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Całe nasze życie stanowi ciąg różnego rodzaju wydarzeń, do-
świadczeń, rozczarowań i  wzlotów. Być może to właśnie 

z tego względu zawsze stanowi ono tak wielkie wyzwanie. Nigdy 
nie wiemy, co dokładnie przyniesie kolejny rok. Każdy z nich jest 
integralną częścią życia, które sama lubię porównywać do puzzli. 
Tak samo bowiem jak żadne puzzle nie mogą zostać ułożone do 
końca, jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu, żadne przeznacze-
nie nie jest spełnione bez całkowitej sumy doświadczeń zbiera-
nych przez nas rok po roku. 

Wiemy także, że nic, co żyje, nie jest stałe. Możemy rozwijać 
się albo ulegać regresowi, ale zawsze jest to seria następujących 
po sobie etapów. Życie także jest ciągiem kolejnych etapów. Jeden 
toruje drogę kolejnemu, przez co każdy z nich jest ważny. Potrze-
bujemy chwil wyciszenia, ale także ekscytujących momentów, 
dni spędzonych na pracy, ale także dni spędzonych na przyjem-
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nościach. Inteligentna osoba wie, że każdą chwilę najlepiej jest 
w pełni wykorzystać. 

Posiadanie z wyprzedzeniem wiedzy o tym, czego możemy spo-
dziewać się w danym roku, pozwala wyciągać jak najwięcej z każ-
dego z jego 365 dni. Podczas roku 4, który wiąże się z ciężką pra-
cą, głupotą byłoby trwonienie energii na spotkania towarzyskie, 
jako że ów rok pracy jest niezbędny do zebrania środków potrzeb-
nych na dalszą realizację planów. 

Każdy rok posiada własne moce, które idealnie uzupełnią na-
sze życie, jeżeli tylko będziemy ich używać we właściwy sposób. 
Wiedza dotycząca tego, kiedy zacząć planowanie, w którym roku 
pozna się wpływowych ludzi, kiedy należy przejść do konkretów, 
a kiedy można spodziewać się realizacji celów, bez wątpienia jest 
niezwykle cenna. To tak, jakby zawsze było się we właściwym 
miejscu i we właściwym czasie.

Jako że nie da się zmienić wibracyjnych mocy każdego roku, 
jedynym rozsądnym wyjściem jest dostosowywanie do nich swo-
jego nastawienia i planów. Pomocna jest także świadomość tego, 
że możemy zharmonizować z nimi swoje starania, zamiast dążyć 
do czegoś zgoła przeciwnego, i  w rezultacie nie osiągnąć nicze-
go. Prosta analogia: jeśli planujesz wybrać się na piknik, a  pada 
deszcz, musisz zmienić plany. Jeżeli z prognozy pogody wynika, 
że będzie burza, zmiana planów z całą pewnością wydaje się być 
dobrym pomysłem. Jeżeli w podobny sposób podejdziemy do na-
szego życia, wszystko stanie się prostsze.

Aby ustalić liczbę swojego osobistego roku, dodaj do siebie 
liczbę miesiąca i dnia swoich narodzin, a następnie bieżący rok. 
Przykład: jeżeli urodziłeś się 6 grudnia, a  jest rok 1999, dodaj 
3(1+2 dla grudnia)+6(dzień)+1+9+9+9=37. Następnie zredukuj 
37 do pojedynczej cyfry: 3+7=1. Liczbą osobistego roku dla tej 
daty urodzenia jest zatem 1. 
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osobisty rok – 1

Jest to bardzo dobry rok na rozpoczynanie nowych przedsię-
wzięć. Nie tylko odnajdziesz w sobie wewnętrzny bodziec i am-
bicję, by to robić, ale także niezbędną wiedzę i możliwości. Wy-
korzystaj to możliwie najpełniej eksponując każdy ze swoich 
talentów. W  subtelny sposób sygnalizuj je wszystkim osobom, 
z  którymi wchodzisz w  kontakt, i  obserwuj, jak otwierają się 
przed tobą nowe możliwości.

Jedynka to liczba przywódców, dlatego musisz w tym roku po-
kazać na co cię stać. Przejmij stery w swoim klubie, organizacji, 
firmie lub domu. Oczywiście nie wszyscy mogą przejąć firmę, je-
żeli pracują dla kogoś innego, ale z  całą pewnością mogą poka-
zać swoje zdolności na indywidualnie określonych polach. Twój 
pracodawca z  całą pewnością zauważy cię w  tym roku, a  to, co 
dasz z siebie teraz, może w przyszłości zaowocować przyzwoitym 
awansem.

W tym roku możesz także zabłysnąć jako domator. Musisz po-
kierować i  zaopiekować się swoją rodziną lub partnerem. Masz 
okazję pokazać wszystkim wokół siebie jak kompetentnym jesteś 
człowiekiem i zyskać dzięki temu szacunek i uznanie, które spra-
wią, że cała rodzina będzie żyć w większym komforcie i z więk-
szą radością. 

Wcielaj w życie wszystkie swoje plany, w szczególności plany 
biznesowe. Zauważ, że będziesz je realizować po uważnym namy-
śle. Dobrze zastanów się nad każdą propozycją biznesową, która 
pojawi się na twojej drodze. Zawsze któraś z nich jest najbardziej 
korzystna.

Wszystkie kreatywne moce, które w sobie nosisz, będą dawały 
o sobie znać, ponieważ jest to odpowiedni czas, by zrobić z nich 
użytek. Pomysłowe lub nowatorskie idee będą obijać ci się po 
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głowie w poszukiwaniu wyjścia. Wypuszczaj je jedna po drugiej, 
przyglądaj się im, a  następnie prezentuj je osobom, które dzię-
ki zajmowanej przez siebie pozycji będą mogły z nimi zrobić coś 
więcej. Będą one pod wrażeniem twojej pomysłowości.

Najprawdopodobniej będziesz także odbywał podróże. Zgro-
madzisz podczas nich wiele doświadczeń, z  których będziesz 
mógł korzystać w  przyszłości. W  twoim otoczeniu pojawią się 
nowi ludzie, co jest dobrym zjawiskiem, ponieważ ci, których po-
znasz w tym roku, pomogą ci w odniesieniu sukcesu. Dbaj o każ-
dą przyjaźń i inwestuj w nią możliwie najwięcej, ponieważ odkry-
jesz, że chodzi tu o  ludzi, którzy mogą ci towarzyszyć do końca 
życia.

Zachowuj umysł otwarty i nie krzyw się w obliczu jakichkol-
wiek zmian. Wyjdą ci one na dobre i będą stanowić początek no-
wych dróg do sukcesu i szczęścia. Zawsze opłaca się zerwać z ru-
tyną, a ten rok jest szczególnie dobry, aby to zrobić, ponieważ to, 
co teraz robisz, nadaje tempo całemu dziewięcioletniemu cyklo-
wi, który właśnie się rozpoczyna.

Zapomnij w  tym roku o  przeciętności. Weź sprawy w  swo-
je ręce i rób wszystko samodzielnie. Tylko ty możesz dokładnie 
wyjaśnić, czego pragniesz, i w jaki sposób chcesz to zrealizować. 
Przede wszystkim miej odwagę i  spoglądaj na wszystko z  pozy-
tywnej perspektywy.

osobisty rok – 2

Po roku, który powinien wiązać się z otwarciem nowych drzwi 
i  rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, nadchodzi czas, w  któ-
rym możesz się rozluźnić i poczekać na rezultaty swoich zeszło-
rocznych przedsięwzięć. Przynajmniej niektóre z  nich powinny 
zacząć wydawać owoce, w zależności od tego, ile czasu wymaga 
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realizacja każdego z nich. Tak czy inaczej, z całą pewnością otrzy-
masz w tym roku jakieś nagrody. 

Nie oznacza to, że nie będziesz robić absolutnie nic, a jedynie 
czekać na rezultaty swoich starań, ponieważ będziesz także otrzy-
mywać nowe oferty. Niektóre z  nich mogą być bardzo nieocze-
kiwane, jednak niespodzianki są ci pisane. Przyglądaj się każdej 
ofercie, w szczególności pod kątem ogólnych zysków i przyszłych 
korzyści. Może to być rok awansu, na który pracowałeś przez cały 
poprzedni rok. 

Ogólnie rzecz biorąc rok 2 oznacza współdziałanie lub koope-
rację, jeżeli więc pojawi się taka potrzeba, weź pod uwagę prze-
kazanie sterów komuś innemu i  skup się na tym, by z  tą osobą 
współpracować, rezygnując tym samym z kierowania wszystkimi 
etapami operacji. Miałeś okazję wykazać się w zeszłym roku. Jeże-
li jesteś pracodawcą, z całą pewnością nie będziesz chciał oddać 
władzy komuś innemu. Słuchaj jednak tych podwładnych, którzy 
mają poczucie, że mogą ci w jakiś sposób pomóc w rozwiązaniu 
problemów lub dysponują nową metodą, która może ci przynieść 
jakieś korzyści. 

Może być tak, że współpraca, którą nawiązałeś w swoim roku 1, 
zacznie się teraz rozwijać. Jest bardzo ważne, abyś pokazał wte-
dy swojemu wspólnikowi jak bardzo skłonny do współpracy po-
trafisz być. Może to zaowocować karierą pełną sukcesów dla was 
obojga, pod warunkiem, że nie będziesz nalegał na to, żeby decy-
dować o wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem bizne-
su. Praca zespołowa jest tu najważniejsza.

Twój urok i  magnetyzm ulegną rozbudzeniu i  sprowadzą do 
twojego kręgu przyjaciół zastępy nowych osób. Jeżeli jesteś oso-
bą stanu wolnego, możesz poznać swojego przyszłego współmał-
żonka. Określając charakter nowo poznawanych ludzi, będziesz 
musiał posłużyć się swoją intuicją – niektórzy z  nich mogą być 
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bowiem podejrzani. Poradzisz sobie bez tego rodzaju przyjaźni, 
szczególnie w roku 2, ponieważ twoja skłonność do współpracy 
może sprawić, że bez swojej wiedzy zostaniesz wplątany w szem-
rane przedsięwzięcia. 

Będziesz musiał być taktowny wobec starszych osób, co nie za-
wsze będzie dla ciebie łatwe. Wpadanie w irytację pogłębi jedynie 
dzielącą was przepaść, postaraj się więc być możliwie najbardziej 
cierpliwy i  dyplomatyczny. Zdobędziesz dzięki temu ich szacu-
nek i miłość, a także dobre samopoczucie. 

Jeżeli w twoim domu lub firmie pojawiają się trudności, któ-
re bardzo cię przygnębiają i wydają się być niemożliwe do poko-
nania, to odważnie i z cierpliwością wyjdź im naprzeciw – głowa 
do góry! Nic nie jest niemożliwe, jeżeli nakierujesz swój umysł na 
rozwiązanie. Zawsze znajdziesz wyjście z problematycznej sytu-
acji, wystarczy go tylko poszukać. 

osobisty rok – 3

Głównymi motywami tych dwunastu miesięcy jest wesołość 
i  kontakty towarzyskie. W  związku z  tym osobisty rok 3 po-
winien być poświęcony na zabawę, spotkania z  innymi ludźmi 
i  przyjemności. Twoja osobowość rozbłyśnie niczym płomień 
przyciągający do siebie ćmy, a ludzie zaczną gromadzić się wo-
kół ciebie w każdej możliwej sytuacji. Może ci to pomóc w na-
wiązaniu dobrych kontaktów, rozglądaj się zatem za tymi, którzy 
mogą być dla ciebie cenni. Jako że 3 jest symbolem wyrażania 
własnego „ja”, możesz użyć jej mocy, by zaprezentować siebie 
samego lub swoje idee osobom, dzięki którym będziesz się roz-
wijać, czy to w życiu zawodowym, czy osobistym. Jeżeli bierzesz 
pod uwagę małżeństwo, jest to dobry czas, żeby się oświadczyć, 
ponieważ twoja błyskotliwa osobowość z całą pewnością prze-
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kona wybraną przez ciebie osobę. Jest to także doskonały okres, 
żeby sprawdzić, czy masz w swoim otoczeniu coś, co chciałbyś 
sprzedać, ponieważ czeka cię dobra passa w sprawach finanso-
wych.

Wyrażenie własnego „ja” odnosi się do słów – czy to wypo-
wiadanych, czy pisanych. Równie dobrze mogą one działać na 
twoją korzyść, co na twoją niekorzyść. Dobieraj więc je ostroż-
nie. Możesz bowiem powodować podziały tam, gdzie nie chciał-
byś tego robić. Słowa, które przychodzą najłatwiej, nie zawsze są 
dobrze przemyślane – a kiedy pojawiają się w większej niż zazwy-
czaj liczbie, trzeba uważać, żeby nie używać ich jako broni. Rów-
nie dobrze możesz je bowiem wykorzystać do zdobycia nowych 
przyjaciół i  zrobienia dobrego wrażenia na współpracownikach, 
rodzinie lub pracodawcy. 

Znakomitym ujściem dla tej mocy jest pisanie, nawet jeśli ni-
gdy wcześniej nie próbowałeś swoich sił na tym polu. Jeżeli na-
piszesz książkę lub opowiadanie, twoje szanse na znalezienie za-
interesowanych nimi osób będą bardzo wysokie. Jeżeli nie masz 
skłonności do tego rodzaju kreatywności, ekspresyjne listy do 
przyjaciół lub krewnych także spotkają się z ciepłym przyjęciem. 
Warto również pomyśleć o listach biznesowych.

Bez względu na to, co robisz, ciesz się tym. Powinien to być 
dla ciebie bardzo szczęśliwy i  satysfakcjonujący rok, jeżeli tylko 
zaakceptujesz wibracje w  taki sposób, w  jaki należy je przyjąć. 
Na ciężkiej, bezlitosnej pracy lepiej skoncentrować się w następ-
nym roku. Nie oznacza to oczywiście, że powinieneś zrezygno-
wać z  aktywności zawodowej i  wykonywania jakiejkolwiek pra-
cy. Oznacza to jedynie, że możesz korzystnie wpłynąć na swoje 
interesy, ciesząc się nimi i czyniąc ze wszystkiego przyjemną grę. 
Masz okazję zrobić to tylko raz w swoim dziewięcioletnim cyklu, 
więc nie zmarnuj tej szansy.



151

Ta metoda udzieli ci najszybszych odpowiedzi i dostarczy naj-
więcej zabawy. Jest to coś w rodzaju błyskawicznej analizy, 

która pozwoli ci w mgnieniu oka przejrzeć twoich przyjaciół, ro-
dzinę, współmałżonka albo partnera. Aby ją stosować musisz je-
dynie opanować dziewięć ekspresji imienia. Nie potrzebujesz na-
wet daty urodzenia analizowanej osoby. 

Masz na oku kogoś wyjątkowego? Bądź spokojny, ponieważ ta 
metoda otworzy przed tobą drzwi prowadzące do tajemnych my-
śli i pragnień tego człowieka. Posiadanie przez ciebie tego rodza-
ju wiedzy sprawi natomiast, że będziesz mieć ogromną przewagę 
nad konkurencją. Jest to klucz wart milion dolarów!

W literach twojego imienia są zawarte trzy różne rodzaje eks-
presji: ekspresja samogłosek, ekspresja spółgłosek oraz ich suma. 
Będziemy się nimi zajmować osobno, ponieważ każda z  nich 
wskazuje na inny obszar osobowości. 

7

eKsPresJa TwoJego imieNia
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Kiedy oblicza się ekspresję imienia jakiejś osoby, należy usta-
lić, w jaki sposób zwraca się do niej większość ludzi. Mężczyźni 
często posługują się w  życiu zawodowym swoim pełnym imie-
niem i  nazwiskiem oraz inicjałem drugiego imienia, ale rodzi-
na i przyjaciele często używają wobec nich jakiegoś przezwiska. 
W takiej sytuacji imię i nazwisko używane przez tego mężczyznę 
w świecie biznesu ujawnią ambicje, które znajdą zastosowanie dla 
jego kariery, a jego przezwisko ujawni jego pragnienia i cechy cha-
rakteru o zupełnie innej naturze.

Wiele osób uważa, że żonate kobiety przejmują numerolo-
giczne cechy swoich mężów. Faktem jest, że partnerzy przekazują 
im wibrację swojego nazwiska. Jednak wibracje ich nazwiska pa-
nieńskiego obdarzają je cechami, które formowały ich osobowość 
przed ślubem. Oczywiście to także należy brać pod uwagę. 

Rozbieżności w  ekspresji imienia zdarzało mi się obserwo-
wać tylko i wyłącznie w sytuacji, w której rodzice aż do narodzin 
dziecka nie mieli pewności, jakie imię mu nadać, pozbawiając je 
w ten sposób wibracji przypisanej mu przez przeznaczenie i wy-
wołując konflikt. 

ekspresja samogłoskowa 
– twoje sekretne pragnienia

Ekspresja samogłosek jest twoją tajemną bronią, kiedy zabie-
gasz o względy kogoś wyjątkowego. Ujawnia ona myśli, ambicje 
i pragnienia, z których druga osoba nie zdaje sobie często spra-
wy. Zręczna kalkulacja może dać ci klucz, który sprawi, że osoba 
ta wpadnie prosto w twoje ręce – tylko pozazdrościć tak dogod-
nej sytuacji! Pamiętaj, że samogłoski ujawniają sekretne pragnie-
nia, które nie powinny zostać nikomu wyjawione. Ludzie bardzo 
często nie przyznają się do nich albo nie chcą ich znać.
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Mężczyźni często sprawiają wrażenie, jakby gustowali w  ła-
twych panienkach, ale wielu z nich w głębi serca poszukuje po-
rządnej, staromodnej dziewczyny. Z tego względu kobieta, która 
poświęci trochę czasu, by zajrzeć w najgłębsze zakamarki osobo-
wości któregoś z nich, ma duże szanse na pozbawienie go stanu 
kawalerskiego i znalezienie szczęścia. 

Jeżeli interesują cię pieniądze, bez wątpienia pomocna może 
okazać się wiedza dotycząca sekretnych myśli twojego pracodaw-
cy lub informatora, dzięki której będziesz wiedział, w jaki sposób 
z nim rozmawiać, gdy będziesz go prosić o podwyżkę lub poradę. 

Aby odkryć owe bezcenne sekretne pragnienia ukryte w każ-
dym imieniu, zapisz owo imię na kartce papieru dokładnie w takiej 
formie, w jakiej jest ono używane. Dla wygody jeszcze raz zamiesz-
czam tabelkę z liczbami i odpowiadającymi im literami. Każdej sa-
mogłosce przypisz odpowiadającą jej liczbę. Na przykład:

    5  1       5      6   = 17
B E A  M C G R E G O R 

Zredukuj to dodając 1+7=8. Ekspresją samogłoskową tego 
imienia jest więc 8. Na następnych stronach znajdziesz analizy wi-
bracji ekspresji samogłoskowej dla wszystkich liczb.
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