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Osobná charakteristika vášho roku 2016"
"
Zistite, akú osobnú vibráciu bude mať váš rok 2016 a aké výzvy a príležitosti vám prinesie."
"
"
1. Osobný rok: ZAČIATKY"
"

"

Ideálny rok na nové projekty. Je
to skoro, akoby ste sa znovu
narodili. Preč so starým a prežiť
nové. Očakávajte, že do vášho
života vstúpi veľa nových vecí. V
niektorých prípadoch sa môžete
presťahovať alebo zmeniť prácu.
Ľudia, ktorých v tomto roku
stretnete, by mali s vami zotrvať
nasledovných 9 rokov. Dôležitá
poznámka: Používajte priame
metódy, keď budete jednať s ľuďmi. Budete cestovať na nové miesta. Užívajte si
tento rok!*

"

Počas tejto vibrácie si ľudia môžu pripadať veľmi osamelí. Je to rok, keď sa ťažko hľadá
nejaký priateľ a oni sami majú už v existujúcich vzťahoch problémy. Toto číslo predstavuje
nezávislosť, nové začiatky a príležitosti, ľudia chcú robiť veci po svojom. Pre partnera,
ktorý je zvyknutý robiť všetko spoločne, to môže byť ťažké, keď zistí, že jeho druhá
polovička sa začína osamostatňovať. Je to obdobie, kedy môžu títo ľudia prejaviť viac sily
a nezávislosti. Tento rok môže byť plný nových začiatkov a nových plánov, poskytuje aj
určitý oddych od zodpovednosti predchádzajúceho roku. Ľudia, ktorí sa po dlhé roky s
námahou usilovali, aby dosiahli určitý cieľ, sa v tejto vibrácii dočkajú odmeny za svoje
snaženie, a to formou postupu v zamestnaní alebo dostanú správu, ktorá bude znamenať
v ich živote pozitívnu zmenu. Niekedy môže dôjsť počas tejto vibrácie k stretnutiu
s niekým, kto pre vás bude veľa znamenať, najmä ak vám táto osoba ponúkne možnosť
presadiť sa. "

"
"
"
"
"
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"
"
"

2. Osobný rok: SPOLUPRÁCA"

"

Rok, v ktorom by ste mohli zjemniť a
vyjadriť vašu osobnosť. V tomto
roku budete pracovať s inými ľuďmi.
Rovnako silné sú vibrácie pre
svadbu alebo rozvod, ale
priamoúmerne silné sú aj pre
harmóniu a nezhody. Uvedomíte si
prospech a výhody z niektorých
projektov, ktoré ste začali v roku 1.
Tento rok je šťastena pri vás,
očakávajte, že sa vám bude dariť aj bez vynaloženia veľkej námahy. Budujte si
väčšiu sebadôveru.*

"

Rok s osobnou vibráciou dvojky sa výborne hodí na nadväzovanie vzťahov. Je to rok, keď
sa ľudia dokážu najľahšie spriateliť a so všetkými lepšie vychádzajú. Potrebujú sa podeliť
o svoje pocity a každodenné zážitky, ktoré považujú za dôležité. Stres by zasiahol ľudí v
priebehu tejto vibrácie veľmi hlboko, preto je dôležité žiť v pokojnom prostredí, kde si
môžu udržať životnú rovnováhu, inak im hrozí ochorenie. V priebehu tohto roka budú ľudia
ochotnejšie spolupracovať, budú chápavejší a súcitnejší. Tohto roku treba nechať rozvinúť
a dozrieť nové nápady, ktoré sa vynorili počas vibrácie číslo jeden. Treba sa chopiť nových
príležitostí, ktoré sa objavili, a čo najlepšie ich využiť. V priebehu vibrácie jeden boli
zasiate semienka, ktoré môžu vzklíčiť a vykvitnúť. Ľudia sa budú cítiť lepšie, ak im budú
druhí pomáhať a keď sa s nimi budú môcť podeliť o svoje nápady. Už nemajú potrebu sa
izolovať tak, ako to bolo v roku 1-tky, naopak budú sa cítiť oveľa viac zmierení sami so
sebou."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
3. Osobný rok: SPOLOČENSKÝ"
"

"

Vhodný rok na vyjadrenie svojich
umeleckých vlôh v umení, hudbe alebo
písaní. Budete mať veľa stretnutí,
akcií, zábavy a nadviažete nové
priateľstvá. Osobné vibrácie sú veľmi
dobré - veľmi šťastný rok pre vás.
Kedykoľvek využijete svoje kreatívne
schopností, dostaví sa u vás pocit
sebauspokojenia. Toto je najlepší rok
popri roku 1, kedy sa oplatí pracovať na nových myšlienkach.*

"

Osobná ročná vibrácia č. 3 so sebou prináša myšlienkovú činorodosť a vyvoláva potrebu
uvoľniť energiu rôznymi spoločenskými kontaktmi, koníčkami a štúdiom. V tomto roku je
dôležitá komunikácia s dôrazom na sebavyjadrenie vo všetkých oblastiach. Pokiaľ nie je
mentálna energia správne usmernená, môžu sa ľudia stať nedotklivými a kritickými,
prípadne môžu začať trpieť zlými snami alebo nespavosťou. Nie je to rok pre všedné
rutinné činnosti. V tomto roku sa rozbieha obrazotvornosť a všetky činnosti musia byť
náročné a podnetné, aby umožňovali plné využitie mentálnej energie, ktorá je k dispozícii.
V tomto roku budú ľudia možno nútení vyrovnať sa s minulosťou a s rôznymi
nedoriešenými vzťahmi a situáciami. V tejto dobe sa ľudia veľmi často stretávajú s
príbuznými či bývalými milencami, ktorých už dlho nevideli, a snažia sa vyriešiť „zasunuté“
problémy, na ktoré sa im až do tejto doby nechcelo myslieť. Táto doba sa tiež dobre hodí
na štúdium, pretože mentálna energia je na vrchole."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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4. Osobný rok: PRÁCA"

Naplno sa pohrúžte a sústreďte na svoju prácu. Pozorne sledujte podnikateľské
kroky, rozhodnutia a aktivity, pretože inak sa vám môžu veci vymknúť z rúk.
Udržujte všetky záležitosti v perfektnom poriadku. Buďte opatrní so svojím zdravím
a venujte pozornosť detailom. Je to rok sprevádzaný rutinou a zodpovednosťou,
pripravte sa.*

"

Osobná ročná vibrácia č. 4 je obdobie fyzicky nesmierne aktívne. Ľudia sa musia v tomto
roku naučiť dodržovať určitý rytmus, aby svoju energiu vedeli účelne využiť, ale nezašli
pritom až za hranicu svojich možností, pretože by mohli ochorieť. V tomto období má totiž
človek tendenciu utápať sa v práci a nevenovať pozornosť varovným známkam
prepracovanosti! Objavuje sa aj sklon k unáhleným rozhodnutiam, ktoré potom môžu viesť
k rôznym obmedzeniam. Ak sa ľudia aj na niečo odhodlajú, zisťujú, že na každom kroku
narážajú na prekážky a ustavične im niečo stojí v ceste. V priebehu tohto obdobia má pre
ľudí veľký význam pocit určitého zaistenia. Uvažujú o svojej budúcnosti a o budúcnosti
svojich blízkych, plánujú omnoho viac dopredu, ako v ktorejkoľvek inej dobe. Preto majú
ľudia sklon zdržiavať sa doma, blízko svojej rodiny a dávajú prednosť známemu prostrediu
pred zmenou a objavovaním nového. Tento rok sa veľmi hodí na nákup nehnuteľnosti a na
investície. Ľudia budú v tomto roku hľadať podporu a povzbudenie, pretože sa môžu cítiť
neistí a pochybovať o svojej schopnosti dosiahnuť v živote úspech. V priebehu tohto
obdobia sa dá dosiahnuť veľa, ale je treba naučiť sa poriadne si to naplánovať a
zorganizovať. Ak sa ľudia naučia odpočívať a vyrovnať sa s energiou, ktorá sa im počas
tejto vibrácie dostala, tak im tento rok môže priniesť mnoho veľkých úspechov."
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"
5. Osobný rok: ZMENA"
"

"

Nové metódy vstúpia do starých
spôsobov fungovania. Vyčistite a
opravte staré veci, vzťahy či
s p ô s o b y m y s l e n i a . Te n t o r o k
reprezentuje OSOBNÁ SLOBODA.
Zmeny sa budú diať v každej oblasti,
vrátane biznisu, cestovania alebo
novej lásky. Projekty, ktoré začnete
v roku 5, nemajú vždy dlhodobé
trvanie. Majte neustále pobalené
kufre, keďže v tomto roku podstúpite veľa krátkych, ale aj dlhých výletov či ciest.*

"

Táto osobná vibrácia čísla 5 predstavuje obrat a oslobodenie od všetkých obmedzení,
ktorým človek podliehal v priebehu predchádzajúcich 4 vibrácií. V priebehu tohto obdobia
môže dôjsť k potrebným zmenám nielen vo vnútri danej osoby, ale aj navonok. Tu je
potrebné naučiť sa vnímať zmeny nie ako neistoty do budúcna, ale ako príležitosť postúpiť
ďalej. Je to obdobie, keď človek bude pomerne neposedný, nebude vedieť zostať na
jednom mieste a bude cítiť potrebu vymaniť sa zo zavedených pravidiel a návykov a bude
si chcieť vyskúšať vlastnú sebestačnosť. Sloboda je pre človeka v priebehu vibrácie päťky
veľmi dôležitá a to platí - ako pre myšlienkovú slobodu, tak aj pre fyzickú voľnosť pohybu.
Je tu silný pocit potreby byť sám, zájsť si do prírody a trošku sa zasnívať, ale človek má aj
potrebu byť v spoločnosti, túži po styku s ľuďmi a priateľstve. Táto vibrácia nás učí
pristupovať ku zmenám zodpovedne a s ohľadom na potreby všetkých, ktorých sa týkajú,
a tak posilňovať vlastnú vôľu. V tomto roku sa nám môže naskytnúť veľká inšpirácia a
naša energia si udrží vysokú hladinu, pokiaľ si stanovíme určitý cieľ a zameriame ju naň."

"
"
"
"
"
"
"

"
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6. Osobný rok: PRISPÔSOBENIE SA"
"

"

Čas vyzdvihnúť si svoj finančný podiel. Je to najlepší
rok na svadbu alebo pokojný rozvod. V tomto roku je
veľmi veľa vibrácií v rodine. Niečo nové pribudne do
vášho domu alebo si kúpite nový byt, či dom. Tento
rok neuzatvárajte žiadne ústne dohody, všetko majte
vždy podpísané na papieri. Prispôsobujte sa s
múdrosťou a radosťou.*

"

V tejto osobnej ročnej vibrácii čísla 6 sa človek ocitá pred mnohými a rôznymi možnosťami
voľby. V predchádzajúcom roku sa musel naučiť zodpovednosti a poriadku, a v tejto ročnej
vibrácii sa podrobí takýmto skúškam. Povinnosti, ktoré má voči rodine, priateľom a
širšiemu spoločenstvu bude chápať ako samozrejmosť. V tomto období bude pre človeka
bežné poskytnúť pomoc iným, a aj o ňu požiadať. Bude sa ocitať v situáciách, keď ho
budú rodina alebo známi žiadať o pomoc. Táto vibrácia dáva človeku veľa inšpirácie a
tvorivej energie na to, aby sa naučil nájsť rovnováhu medzi uvoľnením tvorivej energie a
nasmerovaním energie v prospech rodiny alebo tej časti spoločenstva, ktorá to potrebuje.
Pokiaľ takúto rovnováhu nenájde, tak sa bude cítiť rozpoltený a preťažený mierou
zodpovednosti, ktorú na seba zobral, a vtedy môže dôjsť k zatrpknutosti, ktorá človeka
natoľko vyčerpáva, že stráca odolnosť, a tak môže ľahko podľahnúť nemoci. Je dôležité
vydávať zo seba v tomto roku čo najviac, ale aj nutné uchrániť si pre seba pár chvíľ pokoja
a pohody. Tu si človek veľmi uvedomuje, že dokáže ovládať svoje okolie, ale aj okolie jeho
a to je podstata rovnováhy, ktorú sa tu vie naučiť, pretože je potrebné, aby cítil podporu
svojich najbližších, a tak bude vedieť zvládnuť akúkoľvek situáciu, zhodnotiť ju a
rozhodnúť sa! Toto obdobie je najlepšie na zoznámenie s ľuďmi, na vytváranie trvalých
vzťahov a upevňovanie väzieb vo vzťahoch, ktoré už existujú. V tomto roku sa ľudia
častejšie zamilujú, ženy sa vydávajú či majú deti, alebo vnukov. Šestka je číslo nesporne
najviac orientované na rodinu, a dokonca aj tam, kde v rodine panovali nesváry, pretože
so sebou nesie aspekt harmónie, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou dokáže všetkých
zmieriť. V tejto vibrácii akoby dochádzalo u ľudí k zmene vnútornej chémie alebo dokonca
aury, ktorá ich obklopuje, a to zvyšuje ich príťažlivosť pre druhých."

"
"
"
"
"
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"
7. Osobný rok : ODDYCH"
"

"

Rok osobného rozvoja a
učenia. Rok, v ktorom máte
psychologické nutkanie byť
sám, odísť od všetkého, ale aj
rok harmonického rozhodnutia,
dosiahnuť niečo plnohodnotné
a prispieť k duchovnému
rozvoju ľudí a vášho sveta.
Začnite si písať denník a
zachyťte vaše nálady a sny.
Rok 7 znamená čas, keď otvoríte vašu myseľ a preskúmate metafyzické materiály
a skutočnosti. *

"

Táto osobná ročná vibrácia čísla 7 vyvoláva zmeny, ktoré sa môžu veľmi bolestne dotknúť
citov. Dôjde ku zmene v priateľských aj milostných vzťahoch, k zmenám doma i v práci, a
dokonca aj vo vnútri človeka. Bude to rok veľmi namáhavý. Celý systém problémov, ktoré
v tomto období nastanú, má za následok naučiť človeka, aby sa vrátil k vlastným
vnútorným zdrojom a začal sa skôr spoliehať na seba než na druhých a aby si uvedomil, v
čom spočíva jeho sila. Sedmička ja číslom duchovna a lekcie tohto roku povedú človeka
teda týmto smerom. Bude to rok pokroku, skôr duchovného ako fyzického, a všetko, čo sa
v tomto priebehu prihodí, bude nútiť človeka premýšľať nad otázkami súvisiacimi so
životom, životným ponaučením, smrťou a posmrtným životom. Človeka môže v tomto roku
postihnúť choroba alebo strata niekoho z rodiny, či z okruhu priateľov. Bude musieť možno
niekoho ošetrovať alebo prejaviť súcit a pochopenie ľuďom v ťažkej životnej situácii. V
tomto roku ľudia pociťujú potrebu zaoberať sa vo väčšej miere druhými, zaujímať sa o ich
problémy, a ak je treba, ponúknuť podporu. Ak sa objavia problémy v ich milostných
vzťahoch, najľahšie ich vyriešia trpezlivosťou, rozhovorom a porozumením. Po celé toto
obdobie by mali ku každej situácii pristupovať s pochopením a ponúkať druhým svoju, čo
najláskavejšiu pomoc. Nie preto, že sa im zdá, že by sa to hodilo, ale z úprimnej túžby
aspoň trošku uľahčiť druhému život. Pokiaľ sa niekomu podarí k tomuto dospieť, dosiahol
nesporne vyšší stupeň vývoja."

"
"
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"
8. Osobný rok: PENIAZE"
"

"

Rok vhodný na investície a uloženie
peňazí navyše, aby pre vás pracovali.
Využite každú príležitosť, ktorá sa
naskytne, aby ste zlepšili svoju
finančnú situáciu a majetok. V roku 8
sa väčšinou zhromažďujú dlhy
pozitívnej a negatívnej karmy. Urobte
si plán, ako naložíte s hotovosťou a
peniazmi navyše. V tomto roku nejde
o to, čo VIETE, ale o to, KOHO
poznáte, aby ste urobili tie najlepšie finančné rozhodnutia. *

"

Toto obdobie je vhodné na to, aby mohol človek znovu získať rovnováhu a pokoj po
zmenách v minulom roku. Osmička je číslom karmy a rovnováhy, čiže úspech bude
závisieť od toho, ako si daný jedinec počínal v celom svojom doterajšom živote. Je to
obdobie, keď začína čas zúčtovania a za všetko, čo dotyčný doposiaľ urobil, tak dobré,
ako aj zlé, bude patrične odmenený. Príklad na vysvetlenie: Ak bol človek doteraz usilovný
a pracovitý, tak sa dočká náležitej odmeny. Ale ak bol sebecký, netolerantný a bez úcty k
iným, tak sa dočká spravodlivej odplaty. Platí tu príslovie: Čo si zasial, to si zožneš. Karma
je reťaz príčiny a následku, dávania a brania, spravodlivosti a nespravodlivosti, akcie a
reakcie, ktorá trvá dovtedy, kým sa nedosiahne prirodzená rovnováha a kým táto
rovnováha nezostane zachovaná. Je to kľúč k životu a celému jeho zmyslu. Toto obdobie
môže byť veľmi činorodé a nezávislé, môžete toho veľa dosiahnuť, a to v rôznych
smeroch! Zdravie by sa tento rok malo zlepšiť a telesná konštitúcia i vôľa sa upevnia. Mali
by sa vám vyjasniť aj vyhliadky na povolanie a v milostných vzťahoch je možnosť dospieť
k šťastnej rovnováhe. Človek v takejto vibrácii by sa mal držať nasledovného motta, aby
budúca vibrácia nebola bolestná :Jednaj poctivo a v tomto roku budeš mať veľký úspech,
len maj neustále na pamäti, že na láskavosť je potrebná veľká sila a na uchovanie
vyrovnanej nálady značná energia. Komunikujte s druhými čo najviac!"

"
"
"

"
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"
"

9. Osobný rok: KONIEC"

"

V tomto roku nezačínajte nič, v čom by ste chceli ďalej
pokračovať. Postarajte sa o nedokončené veci a biznis.
Urobte si zdravotnú prehliadku. Rok, ktorý je vhodný na
písanie a štúdium. Tak trochu emocionálny rok. Ak ste
posledných 9 rokov nežili v pozitívnom duchu, v tomto roku
sa ocitnete presne tam, kde ste pred 9 rokmi začali, ale
finančne a aj emocionálne vyčerpaný. V roku 9 sa zbavte
starých zvykov, ľudí, ktorí vás nudia, a vzťahov či prepojení
z minulosti, ktoré vám odoberajú energiu a nikam nevedú. Buďte taktiež pripravení
na núdzové situácie. Zachovajte si zmysel pre humor, budete ho potrebovať.*

"

Osobná ročná vibrácia čísla 9 predstavuje naplnenie a ukončenie cyklov. V tejto dobe
môže mať človek pocit, že sa mu majetok, situácia aj ľudia vymykajú z rúk a to môže v
tých, ktorí netúžia po zmenách ani pokroku, vyvolať úzkosť a nepokoj. Rovnako ako
osobná ročná vibrácia čísla 7 môžu aj ročné vibrácie deviatky vyvolať mnoho problémov a
zmätkov, ale rozdiel je v tom, že zatiaľ čo vibrácia sedmičky je dôležitým obdobím pre rast
duchovného uvedomenia, tak deviatka zasa pre rast osobného uvedomenia a tiež osobnej
zodpovednosti. V tomto období môžu zanikať priateľské a milostné vzťahy. Ľudia sa môžu
sťahovať, meniť zamestnanie, podnikať ďaleké cesty, meniť smer svojho snaženia alebo
stratiť niečo, čo má pre nich veľkú cenu. Je to rok, keď sa na ľudí kladie zodpovednosť,
prípadne ju sami na seba berú. Ľudia sú nútení usporiadať si svoj rebríček hodnôt, a práve
to v človeku podnieti mnoho myšlienok, ktoré si potom so sebou prenáša do ďalšieho
cyklu, v ktorom ich rozvinie a rozšíri. Hocijaké podnikanie a zodpovednosť v tomto roku
zvýši uvedomenie a umožní osobný a duchovný rozvoj. Táto ročná vibrácia deviatky môže
patriť k najnáročnejším rokom, ďalšími, podobne ťažkými sú potom osobná ročná vibrácia
štvorky a sedmičky, ale uprostred všetkých nepríjemnosti, ktoré akoby sme k sebe v tejto
dobe priťahovali, nám dáva príležitosť niečomu sa priučiť a rozvinúť svoju osobnosť.
Najdôležitejšie je vedieť, na čo sa pozrieť, ale keď prejdete svoj život rok za rokom a
porovnáte si svoje osobné ročné vibrácie s úspechmi, problémami, radosťami a
ponaučeniami, ktoré vám každý z týchto rokov priniesol, budete k pochopeniu života
omnoho bližšie než predtým."
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