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Číselné a barevné 
škály

Každé číslo je spojeno s nějakou konkrétní 
barvou. Kolem vás vibrují různorodé barvy a vy 
na sobě můžete tyto vibrace pocítit. Barva ovliv-
ňuje každodenní život, lidé se cítí lépe, pokud 
jsou obklopeni takovými barvami, jako je tma-
vomodrá, žlutá, zelená, růžová a bílá.

Všem barvám odpovídají určité číselné vibra-
ce, jež se projevují dokonce i na fyzické úrovni 
(například jako vlnová délka). Pokud zapisuje-
te čísla potřebnými barvami, dokážete výrazně 
zvýšit sílu talismanu.

Základem účinkování všech amuletů a talis-
manů je jejich vlastní mystická energie, jež se 
nakumuluje a rozprostírá při zobrazení na sa-
motném předmětu, jenž zobrazujeme.

Mystická čísla je užitečné nanášet na talis-
man, zdroj jeho energie musí být pečlivě vy-
značen přímo v jeho tvaru, obrázku, nadpisu. 
Čím přesnější jsou symboly využívané v mate-
riálním objektu, jenž se po posvěcení stane ta-
lismanem, tím užší je směřování jejich apelace 
na zdroj energie, tím jednodušší je přitáhnout 
vyšší sílu, tím efektivnější bude výsledek.



- 109 -

PROTIKLADNÉ BARVY
červená zelená

červenooranžová tmavě modrozelená
oranžová tmavomodrá

žlutooranžová tmavě modrofialová
žlutá fialová

žlutozelená červenofialová

ČÍSLO BARVA
1 červená, růžová, višňová
2 oranžová, zlatá, broskvová
3 žlutá, citronová
4 zelená, smaragdová
5 tmavomodrá, světle modrá
6 fialová, purpurová
7 černá
8 šedá
9 bílá

Lidé také sami na sobě zakoušejí účinky bar-
vových vibrací, jež vysílá oděv. Využije čísel-
nou vibraci každé barvy a pořádně se na ni sou-
střeďte. Oblékejte se do takových barev, jejichž 
vibraci teď bezpodmínečně potřebujete. Jestli 
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je zapotřebí vibrace nějakého čísla, oblékejte 
na sebe co možná nejvíce částí oděvu té barvy. 
Jestliže potřebujete omezit vliv nějakého čísla 
na svou osobu, snažte se, aby na vašem oděvu 
bylo co možná nejméně této barvy. Příliv barvo-
vé vibrace vydávají i květiny. Existují barvové 
vibrace ovlivňující zdraví, s jejich pomocí lze 
vyléčit nemoci, srdeční poruchy a ulehčit prů-
běh těžkých chorob. Barvy ovlivňují také svět, 
stejně jako bytosti, jež se na něm nacházejí.

Například červená je barva tepla, proto se 
používá k léčení zimnice.

Žlutá je barva záře, proto ji používáme, když 
se chceme zbavit pesimismu.

Modrá (tmavě i světle) je barva chladu, proto 
úspěšně posiluje sebevědomí osamělých lidí.

Zelená v sobě také nese stopy chladu, ale je 
jí vlastní i záře žluté, proto se používá pro pod-
poru vnitřního směru při těžkých chorobách.

Oranžová je horká, jasná barva a používá se 
při léčení nemocí.

Purpurová, jak můžeme říci, je zároveň hor-
ká, zároveň chladná barva, proto ji využívají 
lidé mající problémy s krevním tlakem.

Způsoby využití barev při léčení chorob  
a poruch jsou nejrůznější, například zábal do 
pokrývky odpovídající barvy, aby barvové vi-
brace měli léčebný efekt na auru. Amulety 
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se často balí do purpuru, protože je to barva 
ochranná.

Není pochyb, že velký vliv na člověka mají 
barvy duhy, a to dokonce i ty, které vyzařují 
krystaly. Barvy duhy a zabarvení kamenů jsou 
vyvolány lomem světla, samotnou duhu vytvá-
ří slunce – čím je slunce níže nad horizontem, 
tím bude duha delší. Fungování tohoto jevu 
můžeme vidět u krystalů, k lomu světla dochá-
zí, když sluneční paprsek dopadá pod určitým 
úhlem na hranu krystalu. Při tomto lomu se na 
krystalu objevuje celé spektrum barev. 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
1 individualita egoismus
2 společenskost podléhání cizímu vlivu
3 sebevyjádření stydlivost
4 organizovanost lenost
5 svobodymilovnost omezenost
6 zodpovědnost lajdáctví
7 moudrost nechápavost
8 určitost zdrženlivost
9 soucit sobectví
11 inspirace cynismus
22 všeobjímajícnost sebestřednost
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Čtení myšlenek

Lidský rozum oplývá schopností pronikat do 
budoucnosti. Zasvěcenci při meditaci zjistili, že 
psychické schopnosti lze rozevřít a rozvíjet při 
provozování určitých technik. Když se soustře-
díme na předmět nebo myšlenku, můžeme roz-
víjet sílu svého rozumu natolik, že při cvičení 
budeme ve stavu, v němž se můžeme přiblížit 
k uvědomění si či vidění budoucnosti.

V mozku existuje tisíc center, z nichž každé 
má ohromnou sílu. Pokud budeme tato centra 
stimulovat, jistě projeví svou obrovskou sílu. 
Staří mudrcové si byli vědomi síly různých 
mozkových center a tato centra uměli skvěle 
stimulovat. Tak objevovali různé typy medita-
cí, při nichž se stimulují určitá mozková centra 
a člověk získává sílu náležející danému cent-
ru. Pokud chceme určit místo takového centra  
a pak začít s umělou stimulací, člověk získá 
sílu vlastní tomuto centru. Práci v této oblasti 
se věnuje i současná věda.

Někdy lidé říkají: „Mysli na něco a ono se 
to stane.“ Je to celkem rozšířený jev, k němuž 
dochází v každodenním životě. Jdeme po ulici 
a myslíme na určitého člověka – a náhle ho za 
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rohem potkáme – někdy se hovoří o telepatii, 
někdy o kvantové synchronizaci.

Délka vlny má číselné vyjádření, ke čtení 
myšlenek je třeba projít následujícím. Člověk, 
jehož myšlenky chceme číst, musí vyslovit bez 
přemýšlení devět čísel za sebou. Tato čísla pak 
sečteme a k výsledku přičteme tři. Podívejte se 
na význam čísla, jež jste získali.

Daná metoda je založena na tom, že rozum 
reaguje doslova na všechno, a čísla, která vydě-
lí, mají nezprostředkované spojení s myšlenka-
mi, tudíž je můžeme využít jako klíč.

Například bude vyslovena číselná řada:
638749721
Zjistíme součet:
6 + 3 + 8 + 7 + 4 + 9 + 7 + 2 + 1 = 47
K výsledku dodáme číslo 3: 47 + 3 = 50.
Podíváme se na vysvětlení významu čísla, 

které je uvedeno níže. Číslu 50 odpovídá násle-
dující tvrzení: „Přemýšlíte o neúspěšné cestě, 
rozčarované sestře, urážlivé zprávě, telefonátu 
do kanceláře.“

Tady jsou významy čísel:
1. Přemýšlíte o postavení, povýšení, věcech 

nad sebou, pánovi nebo předchůdci, vrcholku, 
hlavě, známosti, jejím vzniku nebo ztrátě. 

2. O vzdálenosti, oddělených věcech, cesto-
vání, zahraničí.
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  3. Myslíte na osobní zážitek, nemoc nebo 
hněv.

  4. O domácích pracích, rodinném kruhu, 
lásce a požitcích; o srdci a o čemsi, co si vášni-
vě přejete.

  5. O sňatku; pochopení, souhlasu; o věcech, 
jež se nacházejí ve spojení nebo harmonii.

  6. O novinkách, bratrovi, dopravních pro-
středcích, spojích, cestování.

  7. O domě, neviditelných věcech, o zemi, 
vodě, oceánu, změnách, přestěhování.

  8. O starožitnictví, zahraničních věcech; 
zahraničí, východu.

  9. O smrti nebo ztrátě, o neúspěšných 
smlouvách vztahujících se k navrácení vlast-
nictví.

10. O neúspěšném svazku, špatném souhla-
su, sporu.

11. O oceňování vlastnictví, nemovitostí.
12. O příjemném okolí, svátku, koncertu, 

karnevalu, krásném oděvu, vlastním pohodlí.
13. O penězích, předprodeji, získání něčeho.
14. O krátké cestě, plavbě, setkání na vodě; 

ženě.
15. O těžké ztrátě nebo smrti; pohřbu, ztrá-

tě, neúspěchu.
16. O šťastném a úspěšném svazku, ženě, 

pochopení nebo souhlasu.
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17. O sluhovi, blízkém člověku, nepříjem-
nostech, nemocích, churavění.

18. O příjemné cestě, zlaté věci; lásce, 
domu, radosti; vytoužené zprávě.

19. O zdrženlivosti, ztrátě svobody, uvězně-
ní, dítěti.

20. O cestě nebo dopisu; přenosných vě-
cech; o sobě ve spojitosti s jinými lidmi, cestě.

21. O pořízení si něčeho, penězích, nějakém 
finančním úspěchu; věcech z bílého stříbra, 
mincích.

22. O neúspěšné svatbě nebo nemocném 
partnerovi, špatné smlouvě, těžkostech, nepří-
teli nebo soupeři.

23. O dobrém životě, bohatém oděvu, sytém 
jídle, sloužících, pevném zdraví, příjemných 
věcech, dobré náladě.

24. O vratkém postavení; rodinné hádce; 
dětech; neúspěšném podnikání; nepovolených 
milostných vztazích.

25. O velkých ziscích, blaženém stavu, zla-
tě, slunci, svítících věcech.

26. O světě, prosperitě, domě, fundamentu, 
základu.

27. O místě ležícím blízko, krátké cestě na 
lodi; o sňatku nebo příbuzném, o dopisu nebo 
vyslanci.


