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Przedmowa 
 

Drogi czytelniku, jeżeli czytasz tą książkę to najprawdopodobniej zaciekawiła cię 

niezwykła dziedzina Numerologii. Jest ona fascynująca jednakże rządzi się własnymi 

prawami. Aby w pełni ją zrozumieć musisz mieć biegły i otwarty umysł, który pozwoli ci 

odnaleźć sens w liczbach i zagłębić się w nich na tyle, że staną się one Twoją 

codziennością. Przeprowadzę cię przez ten żmudny proces by pominąć kilka zbędnych 

eksperymentów i doświadczeń, które ja przeżyłem za Ciebie. Otwieram się więc przed 

Tobą i każdym innym czytelnikiem pragnącym zgłębić tajemnicę Numerologii. 

 

Pro publico bono, 

Crispin Margel 
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Rozdział I 
WPROWADZENIE DO NUMEROLOGII 

Czym jest numerologia? 
 

Czym jest numerologia i czy warto się jej uczyć? To pytanie zadaje sobie wiele ludzi w 

różnym wieku. Chwilę później odkładają książkę o numerologii z powrotem na półkę i 

zapominają o całej sytuacji. Numerologia obecnie jest mało szanowaną dziedziną 

wróżbiarstwa, lub jak kto woli – dywinacji. Rzadko spotyka się wielkich matematyków 

wierzących w magiczną moc liczb, dla części społeczeństwa jest to po prostu zło 

konieczne do zdania następnej klasy. Chociaż każdy z nas wie jak wyglądają cyfry 

rzymskie czy arabskie to nie jesteśmy świadomi ich prawdziwego znaczenia i magicznych 

właściwości, kryjących się za nimi. Zrozumieć to pomaga numerologia ale, czym ona 

właściwie jest? Etymologia tego słowa jest bardzo prosta a wywodzi się od dwóch 

łacińskich słów: „numerus” – liczba i „logos” – logos. W dosłownym tłumaczeniu była by 

to „nauka o liczbach” i tym też jest. Jako definicję numerologii podaje się: 

Nauka o liczbach, ich ukrytym znaczeniu i ich wpływie na 

życie człowieka. Nie jest prognozowaniem przyszłości 

ponieważ jej nie dotyczy. Przedstawia przeszłość i 

teraźniejszość, określa wnętrze, predyspozycje i potencjał. 

Jest sztuką samopoznania. 

Numerologię można podzielić na dwie główne sekcje: teorię i praktykę, czego nie było 

trudno się domyślić. W teorii zgłębiamy wiedzę o kryptografii, szyfrach i wibracjach. W 

praktyce natomiast uczymy się tworzyć bariery numerologiczne, łamać je i nakładać 

liczby na przedmioty tym samym wspomagając ich działanie, lub wręcz przeciwnie – 

osłabiając je. Numerologia jest również powiązana z innymi dziedzinami wróżbiarstwa 

takimi jak astronomia, czy astrologia. Silne powiązanie znajdziemy też z matematyką oraz 

wróżbiarstwem, jako że numerologia jest jedną z jej dziedzin. 

Numerologia na przestrzeni dziejów 
 

Pierwsze zapiski o numerologii pochodzą z okolic roku 2500 przed naszą erą. Zostały 

znalezione na terenach Sumeru wyryte na glinianych tabliczkach. Sumeryjczycy wiedzieli, 

że ich wiedza może zniknąć jeżeli nie przekażą jej nikomu. W okolicach XI wieku przed 

naszą erą podzielili się swoimi zapiskami z Egipcjanami, a konkretniej kapłanami, którzy 

dzięki zdobytej wiedzy zapunktowali u faraona. Niektórzy uważają, że numerologia 

wywodzi się bezpośrednio z Egiptu. Nie  da się jednoznacznie stwierdzić kto ma rację. 

Później ślady spotykamy na przykład u Babilończyków czy Felicjan, następnie w Chinach 

i Indiach a nawet u Majów i Azteków. Każda z cywilizacja wniosła wiele w rozwój 

numerologii na przestrzeni lat. Ważną kolebką jednak są wspomniane wcześniej Chiny. 
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Chińczycy zapoczątkowali wiedzę o energetycznej stronie liczb – odkryli wibracje i 

stworzyli pierwsze przedmioty z nałożonymi na nie liczbami. Wierzyli, że wszystko można 

nimi opisać, energię każdego człowieka a nawet najmniejszego ziarnka piasku.  

Do Europy ta wiedza trafiła za pośrednictwem znanego greckiego matematyka – 

Pitagorasa z Samos nazywanego dziś ojcem numerologii i matematyki. Stworzył wiele 

reguł i zasad, według których działa dzisiejsza numerologia. Kolejną ważną osobistością 

w numerologii jest nie kto inny jak Archimedes. Opracował on wzory dotyczące pola 

powierzchni i objętości kuli i walca oraz wielu innych podobnych figur przestrzennych. W 

rzeczywistości opracował on metodę tworzenia prostych barier numerologicznych z 

czaszą kulistą oraz tych walcowatych. Ostatnią już osobą z tego okresu jest Tales, stworzył 

on twierdzenie, które od jego imienia zostało nazwane twierdzeniem Talesa. Opisuje ono 

odpowiednie proporcje między dwiema prostymi równoległymi przecinającymi kąt. 

Znalazło ono również kilka zastosowań w numerologii, jednakże jest to wiedza już dość 

zaawansowana i nie będziemy się nią tu zajmować. 

Ze starożytności przenosimy się prosto do renesansu, w którym to również prężnie 

rozwijała się matematyka i numerologia. Najwybitniejsze umysły tego okresu to między 

innymi Leonardo Da Vinci, prawdziwy człowiek renesansu o wielu talentach i 

zdolnościach. Wyprzedził on swoją epokę o kilka kolejnych. Próbował on odnaleźć złotą 

proporcję, rozwiązać problemy kwadratury koła czy trysekcji koła a nawet duplikacji 

sześcianu. Nie są to na pierwszy rzut oka proste zagadnienia, jednakże odkrycia w nich 

poczynione przyczyniły się do rozwoju barier numerologicznych oraz przedmiotów z 

wpisanymi w nie liczbami.  Da Vinci obmyślił również sposób obliczania długości życia 

danej osoby bazując na jej dacie urodzenia i kilku zgrabnych przekształceniach 

matematycznych, o których mowa w dalszej części podręcznika. Nie spotkał się z 

zadowoleniem inteligencji swoich czasów gdy przedstawił im ten sposób, został on 

odnaleziony w jego zapiskach kilka wieków później. Kolejną osobą jest pochodzący z 

Polski Mikołaj Kopernik. Wybitny astronom, filozof, fizyk i matematyk. Przyczynił się bardzo 

w dziedzinie astronomii i astrologii. Jedna z jego prac traktujących o trygonometrii 

znacznie pomogła w wyliczaniu wielkości bariery numerologicznej. 

W mgnieniu oka z renesansu przenosimy się w kolejne epoki, do kolejnych ważnych 

osobistości wybitnych matematyków. Na pierwszy ogień weźmy François’a Viète’a. Jako 

pierwszy wprowadził on w matematyce litery jako stałe niektórych wartości. 

Numerologowie tamtego okresu szybko pochwycili pomysł i zastosowali go do tworzenia 

ciągów numerologicznych. Dzięki temu dzisiaj mamy bardzo ładnie uporządkowane 

ciągi, które nie są tak chaotyczne jak były chociażby w renesansie. Kolejną osobą jest 

Blaise Pascal, który w zasadzie udoskonalił to co zrobił wcześniej Viète. Więc dlaczego o 

nim mówimy? Był wybitnym matematykiem i fizykiem co poświadczyć może fakt, że od 

jego nazwiska pochodzi jedna z jednostek układu SI – Pascal, który opisuje ciśnienie. 

Następny wybitny matematyk i fizyk to Isaac Newton, w oparciu o jego prace między 

innymi na temat grawitacji numerologowie byli w stanie stworzyć bariery odporne na 

niektóre przedmioty oraz lepiej układać ciągi liczb wpisywane w przedmioty użytkowe. 

Warto również wspomnieć o Johannesie Keplerze, którego prace przyczyniły się do 

rozwoju fizyki, astronomii i astrologii. Niektóre z jego pomysłów również wykorzystali 

numerologowie. 
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Numerologia współcześnie 
 

Współcześnie numerologia rzadko wykorzystywana jest w którejkolwiek z dziedzin życia 

codziennego. Coraz mniej osób postanawia kształcić się w tej dziedzinie przez co powoli 

zanika ona w gąszczu bardziej atrakcyjnych dla czarodziejów jak zaklęcia czy eliksiry. W 

mugolskim świecie numerologia jest również mało popularna wśród wróżbitów. Więcej 

osób interesuje się matematyką i fizyką niżeli numerologią, która uznawana jest za 

pseudonaukę, nie mającą racjonalnych podstaw. Wiele osób nie rozumie prawdziwej 

istoty tej dziedziny, przez co porzucają jej naukę jeszcze przez rozpoczęciem. Pomimo 

wszelkich przeciwności losu i małej ilości osób zainteresowanych wciąż istnieją osoby 

zapalone tym tematem. Aktualnie wciąż trwają badania nad używaniem numerologii na 

skalę masową. Badane są między innymi metody szybkiego tworzenia barier czy 

wspomagania podczas leczenia różnorakich chorób. Dziedzina ta póki jest na tyle 

nieodkryta, że co chwilę pojawiają się nowe wynalazki i nowe informacje na jej temat. 

Bardzo możliwe że już za kilka lat numerologia nie będzie kryła przed nami żadnych 

tajemnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Numerologia – magia cyfr 

  Strona  | 7 

 

Rozdział II 
LICZBY W TEORII 

Alfabet numerologiczny i redukcja teozoficzna 
 

Aby poznać numerologię w pełni i umieć zastosować ją w praktyce najpierw należy 

zrozumieć i nauczyć się teorii. Zacznijmy więc od podstaw – alfabet numerologiczny. Jest 

to zbiór liter i odpowiadających im liczb, proste prawda? Wykorzystujemy go m.in. do 

obliczania wibracji.  

 

 

Alfabet pitagorejski 

Powyższa tabela przedstawia alfabet pitagorejski opisany przez Pitagorasa. Jak widać, w 

pierwszym wierszu wpisane są cyfry od 1 do 9 a pod nimi odpowiadające im litery z 

alfabetu łacińskiego. Odczytywanie cyfr przyporządkowanych do liter z tej tabeli jest 

dziecinnie proste, wystarczy znaleźć literę, którą chcemy odczytać i z górnego wiersza 

wybrać pasującą do niej cyfrę. Tak np. V to 4, P to 7 a K to 2 i tak dalej, i tak dalej... W 

tabeli nie ma jednak znaków specjalnych takich jak przegłosy, przedłużenia czy też tony 

występujące w niektórych językach. W tym wypadku należy sprowadzić literę z jednym z 

tych znaków specjalnych do jej "podstawowej" wersji tzn. „ä” na „a” czy „ō” na „o”. 

„Müller” → „Muller” 

„Naleśnik” → „Nalesnik” 

Kolejnym ważnym narzędziem w numerologii jest redukcja teozoficzna. Polega ona na 

zsumowaniu cyfr odpowiadających danej literze w słowie czy też zdaniu bądź w 

przypadku różnych wibracji np. imienia i nazwiska. Może być także zwykłą sumą cyfr np. 

w dacie urodzenia.  
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Aby wykonać redukcję teozoficzną danego słowa czy też zdania najpierw musimy 

podstawić zamiast liter cyfry wzięte z tabeli alfabetu pitagorejskiego. 

„Müller” → „Muller” → 433359 

Gdy podstawiliśmy już cyfry zamiast liter w słowie czy też zdaniu możemy wykonać 

redukcję teozoficzną. 

4+3+3+3+5+9=27 

Jeżeli po redukcji teozoficznej wynikiem jest liczba dwu lub nawet trzy cyfrowa należy 

wykonać kolejną redukcję teozoficzną tak by zejść do jednej cyfry. 

2+7=9 

I oto nasz wynik, którym jest cyfra 9. Wychodzi więc na to, że redukcją teozoficzną 

niemieckiego nazwiska „Müller” jest cyfra 9. 

 

Liczby karmiczne i mistrzowskie 
 

Zanim zaczniemy obliczać nasze pierwsze wibracje, czy to te potrzebne do stworzenia 

portretu numerologicznego czy też te, które nie są do niego potrzebne przyda się wiedza 

o tak zwanych liczbach mistrzowskich i karmicznych. 

 Zacznijmy może od liczb karmicznych tak jak zawarte jest w tytule tego paragrafu. Są to 

liczby określające sprawy zaległe, te których nie wykonaliśmy. Do liczb karmicznych 

należą 13, 14, 16, 19 i 26. Opisy tych liczb są bardzo proste i bardzo krótkie, 13 to dług 

pracy, 14 to dług nadużywania wolności, 16 to dług rodziny i związków, 19 to dług 

władzy natomiast 26 to dług ciała i relacji międzyludzkich. Ich interpretacje mogą być 

różne w zależności od prowadzonego przez nas trybu życia. Aby poprawnie 

zinterpretować liczby karmiczne należy przyjrzeć się swojej przeszłości i określić co było w 

niej nie tak pod względem jednej z tych liczb a następnie próbować się poprawić.  

Następną grupą liczb zawartych w tytule paragrafu są liczby mistrzowskie. Osoby, 

których wibracja daty urodzenia wypada właśnie na jedną z liczb mistrzowskich 

uważane są za wyjątkowe. Liczby mistrzowskie to kolejno 11, 22, 33 i 44. Ich opisy, tak 

samo jak w przypadku liczb karmicznych, są bardzo krótkie i wyglądają następująco: 11 

to stara dusza, 22 to architekt, 33 to nauczyciel a 44 to twórca i niszczyciel. Interpretacja 

tych liczb podana jest w zbiorze na końcu rozdziału. 
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Czym są wibracje i jak je obliczyć? 
 

Umiejętność odczytywania cyfr z tabeli alfabetu pitagorejskiego oraz redukcji 

teozoficznej jest niezbędna by obliczać wibracje. Jednak czym one są? Jest to redukcja 

teozoficzna pewnych danych osoby, której cechy chcemy sprawdzić. Mogą to być np. 

imię i nazwisko, data urodzenia czy też podpisu nazywanego pseudonimem.  

Pierwszą wibracją, którą nauczymy się obliczać będzie Wibracja Urodzenia. Jest ona 

najłatwiejsza do obliczenia, ponieważ nie trzeba nic podstawiać a obliczona wartość 

zawsze będzie stała – nikt nie zmienia daty urodzenia do końca życia, a przynajmniej nie 

tak często jak imię czy nazwisko. Aby ją obliczyć należy zapisać swoją datę urodzenia na 

kartce i usunąć wszystkie kropki tak by powstał ciąg cyfr. 

15.06.2038 → 15062038 

Następnie stosujemy redukcję teozoficzną do momentu uzyskania wyniku 

jednocyfrowego lub jednej z liczb mistrzowskich czy też karmicznych. 

1+5+0+6+2+0+3+8=25 → 2+5=7 

Wychodzi więc na to, że Wibracją Urodzenia tej osoby jest 7. Dzięki temu możemy 

dowiedzieć się czegoś odczytując odpowiedni opis z listy znaczeń liczb w numerologii, 

która podana jest w kolejnych rozdziałach. 

 

 

Następną wibracją, którą nauczymy się obliczać będzie Wibracja Imienia i Nazwiska. 

Dzieli się ona na dwie „podwibracje” Wibrację Życia Wewnętrznego i Wibrację Ekspresji 

Życiowej, które łączą się w Wibrację Celów Życiowych. Brzmi bardzo skomplikowanie a w 

rzeczywistości jest dziecinnie proste. Na początku zacznijmy od zapisania na kartce 

swojego pełnego imienia lub też imion i nazwiska, kluczowe jest by było ono pełne. 

Crispin Margel 

Następnie podstawiamy liczby, jednakże w specyficzny sposób. Wszystkie cyfry 

odpowiadające samogłoskom należy wypisać nad imieniem i nazwiskiem – jest to 

Wibracja Życia Wewnętrznego. Natomiast wszystkie cyfry odpowiadające spółgłoskom 

zapisujemy pod imieniem i nazwiskiem – Wibracja Ekspresji Życiowej.  

99 15 

Crispin Margel 

39175 4973 

Teraz możemy wykonać redukcję teozoficzną zarówno dla cyfr na górze jak i tych na 

dole. 
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9+9+1+5=24 → 2+4=6 

3+9+1+7+5+4+9+7+3=48 → 4+8=12 → 1+2=3 

Wychodzi nam więc, że Wibracją Życia Wewnętrznego jest 6 a Wibracją Ekspresji 

Życiowej jest 3. Następnym krokiem jest zsumowanie obydwu wibracji i ewentualne 

wykonanie redukcji teozoficznej. 

3+6=9 

Jest to Wibracja Celów Życiowych, którą jest cyfra 9. Jest to kolejny element potrzebny 

do utworzenia pełnego portretu numerologicznego. Odpowiedni opis odczytujemy z listy 

znaczeń liczb w numerologii. 

 

Ostatnią już wibracją potrzebną do utworzenia portretu numerologicznego jest Wibracja 

Podpisu. Jest ona podobna do Wibracji Imienia i Nazwiska, zamiast imienia i nazwiska 

wpisujemy na kartkę swój pseudonim i podstawić do niego odpowiednie cyfry z tabeli 

alfabetu pitagorejskiego. 

Cris → 3991 

Następnie wykonujemy redukcję teozoficzną tak samo jak w poprzednich wibracjach. 

3+9+9+1=22 → 2+2=4 

Wychodzi nam, że Wibracją Podpisu jest cyfra 4. Dzięki temu możemy wykonać pełny 

portret numerologiczny. 

 

Portret numerologiczny 
 

Portret numerologiczny stanowi spis wszystkich cech, silnych stron, słabości i innych tym 

podobnych rzeczy o danym człowieku. Aby poprawnie go wykonać musimy obliczyć 

wszystkie wibracje pokazane w poprzednim podrozdziale. Przypomnijmy więc wszystkie 

dane obliczone wcześniej. 

Wibracja Imienia i Nazwiska - 9 

Wibracja Urodzenia - 7 

Wibracja Podpisu – 4 

Chcąc poprawnie zinterpretować portret numerologiczny należy pamiętać, by nie 

interpretować tylko jednej liczby, ponieważ wszyscy jesteśmy kombinacją liczb. Na 

początek interpretujemy Wibrację Urodzenia, następnie Wibrację Imienia i Nazwiska a na 

końcu Wibrację Podpisu. Elementy, które będą powtarzać się w interpretacjach 
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wszystkich trzech wibracji będą właściwym portretem numerologicznym, natomiast 

elementy występujące tylko w poszczególnych stanowią portret poboczny. 

 

Wibracje poza portretem numerologicznym 
 

Poza wibracjami niezbędnymi do obliczenia pełnego portretu numerologicznego istnieją 

również te, które są do niego kompletnie nie potrzebne. Nie często nazywane są one 

wibracjami, częściej w różnych publikacjach będą one opisane po prostu krótkim 

opisem ich działania. Jak na przykład długość życia danej osoby, nie ma w nazwie 

słowa wibracja. Pomimo, że nie są to wibracje to przydatnym jest wiedzieć jak je 

obliczać. 

 

Pierwszą wibracją, a w zasadzie przepowiednią, którą nauczymy się obliczać będzie 

długość życia danej osoby. Na początek musimy mieć datę urodzenia osoby, której 

długość życia chcemy obliczyć. Standardowo już wypisujemy ją sobie na kartce i 

wykonujemy redukcję teozoficzną. 

27.06.2045 → 2+7+0+6+2+0+4+5=26 → 2+6=8 

Wychodzi nam cyfra 8, omijamy oczywiście liczby karmiczne jak i mistrzowskie. Następnie 

do powstałej nam cyfry dodajemy liczbę 13 powszechnie uważaną za liczbę pechową i 

przynoszącą nieszczęście, z których największym jest śmierć. Po dodaniu mnożymy tak 

powstałą liczbę 5-cio krotnie i powstała w ten sposób liczba wyznacza długość życia. 

8+13=21 → 21*5=105 

Kolejną wibracją-przepowiednią jest wybranie idealnego imienia dla dziecka. Aby 

obliczyć takie imię na początek musimy poczekać aż dziecko się urodzi. Jest to 

niezbędne ponieważ potrzebujemy jego daty urodzenia. Gdy dziecko się już urodziło a 

cała rodzina promienieje szczęściem możemy przystąpić do obliczania imienia. Na 

początek wykonujemy dobrze już znaną wszystkim redukcję teozoficzną. 

17.11.2039 → 1+7+1+1+2+3+9=24 → 2+4=6 

Wychodzi nam w tym przypadku cyfra 6. Teraz zaczyna się największa zabawa w 

obliczeniach ponieważ metodą prób i błędów musimy wybrać takie imię spasowane z 

nazwiskiem by wynik redukcji teozoficznej dał dokładnie, w tym przypadku, cyfrę 6. 

Najlepszą metodą jest zrobienie najpierw redukcji teozoficznej nazwiska i wypisanie kilku 

imion oraz obliczenie ich redukcji. Później zostaje tylko dodawanie imienia do nazwiska 

dopóki dopóty się nie trafi. 
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Ostatnią już wibracją z tych poza portretu jest wybranie idealnej daty ślubu. Na początek 

musimy znać datę urodzenia naszą oraz partnera, z którym bierzemy ślub. Następnie 

wyznaczamy sobie jakąś hipotetyczną datę ślubu. Wykonujemy na nich tym razem nie 

redukcję teozoficzną a obliczenie roku osobistego.  Polega ono na tym, że dodajemy 

dzień i miesiąc z daty urodzenia oraz rok ślubu. Wykonujemy tą operację zarówno dla 

nas jak i partnera, z którym bierzemy ślub. 

24.12.2012 i 14.07.2039  → 2+4+1+2+2+3+9=23  → 2+3=5 

Wychodzi nam więc, że ślub odbędzie się w piątym roku osobistym tej osoby. Teraz 

należy zinterpretować co przyniesie ten rok w związku. 

 

Interpretacja lat osobistych przy ślubach 
 

Małżeństwa nie powinno się zawierać w 9 Roku Osobistym, gdyż jest to czas na robienie 

porządków, kończenie starych spraw. W tym czasie nie powinno zawierać się małżeństw, 

podpisywać umów o pracę, kupować mieszkania itp. Jest to okres rozwiązywania starych 

więzów, oczyszczania, a nie rozpoczynania nowych spraw, związków, przedsięwzięć. 

Związek małżeński, który zostaje zawarty w 9 Roku Osobistym skazany jest na porażkę. 

Kolejnym niekorzystnym Rokiem jest Rok Osobisty 5, w którym do głosu dochodzi dużo 

emocji, jest rokiem bardzo energetycznym, czy "zakręconym". W tym przypadku można 

doświadczyć kwestii związanych z nauką korzystania z własnej wolności tak, by nie ranić 

przy tym innych, zwłaszcza swoich najbliższych. Zawarcie związku małżeńskiego w tym roku 

przynosi zazwyczaj doświadczenie romansów, rozwiązłości, kochliwości czy uzależnień. 

Wybór 7 Roku Osobistego oznacza, że będziemy żyli obok siebie, a nie razem z sobą. 7 

Rok jest to czas do przerabiania własnego wnętrza, otwarcia się na naukę oraz 

duchowość. 7 przynosi mądrość, intuicję, wiedzę, ciekawość świata, a z drugiej strony 

daje poczucie izolacji, wyobcowania, a dla związku - poczucie samotności. Zatem może 

być tak, że zamiast iść przez życie razem, będziecie żyć obok siebie. 

W 4 Roku powinniśmy skoncentrować się przede wszystkim na pracy, można uznać, że 

do zawierania związku jest to neutralny rok, z pewnością przyniesie stabilność oraz długie 

bycie w związku, ale mało radości, szaleństwa. Można zatem uznać, że jeśli ktoś oczekuje 

pewności związku, to może zdecydować się na wybór tego roku. 

Najkorzystniejszym rokiem na zawarcie związku małżeńskiego jest Rok Osobisty 6. Jest to 

rok, który ukierunkowany jest na miłość, odpowiedzialność, harmonię oraz opiekę nad 

dziećmi i partnerem.  

Kolejnym korzystnym rokiem jest Rok Osobisty 3, który odpowiada za komunikację, 

miłość, zrozumienie, związek będzie twórczy, przyniesie szczęści oraz pomyślność. 

Zawieranie małżeństwa w Roku 8 także daje wiele szczęścia. Zwłaszcza w zakresie 

finansów, gdyż może nieść ze sobą podniesienie statusu społecznego i finansowego, 

uczciwość oraz wierność. 
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Podsumowując: najlepszy rok to 3 i 6, ale również 1, 2 i 8. Unikajmy zatem Roku 

Osobistego 5, 7 oraz 9. 

 

Znaczenie i symbolika liczb 

Jedynka - 1 
Osoby z wibracją cyfry 1, to urodzeni przywódcy, którzy nie znoszą autorytetów nad sobą 

i za wszelką cenę pragnące  zachować swoją niezależność. Pewne siebie, przebojowe, 

skuteczne w działaniu, pełne charyzmy jedynki, mają w sobie naprawdę duży potencjał 

energetyczny i poczucie samodzielności. Odczuwają silną potrzebę samodoskonalenia 

się. Są bardzo kreatywne, potrafią wykazywać własną inicjatywę, nie mają problemów z 

komunikatywnością, potrafią wspaniale przemawiać. Najlepiej wychodzi im realizacja 

krótkoterminowych działań. 

Dwójka - 2 
Osoby z wibracją liczby dwa są uważane za spokojne, wrażliwe, delikatne. Posiadają 

umiejętność słuchania innych, jak i również udzielania trafnych, pomocnych rad. Są 

taktowne, dyplomatyczne, cierpliwe, opanowane, nawet w trudnych sytuacjach 

zachowują stalowe nerwy. Umiejętność mediacji. Dwójki są lubiane za dzięki wrodzonej 

łagodności, usłużności i lojalności. Można im zaufać i na nich polegać. Chętnie udzielają 

pomocy, potrzeby bliskich są dla nich równie ważne, jak potrzeby własne. Nie lubią się 

wyróżniać, są raczej powściągliwe, skromne. Ich zaletą jest również gościnność, 

towarzyskość, umiejętność współpracy, uczuciowość. W życiu starają się dążyć do 

równowagi, bezpieczeństwa uczuciowego. Ich sfera emocjonalna jest mocno 

rozwinięta, związki, partnerstwo są dla dwójki niezwykle ważne. Dwójki są raczej 

niepewne siebie i nieśmiałe, czasami utrudnia im to kontakty z ludźmi, niechętnie ryzykują 

i boją się nowych sytuacji. Nowe znajomości też ich stresują, mimo dużej towarzyskości 

dwójek. Stworzenie satysfakcjonującego związku jest dla nich bardzo ważne, sprawy 

materialne mają mniejsze znaczenie. Kochanie i bycie kochanym, jest dla nich sprawą 

priorytetową i jeśli w życiu uczuciowym pojawiają się niepowodzenia i brak satysfakcji, to 

niestety dwójki bardzo mocno to przeżywają, często do tego stopnia, że w rezultacie 

wpędzają się w depresyjne nastroje, uciążliwe huśtawki emocjonalne, płaczliwość i 

nadwrażliwość.  Dwójki są wyrozumiałe, tolerancyjne, wybaczają krzywdy, ale nie 

potrafią one o nich zapomnieć, mają one skłonność do rozpamiętywania ich i 

roztrząsania na nowo trudnych spraw. Dwójki są przyjacielskie, mogą niestety łatwo 

poddawać się wpływom innych, bardziej przebojowych osób. Ich słabe strony to zbyt 

idealistyczne spojrzenie na związki, miłość, co może być przyczyną trudności ze 

znalezieniem odpowiedniego partnera/partnerki. Dwójki bardzo cenią sobie życie 

domowe, nie lubią hucznych imprez, wolą te bardziej kameralne, w towarzystwie swoich 

najbliższych, wypróbowanych przyjaciół. 
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Trójka - 3 
Trójki są osobami o niezwykłych umiejętnościach adaptacyjnych, potrafią one 

dostosować się do każdego środowiska, sytuacji. Cechuje je różnorodność 

zainteresowań, komunikatywność, bardzo wielka potrzeba ekspresji. Trójki są niezwykle 

żywiołowe, bardzo dynamiczne, uśmiechnięte, wesołe i życzliwe. Ich grono znajomych 

jest zazwyczaj bardzo szerokie. Wrodzona serdeczność, łatwość w komunikowaniu się, 

sprawia, że ludzie cenią sobie towarzystwo trójek. Osoby z opisywaną wibracją, nie 

znoszą stagnacji, braku działania, monotonii, są niezwykle aktywne, mają otwarty umysł, 

głowę pełną pomysłów, często szalonych i nie boją się ryzyka. Wysoki poziom adrenaliny 

działa na nich pozytywnie, bo trójki to osoby odważne i lubiące siebie sprawdzać w 

różnorodnych sytuacjach, nawet jeśli są one stresujące i innych mogą napawać lękiem. 

Skłonność do ryzyka sprawia, że mogą dosyć często popadać w tarapaty, bądź 

znajdować się w trudnych sytuacjach. 

Czwórka - 4 
Osoby z numerologiczną wibracją cyfry cztery, to osoby poważne, powściągliwe, 

przywiązane do rutyny, dbające o porządek, doceniające wartość pracy. Czwórki mają 

łagodne usposobienie, są raczej zamknięte w sobie, ostrożne, solidne i godne zaufania. 

Są pracowite, skrupulatne i systematyczne. Mają duże pragnienie spełnienia w pracy. W 

uczuciach ważna jest dla nich stabilność, trwałość, bardzo cenią wierność, są oddane. 

Czwórki mogą mieć problemy z wyrażaniem uczuć, ludzie często odbierają je jako osoby 

niedostępne, wręcz chłodne. Raczej trudno im mówić o swoich potrzebach, często są 

zdominowane przez partnera, a to za sprawą ich bardzo łagodnego charakteru i 

uległości. Nie lubią konfliktów, więc wiele spraw wolą przemilczeć, zamiast otwarcie 

wyrażać swoje niezadowolenie. Czwórki są dobrze zorganizowane, zdyscyplinowane, 

wytrwałe w dążeniach, w pracy potrafią zachować zimne nerwy, są opanowane. 

Posiadają zmysł praktyczny, są sumienne, odporne na stres. Muszą szczególnie uważać, 

by nie popaść w pracoholizm. 

Piątka - 5 
Piątki posiadają wielki ładunek energetyczny!  Są niezwykle żywiołowe, ekspansywne, 

pełne ruchu, komunikatywne, wyluzowane i wesołe. Łatwo nawiązują kontakty z 

otoczeniem, posiadają umiejętność rozmawiania na prawie każdy temat. Są dobrymi 

mówcami, ale potrafią być również wspaniałymi słuchaczami. Wrodzony dynamizm, 

wdzięk, magnetyzm pomaga im w zjednywaniu ludzi, sprawia, że mają one szerokie 

grono przyjaciół i znajomych. Piątki mają dosyć zmienną naturę, czasami są wręcz 

nieprzewidywalne i działają zaskakująco. Dosyć często zmieniają swoje zainteresowania, 

są rozrywkowe i bardzo towarzyskie. Podobnie jak u numerologicznych trójek, posiadają 

one wspaniałe zdolności adaptacyjne do nowych miejsc i sytuacji. Piątki mają naturę 

odkrywców, uwielbiają zawierać nowe znajomości, badać nieznane miejsca, smakować 

nieznane dotąd potrawy. Bardzo ciekawi ich także człowiek, potrafią one zadawać 

mnóstwo pytań, w celu poznania drugiej osoby, ale za to mniej mówią o sobie… 

Numerologiczne piątki raczej nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, długo zajmuje im 
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znalezienie odpowiedniego miejsca w życiu, uwielbiają podróżować i prowadzą bujne 

życie towarzyskie. Przesiadywanie w domu, raczej je nudzi, wolą one spędzać czas w 

miejscach, w których coś się dzieje, są ludzie, muzyka, ruch. 

Szóstka - 6 
Szóstki ponad wszystko cenią sobie udane życie rodzinne. Są zdolne do największych 

poświęceń dla najbliższych. Numerologiczne szóstki z łatwością nawiązują kontakty z 

innymi, są osobami uczynnymi, pomocnymi, na których można polegać. Bardzo ważne 

jest dla nich życie w harmonii, najprawdziwszą satysfakcję daje im udane, ustabilizowane 

życie uczuciowe. Ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, uwielbiają czuć się 

potrzebni i ważni. Szóstki to urodzeni esteci, z dużym zamiłowaniem do sztuki i życia w 

komforcie. Są to osoby, które nie boją się zaangażowania uczuciowego, ale czują dosyć 

duży lęk przed odrzuceniem. Ich słabą stroną jest obwinianie się za niepowodzenia, 

problemy z podejmowaniem decyzji. Szóstki godzinami potrafią roztrząsać wszystkie za i 

przeciw, podejmować decyzję, by za chwilę znów zmienić zdanie. Nawet po dokonaniu 

wyboru potrafią jeszcze długo zastanawiać się nad jego słusznością. Osoby z wibracją 

cyfry sześć są opanowane, nie mają problemów z nadmierną wybuchowością, konflikty 

starają się rozwiązywać ze spokojem. Wobec bliskich są bardzo wymagające, stać je na 

surową krytykę i osądy. Ponadto szóstki wyróżniają się przenikliwością, 

odpowiedzialnością oraz umiejętnością dzielenia się z innymi. Nie są osobami pazernymi, 

są z natury hojne i dbają o potrzeby najbliższych. Są osobami towarzyskimi, uwielbiają 

przebywać z innymi ludźmi, wymieniać poglądy, słuchać i doradzać. Szóstki dla dobra 

swojej rodziny, są w stanie poświęcić naprawdę wiele. Są to osoby także wrażliwe, 

posiadające dar analizowania i trafnych osądów. Ludzie chętnie korzystają z dobrych 

rad szóstek. 

Siódemka - 7 
Osoby posiadające wibrację cyfry siedem, to urodzeni perfekcjoniści. W każdej 

dziedzinie życia starają się być najlepsze. Siódemki bardzo skupiają się na swoim życiu 

wewnętrznym, mają naturę refleksyjną, analityczny umysł, są raczej skryte, mogą 

wydawać się chłodne i niedostępne. Mają doskonale rozwiniętą intuicję, są dociekliwe, 

inteligentne, chętnie zgłębiają tajniki wiedzy,  ich zamiłowanie do nauki nie wygasa przez 

całe życie. Samodoskonalenie się jest dla nich niezwykle ważne. Odczuwają dużą 

potrzebę przestrzeni. Posiadają zmysł artystyczny, są pomysłowe, mają naturę 

odkrywców. Siódemki są dyskretne, kulturalne, posiadają umiejętność słuchania innych, 

są raczej tajemnicze, ale to, jak również wrodzony magnetyzm, sprawia, że ludzie lgną 

do siódemek i uwielbiają z nimi przebywać. Siódemki posiadają zdolność błyszczenia w 

towarzystwie. Są życzliwe, cierpliwe, mogą wydawać się mało przystępne i obojętne, ale 

tak naprawdę bardzo zależy im na pozyskaniu szacunku i zaufania, otoczenia. 

Ważna jest dla nich opinia innych, źle znoszą krytykę, choć starają się tego nie 

pokazywać na zewnątrz. Siódemki najbardziej cenią sobie spokój, uwielbiają zaszywać 

się w domu i w samotności zgłębiać interesujące je tematy. Poznanie intelektualne 

sprawia jej największą satysfakcję. 
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Ósemka - 8 
Ósemki są bardzo pracowitymi osobami, a ich ambicja, wytrwałość, konsekwencja w 

działaniu i upór, pozwala osiągnąć wytyczone cele i sukcesywnie wspinać się po 

szczeblach kariery. Osoby z wibracją liczbową osiem, mają wspaniałe zdolności 

organizacyjne, a także umiejętność zarządzania. Mają one bogatą osobowość, są 

praktyczne, zorganizowane, nie poddają się łatwo, nawet mimo niesprzyjających 

okoliczności nie załamują się, walczą do samego końca. Do swoich celów zmierzają z 

uporem, są systematyczne i zawzięte. Ósemki nie lubią niejasnych sytuacji, 

dwuznaczności, fałszu i hipokryzji. Zawsze grają w otwarte karty, nie lubią plotek ani 

niedomówień. Jeśli cokolwiek je irytuje, drażni, potrafią szczerze mówić o swoim 

niezadowoleniu. Ósemki są przedsiębiorcze i mają wspaniały dar przekonywania innych. 

Mają one zrównoważoną naturę. Ponadto ósemki są osobami uczciwymi, o dużym 

poczuciu sprawiedliwości. Bardzo wymagające,  solidne, odczuwają potrzebę spełniania 

się w konkretnej dziedzinie, nie lubią się rozpraszać, wolą zostać świetnymi specjalistami w 

wybranej przez siebie profesji. Energiczne i odporne na stresy, uchodzą za bardzo silne 

osobowości. Ósemki nie pozwalają na pokazanie swojej słabości, mają twardy 

charakter, są niezwykle opanowane. Ósemkom łatwiej niż innym  wychodzi osiąganie 

swoich celów. Są niezwykle odważne, uwielbiają wyzwania, nie boją się ryzykować. 

Ludzie zazdroszczą im przebojowości, uporu i niezwykłej wytrwałości i konsekwencji w 

dążeniu do upragnionych celów. Dla ósemek bardzo ważna jest pozycja, osiąganie 

wysokich stanowisk, a co za tym idzie, satysfakcja materialna. Ósemki potrafią wybić się 

ponad przeciętność, dzięki ich ogromnej ambicji i zawziętości, dostają to, czego 

zapragną. Mają one świetny zmysł do interesów, ich zapał, niesamowite pokłady energii, 

wewnętrzna dyscyplina, zdolności przywódcze potrafią zaprowadzić ich naprawdę 

wysoko.  Ósemki muszą uważać, by ich życie nie zostało zdominowane przez świat 

materialny. Poprzez intensywne życie zawodowe, mogą zaniedbywać swoich 

najbliższych. Ósemki są opanowane, ale w przypadku dużego zdenerwowania potrafią 

wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Ich wielkie ambicje powodują, że biorą one zbyt wiele na 

swoje barki, podejmują masę wyzwań, czasami doprowadzają się do stanu frustracji, 

uczucia niezadowolenia i niezaspokojenia. 

Dziewiątka - 9 
Osoby z wibracją cyfry 9 są niezwykle uczuciowe, pełne pasji, idealistycznie nastawione 

do życia, posiadają ogromną potrzebę pomagania innym. Bogate, miłe usposobienie. 

Chęć dzielenia się z innymi, przekazywania nabytej wiedzy, mądrości, altruizm, 

tolerancyjność, opiekuńczość. Dziewiątki są zdolne do poświęceń, dobro innych jest dla 

nich bardzo ważne, nie są one nieczułe na potrzeby innych. Z natury uczynne, oddane i 

życzliwe dziewiątki mają szerokie grono przyjaciół. Dziewiątki są ponadto lojalne, można 

im zaufać i na nich polegać. Uwielbiają zawierać nowe znajomości. Odczuwają wielką 

potrzebę doskonalenie swojego wnętrza. Fascynują je inne kultury, chętnie wybierają się 

w nieznane miejsca, są raczej niespokojnymi duszami, choć z pozoru mogą wydawać się 

osobami poukładanymi i bardzo opanowanymi. Dziewiątki posiadają doskonałe 

umiejętności komunikacyjne. Są wyrozumiałe, współczujące, uczuciowe. Odznaczają się 

dużym zainteresowaniem dla innych ludzi. Egoizm, egocentryzm to uczucia obce dla 
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dziewiątek. Osoby z opisywaną wibracją są towarzyskie, a wszelkie spotkania z innymi 

osobami, wymiana poglądów, komunikacja na szeroką skalę działa na nie bardzo 

stymulująco. Dziewiątki mają silnie rozwiniętą intuicję, ze wszystkich wibracji 

numerologicznych, są na najwyższym etapie rozwoju duchowego. Cechuje ich ponadto 

otwartość na drugiego człowieka, świat i naukę. Dziewiątka to sługa innych, potrafi 

zdobyć się na wielkie poświęcenia. Satysfakcja emocjonalna jest zależna u dziewiątek, 

od tego, jak wiele uda się im zrobić dla innych ludzi. Opisywana wibracja należy do 

mistyków, wizjonerów, altruistów, misjonarzy. Dziewiątki żyją humanistycznymi ideałami, 

posiadają one niezwykły dar przewidywania, odczuwają wielką potrzebę przestrzeni.  Są 

bardzo wrażliwe, czułe na krzywdy innych, chętne do pomocy, marzą o większej 

sprawiedliwości na świecie. Ponadto dziewiątki zaliczają się do osób hojnych, 

szlachetnych, mających dobre intencje, życzliwych i wyrozumiałych. Uważa się 

dziewiątki za trochę oderwane od rzeczywistości, za bujające w obłokach, zbyt 

idealistycznie patrzące na świat. Źle znoszą rutynę, są niekonwencjonalne, pomysłowe i 

serdeczne. Cechuje je duża życzliwość, bezinteresowność, również impulsywność. Myli się 

ten, kto uważa dziewiątki za spokojne, łagodne osoby. Dziewiątki są pełne dynamizmu, 

potrafią być wybuchowe, gwałtowne i niezwykle uparte. Mają tendencje do dominacji. 

Często cechuje je nadopiekuńczość, mogą mieć skłonność do uszczęśliwiania innych na 

siłę. Idealizowanie innych i wiara, że ludzie najczęściej kierują się dobrymi intencjami, 

może doprowadzić do tego, że zostają one wykorzystywane. Ich bogate życie 

wewnętrzne powoduje, że nie zawsze są rozumiane przez innych. Dziewiątki mogą być 

uważane za ekscentryczne, żyjące w innym świecie. 

Jedenastka - 11 
Wibracja 11 oznacza inteligencję, bystrość umysłu, sukces, władzę. Numerologiczne 

jedenastki rzadko pozostają niezauważone, są uznawane za osoby wyjątkowe z silną 

osobowością. Cechuje je kreatywność, uduchowienie w wysokim stopniu, odwaga, 

humanitaryzm, idealistyczne podejście do świata, chęć tworzenia i uczestniczenia we 

wzniosłych przedsięwzięciach. Mają wielki dar przekonywania i charyzmę. Uważa się, że 

osoby posiadające tę wibrację mają szczęście w każdej dziedzinie, prócz sfery 

materialnej. Jedenastkom łatwiej jest osiągnąć uznanie i sławę. Ich zadaniem jest 

dzielenie się posiadaną wiedzą, nauczanie, pomoc, wsparcie, poświęcanie się dla 

innych. W wybranej przez siebie dziedzinie mają szansę stać się mistrzami. Obdarzone 

wspaniałą intuicją, uduchowione, otwarte na drugiego człowieka, współczujące, 

tolerancyjne jedenastki nie mają problemów z pozyskaniem zaufania i szacunku wśród 

ludzi. Jedenastki mają przenikliwe umysły i wspaniały dar przewidywania, wspaniale 

sprawdzają się w dziedzinach takich jak astrologia i w innych naukach ezoterycznych. 

Mogą być również wspaniałymi nauczycielami, psychologami, a także artystami. 

Uzdolnienia artystyczne to ich kolejna zaleta. Jedenastki pozostają wierne swoim 

ideałom, nie ulegają wpływom innych ludzi i nie są konformistami. Uparcie trzymają się 

swoich zasad. Nawet w obliczu wielkich osiągnięć potrafią zachować skromność, 

ponieważ to, co robią nie jest na pokaz i dla zdobycia poklasku i uznania. 

Bezinteresowność, wielkoduszność, serdeczność i chęć służenia innym, gotowość do 

pomocy sprawia, że stają się wzorem godnym do naśladowania. Jedenastki mają wiele 

talentów, moc i możliwości, ale nie w każdym przypadku zostają one dobrze 
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wykorzystane. Realizacja negatywna opisywanej wibracji może  przejawiać się w 

egocentryzmie, oderwaniu od rzeczywistości, zbytnim idealizowaniu, odczuwaniu 

napięcia. Ponadto możliwe są wahania nastroju, melancholia, nieśmiałość, brak wiary w 

siebie, niedowartościowanie nawet mimo wielu sukcesów i dokonań. W miłości 

jedenastki są bardzo oddane, wierne, kochające i czułe. Długo szukają swojego ideału, 

ale gdy znajdują to potrafią kochać całym sercem i nie mają problemów z 

dochowaniem wierności. Jedenastki są stałe w uczuciach, cenią stabilizację i 

bezpieczeństwo emocjonalne. 

Dwudziestka dwójka - 22 
Posiadanie tej wibracji liczbowej oznacza ogromną wiedzę, geniusz, wielką moc 

tworzenia. Zadaniem dla numerologicznej 22, jest służenie ludzkości, praca na jej rzecz. 

Jest to wibracja osób, które mają ogromny wręcz potencjał energetyczny, potrafiących 

osiągnąć sukcesy na wielką skalę w wybranych przez siebie dziedzinach. Jeśli dana 

energia zostanie spożytkowana we właściwy sposób, możliwe są dokonania, które 

przynoszą wielki zysk i uznanie, jeśli natomiast wibracja ta zostanie wyrażona negatywnie, 

można spodziewać się naprawdę nieprzyjemnych rzeczy, zaburzeń psychicznych, 

nieszczęście, uczucie wielkiej klęski, depresję, ruinę. Należy wystrzegać się niezdrowego 

egoizmu, chorych ambicji i skupiania się na sprawach materialnych. Podążanie 

właściwą drogą i wypełnianie misji, którą powierzono numerologicznym 22, pomoże 

zdobyć najwyższe szczyty. 22 powinno pamiętać, że ich trudy i praca, mają służyć dobru 

ludzkości. Osoby z tą wibracją to prawdziwi geniusze, ludzie czyny, często wynalazcy, 

osoby sławne i bogate. Wspaniale spełniają się w sferze materialnej, ale muszą uważać, 

by nie przesłoniła im ona życia. 22 mają skłonność do zaniedbywania najbliższych, grozi 

im pracoholizm. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwość w rozwiązywaniu problemów, 

osiąganie celów, które sobie wytyczyli, często takich, o jakich osoby obdarzone innymi 

wibracjami, mogą tylko pomarzyć. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, potrafią 

znaleźć rozwiązanie, pomaga im w tym ich perspektywiczne myślenie, łatwość w 

pokonywaniu przeszkód. 

Trzydziestka trójka - 33 
Jest to wibracja, która uosabia wiedzę, mądrość, harmonię, tolerancję, wyrozumiałość, 

spełnienie. Ponadto, osobom z tą liczbą mistrzowską, przypisuje się wspaniałomyślność, 

szlachetność, kierowanie się w życiu dobrymi intencjami, współczucie, wrażliwość i 

wielkie uduchowienie. Oznacza łagodne usposobienie, oddanie, ciepło i opiekuńczość 

w szerokim zakresie. Jeśli wibracja jest wyrażana pozytywnie, to mamy do czynienia z 

człowiekiem spełnionym, zrównoważonym, roztaczającym opiekę nad innymi, służącym 

radą i pocieszeniem. Ponadto osoby takie są zawsze chętne do pomocy, wyzbyte 

egoizmu, kierują się dobrem innych, mają wewnętrzne poczucie sprawiedliwości, są 

cierpliwe, wyrozumiałe i uczciwe. Przestrzeganie zasad moralnych, kierowanie się w życiu 

dobrem jest dla nich niezwykle istotne. Wibracja 33 oznacza również prawdomówność, 

przewodnictwo duchowe, umiejętność panowania nad emocjami, dążenie do rozwoju 

osobistego i do osiągnięcia harmonii wewnętrznej. Łagodność, spokój emanujący z osób 

z wibracją mistrzowską 33, sprawia, że ludzie do nich lgną, szczególnie tacy, którzy 
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potrzebują wsparcia, pocieszania, podniesienia na duchu i dobrej rady. 33 mają 

zdolność do wyciszania u innych nadmiernych, niedobrych emocji. Często posiadają 

wspaniałe zdolności terapeutyczne. Doskonale sprawdzają się jako doradcy duchowi, 

nauczyciele, psychologowie. Mają nadzwyczaj dobrze rozwiniętą intuicję. 

Czterdziestka czwórka – 44 
Osoby z tą wibracją posiadają jeszcze większą moc i zdolność do osiągania sukcesów i 

władzy, niż osoby z wibracją 22. Są to ludzie wielkich czynów, szczególnie na płaszczyźnie 

materialnej. Mają szansę zajścia naprawdę wysoko i osiągnięcia władzy, uznania na 

wysoką skalę, oczywiście jeśli w odpowiedni sposób wykorzystają dany im dar. Wibracja 

44 daje dużą wyobraźnię, umiejętność perspektywicznego myślenia, wytrwałość, 

systematyczne dążenie do celu, nie zrażanie się przeciwnościami losu, łatwość 

pokonywaniu przeszkód.  Ponadto wyróżniają takie osoby, wspaniałe zdolności 

organizacyjne, kreatywność, genialne rozwiązania, profesjonalizm w wybranej dziedzinie. 

Nawet w kryzysowych sytuacjach odznaczają się opanowaniem i mocnymi nerwami. Nie 

załamują się, lecz szukają rozwiązań, które pomogą ratować sytuację. Osoby z taką 

wibracją to naprawdę silne osobowości. Szanowani przez innych, cieszą się dużym 

autorytetem. Ich intuicja jest doskonale rozwinięta. Ponadto cechuje je pracowitość, 

dyscyplina, aktywność i efektywność. W życiu kierują się wzniosłymi zasadami moralnymi, 

są uczciwe, prawdomówne, taktowne, posiadają również umiejętność panowania 

ducha nad materią. Osoby z wibracją 44 czują potrzebę naprawiania i ulepszania 

świata, która przejawia się w dążeniu do osiągnięcia władzy. Ponadto mają one 

wspaniały zmysł do interesów, są idealnymi szefami i profesjonalistami w wybranej przez 

siebie dziedzinie. Ich umiejętności zarządzania są godne podziwu i pozwalają im na 

osiągnięcie satysfakcji materialnej, władzy i uznania. Osoby z wibracją cyfry 44 są ponad 

przeciętnie inteligentne i odważne. Realizacja negatywna może przejawiać się w 

materializmie, pracoholizmie, skłonność do wywyższania się, wykorzystywania i poniżania 

osób słabszych i mniej zdolnych.  Grozi im również arogancja, apodyktyczność, surowość 

w osądach, poświęcanie życia osobistego na rzecz kariery, zaniedbywanie bliskich. 
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Rozdział III 
KRYPTOLOGIA 

Podstawy kryptologii 
 

Kryptologia jest to dziedzina wiedzy o przekazywaniu w sposób zabezpieczony przed 

niepowołanym dostępem. Etymologia kryptologii pochodzi z języka greckiego i jest 

połączeniem dwóch słów „kryptos” – ukryty i „logos” – tłumaczonego w tym wypadku 

jako słowo. Dzieli się na dwie dziedziny – kryptografię i kryptoanalizę. Kryptografia zajmuje 

się szyfrowaniem czy też utajnianiem informacji i pochodzi od greckiego „kryptos” oraz 

„grafo” – pisać. Kryptoanaliza stoi w opozycji do kryptografii ponieważ jest nauką o 

rozszyfrowywaniu wiadomości, przełamywaniu zabezpieczeń etc. Pochodzi od 

greckiego „kryptos” i „analyein” – rozluźnić, czyli dosłownie rozluźnić ukrycie. 

Współcześnie kryptologia używana jest w różnych rodzajach zabezpieczeń np. w 

mugolskich bankach. Jest używana również w czasie wojny gdy trzeba zaszyfrować 

wiadomość tak by wróg nie wiedział co się w niej znajduje. Dla społeczności 

czarodziejskiej jest bardziej ciekawostką niż funkcjonalną dziedziną. Do zabezpieczeń 

banków służą kontrolery tożsamości czy sprawdzanie różdżki a podczas wojny są lepsze 

sposoby komunikacji niż sowa z zaszyfrowanym listem. Pomimo to jest bardzo ciekawą 

dziedziną i może znaleźć swoje zastosowanie np. w liścikach uczniów, których treści nie 

powinien widzieć nikt oprócz adresata i odbiorcy.  

 

Znane szyfry 
 

Gaderypoluki 
Jednym z najprostszych szyfrów są tzw. „Gaderypoluki”. Używane często przez uczniów 

czy mugolskich harcerzy. Sam szyfr jest bardzo prosty do złamania, jedyne co wystarczy 

znaleźć to klucz kodujący wiadomość. 

Technicznie jest to prosty szyfr podstawieniowym, w którym szyfrowanie oparte jest na 

krótkim, łatwym do zapamiętania kluczem. Np. klucz „GA-DE-RY-PO-LU-KI”, zaszyfrowana 

nim wiadomość „Chodź tu szybko” ma postać „CHPEŹ TL SZYBIP” Warto zauważyć, że 

zmianie nie podlegają niewymienione litery oraz odstępy między wyrazami. Najczęściej 

stosowanymi kluczami są: 
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GA-DE-RY-PO-LU-KI → stąd nazwa szyfru 

PO-LI-TY-KA-RE-NU 

KA-CE-MI-NU-TO-WY 

KO-NI-EC-MA-TU-RY 

ZA-RE-WY-BU-HO-KI 

BA-WO-LE-TY-KI-JU 

RE-GU-LA-MI-NO-WY 

KU-LA-RY-MI-NE-TO 

KU-LO-PE-RY-ZA-GI 

HA-LO-JU-PI-TE-RY 

MA-LI-NO-WE-BU-TY 

MO-TY-LE-CU-DA-KI 

NO-WE-BU-TY-LI-SA 

TO-MY-BE-WA-LU-KI 

ZA-BY-TK-OW-NI-CE 

Szyfr Cezara 
Jest jednym z szyfrów przedstawieniowych, w których występują wszystkie litery jawne 

lecz w zmienionej kolejności lub przesunięte o kilka miejsc. Jako że jest dość popularny 

łatwo go złamać, wystarczy znać ilość liter przesunięcia, czyli o ile miejsc dana litera 

została przesunięta. Istnieją różne warianty tego szyfru w zależności od ilości miejsc 

przesunięcia. Mogą to być 3 miejsca, 4 a nawet 7 czy 10, wszystko zależy od woli 

kodującego.  

Został on wymyślony przez Juliusza Cezara rzymskiego wodza i polityka. Szyfrował w ten 

sposób swoją prywatną korespondencję do przyjaciół i rodziny używając klucza 3, który 

wygląda w taki sposób: 

 

Szyfr Cezara z kluczem 3 

Widać tu jasno, że literze A odpowiada litera D, natomiast literze B litera E etc.  
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Szyfr podstawieniowy 
Poprzednie szyfry miały dość mało wspólnego z matematyką czy numerologią. Szyfr 

podstawieniowy ma już trochę więcej. Polega on na podstawieniu litery innym znakiem 

bądź literą czy nawet ciągiem znaków i liter. Jest już trudniejszy do złamania jednak 

nadal dość prosty by większość ludzi przestała z nich korzystać. Dla niedoświadczonego 

człowieka nadal jest on nie lada orzechem do zgryzienia. Ze względu na podstawione 

znaki dzielimy go na 4 grupy: 

1. Prosty szyfr podstawieniowy 

Każdy znak szyfrowanego tekstu zastępowany jest dokładnie jednym znakiem 

szyfrogramu, np. A-1, B-4, C-8. 

2. Homofoniczny szyfr podstawieniowy 

Każdy znak szyfrowanego tekstu zastępowany jest jednym z przyporządkowanych 

mu znaków szyfrogramu, np. A-1 lub A-21, B-4 lub B-17, C-8 lub C-45. 

3. Poligraficzny szyfr podstawieniowy 

Każdy znak szyfrowanego tekstu zastępowany jest grupą znaków szyfrogramu, np. 

A-xc18, B-tr6, C65d. 

4. Polialfabetyczny szyfr podstawieniowy 

Każdy znak szyfrowanego tekstu zastępowany jest jednym znakiem lub grupą 

znaków szyfrogramu, np. A-1, B-4 lub B-xc5, C-17 lub C-4d lub C-14d. 

Szachownica Polibiusza 
Jest rodzajem szyfru, w którym szyfrowany tekst zmieniamy na liczbę dwucyfrową. Aby to 

zrobić należy skorzystać z wcześniej ustalonej szachownicy. Może to być np.  

 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

2 F G H I/J K 

3 L M N O P 

4 Q R S T U 

5 V W X Y Z 

 

Cyfry oznaczają położenie danej litery w tabeli – pierwszą cyfrą jest numer wiersza, drugą 

numer kolumny. Należy pamiętać, żeby sprowadzić znaki specjalne do tych z alfabetu 

łacińskiego tak jak przy odczytywaniu tabeli alfabetu pitagorejskiego. Tak na przykład: 

ŚCIŚLE TAJNE – 44 13 24 43 31 15 44 11 24 33 15 
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Jak stworzyć własny szyfr? 
 

Omówiliśmy już znane szyfry, wiemy jak za ich pomocą tworzyć zaszyfrowane 

wiadomości. Co jednak, jeżeli ktoś przechwyci wiadomość i wie jak ją rozszyfrować? W 

takim przypadku należy rozważyć stworzenie swojego szyfru. Ale jak go właściwie 

stworzyć? Jest kilka możliwości. Po pierwsze można modyfikować znane nam już szyfry, 

lub użyć innego klucza. Co jednak jeżeli to nie wystarczy? Tutaj w grę wchodzi nasza 

kreatywność. Można stworzyć algorytm, dzięki któremu będziemy szyfrować wiadomości 

za pomocą liczb albo przypisać literom różne znaki, niekoniecznie liczby czy inne litery. 

Ogranicza nas jedynie wyobraźnia i kreatywność. Pamiętajcie jednak, że jeżeli stworzymy 

nasz unikalny szyfr to przed wysłaniem do kogoś wiadomości należy się nim podzielić z 

odbiorcą bo inaczej nie odczyta naszej wiadomości. 

 

Łamanie szyfrów 
 

Łamanie szyfrów jest bardzo złożoną a zarazem bardzo ciekawą dziedziną kryptologii a 

właściwie to kryptoanalityki. Jak można się w łatwy sposób domyślić im trudniejszy szyfr 

tym trudniej będzie go złamać. Często kryptoanalitycy spędzają dni, tygodnie, miesiące 

a nawet lata by złamać jakiś szyfr. Dobrym przykładem będzie tutaj Enigma, której 

rozszyfrowanie zajęło Polskim matematykom około rok. (Prace rozpoczęły się w styczniu 

1932 roku a zakończyły w grudniu tegoż roku) Do złamania kodu potrzebna jest często 

wiedza zarówno matematyczna jak i analityczna. W tym poddziale zajmiemy się 

złamaniem jednego z łatwiejszych szyfrów czyli na szyfrze przestawieniowym opartym na 

alfabecie przesuniętym. Coś a’la szyfr Cezara. Najpierw należy ustalić w jakim języku 

napisana jest zaszyfrowana wiadomość. Gdy już ustalimy język w różnych publikacjach 

kryptoanalitycznych możemy znaleźć tabelę przedstawiającą litery, które w danym 

języku pojawiają się najczęściej.  

Często – E T A O N I R S H  

Średnio – D L U C M 

Rzadko – P F Y W G B V 

Bardzo rzadko – J K Q X Z 

Powyżej przedstawiona jest taka „tabela” dla języka angielskiego. Dzięki temu możemy 

ustalić, które litery pojawiają się najczęściej i podmieniać je po kolei w naszym 

zaszyfrowanym tekście. W zasadzie to cała metoda rozszyfrowywania takich 

zakodowanych tekstów. Często jest ona nużąca ale poprzez taką metodę prób i błędów 

łatwo można dojść co jest zaszyfrowane. 
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Rozdział IV 
LICZBY W PRKATYCE 

Źródło energii numerologicznej 
 

Tak jak źródłem mocy zaklęcia jest energia użytkownika tak samo bariery czy zaklinanie 

przedmiotów liczbami musi mieć źródło mocy. Czym jest to źródło? Otóż jest ono tak jak 

w zaklęciach – osobą narzucającą barierę czy zaklęcie na przedmiot. Bariery i zaklęte 

przedmioty będą działać na tyle długo na ile wystarczy nam naszej energii. Należy 

pamiętać, że każdy zaklęty w ten sposób przedmiot lub narzucona bariera stale pobiera 

energię z naszego ciała co stawia nas w sytuacji mniej korzystnej niż bariery rzucane jako 

zaklęcie. Są oczywiście pewne odstępstwa od tej reguły, np. numerologiczna linia wieku 

pobiera energię tylko wtedy gdy próbuje zostać złamana. 

 

Łączenie cyfr 
Aby stworzyć barierę numerologiczną czy też zakląć przedmiot należy odpowiednio 

połączyć ze sobą cyfry by stworzyć ciąg liczb dający dany efekt. Należy przy tym 

stosować się do kilku zasad i praw w numerologii, które regulują cały ten proces.  

 

Rozpoczęcie ciągu 
Każdy ciąg cyfr musi zaczynać się od ustalonego znaku, dzięki któremu będzie on działał 

właściwie. Całe zjawisko nie jest jeszcze do końca zbadane jednakże przyjmuje się, że 

tym znakiem jest „∑” – symbol ten oznacza sumę, co można tłumaczyć jako zapowiedź 

tego, że kolejne cyfry mają działać razem. 

 

Ułożenie ciągu 
Gdy zaczęliśmy już ciąg znakiem „∑” należy dopisać do niego kolejne znaki w jakiś 

sensowny sposób. Ułożenie powinno zaczynać się najsilniejszymi cyframi i znakami. 

Posłużą nam do tego znaki greckiego alfabetu i niektórych funkcji matematycznych oraz 

cyfry arabskie. Można także używać cyfr rzymskich, jednakże ich działanie nie jest jeszcze 

do końca znane i może przynieść odwrotny efekt. Wartości ciągu najlepiej zapisywać jest 

w kwadratowych nawiasach „[wartości]”. 
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Wartości ciągu 
Poniżej przedstawiam listę wartości ciągu i ich zmiennych. 

Dla barier: 

Λ – lambda – siła bariery, zmienne: 1-3, przy czym:  

• gdy Ξ to 7: 1 – przenikają ciała stałe w formie sproszkowanej grubo, np. żwir; 2 – 

przenikają ciała stałe w formie sproszkowanej cienko, np. piasek czy pył; 3 – 

nieprzenikalna przez ciała stałe przy zderzeniu z dużym ciałem stałym bariera pęka.  

• gdy Ξ to 8: 1 – bariera przezroczysta, słychać wszystko; 2 – bariera półprzezroczysta, 

słychać wszystko; 3 – bariera przypominająca grube, niebieskie szkło, słychać jak przez 

cienką niemurowaną ścianę. 

• gdy Ξ to 9: 1 – przenikają wszystkie zaklęcia oprócz tych, które nie mają widocznego 

promienia; 2 – przenikają zaklęcia wszystkie zaklęcia, oprócz tych z widocznym 

promieniem; 3 – przenikają zaklęcia silniejsze niż te, które powaliłyby osobę narzucającą 

barierę. Żadna bariera nie blokuje czarnej magii oraz zaklęć niewybaczalnych i niezwykle 

zaawansowanych oraz średnio-zaawansowanej transmutacji. 

Φ – phi – zasięg bariery, zmienne: 4-6, przy czym: 4 – do 2m, 5 – do 3m, 6 – do 4m 

średnicy. 

Ξ – xy – rodzaj bariery, zmienne: 7-9 przy czym: 7 – bariera antyprzedmiotowa, 8 – bariera 

antyludzka, 9 – bariera antyzaklęciowa. 

W zmiennych nakładania bariery nie używamy „0” ponieważ służy do łamania jej. Gdy 

będzie ono w którejkolwiek wartości zostanie ona wyłączona.  

Bariery ze względu na swoją niską ochronę przed czymkolwiek są bardzo rzadko 

stosowane i istnieją bardziej jako ciekawostka niż faktyczny przedmiot użytkowy. 

 

Dla przedmiotów: 

Λ – lambda – siła, wzmocnienie, zmienne: 1-4, wzmacnia siłę przedmiotu i jego 

odporność na uszkodzenia mechaniczne od 5 do 30%. 

Ω – omega – długowieczność, zmienne: 5-6, wzmacnia przedmiot przeciwko zepsuciu, 

rdzewieniu etc. Od 3 do 10%. 

Δ – delta – własności specjalne, zmienne: 1-9, nadaje specjalne właściwości w zależności 

od użytych cyfr, niektóre wykluczają się. Każda cyfra może być użyta tylko raz w danym 

ciągu. Do maksymalnie 3 cyfr w ciągu. 

W zmiennych nie stosujemy „0” – podobnie jak w przypadku barier neguje ono działanie 

danej wartości. 

Numerologiczne zaklinanie przedmiotów też traktowane jest bardziej jako ciekawostka 

niż rzecz użytkową ze względu na małe profity z nich płynące. 
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Zakończenie ciągu 
Mamy początek, mamy wartości ze zmiennymi to wypadało by teraz zakończyć ciąg. 

Zakończenie jest tak samo banalne jak i rozpoczęcie. Wystarczy za ciągiem wpisać 

odwróconą sigmę, tak by skierowana była ona w stronę tej rozpoczynającej ciąg. To 

ładnie spina nam cały ciąg w swojego rodzaju „klamrę” co jest jakże pięknym symbolem 

całości i nienaruszalności. 

 

Należy pamiętać podczas nakładania barier czy też zaklinania przedmiotów 

numerologią, że są one mało wytrzymałe oraz praktycznie nieużyteczne wobec zaklęć. 

Często są używane jedynie teoretycznie i nie mają większego zastosowania w praktyce. 

 

Wpisywanie ciągów w przedmioty 
 

Znamy już podstawowe zasady pisania ciągów, teraz możemy naszą wiedzę wykorzystać 

w praktyce przy zaklinaniu przedmiotów czy tworzeniu prostych barier.  

Aby wpisać ciąg w przedmiot należy użyć do tego kartki oraz pióra. Cóż za odkrycie! 

Następnie nanosimy na kartkę ciąg stosując się do wcześniej wspomnianych zasad. 

∑ [Λ2] [Ω0] [Δ7]  

Powyższy ciąg wpisany na kartce da nam wzmocnienie siły przedmiotu na poziomie 

około 15% wytrzymałości, nie da żadnych bonusów długowieczności oraz nada efekt 

delikatnego przypalenia materiału, z którym się zetknie. Tak przygotowaną kartkę 

możemy następnie użyć jako wzorzec do wyrycia ciągu na przedmiocie. Najlepiej 

wybrać przedmiot, który nie jest w postaci sypkiej – piasek, pył ani nie jest przesadnie 

delikatny – porcelana, drewno co nie znaczy, że nie da się ich zakląć. Najlepiej do 

wpisywania nadaje się ręczne narzędzie – dłuto, skalpel (w zależności od materiału) lub 

odpowiednie zaklęcie, które wyryje nam ciąg. Wyryte tym sposobem korytko należy 

wypełnić żywicą i pozostawić do wyschnięcia. Gdy wszystko to zostanie zrobione 

przedmiot będzie gotowy 

 

 

Bariery numerologiczne 
 

W przypadku barier sprawa nieco się komplikuje. Nie mamy na pierwszy rzut oka w co 

wpisać naszego ciągu. Nie zapominajmy jednak, że w ciągu dla barier istnieją inne znaki 

niż w przedmiotach. Należy więc znaleźć przedmiot, który będzie naszą „podstawą 

bariery”. Może to być np. kamień czy kawałek drewna. Proces jest podobny do 

∑ 



Numerologia – magia cyfr 

  Strona  | 27 

 

zaklinania przedmiotu. Jednakże ciąg musi być zapisany w odpowiedni graficznie 

sposób. 

∑ [Λ2] [Φ 4] [Ξ7] 

Mając taki ciąg da nam on wytrzymałość bariery na przenikania przedmiotów do 

sproszkowania cienkiego – piasku, pyłu i średnicę 2 metrów. Teraz problem jak wpisać 

ten ciąg tak by działał. Jest to banalnie proste, wystarczy wyryć go w formie np. koła lub 

kwadratu. Wtedy bariera przybierze kształt wyrytej figury jako podstawę, sklepienie 

zawsze jest półokrągłe lub żebrowe – trwają badania nad zmianą wartości sklepienia. 

Środek można wypełnić żywicą, wtedy bariera będzie trwalsza, w przypadku gdy nie 

będzie wypełnienia bariera może przestać działać po około 10-15 minutach od 

nałożenia. 

 

Łamanie ciągów 
 

Umiemy już tworzyć ciągi, umiemy wpisywać je w przedmioty i tworzyć za ich pomocą 

bariery ale jak się ich pozbyć? Wcześniej wspominałem o tym by nie używać w żadnej 

wartości „0” jako zmiennej, prawda? Otóż to, bo o to „0” się rozchodzi. Aby złamać ciąg 

należy każdą zmienną w każdej wartości podmienić na „0”. Czasem jest to trudne, np. 

gdy ciąg pokryty jest żywicą albo twardość przedmiotu jest za duża by móc to 

swobodnie wykonać.  

 

 

 

 

∑ 


