
POMOC, MOJE ČÍSLO
DOMU KE MNĚ NESEDÍ
Pro každého z nás existuje určitý plán. Tento
plán se nám někdy nemusí líbit, ale můžeme si
být jisti, že je naprosto geniální a přesně na míru.
Přestože život podle tohoto plánu nebývá tak pohodlný,
jak bychom si přáli. Ale můžeme se díky
němu spolehnout na to, že jsme ve správný čas na
správném místě. Plán nás vždy zavede na „naše
místo“, takže si můžeme být jisti, že se nastěhujeme
do domu či bytu s takovým číslem, které je
určeno právě pro nás. Kdybychom se tomu chtěli
stavět na odpor, nijak by nám to neprospělo. Lepší
je plynout s proudem života a důvěřovat velkému
božímu plánu.
Ale i tak se může stát, že k nám naše domovní
číslo vůbec nepasuje. Ani k nám vůbec pasovat
nemusí. Energie čísla nám totiž může pomoci, aby
se v nás probudilo něco nového. Domovní číslo
pro nás může znamenat výzvu, abychom ve svém
životě provedli určité změny.
Někdy má člověk pocit, že by se měl okamžitě
přestěhovat do jiného bytu. Ale může nastat také
situace, kdy člověk hned ví: Toto je byt a místo,
kde bych měl zůstat, i když to nějakou dobu trvá,
než se člověk skutečně někde zabydlí. Určitě
to souvisí s převládajícími náladami předchozích
obyvatel, ale může se to týkat i nové životní situace,
kterou lze rozeznat z čísla domu. Je to změna,
díky níž se můžeme rozvíjet a růst.
Například když se žena odstěhuje po rozchodu
od partnera, s nímž žila dlouhé roky, do domu
s číslem 1. Jednička odpovídá lidem, kteří si se
vším dokážou poradit sami a milují svoji svobodu.
Tato žena však v dlouholetém vztahu ztratila
svoji nezávislost. Byla fixovaná na svého partnera,
závislá na jeho podpoře a neměla možnost
být sama sebou. Nyní má za úkol naučit se stát na
vlastních nohou a jít svou vlastní cestou. Je zcela
pochopitelné, že ji čekají velké životní změny.
Není to náhoda, že nyní bydlí v domě s číslem 1,
protože energie domu ji při zvládání těchto změn
bude podporovat. Kdybychom tu měli dům s číslem
10, nula by působení jedničky ještě více zesílila
– nebo ne? Ne tak docela, nula sice zesiluje
vibrace vedlejšího čísla, ale pouze při výpočtu
ciferného součtu (1 + 0 = 1). V tomto případě by
měla vyvažovací účinek.
Jiná situace: Tatáž žena se po rozvodu nastěhuje
do domu s číslem 11.
1 + 1 = 2



Nyní tu máme jako hlavní energii dvojku, číslo,
jež nás podporuje, abychom žili v dobrém partnerském
vztahu. Současně tu máme zdvojenou jedničku.
To znamená, že má dvojnásobný účinek.
Pro onu ženu to znamená, že se může otevřít možnosti
nového vztahu, ale nejprve musí nalézt sama
sebe. Mohla by zkusit například nezávazný vztah
s dostatkem volnosti. S ohledem na nezralost zúčastněných
osob by však mohlo dojít k ostré výměně
názorů. Ale možnost harmonického vztahu
tu je. I zde čeká na ženu velká výzva.


