa zaoberať svojím zdravím, najmä ak sme neboli dlhší čas u lekára. Môžu
sa objaviť úzkostlivé stavy, strach o svoju osobu, podliehanie pochybnostiam a podráždenosť
vzhľadom k budúcnosti.
Dom 9 – Obdobie priaznivé k návratu k svojej osobe, k zaujatiu nového postoja. Fáza
uvoľnenia, dovoleniek, obnova priateľských a citových vzťahov. Styky a spojenia s ľuďmi,
písanie, vydávanie, podpis zmluvy, nové vyjednávania. Dôležitá ďaleká cesta citovej relácie so
zahraničným alebo vzdialeným krajom. Kontakty s istou verejnou alebo úradnou organizáciou.
Dom 10 – Činorodosť, vysoké túžby, nové nápady, rozvoj profesionálneho postavenia.
Vytváranie sústavy aktivít pre niekoho iného. Situácia administratívna alebo finančná môže
mobilizovať celú pozornosť: dbajte, aby nič nebolo ponechané náhode, ktorá nie je vždy dobrý
služobník.
Dom 11 – Náznaky veľmi pozitívne. Pomoc zvonku, rozmach: nové plány získavajú podporu.
Možný postup, sláva, zväčšenie klientely, nové priateľstvá, kontakty alebo vzťahy. Šťastné
správy o deťoch.
Dom 12 – Tento prírastok prináša veľmi napäté ovzdušie a často je ovplyvňované zdravím.
Vnútorná kríza, pocit osamelosti, malomyseľnosť. O morálne a fyzické zdravie je potrebné sa
energicky starať. Naväzovanie kontaktov so spoločnosťami alebo verejnou sférou, nasledované
prípadnými zmluvami.
Cyklus 1 – Nepokoj, sklon k netrpezlivosti, popoháňaniu udalostí, najmä začiatkom roka. Skôr
pozitívne podnikanie. Aktivita je kľúčovým slovom: hýbať sa, podstupovať riziko sa zdá
príhodné. Tieto kroky sa javia v priaznivom svetle.
Cyklus 2 – Vzťahy prevládajú nad všetkým. Spochybnenie istého vzťahu, možná roztržka.
Zjednocovanie na novom základe, nové vzťahy a kontakty. Projekt istej spoločnosti, ktorý má
dobré vyhliadky sa uskutočniť.
Cyklus 3 – Plány na dobrej ceste k realizácii. Úspech je v popredí. Poskytnutú pomoc je
potrebné využiť k podnikaniu, investovaniu vo všetkých oblastiach s najlepšími vyhliadkami na
úspech.
Cyklus 4 – Možné prekážky: pomoc je vzácna, a pokiaľ sa naskytne, nemá dlhšieho
pokračovania. Zdržovanie, nepríjemnosti. Nič závažnejšieho v materiálnej oblasti nepodnikať,
jedine byť veľmi opatrný pri všetkých konaniach.
Cyklus 5 – Tento cyklus je vhodný na naväzovanie nových citových vzťahov a nových
priateľstiev. Prehlbujú sa vzťahy s deťmi alebo dospievajúcimi.
Cyklus 6 – Rozhodnutia týkajúce sa rodiny, citového života, domova. Nová zodpovednosť,
úloha alebo povinnosť naviac. Záležitosti spojené s nehnuteľnosťami (získanie, predaj,
prestavba). Vynikajúce záchvevy inšpirácie u umelcov a tvorivých pracovníkov vôbec.
Cyklus 7 – Prestávky, prerušenie, pomalý rytmus, sebapozorovanie a reflexia. Otázniky nad
vlastným duchovným vývojom. Prichádza pocit osamelosti, oneskorené plány, rozdvojenosť.
Opatrnosť pri obchodných záležitostiach. Klesajúca energia: venovať pozornosť fyzickej
kondícii, nedopusťte, aby opadnutie dobrej nálady sa prejavilo na zdraví.
Cyklus 8 – Dobré materiálne obdobie. Plány finančného rozvoja, nové obchodné záležitosti.
Stúpajúce zdroje, najmä ak sme pripravení. Predaj a kúpa.
Cyklus 9 – Problémy v otázke citových a priateľských vzťahoch. Neúprimnosť a nekorektnosť
niekoho z blízkych je veľmi ťažko znášaná. Vonkajší život je oveľa usmievavejší. Cestovanie,
vzťahy so zahraničím alebo so vzdialenými krajmi. Komunikácia na všetkých
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úrovniach.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 2. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 2. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 2.
Všeobecne - Vzťahy sú najzávažnejším faktorom v tomto roku, ale je tu tendencia k zvratu a k
premene harmónie na disharmóniu, konflikt. Zmier voči nemu sa môže premeniť na búrku.
Práca - Cez časté ponuky, ktoré prichádzajú od začiatku roku 2 je lepšie zachovávať opatrnosť
a trpezlivosť. V skutočnosti veľmi prichádzajú v tomto roku k slovu city. Bez ohľadu na
nepríjemnosti a prekážky sa oveľa viac načúva citom.
Charakteristické rysy : Pomoc a prispenie. Pokiaľ ťažko nesieme nejakú spoluprácu alebo
profesionálne spojenie, je na čase ho ukončiť alebo vyriešiť problém konkrétnou zmenou,
rozviazaním zmluvy, úpravou a pod.
Citový život - Citový život je v tomto roku veľmi dôležitý, je viac vyhľadávaný vyrovnaný stav
ako kedykoľvek predtým. Vzťahy so ženami sú zvláštneho rázu, v kladnom aj zápornom zmysle
– manželka, matka, sestra, dcéra a priateľka zasahujú do našej existencie. Nastávajú
pochybnosti u tých, ktorí žijú partnerským životom. Dobré vyhliadky na úspech pre tých, ktorí
dúfajú, že objavia spriaznenú dušu. Pre niekoho podvojný citový vzťah, ale za okolností, ktoré
sa môžu javiť ako prinášanie uspokojenia.
Charakteristické rysy : zostrená citlivosť, stretávania, nové vzťahy, priateľstvá, spojenia,
svadba, rozviazanie ťaživého vzťahu.
Peniaze - Peniaze získavané predovšetkým vlastnou prácou a trpezlivosťou, ale tiež vďaka
príhodným okolnostiam a vonkajšej pomoci.
Charakteristické rysy: opatrnosť, trpezlivosť a úspornosť je doporučená. Peňažné straty
spôsobené zaslepenou dôverčivosťou. Smeruje sa k zlepšeniu životných podmienok, vytvoreniu
komfortu a bezpečia.
Zdravie - Nevyrovnaná energia, neistá rovnováha. Je potrebné sa úporne brániť stresom a ich
zdravotným následkom. Opatrnosť na nervy, žalúdok, ľadviny a močový mechúr.
Dom 1 – Pozvoľný a premenlivý vývoj s častým návratom neistoty. Ponuky na štúdium,
začiatok výhodného spojenectva alebo spolupráca v materiálnej oblasti. Nový postoj voči
niekomu inému a začiatok zväzku alebo priateľského vzťahu.
Dom 2 – Krehká finančná rovnováha. Krajná opatrnosť, pokiaľ pracujete v nejakej spoločnosti.
Vysoké rizikové obdobie. Pozor na napäté vzťahy a konflikty so ženami.
Dom 3 – Dobrý vplyv na medziľudské a tvorivé aktivity. Tímová práca, činnosť v skupine alebo
spoločnosti. Neistý materiálny život – pozor na výdaje.
Dom 4 – Dôraz je kladený na vzťahy s blízkymi ženami (matkou, manželkou). Zamestnáva nás
blízka žena. Problémy spojené s domovom, dedičstvom alebo manželskými statkami. Plány
okolo nehnuteľnosti.
Dom 5 – Prevaha citového života, stretnutia sprevádzané citovým záujmom. Spochybňovanie
citov, tvorivé plány : tehotenstvo, materstvo, narodenie dieťaťa. Starosti alebo radosti spojené s
dieťaťom.
Dom 6 – Klesajúca morálka a nálada: pozor na depresie! Napäté vzťahy v súkromí alebo v
zamestnaní, stresujúca atmosféra. Povinnosti a nátlak plynúce z nastávajúcich udalostí.
Dom 7 – Rok kontraktov ako dobrých, tak aj zlých (dohody alebo roztržky). Dobrý rok pre
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spojenectvo, začiatok spoločenského života, dokonca pre svadbu. Rozchod vo vzťahoch, ktoré
sa nachádzajú v kríze a ktoré nedokážu riešiť svoje nezhody. Profesionálna zmluva alebo
vytvorenie spojenectva.
Dom 8 – Spojenie kapitálov, obchodných záležitostí, finančné dohody (pôžička a pod.).
Nečakané a niekedy neobvyklé zisky, pomáha prozreteľnosť. Ženy si musia dať pozor na
zdravie. Starosti o zdravie niekoho blízkeho.
Dom 9 – Starosti, problémy so svokrovcami alebo partnerovou rodinou. Vzťahy so zahraničím,
priateľstvo, kontakt s osobou žijúcou ďaleko alebo v zahraničí. Spory s jednotlivcami alebo
kolektívmi, následky sa ešte prehlbujú pred administratívnymi alebo súdnymi orgánmi.
Dom 10 – Podpis pracovnej zmluvy, profesionálne spojenie. Otras so súčasným stavom ( napr.
ukončenie pracovnej zmluvy). Zmena profesionálneho zaradenia, administratívne problémy
alebo bežné jednoduché komplikácie.
Dom 11 – Dobré vyladenie podpory, ochrany, priateľov. Plány sa stretávajú s priazňou osudu.
Je získavaná podpora od druhých.
Dom 12 – Rok stresov, predovšetkým pre ženy. Riziká, depresie, starosti spôsobené jedným
alebo niekoľkými členmi ženského okolia. Záporné, neuspokojivé vzťahy, tajné a komplikované
lásky. Choroba blízkej osoby a možný pobyt v nemocnici.
Cyklus 1 – Podpora spoločníkov alebo spolupracovníkov, podpísanie zmluvy. Rozpor alebo
spor spôsobený inou osobou, ktorý môže viesť až k súdnemu procesu.
Cyklus 2 – časté váhanie vo vzťahoch, začiatok alebo koniec vzťahu (priateľského, milostného,
alebo v spojení materiálneho či profesionálneho rázu).
Cyklus 3 – Kladné predpoklady pre všetky vzťahy: priateľstvo, spojenectvo, partnerstvo.
Cyklus 4 – Konkrétne prekážky, problémy v pracovných vzťahoch, oneskorenie. Sklamanie
spôsobené inou osobou.
Cyklus 5 – Neistá a premenlivá situácia, neisté okolnosti, nervové napätie, stres.
Cyklus 6 – Rodinný a citový život v popredí. Spojenie alebo združenie. Spochybnenie
existujúceho vzťahu, riziko rozchodu. Obava o blízku ženu.
Cyklus 7 – Starosti vo vzťahoch s druhými. Chatrné zdravie u žien.
Cyklus 8 – Finančné spojenectvo, zmluva, finančná pomoc (pôžička). Spochybnenie
existujúceho obchodného vzťahu. Rôzne formy finančnej podpory.
Cyklus 9 – Osobné problémy : sklamania, straty, roztržky. Zaujímavé vzťahy so
zahraničím.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 3. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 3. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 3.
Všeobecne – Rok plný objavov. Ideálne podmienky k vyjadreniu nových myšlienok, koncepcií,
pre sústredenú tvorbu a prinesie rozšírenie okruhu vzťahov a priateľov. Je už dopredu dané, že
ide o rok objasňovania.
Práca – Veľká potreba tvorivosti: túžime uviesť do života nové myšlienky, nové plány, aby sme
si zlepšili životnú úroveň a dosiahli prosperitu, najmä ak je aktivita spojená s obchodom. Všetky
investície sú priaznivé k rozšíreniu poľa pôsobnosti, k obohateniu členitosti života a k
rozmachu, k zväčšeniu životného priestoru alebo príhodných materiálnych prostriedkov. Vo
všetkých oblastiach sa dá očakávať úspech, ktorý odmení vynaložené úsilie.
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Charakteristické rysy: Nové nápady, tvorivosť, schopnosť nadväzovať nové vzťahy, všeobecné
zlepšenie životných podmienok súkromného aj profesionálneho života. Hlási sa úspech.
Citový život – Tak ako predchádzajúci rok bol plný stretov alebo rozporov, tento rok sľubuje
vyjasnenie problémov a sporov. Nové obdobie vyrovnania je pred nami, pre existujúce páry,
ktoré majú prospech z konštruktívneho prístupu k veciam, čo má za následok upokojenie
vzťahov, rovnako ako pre slobodných, ktorí skôr nájdu spriaznenú dušu. Stretnutia budú
jednoduchšie pre všetkých a nebudú k nim chýbať príležitosti.
Charakteristické rysy: Otvorenosť, tvorivosť, u žien je tento rok priaznivý pre materstvo.
Bezproblémový a šťastný citový život, stretnutia, flirty, narodenie dieťaťa.
Zdravie – Dostatok energie, odolnosť skôr dobrá, dobré jedlo, vychádzky, nenásytnosť stále
ohrozuje líniu. Pozor na váhu, krvný obeh, pečeň, hrdlo.
Dom 1 – Rozvoj a úspech v osobných plánoch. Vplyv a dar nevšedného pôsobenia na niekoho
iného, sebavyjadrovanie a medziľudské vzťahy sú priaznivé. Konania sú vedené s kladným
výsledkom. Koniec sporov, urovnanie existujúcich konfliktov.
Dom 2 – Zlepšenie príjmov, rozmach. Pozor na nepremyslené alebo neopatrné výdaje a
hazardné špekulácie. U niektorých smerovanie do cudziny.
Dom 3 – Podpis zmluvy alebo zmlúv, priaznivé situácie v obchodných záležitostiach a v
kontaktoch, ľahké štúdium. Cestovanie, zmena bydliska a celkovo dobré výsledky.
Dom 4 – Možné realitné transakcie – kúpa, predaj nehnuteľnosti. Obchodné transakcie.
Ponuka práce, spory alebo rodinné problémy sú na dobrej ceste k usporiadaniu.
Dom 5 – Možné materstvo, dobré príznaky vo vzťahu s deťmi. Tvorivé plány a podpora vzťahov
v tejto oblasti. Zaujímavé stretnutia, úspešné styky a konania vo všetkých sférach života.
Dom 6 – Nové zodpovednosti, rozšírenie poľa pôsobnosti, jeho zlepšenie. Lepšia finančná
situácia, nárast príjmov, prémií. Neistota v citovej oblasti.
Dom 7 – Podpísanie finančnej zmluvy, priaznivý vývoj v procese alebo sporu v právnom alebo
administratívnom pohľade. Stále spory sú na ceste k urovnaniu. Napätie vo vzťahoch s
blízkymi, rozjatrené city.
Dom 8 – Peniaze naviac, okrem ohodnotenia práce (prémie, podpora, výpomoc, výhry). Zisk
obchodného rázu alebo pochádzajúceho zo sprostredkovateľských aktivít. Bude podstúpené
riziko vo finančnej transakcii alebo so zdrojom príjmov. Závažné vydania alebo finančné aktivity
neobvyklého charakteru – napr. špekulácie. Je treba sa obávať citovej krízy.
Dom 9 – Konflikt, spor alebo problém na najlepšej ceste k urovnaniu. Napätie a starosť s
rodinou, svokrou. Styky a konania v najširšom slova zmysle, situácie vhodné k publikovaniu.
Cestovanie a transakcie v zahraničí, úspech na verejnosti.
Dom 10 – Zaujímavá ponuka v práci, ktorá môže vyústiť v postup a priaznivý vývoj v
existenčnom zaradení. Nové kladné príležitosti, dobré obchody a rozmach.
Dom 11 – Cestovanie, odpočinok, uvoľnenie, priaznivé stretnutia a vzťahy, rozšírenie klientely
a priateľov. Plány získavajú dobrú podporu.
Dom 12 – Citové problémy, starosti alebo riziko roztržky. Komplikovaná situácia v každom
ohľade, stres.
Cyklus 1 – Úspech v komunikácii, zmluva, obchod, kontakty a pomoc vo všetkých oblastiach.
Vývoj v procese alebo spore.
Cyklus 2 – Dôležitá oblasť vzťahov: nové stretnutia, úspech v láske alebo v plánoch. Dbáme,
aby sme sa príliš nerozdávali. Možné rozriešenie starých nezhôd.

6 / 24

Vyveštite si budúcnosť pomocou numerológie

Cyklus 3 – Nepremyslené reakcie. Rozhadzovačnosť, sklony k rozdávaniu sa. Obohacujúce
známosti a styky. Kladné pohnútky k uskutočňovaniu konkrétnych plánov.
Cyklus 4 – Nevyrovnanosť v osobných vzťahoch alebo strety s okolím. Trecie plochy na
obzore. Zvyšujúca sa činorodosť ale aj tak prácne získavanie alebo ťažké udržanie dobrých
pozícii.
Cyklus 5 – Cesta, premiestňovanie, rôzne zákroky a transakcie. Výhodné vzťahy s vonkajším
svetom, dobré právne výsledky. Oživenie citového života.
Cyklus 6 – Citový vzťah sa premení do plodného významu. Stretnutia na citovom základe, silná
túžba po rodine a svojich blízkych. Celkovo dobré vzťahy a zisky.
Cyklus 7 – Sústredená tvorba: písanie, bádanie, analyzovanie, reflex. Nezrovnalosti v oblasti
racionálneho života.
Cyklus 8 – Rozmach obchodných záležitostí, hodnotné investície na obzore. Úžitok,
profesionálny rast. Úspech všade tam, kde sa uplatňuje styk a konanie s ľuďmi.
Cyklus 9 – Zaujímavé kontakty v zahraničí. Sklamanie v určitých plánoch a veľké
otrasy.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 4. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 4. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 4.
Všeobecne – Obdobie intenzívnej práce a vynakladania síl, celá škála obmedzení,
nepríjemností a hmotných starostí. Rok 4 obmedzuje možnosti. Únava ho môže urobiť ešte
nepríjemnejším.
Práca – Profesionálne pôsobenie je v tomto roku dôležitou oblasťou. Doba praktických využití
plánov, cieľom je dospieť k pevnému, vyváženému a trvalému postaveniu. Obmedzovanie,
zdržovanie a nepríjemnosti hrozia najmä v prvom semestri, zlepšenie situácie v priebehu
druhého semestra. Veľmi musíme mať na očiach obchodné záležitosti, úspech sa však
dostavuje vytrvalosťou. Je to možné tvorivé obdobie a je tu nádej na trvalý výsledok. Rok strát,
zabudnutí, obchodov a útekov bez toho, aby nastalo niečo nezvratného.
Charakteristické rysy: Vytrvalosť, odvaha a vôľa sa uchytiť. Zbrane nie sú rovné, ale dokážete
klásť vytrvalý odpor.
Citový život – Sústredenie na rodinu, všetko sa zdá byť v poriadku, ale len na povrchu. V
skutočnosti je nutné sa obávať istých prekážok, pokiaľ sa nebudete veľmi snažiť dosiahnuť
vyrovnaných vzťahov so svojimi blízkymi napr. tým, že budete pozornejší.
Charakteristické rysy: Túžba niečo vytvoriť alebo nájsť stabilitu.
Peniaze – V tomto roku je to náročné s prosperitou alebo tiež nemôžeme počítať so šťastím v
získaní veľkých výhod alebo s tým, že urobíme terno. Peniaze sú veľmi ošemetnou oblasťou.
Charakteristické rysy: Bojovnosť, vôľa postupovať. Nečakané výdaje v každom ohľade.
Zdravie – Nedostatok energie, zníženie dobrého vyladenia sprevádzané rôznymi neduhmi. Je
potrebné podrobiť sa celkovej prehliadke hneď na začiatku roka, dbať na duševnú hygienu, aby
sa zosilnila obranyschopnosť. Inak je potrebné niekoľko období odpočinku alebo nejakého
rozptýlenia. Pozor na kosti, pohybové ústrojenstvo, zuby, žľazy a slinivku.
Dom 1 – Nový vývoj v práci, profesionálnom živote, ale len s obmedzenou podporou.
Rozhodujme sa konkrétne.
Dom 2 – Finančné starosti, je náročné si plniť povinnosti a donucované úlohy. Treba byť
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opatrný pri uzatváraní dohôd a obchodných záležitostí.
Dom 3 – Plány sú občas brzdené, premiestňovanie sa a cesty. Napätie alebo starosti
spôsobené momentálnym okolím. Transakcie, ku ktorým dôjde za nepriaznivých podmienok
alebo k nim dôjde s oneskorením. Zlé správy, pokiaľ ide o blízkych ľudí alebo partnerov, žiadna
podpora.
Dom 4 – Rodinné starosti. Pracne dosiahnutý pokrok zaťažuje aktivitu. Náhodné príhody v
domácnosti, zmena bydliska a povolania.
Dom 5 – Prekazené alebo brzdené plány, citové starosti, možno vo vzťahu k deťom. Veľká
potreba oddychu.
Dom 6 – Nedocenené úsilie, práca a oddanosť. Úlohy, stiesnenosť a ťažké prekážky, ktoré
vedú k vypovedaniu zmluvy. Napätie v medziľudských vzťahoch, neisté zdravie – indispozícia,
fyzické výkyvy.
Dom 7 – Uzatváranie zmlúv, význačné profesionálne angažmán. Spojenie na ceste ku stabilite.
Citové napätie bez vážneho ohrozenia.
Dom 8 – Konkrétne problémy – riziko straty peňazí, práce alebo postavenia. Spory, strety,
konflikty, riziko okradnutia, možnosť nehody. Vo všetkých smeroch musíme byť opatrný.
Dom 9 – Riziko finančných strát, administratívne otrasy. Právne alebo legislatívne problémy
musia byť urovnané, je tu možnosť prehry v súdnom pojednávaní. Otvorenosť smerom k
zahraničiu.
Dom 10 – Zmena postavenia alebo nové postavenie v činnosti ako výsledok neuspokojivej
situácie alebo prekážky v ceste. Konfliktné ovzdušie. Finančné otrasy v určitých prípadoch
alebo veciach administratívneho rázu. Starosti s rodičmi, rodinou alebo ich opatrovanie.
Dom 11 – Komplikácie alebo prekážky v plánoch. Sklamanie spôsobené inou osobou
spriatelenou alebo v citovom vzťahu. Nové zámery, ktorých realizácia vyžaduje trpezlivosť.
Dom 12 – Pocit osamelosti, nehybnosť, stagnácia. Nedobrý vplyv na zdravotný stav, telesná
schránka reaguje zle.
Cyklus 1 – Zmena štatútu v aktivitách – nový osobný vývoj, väčšinou plodný.
Cyklus 2 – Nevyrovnaný a pomalý vývoj, riziková činnosť alebo obchodné aktivity. Napätie v
medziľudských vzťahoch.
Cyklus 3 – Zlepšenie, priaznivý vývoj, aj keď s prekážkami a pomalý.
Cyklus 4 – Obmedzujúce podmienky. Je potrebné sa rozhodnúť ohľadom pracovných
záležitostí alebo v materiálnych otázkach.
Cyklus 5 – Zmeny alebo vývoj v aktivitách, zmeny spojené s bývaním. Otrasy právne alebo
administratívne.
Cyklus 6 – Zodpovednosť, rodinné a domáce problémy.
Cyklus 7 – Prekážky v práci a v domácom živote. Je potrebné ovládnuť sklon k depresiám.
Otrasené zdravie.
Cyklus 8 – Riziko zapletenia sa do nepriaznivých záležitostí profesionálnych alebo
materiálnych. Rozhodnutie alebo podpis zmluvy si je treba veľmi dobre rozmyslieť. Možné
finančné problémy.
Cyklus 9 – Materiálne a s domácim životom spojené otrasy. Nie je vylúčená zrada napr. v
obchodných záležitostiach. Problematické osobné vzťahy.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 5. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 5. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
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Osobný rok 5.
Všeobecne – Priaznivé okolnosti pre zmeny budú v tomto roku značné, profesionálny vývoj tiež
nie je vylúčený, ako napr. zmena miesta alebo zmena postavenia alebo premiestnenia.
Predchádzajúca zmena štruktúry alebo organizácie bude mať za následok pravdepodobne
zvraty. Citová rovnováha je ohrozená, ale bez následkov. V tomto roku sa stretneme s
rozličnými osobami a obvykle aj s novými priateľmi. Je potrebné sa vyvarovať nepremyslených
reakcií, aj keď sme vrcholne nervózni a popudzuje nás to k vrtkavosti.
Práca - Pred letom takmer nie je možné očakávať blahodárne zmeny, len niekoľko plánov
prináša náznak vymanenia sa z daného stavu. Na začiatku školského roku sa konečne veci
pohnú, nie je teda potrebné uponáhľať ich. Pripravme sa za tých najlepších podmienok k
zmene, najmä k zmene miesta pobytu, pracovného miesta, k novým projektom. Naše nápady
sa budú rozvíjať. Nároky na kvalitu a nový okruh záujmov. Túžba po vedení a nových
skúsenostiach, aby sme prekročili samých seba.
Charakteristické rysy: Intuícia, inšpirácia, prispôsobivosť. Zlepšenie materiálnej a finančnej
situácie. Premeny a zmeny smerujúce k samostatnosti.
Citový život - Nie je vhodná chvíľa stiahnuť sa do seba alebo nechať situácie vyvíjať sa
nepriaznivo. Úsilie o väčšiu slobodu núti k sebaobnove, inému prežívaniu existujúceho vzťahu
alebo manželského života. Tieto zmeny nie sú v rozpore so stabilitou, stačí si naplánovať cestu,
usporiadať rámec svojho života, zorganizovať si nové rozptýlenie, podmaniť si druhého zmenou
niekoľkých drobností svojho zovňajšku, prekvapiť zmenou nejakého okolia...proste ukázať
dostatok predstavivosti.
Charakteristické rysy: Zvodnosť, inšpirácia, pochopenie, nová mladosť, regenerácia. Zmeny,
túžba, nové priateľstvá a citové spojenia, ak sme voľní.
Peniaze - Ak sme minulý rok stavali na solídnom základe, tento rok nám prinesie istú
prosperitu, lebo celkové naladenie je priaznivé ziskom a zlepšeniu podmienok hmotného alebo
finančného života. S rizikom je potrebné obozretne rátať, každá hazardná špekulácia môže mať
mrzuté následky. Pozor na konanie bez rozmýšľania. Určité fázy sú veľmi nestabilné.
Charakteristické rysy: Zmena v aktivite, doplňujúce zisky, odvaha. Zmysel pre nájdenie pomoci.
Nárast príjmov alebo platu. Rozpočet sa lepšie drží vo vyrovnanej polohe a narastajú zdroje.
Zdravie – V tomto roku je energia v dobrom stave. Sklon k podnecovaniu vlastných schopností
znovu chytiť dych. Je nutné zmierniť svoju aktivitu a vystríhať sa výstrelkov. Pozor na pohlavné
orgány a dýchacie cesty. Tento rok vytvára niekedy podmienky na drobné nehody, ako napr.
vyvrtnutie, porezanie a popálenie.
Dom 1 – Tvorivé plány a obchodné aktivity sú uprednostňované. Narastajúca energia a nový
dych.
Dom 2 – Zlepšenie finančných a materiálnych podmienok, ale s tým, že najprv budú neisté.
Opatrnosť v špekuláciách, investíciách alebo najrôznejších nákupoch.
Dom 3 – Priaznivé pre cestovanie, výhodné kroky. Usporiadanie určitých problémov, dobré
obdobie pre štúdium. Nové vzťahy a kontakty. Príležitosť pre slobodných na stretnutia a možno
aj milostný vzťah.
Dom 4 – Zmena životného rámca (bydlisko, práca). Problém vo vzťahu s blízkou osobou môže
viesť k roztržke.
Dom 5 – Veľká tvorivosť, uvoľnenosť, rozptýlenie a rozmach. Stretnutie s citovým vzťahom
alebo jeho rozvoj, plodnosť, tehotenstvo.
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Dom 6 – Zmena v práci, zmena zamestnania, nové pozície a postavenie. Zlepšenie bez ohľadu
na isté napätie a prekážky. Problémy sa rýchlo urovnajú aktívnym prístupom.
Dom 7 – Zmluva alebo spolupráca, skôr krátkodobá, pretože v tomto období nie sú stabilné.
Možné rôzne nehody, východisko pre nové výhodné okolnosti.
Dom 8 – Finančné straty ako výsledok výstrelkov alebo neopatrností. Príležitosť zlepšenia
finančného a materiálneho stavu (nečakané šťastie v transakcii alebo obchodnej záležitosti.
Riziko nehôd: vyhýbať sa drsným športom a akrobacii.
Dom 9 –Veľká cesta, styky a vzťahy veľkého dosahu, vzťahy so zahraničím. Premeny a
zaujatie nových pozícii.
Dom 10 – Premena v práci alebo citeľná zmena. Postup, úprava administratívneho alebo
oficiálne legálneho štatútu. Nedostatok stability : premýšľať skôr, ako sa koná alebo rozhoduje.
Dom 11 – Úspech, rozmach a podpora v ňom. Priateľské alebo užitočné vzťahy, výhodné plány
v priaznivom kontexte. Nové priateľské vzťahy, ale vôbec nie s istotou predurčené k tomu, aby
sa uskutočnili v blízkej dobe alebo aby boli trvalé.
Dom 12 – Právne problémy alebo obmedzenie v administratívnych alebo právnych
záležitostiach. Citové napätie, zrada osoby, ktorej sme dôverovali, či už v súkromí alebo v
profesionálnej oblasti.
Cyklus 1 – Nečakané udalosti a rýchly vývoj. Plány sa dotvárajú. Je potrebné sa vyhnúť
nervozite a nerozvážnym reakciám.
Cyklus 2 – Komplikácie spôsobené oneskorením, nepríjemnosťou so zmenou programu alebo
v spojitosti s cestou. Otrasy spôsobené problémami so správou, nové kontakty. Nečakaná
pomoc, prispenie niekoho druhého, priaznivé okolnosti.
Cyklus 3 – Otvorenie, ktorého je treba využiť. Rozptýlenie nedávnych alebo dlhodobejších
problémov. Zmeny, premiestňovanie, vývoj smerujúci k novým projektom.
Cyklus 4 – Krehká rovnováha v medziľudských vzťahoch v práci alebo súkromí. Je potrebné
vedieť čakať na uskutočnenie plánov a nenásilne sa prispôsobiť a dopriať si čas k vyjadreniu a
uplatneniu svojich rozhodnutí.
Cyklus 5 – Zmeny, premeny, cesty. Premiestňovanie len s veľkou opatrnosťou, okolnosti sú
nestále, je potrebný vnútorný poriadok. Prevažuje nervozita.
Cyklus 6 – Sťahovanie, zmena bydliska alebo práce. Rodinné zmeny. Priateľské alebo citové
stretnutia, dá sa predpokladať dobrodružstvo.
Cyklus 7 – Veľké zmeny, nepríjemnosti. Problém pri cestách alebo kvôli ceste. Nečakaná
pomoc a prispenie.
Cyklus 8 – Finančný rozmach, ale veľké a početné výdaje. Finančná náhoda v rýchlych
operáciách, ale niekedy riskantných.
Cyklus 9 – Vynikajúce naladenie vo vzťahu k cudzine alebo vzdialenému miestu. Veľká cesta
alebo cesty. Nepríjemnosti v osobnom živote všetkého druhu, ale odstrániteľné. Neplytvajme
energiou prílišným upínaním sa na určité ciele.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 6. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 6. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 6.
Všeobecne – Dôležitý rok pre rodinný a citový život. Rodinný krb a deti pútajú predovšetkým
pozornosť. Zámer a príhodná príležitosť urobiť zmeny v rodine, príbytku, bydlisku rodičov, detí
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alebo iných blízkych. Je možné tiež investovať do nehnuteľností.
Práca – Rok priaznivý pre aktivity umeleckého alebo estetického rázu. Blahodárny vplyv na
tvorivé aktivity. Bohatý rok, rozmach, hojnosť nápadov, bohatá predstavivosť, vkus. Vynikajúci
pracovný kapitál, ktorý šťastné okolnosti ešte znásobia. Celkovo sklon k vyrovnanosti.
Charakteristické rysy: Nápady, intuícia pre tvorivý akt, harmónia v priateľstvách, pokiaľ budeme
obozretní. Skrášlenie pracovného prostredia, nové zariadenie, výzdoba.
Citový život – Táto kľúčová oblasť života v tomto roku vyžaduje tolerantné a zmierlivé
správanie. Citovosť v sebe obsahuje príznaky, ktoré môžu viesť k osamelosti: je potrebné dávať
pozor na pochybnosti, zdržať sa žiarlivosti a v nej skrytej nedôvery.
Charakteristické rysy: Dobrá vôľa, úprimná láska, harmónia. Rovnováha v citovej sfére, ale za
nových podmienok. Zmenený rámec života a nové citové puto.
Peniaze – Výdaje v záujme zlepšenia životných podmienok, zvýšenie komfortu. K dosiahnutiu
tohto cieľa budú nájdené riešenia a financie. Rovnako investície do kameňov sú veľmi výhodné,
pokiaľ ich situácia dovoľuje.
Charakteristické rysy: Ak sa budú potrebné peniaze hľadať, môžu byť nájdené. Možnosť
operácií s nehnuteľnosťami, premena rodinného krbu alebo pracoviska. Nové vybavenie,
úprava zariadenia interiéru.
Zdravie – Nová životná hygiena je žiadúca. Upevnime si nové životné pravidlá, aj preventívne.
Nečakajme, až nám lekár predpíše celkové vyšetrenie. Ak sme preťažovaní, vyhnime sa tomu.
Pozor na kardiovaskulárny systém, chrbticu, gynekologické problémy.
Dom 1 – Aktívny rodinný život, práca spojená s domom alebo rodinou. Nový byt, spojenie,
spoločný život, prípadne svadba.
Dom 2 – Nová zodpovednosť v pracovnej činnosti. Je potrebné usporiadať rodinné záležitosti,
ktoré sú často spojené s peniazmi. Výdaje na prospech najbližšieho okolia, prácu a nové
zariadenie. Operácie okolo nehnuteľností.
Dom 3 – Dobrý cyklus k vytváraniu vzťahov, zaujímavé kontakty. Výhodné podmienky v
umeleckej alebo estetickej sfére vôbec. Znovu nadviazanie vzťahov s niektorými blízkymi alebo
vzdialenými členmi rodiny.
Dom 4 – Ťaživá zodpovednosť v rodine alebo profesionálna. Finančné zdroje sú ohrozené
zmenami alebo investičnými plánmi. Obchody s nehnuteľnosťami, premena domova, intenzívna
práca.
Dom 5 – Citové stretnutia, nové priateľstvá. Zväzok, ktorý sa uzatvorí spojením. Šťastný
prírastok v rodine. Nové plány a zaručene úspešná tvorba.
Dom 6 – Pracovné preťaženie, nezhody v práci. Starosti s personálom alebo kolegami, domáce
starosti.
Dom 7 – Spojenie alebo svadba. Niekedy zmierenie, pokiaľ nedôjde k rozvodu alebo
otvorenému konfliktu. Právne alebo administratívne problémy. Vyhnime sa dlhom a
pohľadávkam. Starosti so spriaznenou rodinou. Zhoda alebo vzťah s osobou mimo okruhu
domova.
Dom 8 – Nové pracovné príležitosti, možné spojenie so zahraničím alebo s vonkajším svetom.
Pozor na podpisy zmlúv, možné finančné straty.
Dom 9 – Financie nie sú isté, dbáme na zvýšenú opatrnosť. Nečakaný vývoj v podnikaní,
možné vyriešenie určitého sporu.
Dom 10 – Profesionálna zodpovednosť na vzostupe. Nepríjemnosti, nepríjemná
administratívna alebo právna práca. Kroky spojené s osobným alebo pracovným postavením.
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Finančné problémy, je potrebné urobiť rozhodnutia (nové zamestnanie nie je vylúčené).
Dom 11 – Úspech v tvorivých aktivitách, pomoc a prispenie blízkeho okolia (osôb blízkych v
práci alebo v súkromí, v banke, vyššie postavených alebo príbuzných).
Dom 12 – Problémy v domácnosti, povinnosti, starosti alebo choroba blízkeho človeka.
Cyklus 1 – Nové citové alebo rodinné zaujatie vďaka konštruktívnemu postoju vo zväzku. Je
potrebné urovnať spory, možné operácie s nehnuteľnosťami.
Cyklus 2 – Spochybnenie existujúcich vzťahov, či už profesionálnych alebo súkromných.
Spojenie, zhoda, zjednotenie. Opatrnosť vo finančných transakciách, vyhnime sa riziku s
nehnuteľnosťami alebo v rodinných záležitostiach.
Cyklus 3 – Starosti a nepríjemnosti na ceste k urovnaniu. Príhodné obdobie, ktoré prináša
bezpečie. Ľahko dosiahnuteľná vyrovnanosť vo všetkých oblastiach života. Spory, pokiaľ sú, sa
urovnajú.
Cyklus 4 – Rodinné alebo citové nepríjemnosti. Nezhody, záťaž, povinnosti. Niekedy
nepríjemné rozhodovania. Treba si udržať daný stav.
Cyklus 5 – Možné napätie v partnerskom vzťahu. Sťahovanie, zemepisné vzdialenie sa.
Niekedy problém s následníctvom.
Cyklus 6 – Spojenie alebo rozdelenie. Nová citová rovnováha sa dostáva do popredia, ale
môže byť sprevádzaná nepríjemnosťami zvonku, ktoré súčasne treba urovnať. Transakcie s
nehnuteľnosťami. Zdravotné problémy blízkej osoby, zodpovednosť rôzneho typu v práci alebo
v súkromí.
Cyklus 7 – Rodinné problémy, zaostávanie a prekážky, materiálne otrasy. Nepríjemnosti
spôsobené inou osobou, chatrné zdravie.
Cyklus 8 – Dobré naladenie k rozmnoženiu dedičstva (investície do drahých kameňov,
transakcie s nehnuteľnosťami, kúpa bytu alebo domu).
Cyklus 9 – Spory, rozpory v rodine alebo s blízkymi. Dobré vzťahy s vonkajším svetom
(kontakty, začatie činnosti, verejný život, klientela) aj v zahraničí.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 7. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 7. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 7.
Všeobecne – Od začiatku roka všeobecné spomalenie, nesnažme sa mu brániť alebo lámať
osud, narazíme na neprekonateľnú prekážku. Je lepšie radšej ustúpiť a nechať sa viesť a
inšpirovať a pritom sa dostávať do formy, alebo vyhľadať odpočinkové miesto. Nakoniec môžu
beh života zmeniť nečakané udalosti.
Práca – V prvých mesiacoch sa je lepšie vyhnúť novým plánom. V krajnom prípade si dopredu
rozoberme všetky aspekty a neponáhľajme sa: vážne premýšľajme skôr, ako sa vyslovíme a
nezväzujme si ruky, pokiaľ nemáme istotu o harmonickom vývoji situácie. V rozbehnutých
činnostiach, pokiaľ sme v pesimistickom naladení je potrebné neponáhľať sa a zhrnúť si fakty a
položiť si otázku nových možných rozhodnutí. Tento rok je rokom symbolickej smrti, aby došlo k
znovuzrodeniu, oslobodenia od starých stereotypov. Intelektuálna a tvorivá činnosť je spojená
predovšetkým s humanitárnou oblasťou, ako je napr. bádanie, písanie, štúdium, turistika a
cesty. Vo všetkých týchto oblastiach prebehne rok bez nepríjemností a bude prinášať
uspokojenie. V iných profesiách je rok prechodom, etapou užitočnou a potrebnou k rozvoju a
osobnému vývoju.
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Charakteristické rysy: Únava, zdržovanie, nepríjemnosti, nehody. Príjemné prekvapenia
dovoľujú ísť ďalej.
Citový život – Ak v 6. roku vznikli vážne problémy, tento rok sa môže ukázať ako neistý. Je
potrebné sa znovu sústrediť, nájsť seba samého, čo vyžaduje utvoriť si istý odstup vo vzťahu k
partnerovi. Môže sa objaviť pohnútka žiť so istej miery osamelo, z vlastnej vôle. Stretnutia sú
možné, ale nemajú dlhšie trvanie.
Charakteristické rysy: Premýšľavosť, samota, je možné prekvapivé stretnutie.
Peniaze – Dosť neistá finančná situácia, tiež sa doporučuje veľká opatrnosť. Predsavzatia sa
ťažko realizujú. Nedostatok peňazí je občas neznesiteľný...Náhle sa však môže dostaviť
nečakané finančné šťastie.
Charakteristické rysy: Finančné ťažkosti, materiálna stagnácia, nedostatok prostriedkov.
Prekvapivé a neobvyklé zisky sú však možné.
Zdravie – Životná energia je klesajúca. Rok začína zlým zdravotným stavom a zlou náladou.
Pozor na nervy, mandle, narušený metabolizmus, chudokrvnosť a depresie.
Dom 1 – Kontakty, nečakaný vývoj, nová situácia. Predchádzajúce vzťahy ovplyvňujú na
povrchu. Minulé problémy môžu byť konečne rozriešené. Nové pochopenie.
Dom 2 – Nezhody a prekážky v profesionálnom živote. Straty alebo oneskorenie sa môžu
dostaviť. Nečakané vrátenie peňazí.
Dom 3 – Kontakty v prekvapujúcich podmienkach. Nové nápady, tvorivosť, cesty.
Uprednostňujeme štúdium. Niekedy choroba blízkej osoby.
Dom 4 – Nečakané priateľstvá, očakávajme pomoc okolia. Pozor na zmluvy najmä vo finančnej
sfére.
Dom 5 – Výnimočná tvorivosť, vyhľadávanie štúdia. Dajme prednosť oddychu, rozptýleniu a
cestovaniu. Možné citové vzťahy, skryté, tajné a nečakané.
Dom 6 – Potreba stabilizovať zdravie – únava a skleslá nálada vyžadujú celkovú prehliadku.
Riziko omylu alebo prílišnej dôvery. Pozor na podpisy, zmluvy, pracovné kontrakty. Nič
nepodpisujeme v tomto ohľade bez náležitej opatrnosti.
Dom 7 – Nečakaná dohoda v profesionálnom živote alebo v obchode. Vhodná doba na
vyriešenie komplikovaných situácií najmä v súkromnom živote. Tajná láska.
Dom 8 – Zdravotné starosti, liečenie alebo zákrok. Vnútorná kríza, potreba chopiť sa toho, čo je
skryté pod povrchom. Príhodné pre zisky a hry.
Dom 9 – Vnútorný vývoj, intelektuálny alebo duchovný, zaujatie novej pozície. Rozvíjajúce sa
znalosti, štúdie, analýzy, bádania a tvorba. Nové vzťahy, dôležité cesty.
Dom 10 – Pochybnosti a spochybnenie ustanoveného poriadku. Nový a nečakaný rozvoj v
podnikaní, ale profesionálne starosti, pretože obdobie je nestále. Možné rany osudu.
Dom 11 – Výber medzi priateľmi a ľuďmi okolo. Ukončia sa určité vzťahy. Oneskorenie v
plánoch odísť do ústrania.
Dom 12 – Vnútorná kríza (vynútená samota, depresie, zdravotné problémy). Dávame pozor na
fyzickú kondíciu a náladu.
Cyklus 1 – Nový vnútorný vývoj. Nečakané stretnutia, priateľstvá. Nervové napätie držíme pod
kontrolou. Prerušenie v začatých záležitostiach: možné spory.
Cyklus 2 – Kríza vo vzťahoch, sklamanie spôsobené druhou osobou. Nečakané kontakty,
obohacujúce priateľstvo. Zdržanie sa v plánoch, nervová únava.
Cyklus 3 – Túžba písať a komunikovať. Pocity osamelosti. Náhle šťastie v oblasti materiálnej a
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niekedy prekonanie problémových situácií.
Cyklus 4 – Prekážky, nepriazeň, únava. Očakávania v profesionálnej oblasti. Nepristupovať na
riziko vo finančnej oblasti.
Cyklus 5 – Nové styky, výhodné je cestovať. Otrasy spôsobené druhou osobou. Zachovávajme
si nezávislosť. Stres a nepokoj.
Cyklus 6 – Predovšetkým citové a profesionálne záujmy. Veľká zodpovednosť: vyhnime sa
akémukoľvek prílišnému nadšeniu a horlivosti.
Cyklus 7 – Rizikové zdravie, sklony k depresii. Odklady a možné straty. Dobré predpoklady na
vnútorný vývoj.
Cyklus 8 – Finančné problémy: majme sa na pozore pred špekuláciami a investíciami. Možnosť
nečakanej návratnosti peňazí.
Cyklus 9 – Sklamanie a profesijné alebo materiálne problémy. Riziko zrady. Neobvyklé
kontakty vo vonkajšom svete alebo v zahraničí za dobrých podmienok. Vynikajúce naladenie
cestovať.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 8. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 8. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 8.
Všeobecne – V tomto roku sa stáva nanajvýš dôležitou súčasťou pre všetky oblasti rovnováha.
Je to predovšetkým materiálny rok, poznamenaný bojom. Je potrebné pestovať trvalé sily.
Každý omyl v konaní má okamžité následky. Vyhnime sa výstrelkom, sporom, arogancii a
rizikám. Viac než ktorýkoľvek iný rok tento dáva podnet k rozvoju činorodých síl a schopnosti
uskutočňovať konkrétne plány. Je veľa priaznivých okolností a stačí si len správne voliť a
nestrácať na pozornosti, čo je spravodlivé, zdravé a úmerné.
Práca - Na začiatku roka je treba preukázať veľkú energiu, aby sa dosiahlo a čelilo denným
povinnostiam. Vymedzme si prekážky veľmi presne a starostlivo. Profesionálna aktivita môže
vykazovať kladný a dosť rýchly vývoj, pokiaľ do roku vstupujeme za dobrých podmienok. V
opačnom prípade bude veľmi obtiažne sa dostať do správneho tempa. Riziko pádu alebo straty
postavenia.
Charakteristické rysy: Peniaze vrátené alebo naopak veľké výdavky. Profesionálna zmluva,
zmluva o činnosti, finančne výhodné pracovné poslanie.
Citový život – Tohto sa tento rok málo dotýka, ale môže sa rozvinúť konfliktná situácia, ktorá
môže vyústiť až do roztržky alebo rozchodu. Môže ale v istých prípadoch dôjsť k dobrému
spojeniu, pokiaľ je previazané materiálnym a finančným zaistením plynúcim zo spoločných
záujmov. Nie sú vylúčené rodinné problémy.
Charakteristické rysy: Rozumovosť, slušnosť, zmysel pre umiernenosť, vnútorná sila,
sebadôvera. Roztržky a rozchody, pokiaľ sme nenazbierali v predchádzajúcich rokoch dostatok
skúseností a nie sú nám k dispozícii. Konflikty a rozpory, niekedy nepochopenie.
Peniaze – V prvých mesiacoch roka je treba sa prinútiť k vytvoreniu vyrovnaného rozpočtu
alebo vôbec financií. Je ale potrebné vytvárať si predstavu o rozmiestnení peňazí, investíciách
alebo užitočných nákupoch dlhodobého charakteru, pokiaľ sa dokážeme uspokojiť a prejavíme
múdrosť a vyhneme sa riskovaniu.
Charakteristické rysy: Úsilie, vytrvalosť, odvaha, praktický zmysel. Rôzne, väčšinou výhodné
investície. Možné uloženie peňazí. Nákupy zbytočné, niekedy drahé až náročné a niekedy
bezcenné.
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Zdravie – Vcelku vynikajúca kondícia, niekedy náhody, ktoré nás môžu zasiahnuť v tomto roku.
Pozor na fyzickú aktivitu, zmeny miesta, obvyklé gestá, tráviace ústrojenstvo, údy a pohybové
ústrojenstvo.
Dom 1 – Citeľný pokrok, narastajúce vyhliadky. Rysujú sa plány a sú priaznivé novému
rozvoju. Rôzne investície a nákupy, kapitál je vyhľadávaný a nájdený.
Dom 2 – Finančná a rozpočtová rovnováha majú byť bezpodmienečne udržiavané. Každá
špekulácia alebo neopatrná a riskantná operácia vyústi do tvrdého pádu.
Dom 3 – Sľubná zmluva, zisky na obzore, rozvoj obchodných vzťahov. Plány a kroky spojené s
vidinou zmluvy, obchodu alebo zisku.
Dom 4 – Transakcie s nehnuteľnosťami, rodinným majetkom. Zodpovednosť voči rodinnému
prostrediu, záťaž spojená s domovom. Napätie vo vzťahoch.
Dom 5 – Citové stretnutia, poskytujúce ochranu a solidárnosť. Obdobie prosperity a
zaujímavých kontaktoch. Tvorivé projekty prinášajúce zisk.
Dom 6 – Ťažká práca, ale výhodné finančné výsledky. Pozor na zdravie, predovšetkým na
chronické choroby.
Dom 7 – Finančná zmluva alebo dohoda. Spory a konflikty, z ktorých môže vyplynúť súdne
pojednávanie. Potrebné harmonizovať partnerský vzťah (riziko nedorozumenia, nepochopenia,
až roztržky a rozchodu).
Dom 8 – Peniaze a zdravie môžu prinášať starosti. Nehoda alebo udalosť, ktoré si vyžadujú
sústredenú starostlivosť, prípadne chirurgický zákrok. Návratnosť peňazí, ale riziko straty,
pokiaľ sú obchody slabé.
Dom 9 – Otrasy finančného pôvodu, právneho alebo administratívneho. Je možné ukončenie
súdneho sporu alebo procesu.
Dom 10 – Možný vzostup, povýšenie alebo oboje naraz. Administratívna situácia sa mení
alebo vyžaduje vykonať isté kroky.
Dom 11 – Konkrétny rozvoj plánov s priateľmi alebo známymi. Podpora vychádza zo vzťahov s
priateľmi, rodičmi. Narastá klientela, celkovo dobrý vývoj v obchodných záležitostiach.
Dom 12 – Právne problémy (spory, konflikty, nepriazeň). Finančné starosti, pozor na zdravie.
Cyklus 1 – Finančný úspech, investície, kladný profesionálny vývoj. Neisté transakcie alebo
spory, niekedy súdny proces.
Cyklus 2 – Podpis zmluvy, citeľný postup. Spochybnenie zmluvy, niekedy kladie odpor iná
osoba.
Cyklus 3 – Profesionálny úspech, kladný rozvoj obchodných záležitostí, zisky. Predchádzajúce
problémy môžu byť urovnané.
Cyklus 4 – Materiálne problémy, oneskorenie, očakávanie. Omyly a neobratnosť môžu nastať v
transakciách alebo v práci.
Cyklus 5 – Rozmach v obchodných záležitostiach. Môžu sa dostaviť administratívne otrasy.
Právne záležitosti (nehoda, proces). Starosti vo vzťahu k banke alebo verejnej organizácii.
Cyklus 6 – Transakcie majetkové, obchodné, v súvislosti s bytom. Citové napätie, možné sú aj
spory.
Cyklus 7 – Spomalenie aktivít. Materiálne nepríjemnosti, blokácie, nutné riešiť problémy.
Krehká rovnováha.
Cyklus 8 – Obchodné záležitosti a financie sú na prvom mieste. Investície na dennom
poriadku. Riziká a straty spojené s peniazmi, pokiaľ rok začal zle.
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Cyklus 9 – Materiálne problémy a finančné zvraty, spory, súdne pojednávania, odpor. Peniaze
alebo transakcie v zahraničí alebo zo zahraničia prichádzajúce. Komunikácia s vonkajším
prostredím by mala byť úspešná.{/moshide}
{moshide hidden Osobný rok 9. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly|Osobný rok 9. - zatvoriť
charakteristiku, domy a cykly}
Osobný rok 9.
Všeobecne – V tomto roku je vhodné zavŕšiť určité úlohy, alebo poslania, možno aj v
niekoľkých oblastiach života. Ak však máme v hlave nové plány, je lepšie najprv urobiť bilanciu
uplynulého roka, pokúsiť sa vymedziť budúce rozhodnutia a nepúšťať sa do nich vopred. Nie je
skutočne dobre sa púšťať do nových plánov v priebehu tohto roka. Naladenie v citovej sfére.
Bolo by vhodné ovládnuť túto tendenciu. Všetko, čo sa ale týka zahraničia v tomto zmysle, sa
uvedenému pravidlu vymyká a nemali by sa vyskytnúť prekážky.
Práca - Dobrý rok pre zakončenie, zavŕšenie práce, poslanie a vytvorenie predstavy o veľkej
zmene. Pokiaľ sme už začali rok v nepriaznivých alebo konfliktných podmienkach, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa dá očakávať strata postavenia, alebo nastane neistá situácia. Pokiaľ si
ale želáme, ale hlboko, premenu v týchto dvoch aspektoch života, je premena nezvratná. Cesty
spojené s profesiou budú mať zaujímavé dôsledky.
Charakteristické rysy: Vonkajší svet, zahraničie. Úspech, pokiaľ je aktivita spojená s
verejnosťou alebo klientelou. Možné zavŕšenie dlhodobého projektu. Zmena práce, premeny.
Pracovné vzťahy so zahraničím alebo vonkajším svetom
Citový život – Ak tento rok začneme s veľkými starosťami o pochopenie, bude pre nás veľmi
zložité prekonať citové ťažkosti. Riziko spochybnenia, prípadne roztržky. Závažné napätie v
citovej sfére bude otriasať týmto obdobím a bude smerovať k sťaženiu atmosféry. Možné
stretnutie so zahraničím alebo mimo obvyklý rámec života. Rodina, blízki a priatelia budú
vyžadovať veľa oddanosti a odriekania.
Charakteristické rysy: Nové vzťahy mimo obvyklý okruh života. Spojenie, porozumenie,
priateľstvo alebo známosť s cudzou osobou alebo cudzieho pôvodu. Koniec súčasného
citového vzťahu, rozluka, rozvod, v lepšom prípade napätie v dome.
Peniaze - Dobré aj zlé sa strieda v tomto roku: zisky sa môžu objaviť, ale pravdepodobnosť
strát je rovnako silná, úpadok niekedy nastáva pri zakončovaní snáh. Možnosť púšťať sa do
finančných operácií v zahraničí.
Charakteristické rysy: Rozvaha, opatrnosť, múdrosť. Zisky predovšetkým v spojení so
zahraničím. Riziko strát alebo veľkých výdavkov, prípadne úpadku. Zavŕšenie istých krokov
alebo záležitostí z minula.
Zdravie – Infekcie a nepravidelnosti metabolizmu sú súčasťou rizík zasahujúcich v tomto roku.
Pozor na psychosomatické choroby, nadmerné požívanie povzbudzujúcich prostriedkov,
depresie, stratu nálady, morálnu únavu. Problémy s krvou.
Dom 1 – Osobné postavenie sa zhoduje s verejnosťou, možná je aj sláva. Nové plány: styky,
učenie, písanie, vydávanie sú v tomto období sprevádzané úspechom. Niekedy rozvoj smerom
k zahraničiu.
Dom 2 – Finančné náhody, strata peňazí. Zlé obchodné záležitosti, problematické výdaje.
Výhodné investície v zahraničí, úspešný vývoj v predchádzajúcich obchodných záležitostiach.
Dom 3 – Cesty, premiestňovanie. Podpis zmluvy, styk so zahraničím alebo vonkajším svetom.
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Krehký súkromný život, je treba si v ňom počínať opatrne.
Dom 4 – Eventuálne problémy v citovom alebo rodinnom živote, alebo vo vyjadrení citov.
Riziko straty nejakou transakciou lebo straty osobného majetku.
Dom 5 – Zábava, odpočinok, cestovanie. Citové stretnutie na ceste alebo v cudzine, tvorivosť.
Nasmerovanie k vonkajšku: verejnosti, klientele, vonkajšiemu svetu, prípadne koniec citovej
viazanosti.
Dom 6 – Koniec profesionálneho poslania, koniec spolupráce, spojenia. Premeny, zásadné
zmeny a povinnosti voči druhému.
Dom 7 – Prerušenie aktivity, rozviazanie zmluvy, zväzku, priateľstva. Nová zmluva v inej
oblasti, nové záväzky vo vzťahu k zahraničiu.
Dom 8 – Materiálne otrasy, finančné nepríjemnosti. Problémy vo vzťahu so správnou sférou,
daňovými úradmi alebo bankami. Kríza v okolí. Je potrebné obstáť v majetkových otázkach,
pozor na zdravie.
Dom 9 – Cesty, kontakty spojené so zahraničím. Administratívne otrasy, právne, bankové
alebo daňové. Niekedy duchovné zaujatie.
Dom 10 – Úspech vo vzťahu s verejnosťou, známosť, umelecká sebarealizácia, výuka.
Formality alebo problémy administratívne, právne alebo daňové tákajúce sa osobného života.
Dom 11 – Krehký projekt je znova spochybňovaný. Ukončenie priateľstva alebo citového
vzťahu. Vhodná situácia pre vzťahy so zahraničím. Podpora a pomoc cudzej osoby.
Dom 12 – Kríza, depresia, morálne utrpenie. Obozretnosť v ľudských vzťahoch, Vyhnime sa
akémukoľvek zásadnému rozhodnutiu. Vzťahy s jednou alebo niekoľkými verejnými
organizáciami.
Cyklus 1 – Zaujímavý osobný vývoj a rýchla sebarealizácia. Zaujatie nového postavenia.
Hybnosť: dobrý pozor na zmluvy a záväzky.
Cyklus 2 – Produktívne a zaujímavé vzťahy s vonkajším svetom. Problémy prameniace v
osobných a rodinných vzťahoch. Spochybnenie jedného z existujúcich vzťahov.. Plán spojený s
nejakým spojenectvom alebo zjednotením.
Cyklus 3 – Rozriešenie predošlých problémov. Zlepšenie životných podmienok. Rýchle
nadväzovanie a udržiavanie vzťahov. Nové plány musia byť dobre zvážené.
Cyklus 4 – Veľké problémy vo vzťahoch. Je nutné zaujať stanovisko. Opatrnosť v novom
podnikaní.
Cyklus 5 – Priaznivá situácia pre medzinárodné transakcie a cesty. Predovšetkým prichádzajú
na rad záležitosti právne alebo inak sa týkajúce zákonov. Krehký citový život, riziko mylných
rozhodnutí. Nestálosť, konanie bez rozmýšľania.
Cyklus 6 – Nové zodpovednosti. Spojenie, svadba, vzťahy, priateľstvo spojené so zahraničím
alebo s vonkajším svetom. Rozhodnutia v súvislosti s rodinou a domovom, možné problémy.
Cyklus 7 – Zabrzdenie osobných plánov, sklony k depresii, citová kríza, osamelosť. Pozor na
zdravie.
Cyklus 8 – Rozuzlenie, uzavretie záležitostí. Nové plány, ale treba byť opatrný. Otrasy.
Cyklus 9 – Pretrvávajú problémy, ktoré neboli vyriešené. Spory, konflikty, sklamanie alebo
nepríjemnosti v osobnom živote. Vonkajšie kontakty, komunikácia so zahraničím
pozitívna.{/moshide}
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- Osobný mesiac:

Kalendárny rok (1. január až 31. december) má rovnako ako osobný rok 12 mesiacov. Každý z
nich môže byť tiež symbolizovaný jedným z čísiel označujúcich mesačný obsah. Aby sme zistili
čísla osobného mesiaca, pričítajte mesiac k osobnému roku (dátum narodenia + číslo mesiaca,
ktorý študujete + rok, ktorý študujete).
január - 1

apríl - 4

júl - 7

október - 1

február - 2

máj - 5

august - 8

november - 2

marec - 3

jún - 6

september - 9

december - 3

Napr. dátum narodenia 16.3.1969 a zaujímame sa o august 2009. August má číslo 8:
16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 = 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 = 54
5+4=9
Osobný mesiac v tomto prípade má číslo 9.
{moshide hidden Osobný mesiac 1. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 1. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 1.
Dobrá kondícia, nový začiatok. Zlepšenie duševného rozpoloženia, odvaha a iniciatíva. Je treba
konať a presadzovať sa. Priaznivý mesiac pre zahájenie aktivity alebo pre dôležité kroky.
Vhodné obdobie na hľadanie podpory, priazne, zamestnania a kapitálu (vzťahy s bankami,
administratívnymi orgánmi, daňovými). Spoliehajme sa predovšetkým na seba. Osobný pokrok
v plánoch, niekedy pocit osamelosti.
Kľúčové dni mesiaca – 9, 18, 27.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 2. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 2. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 2.
Naladenie k podriadenosti, ale nie veľmi veľké, pokiaľ je podsúčet 11. Nevyrovnaný zdravotný
stav, nervová vyčerpanosť. Potreba prispôsobiť sa udalostiam. Opatrnosť a diplomacie sú
doporučené. Je to mesiac vhodný pre kontakty, priateľstvá, obchody za podmienky, že sa tak
nebude diať z donútenia. Malé cesty, transakcie, uvoľnenie a zábava, pokiaľ je to možné.
Možnosť odďaľovania a prekážok. Vyhnime sa začiatku obchodu, hrozia hazardné špekulácie a
právne procesy. Niekedy neočakávané usporiadanie záležitostí a priaznivá náhoda. Obdobie
bohaté na citové a rodinné vzťahy – harmonické alebo naopak.
Kľúčové dni mesiaca – 8, 17, 26.{/moshide}
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{moshide hidden Osobný mesiac 3. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 3. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 3.
Aktívne naladenie, rozmach, kondícia nevyrovnaná. Riziko nepokoja. Vyhnime sa
nesústredenosti a rozháranosti. Mesiac priaznivý a sebavyjadrovanie a styky. Spory a problémy
sú na najlepšej ceste k usporiadaniu. Láska a priateľstvo sú v popredí. Môžeme očakávať
pomoc druhej osoby. Príhodné situácie pre jednoduché príležitosti. Malé premiestnenia,
transakcie a špekulácie priaznivé. Môžeme rokovať s advokátmi, sudcami, funkcionármi a
finančníkmi. Vyhnime sa výstrelkom rovnako ako pochybným transakciám.
Kľúčové dni mesiaca – 7, 16, 25.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 4. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 4. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 4.
Naladenie pomalé, rutinné a obtiažne, celková kondícia je na poklese. Je potreba vytvoriť dobrú
organizáciu a dbať na rozrobené záležitosti. Vyhnime sa rizikám. Príhodný mesiac pre prácu a
výstavbu. Niekedy zablokovanie, odďaľovanie a obmedzovanie. Možné domáce problémy,
pozor na zdravie, ktoré môže byť otrasené. Doba vhodná pre štúdium, bádanie a analýzy.
Môžeme nájsť zamestnanie, ale je lepšie nepúšťať sa do nových obchodných a finančných
transakcií.
Kľúčové dni mesiaca – 6, 15, 24.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 5. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 5. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 5.
Dynamické vyladenie, zmeny, dobrá kondícia, ale sklon k prepínaniu sa. Nervozita a konanie
bez rozmyslu. Potreba odpočinku a zdravého vzduchu. Mesiac priaznivý ku koncipovaniu
nových plánov, písaniu, plánovaniu, cesty, pre spoločenský a tvorivý život a pre kontakty s
mladými ľuďmi. Nespoliehajme sa na trvalé záväzky, vyhnime sa nestabilite a vrtkavosti.
Môžeme rokovať o obchodných záležitostiach, kontaktovať novinárov, umelcov, podniky.
Mesiac vhodný pre štúdium, vzájomnú zmenu a publicitu. Pozor na obalamutenie rovnako ako
na okradnutie alebo straty. Vyhnime sa transakciám s nehnuteľnosťami a uzatváraniu nájmu.
Neopatrnosť môže spôsobiť nehodu.
Kľúčové dni mesiaca – 5, 14, 23.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 6. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 6. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 6.
Vyrovnané naladenie, zodpovednosť, domov, rodina, zákon a poriadok. Uspokojivá kondícia.
Preukážeme pozornosť, pochopenie a spravodlivosť voči okoliu. Priaznivé zmeny doma a v
rodine. Nový citový vzťah alebo problémy s usporiadaním v existujúcom vzťahu. Občas je treba
vziať na seba záťaž a ťažké bremeno. Príhodne realizujeme plány estetické a umelecké. Možné
zásahy v dome, obchode alebo v byte. Vyhnime sa preťaženiu a veľkému premiestňovaniu.
Kľúčové dni mesiaca – 4, 13, 22 a eventuálne 31.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 7. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
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mesiac 7. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 7.
Dosť pomalé vyladenie a naplnenie. Rozmach, nestála kondícia a nepravidelná forma.
Spomalenie aktivity alebo rozpracovaných vecí. Rozbory, úvaha, potreba usporiadania.
Naplánovať si, pokiaľ možno chvíle odpočinku a uvoľnenia. Obdobie dobré pre štúdium,
liečenie, starostlivosť alebo terapiu. Neangažujme sa v záležitostiach čisto finančných alebo
hmotných, naopak je tu zrniečko niečoho neočakávaného. Citový život je pomerne kľudný. Je tu
sklon izolovať sa. Dobré podmienky pre priateľstvá a nové objavy. Občas sklamanie spôsobené
druhou osobou.
Kľúčové dni mesiaca – 3, 12, 21, 30.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 8. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 8. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 8.
Silné až nadmerné podnecovanie k výkonu. Jasné podmienky, veľmi dobrý duševný a telesný
stav, ale nepravidelný. Rýchle zotavovanie. Dobrý mesiac pre podnikanie, realizáciu,
argumentáciu a presvedčovanie. Obchody sú na vzostupe, príhodné transakcie. Dosiahnutie
cieľa a urovnanie problémov alebo sporov. Starostlivosť o záležitosti musí byť pod sústavnou
kontrolou, inak hrozí aj strata rovnováhy. Nepríjemné rysy z minulosti môžu na povrchu zmeniť
situáciu. Riziko súdneho procesu, hádok, odporu, konkurencie, nebezpečie riskantných operácií
alebo nehôd.
Kľúčové dni mesiaca – 2, 11, 20, 29.{/moshide}
{moshide hidden Osobný mesiac 9. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca|Osobný
mesiac 9. - zatvoriť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca}
Osobný mesiac 9.
Podnety k zavŕšeniu istej operácie alebo úlohy. Otvorená cesta k novému. Kondícia sa dostaví
náhle, dôležitá citovosť. Mesiac príhodný pre vonkajšie vzťahy, verejné kontakty alebo vzťahy
so zahraničím. Máme málo času myslieť na seba. Osobné vzťahy sú dosť napäté. Niekedy
stretnutie s osobou iného obzoru myslenia. Nepúšťame sa so ničoho úplne nového v
obchodných záležitostiach alebo v inej oblasti. Dá sa očakávať transakcia alebo opatrenie.
Vyhnime sa konfliktom alebo procedurálnym konaniam. Uvedomujeme si nové veci. V
niektorých prípadoch nás ubíjajú povinnosti.
Kľúčové dni mesiaca – 1, 10, 19, 28.{/moshide}
- Denný cyklus:

Aby ste našli číslo dňa, sčítajte osobný mesiac s číslom dňa v kalendári o ktorý sa zaujímate
(dátum narodenia + číslo mesiaca, ktorý študujete + rok, ktorý študujete + deň, ktorý študujete).
Napr. dátum narodenia je 16.3.1969 a zaujímame sa o 30. august 2009:
16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 + 30 = 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 + 3 + 0 = 57
5 + 7 = 12
1+2=3
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V tomto prípade je denný cyklus číslo 3.
Podstata dňa:
Sčítame osobný rok s osobným mesiacom a osobným dňom, zredukujeme čísla od 1 do 22 a
získame naladenie dňa, čiže podstatu.
Napr. deň narodenia je 16.3.1969 a zaujímame sa o 30. augusta 2009:
(16 + 3 + 1969 + 2009) + (16 + 3 + 1969 + 8 + 2009) + (16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 + 30) =
osobný rok
+
osobný mesiac
+
osobný deň
1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 + 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 +1 + 6 +
3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 + 3 + 0 = 157
1 + 5 + 7 = 13

Podstatou dňa v tomto prípade je číslo 13.
{moshide hidden ukázať Osobný deň|zatvoriť Osobný deň}
Osobný deň 1. Deň vhodný k rozhodnutiu urobiť nejaký krok alebo začať akciu v osobnom
záujme. Vzťahy k nadriadeným sú priaznivé. Rozhodujme o všetkom dôležitom, plánujme.
Osobný deň 2. Vhodný k spolupráci, práci v skupine alebo spoločnosti. Preukazujme
obozretnosť a diplomaciu. Príjemné prekvapenie alebo sklamanie. Vyhnime sa závažným
záležitostiam. Niekedy citové alebo vzťahové problémy. Možné nečakané stretnutia, časté
odlúčenie a prekážky.
Osobný deň 3. Deň stykov a rokovaní. Ustanoviť kontakty, písať, telefonovať, pripraviť kroky k
presunu. Priaznivý pre priateľské stretnutia, oddych a zábavu. Môžeme ľahko nadviazať nové
kontakty. Vyhnime sa rozptyľovaniu a preháňaniu.
Osobný deň 4. Určený k práci a urovnávaniu záležitostí. Je lepšie vystríhať sa závažných
záväzkov alebo krokov. Príhodný pre domáce veci a usporiadanie listín a účtov. Poriadok a
rozum.
Osobný deň 5. Deň vhodný k cestám, výmene s vonkajším svetom a k pohybu. Možnosť viesť
rokovania, študovať, prísť na nové nápady, dať dohromady projekt alebo presvedčiť
poslucháčov. Stretnutie citové alebo priateľské môže byť prekvapivé. Záväzky sú len málokedy
trvalého rázu. Vyhnime sa nepremyslenému reagovaniu, nervozite a neopatrnostiam.
Osobný deň 6. Zodpovedný deň, je potreba sa prispôsobiť. Práca alebo rodina môžu vyžadovať
povinnosti alebo prinášať problémy. Preukážme zmierlivosť. Deň vhodný k spojenectvu,
prijímaniu návštev, ale je lepšie sa vyhnúť cestám. Dobré predpoklady pre tvorbu estetického
alebo umeleckého rázu, zhodnotenie produktu alebo služby. Držať sa otvoreniu súdneho
procesu alebo rozpútaniu konfliktu. Je to často kľúčový deň pre lásku, spojenie alebo opak
tohto.
Osobný deň 7. Deň venovaný rozmýšľaniu, meditácii alebo odpočinku. Intelektuálna práca,
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rozbory alebo štúdium majú prednosť v tomto kľudnom a pomaly plynúcom dni. Odďaľovanie a
časté blokády, ale originálne nápady, osvietenie a niekedy nečakané príhodné podmienky nám
vyjdú naproti. Vyhnime sa konkrétnym riešeniam alebo finančným rozhodnutiam. Minimálny
odpočinok je potrebný. Je dobré držať sa trošku späť.
Osobný deň 8. Je to deň určený k usporiadaniu materiálnych a finančných záležitostí. Dostatok
energie pre podnikanie a k okamžitým investíciám. Isté bojovné rozpoloženie napomáha
úspechu v obchodných záležitostiach alebo sebapresadeniu sa v obtiažnych krokoch. Je
potrebné sa vyhnúť akémukoľvek agresívnemu alebo víťazoslávnemu správaniu. Možný úspech
za podmienky, že dobre posúdime situáciu. Niekedy deň plný protivenstva alebo nečakaných
problémov. Opatrnosť v športových aktivitách a v premiestňovaní.
Osobný deň 9. Deň vhodný k uzavretiu určitej záležitosti, predurčený k priblíženiu sa svetu a
komunikácii. Je často určený k starostlivosti a druhých akýmkoľvek spôsobom. Priaznivý pre
inšpiráciu, komunikovanie so skupinami, k učeniu alebo rozptýleniu. Kontakty so zahraničím a
cesty majú dobrý priebeh. Lepšie je sa vyhnúť začatiu niečoho nového alebo dôležitej práce. Je
čas skôr dokončovať, čo je začaté. Pozor na súkromné vzťahy, ktoré sú v ohrození povrchností.
{/moshide}
{moshide hidden ukázať Podstatu dňa|zatvoriť Podstatu dňa}
Podstata 1. Zhodnocovanie zručnosti, energia, vitalita a ochota vyvíjať iniciatívu. Tvorivosť a
akcie sú výhodné. Dobré obdobie pre začatie projektu. Možná výchova.
Podstata 2. Závislosť na okolí. V ničom nepopoháňajme udalosti. Pozor na nervové vypätie.
Dôraz je kladený na racionalitu, najmä u žien. Počúvajte vlastnú intuíciu.
Podstata 3. Tvorivosť a plodnosť. Robme si plány, predovšetkým pokiaľ ide o styky a štúdium.
Dobré obdobie pre priateľstvo, kontakty, predovšetkým s deťmi, pre kratšie pobyty mimo
domov.
Podstata 4. Ochrana a podpora, najmä materiálna, súlad a stabilita. Vynútený rast. Riziko
plynúce z cholerických reakcií alebo výstrelkov v materiálnej alebo fyzickej oblasti.
Podstata 5. Rovnováha a umiernenosť, ba múdrosť. Kladný vývoj a sebaovládanie. Obdobie
vhodné pre štúdium, výučbu, duchovný život. Veľká priazeň v plánoch.
Podstata 6. Váhanie a neistota, je treba si zvoliť. Riziko mýlky, roztržky alebo osamelosti.
Možné komplikácie v citovom živote. Potrebná je opatrnosť v prijímaných záväzkoch.
Priateľstvo alebo láska môžu vychýliť našu životnú cestu.
Podstata 7. Ovládanie jednotlivých zložiek. Plány sa nestretávajú so žiadnou závažnou
prekážkou, ale je často treba za ne bojovať aj so sebou samým. Možné premeny, cesty. Zisk v
prípade sporu.
Podstata 8. Problémy s vyrovnanosťou alebo stabilitou. Riziko administratívnych, právnych
alebo finančných nepríjemností. Niekedy dedičstvo, je treba čeliť nepriazni. Opatrnosť a pevný
postoj je potrebný vo všetkom, aby bola nájdená harmónia. Potreba starať sa o zdravie.
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Podstata 9. Obklopiť sa dobrými radami skôr, než prijmeme záväzky a nechať si čas na
rozmyslenie. Dobré obdobie k štúdiu, bádaniu, výučbe a poradenstvu alebo humanite. Pripraviť
sa na spomalený rytmus a istú osamelosť.
Podstata 10. Priaznivé zmeny, premeny a cesty. Často nečakaný vývoj, striedanie raz hore, raz
dole. Problémy s kontrolou podstatných vecí. Opatrnosť v osobných plánoch, ktoré sú hatené
nejakou nejasnosťou.
Podstata 11. Kondícia. Nenechať vyvíjať situáciu tak, že ju neovládneme. Potrebné zaujať
pravé rozhodnutia a držať sa ich, presadzovať sa. Podpora v smelých činoch za predpokladu,
že sa nebudeme chovať násilne a zlostne.
Podstata 12. Klamné a skúškam podrobujúce okolnosti. Je značne problematické bojovať
alebo zvrátiť situáciu. Ťaživá práca, riziko reštrikcií vo finančných záležitostiach. Vo všetkom
podvojnosť a donútenie. Musíme platiť za to, čo bolo urobené v minulosti a znova nájsť morálne
a fyzické zdravie. Duchovná otvorenosť nám pomôže nájsť znovu poriadok v našom živote.
Podstata 13. Obdobie premien. Symbolická smrť nasledovaná znovuzrodením. Musíme sa
vedieť vzdať určitých príjemných návykov, aby mohlo dôjsť k vývoju a k lepšej existencii.
Podstata 14. Táto podstata vyzýva k pribrzdeniu vlastného elánu, inštinktu alebo vášne, k
rozvahe nad následkom a činmi. Nechať si čas na odpočinok, inak je tu riziko závažného
prepadnutia. Opatrnosť v obchodných záležitostiach a financiách. Za predpokladu rozumného a
umierneného správania sa dostaví vyrovnanosť.
Podstata 15. Malý priestor k manévrovaniu. Nepríjemnú situáciu je treba mať pod kontrolou,
najmä pokiaľ ide o financie alebo city. Vystríhať sa krajností a náladového konania. Za
predpokladu umiernenosti možno predpokladať dobrú rovnováhu.
Podstata 16. Opatrnosť a obozretnosť. Dajme si pozor na riziko prepadu, ktoré toto číslo
prináša. Často sa ťažko čelí odporu. Prejavuje sa to obvykle nepríjemnosťami, nebezpečím
roztržky, nehodou, chirurgickým zákrokom, nemocou, ťažkou finančnou stratou.
Podstata 17. Viac si verme než kedykoľvek predtým a verte v svoju hviezdu, pretože šanca je
blízko. Pomoc z veľa strán. Nepríjemnosti sú vyriešené, nové príhodné okolnosti.
Podstata 18. Nejasné prostredie okolo, klamlivé predstavy. Sklony k pesimizmu alebo
nepevnosti, ktoré sú zdrojom zlého výberu. Dezilúzia, depresie – tieto aspekty môžu byť
zmenšené alebo prelomené, záleží ale na intuícii a jasnozrivosti, dosiahnutej za cenu
psychického úsilia.
Podstata 19. Celkový vplyv je dobrý. Úspech v plánoch, šťastné vyústenie problémov a sporov.
Cieľové šťastie, zmierenie, zhoda...Riziko nadmerných alebo neopatrných výdavkov.
Kontrolovať svoje ja (niekedy príliš pyšné alebo márnivé konanie).
Podstata 20. Osobná obnova alebo renesancia. Život sa premieňa a modifikuje. Nové nápady.
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V prípade problémov so zdravím nádej na uzdravenie. Kladné rozuzlenie, nech je pôvod
starosti akýkoľvek.
Podstata 21. Táto podstata uprednostňuje vzostup alebo aspoň uskutočnenie želaní. Získanie
odmeny alebo vyznamenanie. V prípade sporu priaznivé usporiadanie. Nepríjemnosti sú
prekonané, kladný vývoj.
Podstata 22. Toto je chvíľa k ovládnutiu situácie, inak pozor na následky. Nedôslednosť,
nedbalosť a omyly vedú priamo k pádu. Prekonajme preháňanie a nervozitu. Niekedy je treba
pri materiálnych alebo právnych stretoch počítať s vážnym zablokovaním vo všetkých
oblastiach.{/moshide}
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