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C. Ďalej vpíšeme zredukované čísla zo dňa narodenia
2 + 3 = 5, roku narodenia 1 + 9 + 9 + 0 = 19, 1 + 9 = 10,
1 + 0 = 1 a rozložené životné číslo 5 = (3) (2)
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Táto kombinácia čísel v rovine dáva ľuďom bystrú inteligenciu, ktorú možno nasmerovať k vysokej úrovni vzdelania
v akomkoľvek odbore. Neznamená to však, že v škole musia dosahovať vynikajúce výsledky. Svoje kvality neraz objavujú až po jej skončení a snažia sa v živote získať úspech.
Vždy sa dokážu vzchopiť a využiť príležitosť, ktorá sa im
ponúka. Ak sa v rovine objaví viac trojok, človek môže byť
vysoko tvorivý vo viacerých smeroch. Tiež môže mať sklon
k výstrednosti a neobvyklým záľubám. Viacnásobné šestky
môžu predstavovať prílišnú láskavosť, starostlivosť až dotieravosť. Viacnásobné deviatky predstavujú objaviteľský
potenciál a zvýšené analytické schopnosti. Ako milenci sú
títo ľudia pozorní, láskaví a citliví.

Rovina vášne 2 – 5 – 8
Táto rovina ovplyvňuje túžbu, nádej, lásku, radosť, žiaľ, nenávisť, hnev a pomstu. Platí tu pravidlo „všetko alebo nič“.
Človek s touto rovinou robí všetko so zápalom. Viacnásobné dvojky zvyšujú senzitivitu, schopnosť intuície a dávajú
človeku pochopenie a cit pre osobu alebo záľubu, ktorú si
zvolia. Viacnásobné päťky znamenajú vysokú emocionálnu
intenzitu, ktorá môže byť až ničivá, nielen pre neho,
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Rovina Saturnu
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Rovina empatie 3 – 6 – 9

A. Ako prvý zapíšeme do mriežky rok narodenia 1990
(nulu zapíšeme do toho istého poľa ako číslo, za ktorým nasleduje). Vzniknú nám tri prázdne roviny.
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Pribudne nám plná rovina odhodlania 1 – 5 – 9 a vytvorí
sa zdvojená rovina myslenia 1 – 2 – 3.

Aby ste jednoduchšie pochopili význam rovín, nakreslite si mriežku, ktorá vám pomôže pri vizualizácii rovín.
Pre rovinu platí, že musí obsahovať minimálne dve
modré čísla a jedno doplnkové (červené) číslo. Postup
pri zapisovaní čísel do mriežky je nasledovný.
23. 8. 1990
životné číslo 5
5 8 1
(3) (2)
(životné číslo vypočítate
2 + 3 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 32, 3 + 2 =5)
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Len od 18 rokov

TAROT
A NUMEROLÓGIA
PANI KALISTY
VÁM UKÁŽU,
KTOROU
CESTOU SA TREBA
UBERAŤ
V TEJTO ZLOŽITEJ
DOBE
Srdečne vás
pozývame
na konzultácie.
Volajte od 9. do 24. h.

0986 512 334
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B. Do tej istej mriežky vpíšeme deň narodenia 23.
Vznikne nám plná rovina myslenia 1 – 2 – 3

Rovina myslenia

íselné roviny numerológovi pomáhajú v detailnejšej
analýze schopností i možností človeka, ktoré môže
vedome využiť vo svojom živote. Človek to neraz intuitívne cíti ako energiu, ktorá ho v niektorých etapách
života podporuje, resp. mu pomáha riešiť ľahšie životné
situácie a problémy.
Keď sa v mriežke zoskupia vedľa seba v riadku, stĺpci
alebo v uhlopriečke tri rôzne čísla, naznačujú nám určitú silu – energiu. Vznikajú plné číselné roviny – tie
udávajú schopnosti, ktoré sme dostali do vienka a máme ich využívať. Keď objavíme v mriežke roviny bez
čísel, vzniknú prázdne číselné roviny. Tieto naznačujú
smer, ktorým sa máme uberať v ďalšom rozvoji, potrebnom pre pokrok osobnosti.
Zapisovaniu čísel do mriežky sme sa venovali v septembrovej Rebecce. Ak ju nemáte práve poruke, pripomenieme, že čísla sa do mriežky zapisujú v takomto poradí:

Rovina myslenia
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KATARÍNA KUBALÍKOVÁ,
numerologička

Tak, ako dokážu charakterizovať povahové črty
človeka čísla v mriežke získané z jeho dátumu
narodenia, nezanedbateľný význam pri analýzach
dátumov majú aj tzv. plné a prázdne číselné roviny.

Prepájanie cez: MegaVox,
Box 22,
850 05 BA55, 36 Sk/min.
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ale hlavne pre ľudí v jeho blízkosti. Viacnásobné
osmičky v rovine zasa vyjadrujú postreh pre detaily a vnímavú myseľ. Títo ľudia sú naozaj zmietaní
vášňami aj v láske. S rovnakým nadšením dokážu
milovať niekoľko ľudí naraz. Ak ich niekto sklame,
rovnako prudko pociťujú aj bolesť.

Rovina zručnosti 1 – 4 – 7
Zručnosť znamená manuálnu a myšlienkovú obratnosť. Títo ľudia majú neuveriteľne šikovné ruky
a niekedy aj celé telo. Vo svojom odbore pracujú
neúnavne. Nepotrpia si na disciplínu. Vyhovuje im,
keď pracujú sami pre seba, za všetko nesú zodpovednosť a majú prehľad o vlastných financiách. Sú
vášniví a potrebujú podobného partnera, aby s nimi udržal krok. Ak neodvedú svoju vnútornú energiu, zmení sa na agresivitu. Kombinácia týchto čísel
vyjadruje aj hĺbku myslenia. Títo ľudia sa dokážu
presadiť v manuálnej aj duševnej práci.

Rovina myslenia 1 – 2 – 3
Vytvára ľudí, ktorí sú schopní ponoriť sa do svojich aktivít tak, že ich nič nerozptýli. Dokážu sa
sústrediť a vysvetliť svoje myšlienky. Sú výbornými rečníkmi a ovládajú umenie argumentácie. Pre
štúdium je táto rovina zo všetkých najlepšia. Pri
viacnásobných jednotkách sú v osobných záležitostiach menej komunikatívni. Viacnásobné dvojky
v rovine určujú viac citlivosti, chápavosti a intuície.
Viacnásobné trojky znamenajú činorodé myslenie.

Rovina vytrvalosti 4 – 5 – 6
Ľudia s touto rovinou idú pevne za svojím cieľom
a nič ich neodradí. Sú priami, otvorení. Ak sú nevyrovnaní, ocitajú sa v depresii. S viacnásobnými
štvorkami sú tvrdohlaví a nekompromisní. Viac pätiek vytvára rozhodnosť a citlivosť, šestky zraniteľnosť a neistotu. Ako milenci sú nesmierne vášniví
a milostnému vzťahu prikladajú veľký význam. Ak
má váš partner túto rovinu, je pravdepodobné, že
ste pre neho najdôležitejšou osobou.

Rovina energie 7 – 8 – 9
Majú ju mimoriadne činorodí ľudia. Majú problémy
s uvoľnením energie a nedokážu byť pokojní. Bez
fyzickej námahy sa ťažko dokážu sústrediť. Prejavuje sa to hlavne na ročníkoch 1987 – 1989 a 1997
– 1999. Táto mládež sa bez športovej aktivity ťažko
dokáže sústrediť na vyučovanie. Neznáša obmedzenia a príkazy, ale má veľký zmysel pre humor.
Viaceré sedmičky spôsobujú hromadenie energie,
fyzickej i emocionálnej. Osmičky poskytujú veľký
postreh pre detaily a rýchle myslenie. Viac deviatok naznačuje hlbokú analýzu a duchaplnosť.
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Rovina pochopenia 3 – 5 – 7
Títo ľudia sa vyznačujú porozumením a bystrým myslením. K životu potrebujú spoločenské a umelecké vyžitie. Sú schopní veľmi veľa
dokázať. Pre svoju vnútornú silu sú uznávaní
a obľúbení. Vzťahy sú pre nich veľmi dôležité.
Viacnásobné sedmičky v rovine vytvárajú sklony
k využívaniu alternatívnych liečebných metód.

Rovina odhodlania 1 – 5 – 9
Dáva ľuďom podnikavosť, aktivitu a húževnatosť.
Jedna jednotka naznačuje zarytosť a tvrdohlavosť
– takíto ľudia majú klapky na očiach a vidia len to,
čo chcú. Keď si niečo zaumienia, nepoznajú hranice. Viaceré jednotky v rovine znamenajú lepšiu
schopnosť vyjadriť svoje emócie verbálne. Päťky
zas dávajú neuveriteľnú citovú hĺbku. Väčší počet
deviatok v rovine zvyšuje originalitu, mentálnu
energiu a analytické schopnosti. Odolnosť, odvahu
a silu tejto roviny by sme nemali podceňovať.

Prázdna rovina Saturnu
bez čísel 4 – 5 – 6
Táto rovina učí ľudí trpezlivosti a vytrvalosti. Opakovane bývajú podrobovaní skúškam, pokiaľ si neuvedomia, že robia stále tie isté chyby. Môže človeka posilniť, ale vlastnosti, ktoré mu dáva, si musí
zaslúžiť životnými skúškami. Situácie sa veľakrát
zdajú bezvýchodiskové, ale nesú so sebou životné
ponaučenia. Môže sa na nich prejaviť aj vplyv rodičov a známych. Pre ľudí s rovinou Saturnu je veľmi
dôležité milovať a byť milovaný.

Prázdna rovina senzitivity
bez čísel 2 – 5 – 8
Umožňuje prežívať city veľmi intenzívne, čím
sú značne zraniteľní. Budujú si preto okolo seba
ochrannú hradbu, ktorá sa môže prejavovať rôzne: je to odmeranosť, nedotknuteľnosť, podráždenosť až agresivita. To všetko z nedostatku sebadôvery. Dokážu byť chápaví, veľkorysí a trpezliví ako málokto, vedia sa obetovať pre druhých.
Chránia ľudí, na ktorých im záleží, a sú prví, ktorí
vycítia potrebu poskytnúť radu alebo pomoc. Ak
pracujú s radosťou a citom, dochádza k pozitívnemu využitiu ich energie. S milencom, ktorý má
túto rovinu, sa ľahšie dosahuje harmónia, lebo je
veľmi citlivý, ústretový a eroticky založený. Urobí
všetko pre to, aby ste sa s ním cítili príjemne.

Prázdna rovina vízie
bez čísel 3 – 5 – 7
Táto prázdna rovina dáva ľuďom schopnosť emočne predvídať situácie a ísť za svojimi ideálmi. Nieke-

dy svoje schopnosti považujú za neobvyklé a často
ich racionálne potláčajú. Majú neuveriteľnú emocionálnu silu. Často lipnú na svojich víziách. Ich vízia
je jasná, preto nepochybujú o tom, ako konať. Pre
umeleckú tvorbu je táto rovina veľkým prínosom.
Vízie jednotlivcov nie sú vždy v súlade s väčšinou
ľudí a mnohí potom svoje schopnosti nevyužívajú
konštruktívne. Vo vzťahoch sú nesmierne veľkorysí, a preto ich iní často zneužívajú. Ako milenci dokážu byť vnímaví a ohľaduplní k citom partnera.

Prázdna rovina inšpirácie
bez čísel 3 – 6 – 9
Mentálne schopnosti osôb s chýbajúcimi číslami
3 – 6 – 9 sú obrovské. Majú dosť potenciálu na to,
aby sa u nich prejavila genialita. Čerpajú z vyšších
prameňov vedenia a inšpirácie, usilovne pracujú. Na preskúmanie tejto roviny sa stačí vrátiť do
19. storočia, kde sú stovky maliarov, spisovateľov
a vedcov, ktorí náš svet obohatili v mnohých oblastiach. Treba nájsť rovnováhu medzi mentálnou
a emocionálnou energiou, pomocou správnej výživy, cvičením a meditáciou.

Prázdna rovina postrehu
bez čísel 1 – 4 – 7
Postrehnúť znamená povšimnúť si, zmyslami zaregistrovať, pochopiť. Ľudia s touto rovinou neprikladajú dôležitosť veciam materiálnym, svetským. Namiesto toho študujú a chápu ezoterické
a filozofické otázky, sprostredkúvajú ich druhým
a smerujú svoju duchovnú energiu v prospech celého ľudstva. Táto rovina sa vyskytovala v dobe
pred Kristom a potom až do roku 999.

Prázdna rovina oddanosti
bez čísel 7 – 8 – 9
Človek s touto rovinou venuje všetko úsilie určitému cieľu, čas a sily podriadi určitému zámeru.
Sú to vodcovské osobnosti vo zvolenom odbore,
vynálezcovia. Venujú sa bádaniu, snažia sa uskutočniť svoj sen, pretože táto rovina ich učí vynakladať
duchovnú energiu v prospech ľudstva.

Prázdna rovina rozvoja
bez čísel 1 – 5 – 9
Rozvoj môžeme definovať ako pozvoľný vývoj, prepracovanie podrobností, vylepšovanie,
zviditeľnenie niečoho skrytého, dozrievanie
nezrelého, dokončenie nedokončeného. Táto
rovina oslobodzuje človeka od osobnej ctižiadostivosti a cieľov, takže môže využívať svoje
telesné alebo duševné schopnosti a inšpiráciu
na rozvoj ideí.

