19.
PAVOUK

Ezoterický význam: černá magie, duchovní opojení, rozpad vědomí, otrava. Magie vúdú. Uřknutí. Nepřátelský magický vliv.
Události: falešné ideje, něčí negativní vliv,
špatná společnost, vtažení do intrik, sekty,
nezákonné činnosti.
Karta Pavouka však nemá vždy pouze
negativní význam. Stejně jako ostatní karty i ona má pozitivní smysl. Protože Pavouk
představuje ve většině případů kolektivní
kartu, ukazuje i na nějakou skupinu, veselou společnost. Pokud se jedná o strukturu
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v podniku nebo podniky s rozsáhlou sítí, je
karta také příznivá. Pavouk je navíc neúnavný pracovník, prakticky neustále splétá sítě,
a tím si obstarává svoji obživu a zabezpečení.
Obecně bude pro vás lepší, když budete vy
sami pavoukem, nikoliv kořistí v jeho síti.
Povahové vlastnosti: zákeřnost, splétání
intrik. Čaroděj. Také pracovitost, horlivost
při zabezpečování sebe sama a svého domova, schopnost získat k tomuto účelu správné
lidi.
Druh činnosti: čarodějnictví, vytváření
struktur, sítí. Pojišťovnictví. Stínová ekonomika.
Astrologie: Pluto ve Vodnáři.
Živel: Oheň Vzduchu.
Analogie v tarotu: Ďábel.
Rada: není vhodné přijímat nové nabídky,
může se jednat o podvod nebo snahu vtáhnout vás do nepříjemných záležitostí. Snažte
se ochránit se před nepřátelskými intrikami.
V pracovních věcech buďte pracovití, obětaví a skromní, nepospíchejte. Pilně vytvářejte
vlastní síť a čekejte na příhodný okamžik.
Možná máte vytvořit nějakou strukturu, získat pro svou věc další lidi. Raději pracujte
v ústraní a příliš na sebe neupozorňujte.
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NUMEROLOGIE
LUNÁRNÍCH KARET
Nyní přistoupíme ještě k jedné zajímavé
stránce lunárních karet, jež nám otevírá velkou paletu možností.
Ezoterika už odedávna zkoumá soulad
číslic a uspořádání světa i vesmíru. Každé
číslo odráží určitý archetyp a vzájemný vliv
čísel odráží rozmanité procesy, jejich průběh. Každé číslo má určitou energii (té odpovídá energie konkrétní planety, znamení zvěrokruhu, hvězdy), proto vibrace čísel
ovlivňují život na zemi i samotného člověka.
Numerologie je nauka o vlivu čísel na život
člověka. Zpravidla se užívá datum narození
a jméno (křestní jméno, příjmení, v Rusku
i jméno po otci).
Čísla se interpretují podle použitého systému numerologie, jednotlivé hlásky v abecedě
mají také odpovídající číslice.
Mantické systémy (taroty, runy) také patří mezi numerologické, neboť každá karta
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a runa má odpovídající číslo. Proto číslice
v rámci svých systémů mohou popsat osobnost člověka a vše, co se týká jeho života.
Lunární karty nepředstavují výjimku, neboť
numerologický rozbor mi pomohl získat podrobné informace, jež mi jiné systémy neodhalily.
Každá lunární karta má číslo odpovídající lunárnímu dni. Lunárních dní je celkem
třicet. Lunární fáze a Zatmění v číselné řadě
pokračují, nakonec máme třicet šest karet.
Základní archetypy systému tvoří samozřejmě prvních třicet karet. Posledních šest karet je přiřazováno ke kartám základním, kdy
se k číslu kmenové karty přičte číslice jedné
z posledních šesti karet (číslo 31 = 3 + 1 = 4 a
tak dále). I těchto šest karet přináší informaci:
proto čtyřka je sice čtyřkou sama o sobě, ale
ta, kterou jsme získali z číslice třicet jedna, se
přece jen bude odlišovat.
Shoda lunárních karet a číslic poskytuje
velký objem různých informací.

Analýza karty osobnosti člověka

Karta osobnosti člověka se v lunárních
kartách určuje jinak než u tarotu.
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Kartu osobnosti člověka dostaneme součtem dne a měsíce jeho narození. Pokud je
součtem cifer získané číslo vyšší než třicet,
můžeme kartu přiřadit k základnímu archetypu, můžeme ji však interpretovat i samostatně.
Domnívám se, že karty osobnosti číslic třicet
jedna až třicet šest sice mají vibrace těch archetypů, k nimž patří, ale na jiné úrovni.
Možná vás udivuje, že při zjišťování karty osobnosti nebereme v úvahu rok narození
jako v tradiční numerologii. Podívejme se na
to blíže: podle tradiční numerologie výsledný součet čísla dne a měsíce narození člověka
charakterizuje jeho podvědomí, součet měsíce a roku vědomí. Ale právě podvědomí odpovídá za podstatu a skutečné motivy jednání člověka a právě to chceme odhalit. Na to se
také orientuje systém lunárních karet, jehož
hlavním symbolem je Zrcadlo, které hlubinné vrstvy skutečnosti odráží. Lunární cyklus
navíc trvá dvacet devět dní, proto by nebylo
správné brát v potaz letopočet, jenž do daného lunárního cyklu nespadá. To už jsou ale
logické závěry, ke kterým jsem dospěla poté,
když jsem prostřednictvím intuice pochopila,
že získat kartu osobnosti můžeme právě uvedeným způsobem. Za hlavní kritérium hod60

nocení posloužila skutečnost, že informace,
již jsem součtem dne a měsíce roku člověka
získala, podstatu opravdu odrážela! Stejně
jako zrcadlo. Třicet šest lunárních karet navíc
ukazuje pestřejší škálu psychických typů než
systém numerologie, který lidi třídí na devět
základních typů, nebo astrologie, jež zná dvanáct typů podle znamení zvěrokruhu.
Příklady výpočtu karty osobnosti:
Napoleon − 15. 8.: 15 + 8 = 23 – Krokodýl
(23): uchvatitelské tendence.
Adolf Hitler − 20. 4.: 20 + 4 = 24 – Medvěd
(24): sklon k násilí.
Aleister Crowley − 12. 10.: 12 + 10 = 22
– Slon (22): moudrost, znalosti ezoteriky.
Interpretaci karty z hlediska charakteristiky osobnosti najdete v popisu karet v odstavci „Povahové vlastnosti“.
Dokonce i jedna karta nám může odhalit
několik vrstev informací.
Jeden můj známý má Netopýra (9) jako
kartu osobnosti. Tato karta je spojena s magií
− a tento člověk se jí skutečně zabývá. Takový člověk však na druhou stranu může vlivu
magie podlehnout, což se stalo i mému známému. Tyto vlivy však budou zkoušet uplatňovat především ženy. Netopýr je totiž žen61

ská karta. Ukazuje však ženu zákeřnou, která
působí nepříjemnosti, proto i on měl problémy v osobním životě, rozpadlo se mu několik
manželství a vztahů. Karta Netopýra je také
spojena s těžkou prací. Tento člověk skutečně
několik let pracoval jako řadový pracovník,
byl hodně vytížen a neměl z toho zvláštní
materiální výhody.
Z hlediska ezoterické praxe může karta
osobnosti ukázat předpoklady k určitému
typu okultismu. Například jedna moje kolegyně má kartu osobnosti Kolo sansáry (13).
Velmi dobře pracuje se svými minulými reinkarnacemi a s magií vůbec. Dámě s osobní kartou Slona (22) také informace, jež tato
karta přináší, odpovídají a ona s ní rovněž
náležitě pracuje.

Analýza partnerských vztahů

Sčítáme karty osobností obou partnerů.
Výsledná karta bude charakterizovat vztah
těchto lidí. Tedy, jaký typ vztahů je mezi nimi
možný. Jeden z partnerů má například kartu
osobnosti Grál (12), jiný Netopýra (9). Výsledná karta 9 + 12 = 21 je Kůň (21). Mezi
nimi je možný jak milostný, tak pracovní
vztah, založený na přátelství, spolupráci nebo
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stejných zájmech. Pokud chcete podrobnější
analýzu, rozeberte si stejným způsobem i výsledný součet karet jména a příjmení, jednotlivě i jako celek. Je velmi dobré, když partneři mají stejné karty. Například ona má kartu
osobnosti Motýla (16) a tatáž karta vychází
i na partnerovo příjmení. Společné karty dávají stejné vibrace, styčné body.
Příklad karty partnerského vztahu podle
karty osobnosti: klientka T. se na mě obrátila
s prosbou, abych jí stanovila prognózu vztahu s mužem S. Žena měla kartu osobnosti
Koně (21), muž Rostoucí luna (32). Mužova
karta osobnosti zcela odpovídala jeho povaze: byl skutečně společenský, pohyblivý, ale
i lehkomyslný a závislý na mínění okolí.
Rostoucí luna je karta dítěte, proto S. přitahoval T., která byla o několik let starší. Rostoucí luna se hodí k archetypu Jednorožce
(5) a S. se velmi rychle zapracoval v obchodě s automobily. Co se týče ženy, díky kartě Koně (21) se dokáže velmi dobře sladit
s lidmi, rovnocenně pracovat v kolektivu,
je komunikativní a čestná. Jak vidno, karty
jsou ve vzájemné harmonii, partneři mohou
společně existovat. Avšak jejich společný život nepůjde hladce. Vždyť součet 21 + 32 =
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53 = 8 – Fénix (8) předpovídá zkoušky, kdy
se lidé mohou buď rozejít, nebo znovu dát
dohromady, což už se stalo nejednou. Určitě jste se s takovými páry setkali. Neustále
vzniká nějaký důvod k rozchodu, objeví se
například nějaká sokyně nebo sok, a lidé se
proto hádají, rozcházejí, ale nemohou bez
sebe být, a tak se za nějakou dobu znovu dají
dohromady. A v této situaci S. ve své lehkomyslnosti podlehl cizímu vlivu a odešel
k jiné. Neuplynul však ani měsíc a on začal
chodit za T. a prosit ji, aby se k němu vrátila zpět. Moje předpověď také ukazuje, že se
k ní v blízké budoucnosti vrátí.

Data historických událostí

Pomocí numerologie lze udělat rozbor i dat
historických událostí.
Například první let člověka do vesmíru
proběhl 12. 4., což je den Motýla (16). Vezměme si říjnovou revoluci v roce 1917. Podle
starého kalendáře vychází na 25. 10., tedy třicátou pátou kartu, Zatmění Měsíce, osudná
událost, zapojení vůle vyšších sil. Číslo třicet
pět také dává osmičku (3 + 5) – Fénix, nutnost transformace, přerodu. Je zajímavé, že
karta osobnosti člověka, jenž stál v čele revo64

luce, V. I. Lenina, číslo 26 – Žába, má k sobě
do dvojice Fénixe (8). Fénix je očistná oběť,
rozsudek vesmíru za narušení rovnováhy
a Žába představuje soudce, který zákon oživuje. Podle nového kalendáře, 7. 11. vychází
číslo osmnáct, Zrcadlo, kdy se projeví pravda, lidská podstata. Na den nezávislosti Ruska, tedy na 12. 6., také vychází osmnáctka,
Zrcadlo.
Ještě jeden velmi zajímavý příklad, jenž
dokazuje zrovna použití rektiﬁkace k rozboru data: Velká vlastenecká válka v letech
1941−45. Oﬁciálně začala 22. 6., což dává
číslo dvacet osm, Lotos. Já jsem však dostala
informaci, že začátek války má vibraci karty
Žezla (27), vyšší spravedlnosti, zásah vesmíru. To znamená, že tato válka byla národům,
které se jí účastnily, seslána jako odpracování
karmy. Válka začala brzy zrána, ale německá
vojska přišla k hranici ještě o něco dříve, proto zde působí vibrace předchozího dne, tedy
z 21. 6. Mimochodem, Lotos (28) má také
spojitost s karmou, poznáním předchozích
vtělení. Den vítězství slavíme 9. 5., ale válka
skončila 8. 5. = 13, Kolo sansáry, karma je
odpracována, přichází posun na novou úroveň. Ale 9. 5. = 14, Volání, znamená už hlasi65

té vyhlášení vítězství, začátek nové poválečné
etapy.
A nyní příklad z nedávné minulosti: tragické události v Americe z 11. 9. 2001, kdy
teroristé v unesených letadlech zaútočili na
nejvyšší a nejznámější objekty. Tento vzdušný útok proběhl ve dni Orla (20): 11 + 9 =
20. Orel souvisí s náboženstvím, nábožensky motivovaným činem, což potvrzuje
verzi o teroristickém útoku náboženských
fanatiků. Protože karta Orla tvoří jednotný princip s Hojností (2), byly zde zapojeny
také ﬁnanční zájmy, pro někoho to bylo tedy
velmi výhodné. Vždyť všechny svaté války
a křižácké výpravy ve všech dobách rozpoutávala hrstka těch, kdo se chtěli obohatit
na úkor věřících fanatiků, již byli připraveni
za svou víru zemřít. V tomto případě mají význam i samotné číslice, které tvoří číslo karty události. Podívejte se: jedenáctka je Meč
a devítka Netopýr. Jde tedy o úder, jenž byl
naplánován již dříve a byl výsledkem dobře
promyšlené dohody.
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