
Šestka ako číslo mesiaca alebo roka
Ľudia narodení v júni a v rokoch 1905, 1914, 1923, 1932, 1941, 1950,
1959, 1968, 1977 atď.
Ľudia so šestkou ako číslom mesiaca alebo roka si uchovávajú lásku
k harmónii, citlivosť a často aj tvorivé schopnosti ľudí so šestkou ako číslom
dňa, ale majú oproti nim niečo navyše – sú odolní! Často pritom môžu byť aj
zraniteľní, najmä ak majú rovinu citlivosti. Z toho pramení ich sklon konať
neuvážene a dodatočne to oľutovať, ale aj tí najzraniteľnejší z nich sa dokážu
dožadovať svojich práv. Príliš ich netrápi, ak pritom narušia harmóniu okolo
seba, hoci nie toto je ich obľúbený spôsob riešenia. Zo psychického napätia
môžu dokonca fyzicky ochorieť. Ak by však malo takéto napätie trvať dlhšie,
radšej sa s partnerom rozídu. Šestka totiž skutočne potrebuje, aby ju niekto
miloval a vážil si, a takí ľudia urobia všetko preto, aby urovnali rozpory, vysvetlili,
čo chcú a v pokoji sa o všetkom porozprávali.
Potrebujú okolo seba vytvárať krásu a harmóniu, najmä vo svojom domove,
ktorý je koniec koncov najdôležitejšou súčasťou ich prostredia. No k svojej pohode
nevyhnutne potrebujú aj prirodzenú krásu a harmóniu prírody. Mnohí z nich sa rozhodnú
žiť na vidieku alebo na morskom pobreží, aby unikli stresom života v meste.
Majú vynikajúce schopnosti pre obchodné podnikanie, najmä ak ich
dátum narodenia obsahuje aj jednu alebo viac štvoriek, ktoré im dodávajú na
praktickosti. Dátum narodenia René Rivkina (6. 6. 1944) je v tomto smere neprekonateľný,
ale pretože rok jeho narodenia tvorí v súčte deviatku, začne byť
na starobu asi filantropickejší. Ak je šestka číslom roka, môže to človeku veľmi
posilniť pamäť a títo ľudia sa potom môžu rozhodnúť, či využijú schopnosti
šestky na tvorivú prácu, na právnickú kariéru alebo na podnikanie. Ohromujúca
pamäť Barryho Jonesa má aspoň sčasti korene v šestke ako čísle roka. Keď sa
rozhodnú pre obchodné podnikanie, aj tak si uchovajú po celý život lásku ku
kráse, umeniu alebo starožitnostiam. Šestku ako číslo roka malo mnoho úspešných
podnikateľov. Howard Hughes (1905) a Conrad Hilton (1887) boli samozrejme
extratrieda, ale v Austrálii máme Sira Sidneho Myera (1878), Johna
Elliota (1941), Sira Jamesa Hardyho (1932), Johna Singletona (1941) a Lang
Hancock má šestku ako číslo mesiaca.
Marilyn Monroeová sa narodila prvého júna 1926, jej číslom dňa bola
teda jednotka, číslom mesiaca šestka a v tabuľke sú dve šestky. Jej krehká emocionálna
rovnováha bola samozrejme výslednicou mnohých faktorov vrátanej
jej osudu v útlom detstve, ale nedostatok sebadôvery a sebaúcty, vyvolaný dvomi
šestkami, pocit izolácie prameniaci z jednotky ako čísla dňa a zraniteľnosť
šestky ako čísla mesiaca k jej problémom istotne veľkou mierou prispeli. Nanešťastie
si vybrala zo svojich čísiel iba tie negatívne aspekty.
Šestku ako číslo mesiaca mali alebo majú Paul Gauguin, Henry Lawson,
Joan Riversová, Colleen McCulloughová, Gene Wilder, Prince, Peter Sterling
a Meryl Streepová, šestku ako číslo roka majú Sir Richard Attenborough, Elizabeth
Taylorová, Henry Fonda, George Burns a Sergio Mendez. Frank Lloyd Wright,
Chick Korea a Mark Ella majú šestku ako číslo mesiaca aj ako číslo roka.

Sedmička ako číslo dňa
SKÚSENOSŤ
Manželstvo nie je iba slovo, je to rozsudok.
Neznámy
Dôvodom, prečo som zvolila pre názov sedmičky ako čísla dňa slovo
„skúsenosť“ je, že títo ľudia majú takmer iracionálnu potrebu vyskúšať si všetko
v živote na vlastnej koži, namiesto toho, aby sa poučili z chýb druhých. Je
márne upozorňovať ich na všetky nástrahy cesty, ktorou sa chcú vydať, bezhlavo
sa po nej pustia a neuniknú ani jednej z nich. Je to ich spôsob, ako sa učiť:
nie zo skúseností druhých, ale citovými vzostupmi a pádmi, ktoré si vyskúšajú
sami na sebe. A skutočne sa pritom učia, o tom niet pochýb, sú to introspektívni



ľudia, ktorí skúmajú vlastné pocity do najmenších detailov a mnohí z nich sa
stávajú filozofmi, duchovnými vodcami, učiteľmi a spisovateľmi. Charles Dickens,
William Wordsworth, Robert Browning, C. J. Dennis, Robert Heinlein
a Thomas Keneally sa narodili siedmeho.
Sú to citliví, vnímaví ľudia, ale miesto toho, aby využili tento potenciál
na zmierenie rozporov a nadväzovanie vzťahov ako dvojky, ľudia narodení siedmeho
sú introverti, ktorí robia rýchle rozhodnutia a hneď vzápätí ich uskutočňujú.
Ak majú zároveň aj rovinu senzitivity, môžu byť veľmi pokojní a uzavretí
vo svojom súkromí ako Ivan Lendl, alebo naopak môžu obľubovať nápaditosť
a okázalosť, šokovať svojím oblečením a strešteným zmyslom pre humor. Typickou
osobou so sedmičkou ako číslom dňa je v tomto ohľade Ringo Starr, taktiež
Prince i Bill Oddie z The Goodies.
Títo ľudia si vytvárajú na veľa vecí vlastné názory.Mnohí z nich sa začnú
zaujímať o životné prostredie aj o alternatívnu medicínu a životné štýly. Nenávidia
pokrytcov, zle znášajú hlupákov a nenechajú sa ovplyvniť spoločenskými
alebo náboženskými konvenciami. Vytvárajú si svoj vlastný morálny kódex,
osvoja si pevné zásady a dospejú k vysokému stupňu integrity. Ľudia narodení
siedmeho nikdy nehovoria zbytočne, aj keď niekedy to môžu byť povahy veľmi
komplikované a ťažko pochopiteľné. Ich názory sú veľmi vyhranené a vyjadrujú
sa pravdivo a priamočiaro. Pokiaľ sa im dá niečo vyčítať, býva to zvyčajne
prílišná nápaditosť, ale je pre nich ťažké stáť oboma nohami pevne na zemi,
keď každú chvíľu šliapnu vedľa.
Ľudia so sedmičkou ako číslom dňa si niekedy stavajú veľmi vysoké
ciele a táto črta je spoločná s ľuďmi so sedmičkou ako číslom mesiaca alebo
roka. Niekto ako Eva Perónová alebo Mata Hari dopustia, aby v nich ctižiadosť
prevládla nad rozumom, ale ciele väčšiny ľudí so sedmičkou ako číslom dňa
sú našťastie veľmi dobre vyvážené. Vezmime si ako príklad kariéry športovcov
ako Ivan Lendl, Vladimír Kuc, Alberto Salazar a Greg Chappell.
Vo vzťahu sú v zásade verní, najmä keď sa ich presvedčenie a názory
zhodujú s presvedčením a názormi partnera. A partnera nevyhnutne potrebujú.
Vzťah, z ktorého by čerpali oporu, stavajú na rebríčku hodnôt veľmi vysoko,
pretože títo ľudia neradi trávia príliš veľa času osamote. Mnohí z nich sa spoliehajú,
že im partnerský vzťah dodá odvahu a emocionálnu silu.
Pre negatívnu osobu so sedmičkou ako číslom dňa je až príliš ľahké dostať
sa do závislosti na alkohole, drogách alebo hazardných hrách, a v dejinách
sa vyskytlo niekoľko takýchto ľudí. Drogy a alkohol zničili život Petera
Lawforda i Billie Hollidayovej. Na človeka, ktorý sa narodil siedmeho, nikdy
neskúšajte žiadny podraz, lebo proti vám začne intrigovať tak nenápadne a geniálne,
že nebudete mať ani tieň podozrenia, kým nebude vaša skaza zavŕšená,
a niekedy ani potom.
Medzi slávne osobnosti so sedmičkou ako číslom dňa patrí napríklad:
Maurice Ravel, Petr Čajkovskij, David Frost, Billy Graham, Janis Ian, Joni
Mitchellová, Joan Sutherlandová, Francis Ford Coppola, Louis Leakey, Thomas
Keneally.


