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JAK OBLICZYĆ SWOJE LICZBY

Przygotuj duży arkusz papieru i długopis, a następnie u góry strony 
napisz drukowanymi literami swoje pierwsze i drugie imię oraz 

nazwisko  Poniżej zapisz miesiąc (1-12) i dzień urodzenia  Zostaw od-
powiednią ilość miejsca nad, pod, pomiędzy i obok imion na notat-
ki i dopiski  Nad każdą literą imion i nazwiska zapisz liczbę przypisa-
ną jej w chaldejskiej karcie numerologicznej, tak jak na przykładzie:

Teraz zsumuj wartości poszczególnych imion i nazwiska 

Rozdział 2

Chaldejska 
analiza imienia

*  *  *

J O H N A D A M S M I T H

1 7 5 5 1 4 1 4 3 4 1 4 5

J O H N A D A M S M I T H

1 7 5 5 1 4 1 4 3 4 1 4 5

= 18 = 10 = 17
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Otrzymane sumy (18, 10 i 17) należy teraz zredukować do cyfr 

Wiemy już zatem, że liczbami Johna Adama Smitha są 9, 1 i 8  
W ten sam sposób oblicz własny zestaw liczb  Jeśli zsumowane wy-
niki nadal są dwucyfrowe (np  19/10), redukuj je tak długo, aż otrzy-
masz jedną cyfrę (10/1), chyba że wynik będzie Liczbą Mistrzow-
ską (11, 22, 33) 

Gdy będziemy przeprowadzać analizę imion i nazwisk, wynik 
otrzymany w każdej kategorii zapisuj pod danym imieniem lub na-
zwiskiem 

LICZBY MISTRZOWSKIE 11, 22, 33 itd.

Jeżeli zdarzy się, że choćby jedno imię lub nazwisko zsumuje się do 
wartości Liczby Mistrzowskiej, takiej jak 11, 22 albo 33 (które omó-
wię później), nie redukuj jej do liczby jednocyfrowej  Są to wyższe 
manifestacje skali cyfr od 1 do 9 i rządzą się one własnymi prawami  
Te Liczby Mistrzowskie są najczęstsze, chociaż mogą pojawiać się 
i wyższe  ( Jeśli odkryjesz w swoich imionach i nazwisku kilka Liczb 
Mistrzowskich, oznaczać to będzie, że należysz do nielicznej grupy 
ludzi i masz dostęp do wyższych źródeł mocy, które również omó-
wię później  Jednak ogólnie rzecz biorąc, wyższe Liczby Mistrzow-
skie stanowią raczej wyjątek niż regułę) 

J O H N A D A M S M I T H

1 7 5 5 1 4 1 4 3 4 1 4 5

= 18 = 10 = 17
= 9 = 1 = 8
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Zatem po połączeniu pierwszego imienia o wartości 11 z drugim 
imieniem o wartości 22 otrzymamy w sumie liczbę 33  Jest to jedy-
ny przypadek, w którym numerologiczne prawo dodawania nie ma 
zastosowania  „Wibrowania” na poziomie energii mistrzowskich nie 
da się podtrzymywać zbyt długo, a gdy te wibracje ulegają obniżeniu, 
energie mistrzowskie zaczynają funkcjonować na swoim niższym po-
ziomie, jako liczby „ciche”, jak je nazywam; są to odpowiednio: 2 
(11), 4 (22) i 6 (33)  Jednak dla celów obliczeń zostaw te liczby w ta-
kiej postaci, traktując je jako wyniki ostateczne 

TWOJE IMIĘ CODZIENNE

Imię Codzienne to imię, którym ludzie najczęściej się do ciebie 
zwracają i pod którym jesteś najlepiej znany, a jego wpływ na ciebie 
jest najbardziej bezpośredni ze wszystkich twoich imion; wskazuje 
ogólną energię, jaką emanujemy i pozwalamy innym dostrzegać na 
co dzień  Tak jak okładka książki Imię Codzienne symbolizuje to, co 
widać z zewnątrz  Pozwala na dość pobieżny wgląd, oferując nieco in-
formacji, ale nie zdradzając całej treści i zachowując warstwę ochron-
ną, aby nie dopuścić do szkodliwej ingerencji 

Z pewnością wiele ujawni analiza pierwszego imienia i nazwiska 
danej osoby, ale wewnętrzna dusza, czyli drugie imię, pozostaje głę-
boko ukryta i bywa odsłaniana tylko w nielicznych, wyjątkowych sy-
tuacjach  (Nie martw się, jeśli nie masz drugiego imienia albo masz 
więcej niż jedno – napiszę także o tym) 

Aby obliczyć wartość swojego Imienia Codziennego, po prostu 
dodaj do siebie wszystkie cyfry z pierwszego imienia i nazwiska  
W ten sposób otrzymasz sumę dwóch wyników, tak jak w powyż-
szym przykładzie, gdzie wartości imienia John (18) i nazwiska Smith 
(17) dają w sumie liczbę 35  Wartość Imienia Codziennego Johna 
Smitha, obliczona poprzez zsumowanie cyfr otrzymanego wyniku 
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(3+5), wynosi 8  Oznacza to, że ogólny wizerunek, który prezentu-
je on na forum społecznym, odzwierciedla styl przeciętnej ósemki 

Twoje Imię Codzienne ukazuje ogólny rys zewnętrzny, cechy, oso-
bowość, wyzwania i sposoby komunikowania się z innymi  Chodzi 
nie tylko o to, jak chcesz (nawet podświadomie) być postrzegany, 
ale także o to, jak widzą cię inni oraz jak reagują na ciebie i na ener-
gie, którymi emanujesz 

PODLICZBY

Wszystkie podliczby mówią o sposobie funkcjonowania two-
jej osobowości, czyli o twoich naturalnych energiach i najlepszym 
sposobie na wykorzystanie ich w życiu  Często ukazują twoje my-
śli, przeczucia, naturalne talenty, skryte pragnienia i nawyki, a po-
nadto są dobrym wskaźnikiem środowiska, które będzie ci najle-
piej służyło i z którego możesz najwięcej nauczyć się w ciągu swej 
wędrówki przez życie  Na przykład podliczba 35, opisując wysoki po-
ziom sprawności fizycznej, lotny umysł i zmienność, może wskazy-
wać, że zawód, w którym ważna jest aktywność i stymulacja, będzie 
bardziej odpowiedni niż taki, który wymaga siedzenia w jednym miej-
scu przez osiem godzin  Ten drugi scenariusz nie uwzględnia potrze-
by karmienia umysłu i ciała (3) ani pragnienia niezależności i swo-
body (5)  Podliczby mogą rzucać światło na różne sfery życia i robią 
to na różne sposoby 

Ogólna praktyczna zasada głosi, że liczą się wszystkie podlicz-
by, ale w tej ostatniej (którą otrzymujemy tuż przed zredukowaniem 
do ostatecznego wyniku jednocyfrowego) znajdziesz najważniejsze 
przesłanie  Jeśli wartość liczbowa któregoś z twoich imion lub nazwi-
ska sprowadza się do więcej niż jednej sumy dwucyfrowej (na przy-
kład 48/12 = 3), przeanalizuj tę pierwszą i jej znaczenie dla ciebie, 
ale skup się przede wszystkim na podliczbie drugiej (w tym przypad-
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ku na 12), zanim zredukujesz ją do ostatecznej liczby imienia, ponie-
waż to właśnie ona często zawiera najtrafniejsze przesłania  Czasem 
odnoszą się one do wydarzeń bieżących, czasem podpowiedzą, jaka 
praca mogłaby cię uszczęśliwić, a czasem ich znaczenie będzie tak 
osobiste, że tylko ty je zrozumiesz  Wszystkie podliczby wzbogaca-
ją Całkowitą Liczbę Imienia o różne niuanse i odcienie – wskazują 
określone tony w postaci predyspozycji, preferencji, osobistych po-
trzeb, skłonności, niewyrażonych pragnień i nadają indywidualny styl 
energiom twojego imienia i nazwiska 

A JEŚLI TWOJE IMIĘ NIE SUMUJE SIĘ 
DO WARTOŚCI DWUCYFROWEJ?

Jeśli wartość liczbowa jednego lub więcej twoich imion bądź na-
zwiska sumuje się od razu do wyniku jednocyfrowego, a nie dwu-
cyfrowego, należy postępować w podobny sposób, jak w przypad-
ku braku drugiego imienia; oznacza to, że energia tego imienia jest 
taka, jaka jest  Otwarcie wyraża to, czym jest i co jest dla niej istot-
ne  Weźmy imię Mia – składa się ono z liczb 4+1+1, które sumują 
się bezpośrednio do liczby 6  Nie ma podliczby  W tym przypadku 
znaczenie tak obliczonej liczby jest bardzo wierne opisom tradycyj-
nym: dla szóstki najważniejsza jest miłość, dom i społeczność i tam 
właśnie będzie sobie radziła najlepiej – robiąc coś, co najbardziej 
kocha, spędzając czas z ukochanymi ludźmi i skutecznie pomagając 
w domu i w swojej społeczności  Tak właśnie dzieje się w przypadku 
każdego wyniku jednocyfrowego uzyskanego bezpośrednio; ener-
gia tej cyfry będzie obejmowała tradycyjne znaczenia niezakłócone 
obecnością energii podliczb  Rzadko pojawiają się tu jakieś ukryte 
motywy czy przewrotność i zwykle nie prowadzi się żadnych gie-
rek  Jednocyfrowa energia imienia stanowi często czysty wyraz jej 
wartości liczbowej 
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S (WARTOŚĆ 3): ZMYSŁY CZŁOWIEKA

Znajdująca się pod surowym wpływem zmysłów i liczby trzy lite-
ra S może być stymulująca, wrażliwa, sprytna, niemądra, szczwana, 
przebiegła i uwodzicielska  Wpływ trójki sprawia, że zdolności przy-
stosowawcze obejmują mózg, gdzie S analizuje, a następnie są prze-
noszone na poziom ciała fizycznego, gdzie S urzeczywistnia  Ważny 
jest tutaj fakt, że zmysły odnoszą się do ciała fizycznego oraz do tego, 
co może ono zrobić w świecie materialnym  Mogą również wskazywać 
na faktyczne zjawiska zachodzące w samym ciele  Tutaj raz jeszcze wy-
łania się kwestia zdolności przystosowawczych  Jedną z najmocniej-
szych stron S jest umiejętność płynięcia z prądem i dostosowywania 
się do różnych sytuacji, co prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego czło-
wiek o tej energii potrafi powiedzieć ci to, co chcesz lub potrzebujesz 
usłyszeć, a następnie zrobić to, co sam uważa za konieczne  S zbyt twar-
do stąpa po ziemi – polega na swoich zmysłach i liczy, że dzięki nim 
odniesie sukces w świecie materialnym 

S bywa symboliczną podstępną żmiją, czyni człowieka seksow-
nym i skrytym  Są to osoby czarujące i zwodnicze, chociaż nie zawsze 
celowo – czasem po prostu mają taką naturę  Moc S jest podstępna 
jak wąż; może być szybka, ukryta, może prześliznąć się tuż pod twoim 
nosem i cichutko zniknąć w łagodnym cieniu zachodzącego słońca, 
zanim w ogóle zdasz sobie sprawę z jego istnienia  Ta energia potrafi 
przystosować się do różnych okoliczności, zmieniając swoje podej-
ście, zachowanie, odpowiedni czas i miejsce tak, żeby były zgodne 
z jej zamiarami, dzięki czemu S zwykle dostaje to, czego chce (przyj-
rzyj się kształtowi litery S, a zobaczysz, że otwarty jest zarówno jej 
górny, jak i dolny łuk, co sprawia, że jest narażona, a nawet podatna 
na wszelkie wpływy pozytywne i negatywne)  Ta niezwykle atrak-
cyjna dla płci przeciwnej energia może z łatwością zaangażować się 
w kilka związków, często z fatalnymi skutkami 
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Gdy człowiek o energii S dąży do realizacji celu – czy chodzi o ro-
mans, pracę, czy cokolwiek innego – siła jego naturalnej uwodziciel-
skości, wdzięku i uroku pozwala mu realizować jego aspiracje  Jest 
samodzielny, niezwykle aktywny, ogromnie utalentowany, również 
artystycznie (co czasami jest ignorowane albo niedoceniane), ma za-
cięcie filantropijne i olbrzymi potencjał aktorski lub estradowy  Praw-
dziwe S wydaje się śpiewać i tańczyć tak, jak sobie samo zagra  Lu-
dzie o tej energii robią to, co chcą, kiedy i jak im się podoba  Ważna 
jest dla nich niezależność, a ponieważ nade wszystko cenią sobie wol-
ność i nie znoszą żadnych rozkazów, najlepiej pracuje im się w sa-
motności  Widzą, co trzeba zrobić i potrafią to zrobić, jeśli tak wła-
śnie postanowią 

Energia S/3, stanowiąca połączenie uroku, pokusy, gładkości i ta-
jemniczości, może w rezultacie stać się niemal hipnotyczna – bez wąt-
pienia zręcznie radzi sobie z energiami innych liter  Trafność tego opi-
su zależy od pozostałych energii obecnych w imieniu i/lub nazwisku, 
ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli na przykład w imieniu twojej wybranki/
wybranka jest wiele liter S, prawdopodobnie znajdziesz się pod wpły-
wem urzekającego uroku albo też w pewnej chwili staniesz się świad-
kiem skutków takowego  Jeśli sam emanujesz silną energią S, bądź 
świadomy własnego potencjału i uroku, i używaj ich mądrze  Ponie-
waż człowiek o wibracji S zdobywa to, czego pragnie dzięki zmysłom, 
dość łatwo pojąć, na czym polega jego życiowa lekcja  Musi nauczyć 
się (chyba lepiej niż jakakolwiek inna energia w całym alfabecie), że 
istnieje dodatkowy zmysł, oprócz tych pięciu, którymi posługuje się 
regularnie, a jest nim, rzecz jasna, intuicja, czyli szósty zmysł  Kiedy 
już przyjmie to do wiadomości, następnym krokiem będzie uznanie, 
że istnieje coś więcej niż to, co można dostrzec wzrokiem  Zmysłowy 
seks kontra duchowa metafizyka  To mniej więcej podsumowuje sy-
tuację osoby o energii S oraz każdego, kto jest związany z kimś mają-
cym w swoim imieniu/nazwisku jedną lub dwie litery S 
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Jeszcze jeden mały szczegół: S jest „Symbolem $ukcesu”  Jednak 
człowiek o tej wibracji osiągnie prawdziwy i trwały sukces wyłącznie 
wtedy, gdy odsunie na bok chwilowe gratyfikacje w świecie ziemskich 
zmysłów  Ta energia, jak wiele innych, musi wykroczyć poza ciało fi-
zyczne, aby dostrzec swoją prawdziwą naturę albo duszę 

Charakterystyka tradyCyjna

Osoba o energii S jest zwykle energiczna, towarzyska, urocza, po-
wabna, elokwentna, zmysłowa/seksualna, uzdolniona artystycznie, 
przekonująca, potrafiąca się przystosować, pełna polotu, tajemnicza 
i pewna siebie  Do negatywnych cech S można zaliczyć: przebiegłość, 
podstępność, nikczemność, nielojalność, skłonność do manipulacji, 
lekkomyślność, powierzchowność, niewiarygodność 

Pierwsze Litery

Następujące słowa odzwierciedlają związek ze zmysłami: Sing , 
Scream, Shudder, Shriek, Scent, Sex, Sad, Shaking, Shock, Schizophre-
nia, Slumber (śpiewać, krzyk, drżenie, wrzask, zapach, seks, smutny, 
potrząsanie, szok, schizofrenia, drzemka) 

jako bieżąCa faza energetyCzna

W trzyletnim okresie wpływów litery S zawarte jest wyzwanie, 
które może przejawić się w postaci stosowania każdego możliwego 
podejścia, żeby tylko coś zdobyć lub dokądś dotrzeć, bez względu 
na to, czy chodzi o osobę, miejsce czy rzecz  Mogą pojawić się tak-
że moralne i etyczne dylematy, ponieważ ta energia często ma natu-
rę zmysłową i seksualną, i dlatego może doświadczać intensywnych, 
nieodpartych pokus  Ten okres może okazać się również czasem prze-
budzenia dodatkowego zmysłu, czyli otwarcia „wewnętrznego ucha”  
Wyzwanie dotyczy panowania umysłu nad materią: w tym przypad-
ku umysł odnosi się do duchowości, a materia do podstawowych in-
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stynktów człowieka  Ta faza często wymaga dokonania wyboru mię-
dzy dwoma wspomnianymi aspektami rzeczywistości 

T (WARTOŚĆ 4): ZNAK PLUS (+)

T posiada wiele ważnych cech charakterystycznych  Jedną z nich 
jest związek tej litery z krzyżem, a zatem z przekonaniami religijnymi 
i duchowymi  Jej istotę dość dobrze wyjaśnia znak plus (który nie ma 
żadnego związku z chaldejską literą T, lecz nawiązuje do powszech-
nie znanego matematycznego symbolu dodawania, a także do oczy-
wistych konotacji religijno-duchowych): intensyfikuje to, z czym się 
łączy – naturą znaku plus jest „dodawanie do czegoś” 

T jest ciekawe wszystkiego  Chce więcej zobaczyć, więcej wie-
dzieć, więcej mieć i więcej przeżyć  Jeśli jest Pierwszą Literą jakiegoś 
słowa, zazwyczaj z łatwością pokonuje problemy  Pomyśl o triathlo-
nie albo tętniącym tabunie  Ponieważ T ma w sobie energię doda-
wania, musi mieć jakiś punkt skupienia, czyli bazę początkową, a co 
więcej ma szczęście, ponieważ wartością liczbową tej litery jest sta-
bilna i fundamentalna czwórka – pożądany, wspomagający składnik 
potencjalnie rozkojarzonej lub nieumiarkowanej energii T  Na przy-
kład jeśli dwie litery T występują obok siebie, zwykle oznacza to, że 
zbyt wiele się dzieje jednocześnie, nawarstwiają się wewnętrzne emo-
cje i narasta napięcie  To wszystko znamionuje osobę, w której życiu 
dzieje się zbyt wiele, a brakuje sposobu albo chęci, aby rozładować 
stres lub uprościć sytuację  Ktoś o energii podwójnego T często bę-
dzie czuł się stłumiony i sfrustrowany z rozmaitych powodów  Jeśli 
T nie będzie mówić, stanie się toksyczne i niezrównoważone, co nie-
mal nieuchronnie doprowadzi do niebezpiecznego rozpadu (nie do 
wybuchu – T jest zbyt ciche)  Dodatkowe znaczenie litery T zawarte 
jest w jej kształcie parasola: ludzie o tej energii chronią siebie i tych, 
których kochają, niemniej otwarcie się i ujawnienie własnych myśli 
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