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1 - Vehuiah; Wola Duchowa
Blaski (B): głos intuicji, koniec cyklu, podjęcie nowych wyzwań. 
Ważne wydarzenie. Moc. Sprzyjające okoliczności. Ogień życia, ener-
gia tworzenia.
Cienie (C): ostrzega przed błędnymi decyzjami. Gwałtowna zmia-
na sytuacji. Brak realnej oraz prawidłowej oceny. Wewnętrzny 
rozgardiasz. Pozbawienie hartu ducha. Bezmyślne działania i reakcje.

2 - Yeliel; Miłość/Mądrość
B: altruistyczna miłość. Wyciszenie wewnętrzne. Niesprawiedliwe 
ataki, wygrana w procesie, wycofanie oskarżenia. Wierność partne-
ra, możliwość zajścia w ciążę. Różnice przestają istnieć. 
C: separacja, rozwód, brak partnera. Niemoc płciowa. Partner nie chce 
małżeństwa, nie akceptuje dzieci. Niewierność małżeńska. Proces.

3 - Sitael; Konstrukcja
B: zapanowanie nad niesprzyjającą sytuacją, wyjście z niej. Architekt, 
prawnik, sędzia. Obietnice zostaną dotrzymane. Budowanie życia na 
solidnych podstawach. Ochrona przed wrogami.
C: obmyślanie planów, strategii osiągnięcia celów. Słowo nic nie war-
te. Nieprzychylny okres. Nieżyczliwi sędziowie. Nieuczciwie osiągnię-
ty sukces, zwycięstwo.

4 - Elemiah; Moc Boża
B: koniec negatywnych zawirowań i początek okresu szczęścia. Kło-
poty minęły. Nowe, wspaniałe odkrycie, które zmieni dotychczasowy 
bieg życia. Możliwe duże pieniądze. Zawodowy sukces, awans.
C: klęska. Złe i nieodpowiednie towarzystwo. Zdolności do handlu 
antykami. Krach inicjatyw, twórczych idei, miłości. Destrukcja. Nie-
odpowiedzialna wszechmoc. Bogactwo osiągnięte nieuczciwą drogą

5 -Mahasiah; Oczyszczanie
B: naprawianie popełnionych błędów własnych, jak i cudzych. Głód 
wiedzy. Inicjacja. Analiza snów. Radość i piękno życia. Możliwość wy-
boru na ważne stanowisko.
C: intensywny i wyczerpujący seks. Pogorszenie się stanu zdrowia. 
Ucieczka od rzeczywistości. Negacja wszystkiego, ignorancja; kłótnie 
z otoczeniem. Trwanie przy błędach.

6 - Lelahel; Światło
B: wyzdrowienie, szczęście, pieniądze, sława. Nowa miłość. Świadek 
namiętnego wydarzenia. Prosperujący biznes. Właściwe wybory. Du-
sza towarzystwa. Sława wynikająca z czynów i talentu.
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C: pogrąży innych, brudne pieniądze. Spektakularne zyski połączone 
z ryzykiem uwięzienia. Szantaż. Podporządkowanie, korupcja, łapów-
ki. Handel wpływami.

7 - Achaiah; cierpliwość
B: konieczność bycia cierpliwym. Odkrycie tajemnicy. Uznanie praw. Od-
zyskanie pozycji społecznej, być może związane z rehabilitacją. Plotkarz. 
Innowacje. Wybitny praktyczny zmysł, sukcesy 
C: lenistwo, niedbalstwo. Oblane egzaminy, przegrane konkursy. 
Niepoważny człowiek. Degradacja w karierze zawodowej. Podejmo-
wane przedsięwzięcia przyniosą niepowodzenie, niemożność spro-
stania nadchodzącym sytuacjom.

8 - Cahetel; Błogosławieństwo Boskie
B: płodność, kreatywność. Zdrowie. Obfite zbiory w rolnictwie. Pra-
cowitość. Przypływ gotówki, możliwość zakupu ziemi. Wszystko idzie 
znakomicie.
C: silna, brutalna wola, która niszczy. Ambiwalentność uczuć. Pa-
skudny charakter. Kiepskie plony. Postępowanie i czyny niezgodne  
z prawem. Agresja.

9 - Haziel; Miłość Boga
B: uwalnia od oskarżeń. Przebaczenie błędów. Wyzdrowienie. Do-
trzymanie złożonej obietnicy. Dobra wola. Szczerość. Palec losu. 
Mędrzec.
C: ostrzega przed nienawiścią i hipokryzją. Niedotrzymane obietnice. 
W związkach dominuje nienawiść. Brak pojednania. Zła wola. Możli-
wość oszustwa. Nieprzyjaciele.

10 - Aladiah; Łaska Boża
B: przebaczenie błędów. Dobra forma, zdrowie. Szacunek. Nikt nie 
będzie rozliczał przeszłości. Zmiana na lepsze.
C: miękki i uległy charakter, nie dotrzymuje zobowiązań. Brak zain-
teresowania, złe zdrowie. Obojętność. Błędy nie będą wybaczone. 
Nonszalancja przyczyną niepowodzeń.

11 - Lauviah; Zwycięstwo
B: sława, popularność, wspaniała reputacja. Mędrzec. Sukces dzię-
ki splotom okoliczności. Realizacja zamierzeń. Uprawianie polityki. 
Ochrona. Rozgłos w świecie biznesu.
C: ofiara zarozumiałych, ambitnych, zazdrosnych osób. Triumf oczer-
niania i obmowy. Chwilowy sukces. Zła sława. Perwersyjne używanie 
inteligencji i władzy. Skandal.
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12 - Hahaiah; Schronienie
B: przeszłość zostaje zapomniana. Ochrona, pomoc. Zemsta nie doj-
dzie do skutku. Objawienie prawdy. Pozytywne otoczenie. Szczęście, 
pomyślny zbieg okoliczności, koniec złej passy.
C: mistyfikacja, oszustwo. Zdrada. Słowa nie zawsze mówią prawdę. 
Nadużycie zaufania. Tajemnice zostaną ujawnione.

13 - Yezalel, Wierność
B: pogodzenie z samym sobą. Pasmo sukcesów. Wyjście z trudności 
poprzez sięgniecie do pamięci. Osoba wierna swoim zasadom. Możli-
wość awansu w pracy, przywileje.
C: ignorancja. Błędne rady. Rak prawdy, kłamstwa. Brak chęci do na-
uki, niechęć do wiedzy. Zablokowany umysł. Niewierność. Zerwana 
przyjaźń. Problemy z przełożonymi.

14 - Mebahel; Prawda, Wolność, Sprawiedliwość
B: prawda zostanie ujawniona. Triumf sprawiedliwości. Wolność. 
Uznanie niewinności. Studia prawnicze, możliwość zostania adwoka-
tem. Wygrany proces. Miłość.
C: oczernianie, fałszywy świadek. Oskarżenie, nieuczciwe zagrania. 
Kłamstwo, zamknięcie, presja, niesprawiedliwość. Fałszywe świadec-
two, oszczerstwo.

15 - Hariel; Oczyszczenie
B: oczyszczenie, uniewinnienie. Można działać. Działalność artystyczna, 
naukowa. Wewnętrzne oczyszczenie, zerwanie z nałogami. Powrót wiary, 
zasad.
C: Ostrzega przed sektą. Zdominowanie przez inną osobę, narzucenie 
obcych idei i ideałów. Droga przeciwna naturze. Pogrążenie (być mo-
że osoby, która jest konsultowana). Klęska. Brud. Faszyzm, nazizm. 
Oczyszczenie przez ogień; pożary. Schizma. Dogmatyzm ekstremal-
ny. Sekciarstwo w popularnych, powszechnych ideach.

16 - Hekamiah; Lojalność
B: zdrada nie jest możliwa. Koniec uciemiężenia. Zwycięstwo nad wro-
giem. Lider. Poparcie otoczenia. Dobre cechy charakteru.
C: ostrzeżenie przed zdradą. Bunt, rozłam, schizma. Przegrana spra-
wa. Brak harmonii w grupie. Triumf nielegalności. Wewnętrzne rozdź-
więki. Dominacja najniższych cech. Dysydenci w grupie.

17 - Lauviah; Objawienie
B: wyjawienie sekretu, prorocze sny. Znaczące odkrycie. Talent muzycz-
ny, literacki, poetycki. Odkrycie uśpionych umiejętności. Odrzucenie 
egoizmu, altruizm. Światła i twórcza inteligencja.
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C: pomyłki, błędy. Zła ocena sytuacji. Możliwość oszustwa. Niedo-
trzymane obietnice. Brak wiary, okrucieństwo. Bezsenność. Krótko-
wzroczność. Nieszczęśliwe zmiany.

18 - Caliel; Sprawiedliwość
B: sprawiedliwość, uznanie niewinności, prawda zwycięży. Zdema-
skowanie fałszywych świadków i winnych. Partner w interesach jest 
sprawiedliwy. Możliwa kariera w sądownictwie.
C: ostrzega przed skandalicznym procesem. Wewnętrzna podłość, 
straty. Pochlebca. Nagłe komplikacje spraw. Ofiara niesprawiedli-
wych praw.

19 - Leuviah; Ekspansywna inteligencja
B: inteligencja, otwartość, ekspansywność w realizacji ważnych 
dzieł. Panowanie rozumu nad uczuciami. Niezwykła pamięć. Zapo-
mniane wspomnienia wracają. Działania przyniosą owoce.
C: ostrzeżenie przed stratą, zmartwieniem. Umartwianie. Libertyn. 
W uczuciach uwiedzenie i porzucenie; pożądanie. Zły obrót spraw. 
Korupcja. Słaba pamięć. Gorzkie owoce. Chaos moralny.

20 - Pahaliah; Odkupienie
B: zmiana sposobu bycia. Wszystko ulega poprawie. Trudności znika-
ją, podobnie jak niewygodne sytuacje. Powołanie kapłańskie; zakon. 
Skłonność do celibatu. Rygor, dokładność, skrupulatność, wierność 
zasadom i danemu słowu.
C: radykalny ateista, sekta. Libertyn. Przelotne kontakty seksualne. 
Przejściowe zniszczenia. Renegat, dezerter. Margines społeczny.

21 - Nelchael; Pragnienie wiedzy
B: studia, talent literacki, poetycki; osiągnięcie mądrości poprzez 
wiedzę. Duża umiejętność koncentracji. Ochrona przed klątwami. 
Uwolnienie od krępującej, męczącej sytuacji.
C: ostrzega przed ignorantem. Błądzenie, pomyłki, konieczność po-
prawy. Plany zakończą się klęską. Błędna informacja. Nie wiadomo, 
co robić. Konieczna zmiana kierunku, gdyż wszystkie sprawy zostaną 
sparaliżowane. Ocena pod wpływem innych osób.

22 - Yeiayel; Renoma
B: sława i renoma w danej dziedzinie. Znacząca fortuna w przedsię-
wzięciach handlowych. Bezpieczne podróże, odkrycia. Liberał, filan-
trop. Dokładność, inteligencja.
C: ostrzega przed piractwem; możliwość kradzieży dzieł, pieniędzy. 
Nieszczęśliwa podróż morska. Sprzeczne uczucia. Utrata sławy, 
uznania. Fortuna dzięki nielegalnym środkom.



23 - Melahel; Zdrowienie
B: dar uzdrawiania; uzdrowiciel; poznanie ziół celem leczenia. Ochro-
na przed bronią, w podróżach. Opanowanie emocji poprzez myśli. 
Głos sumienia. Rozsądne zachowanie.
C: szkodnik, należy zerwać wszelkie stosunki. Utrata zbiorów. Nie-
bezpieczeństwo choroby, zarażenia. Bunt wobec prawa i porządku. 
Dominacja uczuć nad rozsądkiem.

24 - Hahuiah; Ochrona
B: wzajemna ochrona. Ukryte przestępstwo nie zostanie wyjawione. 
Koniec wygnania, powrót do kraju. Ochrona przed czarną magią. Zło-
dzieje i przestępcy nic nie osiągną. Szczerość we wszystkim.
C: ostrzega przed szkodliwym działaniem. Nosiciel zła. Przestępca. 
Życie z nielegalnych środków. Czarny mag. Ofiara czarów. Towarzystwo 
złodziei, drapieżców, możliwa kradzież, utrata dóbr.

25 - Nith-Haiah; Mądrość
B: odkrycie prawdy, objawienia w snach. Nosiciel Miłości. Ochrona. 
Perfekcja w działaniach. Doskonalenie rzeczy niedoskonałych. Wol-
ność od materialnych wartości. Bezinteresowność.
C: czarny mag. Zło, brak nadziei, opętanie, zaczarowanie, autode-
strukcja. Nieuczciwe środki w celu osiągnięcia sukcesu. Los trudny, 
przeciwny. Prześladowania, nienawiść.

26 - Haaiah; Nauki Polityczne
B: panowanie nad sobą, uporządkowanie własnego podwórka. 
Dyskrecja, dotrzymywanie tajemnicy. Przychylny sędzia. Człowiek 
sprawiedliwy, rozjemca, arbiter. Przestrzeganie prawa i przepisów 
z własnej woli. Zdolności do polityki, dyplomacji.
C: ludzie, dążący do zaspokojenia własnych celów za wszelką cenę. 
Tendencje do zdrady. Brak dokładności i precyzji, zawalenie kon-
strukcji. Opozycjonista we wszystkim. Zły znak dotyczący używania 
władzy. Nieprzychylni sędziowie.

27 - Yeratel; Rozpowszechnianie światła
B: sukces, błyskotliwość, wolność. Ochrona przed niesprawiedliwy-
mi atakami, prowokacjami. Sukces literacki. Zwycięstwo w wyborach.
C: uzależnienie od perwersji, narkotyków, alkoholu. Słomiana kukła, 
bez własnej woli. Fanatyk, którego należy unikać. Członek totalitarnej 
organizacji, sekty.

6



28 - Seheiah; Długowieczność
B: uzdrawianie. Długie życie. Uratowanie z pożaru. Szybka odbudowa 
zrujnowanego domu. Posłuch i poszanowanie. Niezwykły potencjał 
energetyczny. Zdolność do głębokiej miłości. Wierność.
C: potencjalny podpalacz. Niebezpieczeństwo wybuchu ognia, cięż-
kiej choroby, paraliżu. Nieprzewidywalność zachowań i czynów. Dzia-
łanie bez zastanowienia. Życie krótkie.

29 - Reiyel; Wyzwolenie
B: odkrycie prawdy. Uwolnienie od wrogów. Wolność od wszelakiego 
zła. Ktoś wzniesie się bardzo wysoko w swojej dziedzinie. Uniwersal-
na jednostka w całym tego słowa znaczeniu! Ofiara czarów zostanie 
uwolniona.
C: fanatyk, fanatyzm. Trudności w odkryciu prawdy. Hipokryta, fał-
szywe idee, niebezpieczny wpływ na innych. Ofiara klątw. Staczanie 
się w dół na drabinie społecznej. Wysokość jest niebezpieczna, za-
równo w przenośni, jak i dosłownie. Niedzielny patriota.

30 - Omael; Pomnożenie
B: pomnożenie stanu posiadania. Emanacja płodności, poczęcie po-
tomstwa bądź podjęcie decyzji o zajściu w ciążę. Obfite zbiory. Cier-
pliwość, narodziny. Zapowiedź szczęśliwego okresu pełnego wielkiej 
kreatywności.
C: niemożność posiadania dziecka. Fanatyczny obrońca aborcji. Uro-
dzony ofiarnik, w każdym znaczeniu. Destrukcyjna wściekłość. Euta-
nazja. Depresja. Grabież, sprzeniewierzenie. 

31 - Lekabel; Rozwiązywanie problemów
B: niezwykły talent. Wszystkie problemy zostaną opanowane. Stra-
teg. Wielka fortuna dzięki własnemu talentowi. Pisarz. Znakomity 
doradca, kultura, wielka wiedza.
C: skąpstwo. Przemyt. Myślenie o sobie. Nielegalne wzbogacenie się. 
Nieumiejętność rozwiązywania problemów. Przegrany, pobity, zwy-
ciężony generał. Kapitałowe malwersacje.

32 - Vasariah; Łagodność
B: przychylność sędziów. Dobry adwokat, sędzia. Konsolidacja 
przedsiębiorstwa. Dobra pamięć, zaliczone egzaminy, wygrane kon-
kursy. Pomoc w trudnych momentach. Przekonywujące mówienie.
C: złe intencje. Niebezpieczeństwo zaginięcia. Osoba niesprawie-
dliwa, podła, źle wychowana, zarozumiała, rygorystyczna, mate-
rialistyczna. Pielęgnowanie złych chwil w pamięci. Niesprawiedliwi 
sędziowie. Słaba pamięć.
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33 - Yehuiah; Subordynacja
B: podporządkowanie przełożonym, lojalność wobec szefa. Pozna 
potencjalnych zdrajców. Dotrzymuje zobowiązań. Ochrona przed 
działaniami wynikającymi ze złej woli. Osoba godna zaufania.
C: niesubordynacja, możliwy bunt. Konflikt z przełożonym. Zaspoko-
jenie pragnień wbrew wszystkim i wszystkiemu. Nie uznaje żadnych 
praw moralnych. Okazja czyni złodzieja. Wywrotowiec, możliwość 
uwięzienia.

34 - Lehahiah; Posłuszeństwo
B: podporządkowanie się prawom i autorytetom. Brak reakcji w obli-
czu niesprawiedliwości. Zaufany człowiek. Mocna strona to umiejęt-
ności i pragnienie służenia.
C: inicjator rozdźwięków, nieporozumień. Zdrajca, człowiek zły. Ruina 
przedsiębiorstwa, gdzie pracuje lub własnego. Zwolennik przegra-
nych spraw. Bunt przeciw swojemu losowi.

35 - Khavaquiah; Pogodzenie
B: pojednanie. Pieniądze ze spadku, daru lub podziału zysków ze 
sprzedaży dóbr rodzinnych. Harmonijne relacje rodzinne. Zgoda mo-
że słono kosztować. Konkurent, rywal da pieniądze, by mieć święty 
spokój.
C: niesprawiedliwy proces. Ruina. Trudności wszelkiego rodzaju. 
Wiele komplikacji. Niewierność. Niepotrzebne poświęcenie. Bezsen-
sowne wysiłki, brak akceptacji społecznej. Nieporozumienia między 
rodzicami i dziećmi.

36 - Menadel; Praca
B: otrzymanie pracy. Oczerniający zostaną zawstydzeni. Zwolnienie  
z więzienia. Wiadomość z daleka. Odzyskanie utraconych dóbr. Uwol-
nienie od prześladowców. Nowe idee, nowe możliwości i uczucia. 
Powierzenie misji. Okres intensywnej aktywności.
C: ucieczka. Sprawiedliwość nie dokona się. Osoba niegodna zaufa-
nia. Możliwa kradzież. Leń, zubożenie. Utrata środków do życia. Wy-
gnanie. Tendencje prześladowcze. Mentalna, uczuciowa i materialna 
dewaluacja.

37 - Aniel; Przerwanie koła
B: zwycięstwo, sukces. Nowa miłość. Triumf dzięki poznaniu jakiejś 
tajemnicy. Osoba mądra, wiedząca i inspirowana. Uciekinier. Zmiana 
otoczenia, przyjaciół. Kryzys świadomości.
C: perwersja. Przywiązanie do materii. Sekciarski tradycjonalista. 
Adorator staroci. Oszustwo świadome lub nieświadome. Obrona sta-
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rego. Natręctwo. Klęska wszelkich przedsięwzięć. Trwonienie talentu 
na obronę straconych celów.

38 - Haamiah; Rytuał, zaprzysiężenie
B: głęboko zakorzeniony zmysł religijny. Bogactwo i wpływy mimo 
utrudnień. Przedsiębiorczość, wielkie doświadczenie. Ochrona. Do-
bry doradca w sprawach zachowania. Rewelacje.
C: błędy, skłonności do kłamstw. Brak zasad. Ateista. Poszukiwanie 
korzyści materialnych. Zdolność do najgorszych odstępstw. Religijność 
jest czystym pozorem. Bankructwo. Iluzje znikną.

39 - Rehael; Podporządkowanie tradycji
B: podporządkowaniu rodzinie, przełożonym, wierne przekazywa-
nie poleceń. Postępowanie zgodne z zasadami moralnymi. Cudowne 
ozdrowienie. Problemy mentalne, lękowe, depresja zostaną rozwią-
zane. Zgodność między sercem a głową.
C: tendencje do okrucieństwa. Moralna i fizyczna destrukcja rodziny. 
Opozycja między głową i sercem. Nieuleczalna choroba, uporczywy lęk 
i depresja. Twórca różnorakich sideł, zasadzek.

40 - Yeiazel; Wspieranie, radość
B: walka skończyć się zwycięstwem. Radość. Wyzdrowienie. Nowy 
okres, w którym nie ma opozycji. Wyrażanie wizji świata poprzez 
sztukę. Odnowa, kreacja. Uwolnienie. Ważne zmiany.
C: ciężka choroba, pesymistyczne myśli. Ucieczka. Żal. Zło poszerza 
swoje imperium. Opozycja trwa. Triumf wrogów.

41 - Hahahel; Kapłaństwo
B: to, co się nie powiodło, uda się teraz. Dobry człowiek. Triumf prze-
ciwko oszczercom. Wyrastanie poza przeciętność. Kosmopolita. Po-
szukiwanie Boga przyniesie wszystko.
C: odszczepieniec. Skandaliczne zachowanie, które zmusi do opusz-
czenia partii, grupy, firmy. Może być księdzem. Pozorność zalet.

42 - Mikael; Porządek polityczny
B: prawe czyny, duży autorytet, odkrycie konspiracji, zdemaskowa-
nie zdrajców. Ochrona przed wypadkami. Sukces w relacjach. Umie-
jętność odczytania misteriów, zagadek. Odkrycie sekretów.
C: zdrajca, propaguje kłamstwa, fałszywe wiadomości. Spryciarz. 
Oszczerstwo i konspiracja. Osiągniecie wysokich pozycji, ale władza 
pozostanie chwiejna. Ofiara prawa. Podróże z wypadkami.
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43 - Veuliah; Prosperity
B: fala bogactwa. Przedsięwzięcia są rentowne. Chwiejne ulega 
umocnieniu. Sława stratega. Sukces w karierze militarnej. Publicznie 
uznana władza. Wszystko, czego się dotknie, będzie się poprawiało.
C: konfliktowy człowiek. Plajta firmy. Poszukiwanie bogactwa niedo-
zwolonymi środkami. Wszystkie środki są dobre, by dojść do celu. 
Handel wpływami. Wrogowie triumfują. Wszystko się pogarsza.

44 - Yelahiah; Talent wojskowy
B: wyjątkowy talent wojskowy. Odwaga. Jeśli jest w trakcie proce-
su, sędziowie będą po jego stronie. Dużo uczących podróży. Przed-
sięwzięcia osiągną wielki sukces. Zadośćuczynienie za poniesione 
straty.
C: natura gwałtowna i destrukcyjna. Możliwość uwięzienia. Przegra-
ne procesy. Ściąga nieszczęścia na wszystkich, lub każdy, kto się do 
niego zbliży, przyniesie mu nieszczęście. Karma do spłacenia. Okru-
cieństwo.

45 - Sealiah; Wola odnaleziona
B: szybkie owoce bieżących realizacji. Wszystko rusza ponownie. 
Doskonałe zdrowie, totalne wyzdrowienie w przypadku choroby. Dar 
uzdrawiania. Mag. Płodność; moment by mieć dzieci, hodować bydło, 
zająć się zasiewami rolnymi.
C: czarny mag. Nieudolność przyczyną klęski w przedsięwzięciach. 
Klęska urodzaju. Niecierpliwość, która powinna zostać opanowana. 
Przekraczanie szybkości; niebezpieczeństwo wypadku. Słabe zdro-
wie. Słabe zbiory.

46 - Ariel; Postrzeganie
B: objawienia dotyczące osób bądź faktów. Możliwa wygrana na lo-
terii. Osoba dyskretna. Odkryje żyłę złota, materialną lub duchową. 
Nosiciel nowych idei, niezwykłych myśli, dzięki którym osiągnie nie-
śmiertelność.
C: zmartwienia, dużo problemów, których nie będzie można rozwią-
zać. Brak koherencji, idiotyzmy, marnotrawstwo. Absurdalne przed-
sięwzięcia. Ekstrawagancja. Nieodpowiedzialny, możliwość zamknię-
cia w zakładzie psychiatrycznym.

47 - Asaliah; Kontemplacja
B: widzi to, czego inni nie widzą. Wielki psycholog, Wielki Wtajemni-
czony. Niezwykła uczciwość. Poszukiwacz prawdy.
C: niemoralna osoba, skandale. Przedsięwzięcia zawalą się. Błędy  
w ocenie. Ograniczone spojrzenie na finanse. Szarlatan.
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48 - Mihael; Zapładnianie
B: moc zapładniania. Sukces we wszystkich przedsięwzięciach. Wier-
ność partnerowi. Harmonia małżeńska. Ochrona Przeznaczenia. Dar 
jasnowidzenia. Premonicja. Aktywne życie; całkowite przeciwień-
stwo rutyny.
C: sterylna natura, oczekiwane dziecko nie nadchodzi. Skłonności do 
luksusu i powierzchowności. Niezgoda. Nietrwałe małżeństwo. Za-
zdrość. Niestały; nie respektuje danego słowa ani swych zobowiązań. 
Niewierność.

49 - Vehuel; Wzniesienie
B: posiada najlepsze wartości ludzkie. Pisarz, dyplomata, prawnik. 
Pragnienie poznania tego, co jest esencją, spowoduje, że porzuci  
w pewnym momencie życia to, co materialne. Egzystencja harmonij-
na i pełna realizacji.
C: egoizm, hipokryzja, bez zasad. Działanie motywowane nienawi-
ścią, negatywny wpływ. Osiągnie wysoką pozycję i stoczy się nisko. 
Nadużywanie zaufana, oszustwa. Konflikty i konfrontacje.

50 - Daniel; Elokwencja
B: adwokat, sędzia, literat. Osoba miłosierna, bardzo aktywna i zdol-
na dokonać dobrych interesów. Przekonywujące i elokwentne towa-
rzystwo. Umie pocieszyć innych. Prawa i zasady sprzyjają mu.
C: oszust, uwodziciel, fałszerz, manipulacja słowem. Nielegalne 
źródła utrzymania. Oparcie na sprzedajnych osobach. Zagrożenie 
wolności. Przeszkody, osoby z wadami. Zbliża się ruina. Handel wpły-
wami, podżeganie. Spłata starych długów.

51 - Hahasiah; Medycyna uniwersalna
B: moc uzdrawiania. Mag. Uzdrowiciel. Może dokonać wielkich od-
kryć. Pozna znaki, symbole; może stać się mądrym wytwórcą talizma-
nów, amuletów, pentakli. Niezwykła i jasna umiejętność rozróżniania.
C: szarlatan. Nadużycie zaufania, niedotrzymywanie obietnic. Oszu-
kańczy uwodziciel. Pseudo mag, guru lub pseudo jasnowidz może 
przywłaszczyć sobie twoją fortunę. Poszukiwanie mądrości złymi 
drogami.

52 - Imamiah; Ekspiacja
B: ekspiacja, katharsis, karmiczne relacje z ludźmi. Oczyszczenie. 
Odkupienie. Silny charakter. Poświęci część życia na odpokutowanie 
błędów. Liczne podróże w celu spotykania osób związanych z nim 
więzami karmicznymi.
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C: zarozumiałość, wulgarność, złośliwość. Zwycięstwo wrogów. Bę-
dzie musiał zmierzyć się z wrogością; znosić rygor karmy. Wzbudza 
nienawiść i niechęć. Utrata wolności. Spłacanie i generowanie no-
wych długów karmicznych.

53 - Nanael; Porozumienie duchowe
B: skłonność do celibatu. Nie zaangażuje się w związek miłosny. Me-
lancholik, lubi samotność i medytację. Niepraktyczny. Mistycyzm; 
wiedza nauk wyższych.
C: ignorancja. Trudności w zdrowieniu. Regresja, która może spowo-
dować praktyki homoseksualne lub schronienie się w narkotykach. 
Unikanie odpowiedzialności. Silny strach wobec codziennych zadań 
życiowych. Trudności w komunikacji.

54 - Nithael; Sukcesja
B: sukcesja, naturalny autorytet, lider. Stabilna firma o dużej przy-
szłości. Spadek, darowizna. Długowieczność. Wyzdrowienie w wy-
padku choroby. Wielka uroda fizyczna i piękna dusza.
C: rujnujące interesy. Zdrajca. Uzurpator. Możliwe wyparcie się. Nie-
pewna sytuacja. Utrata władzy, pracy, pełnionych funkcji, spadku. 
Życie krótkie, konflikty. Uporczywa choroba.

55 - Mebahiah; Jasność intelektualna
B: wzorowe postępowanie. Pokrzepienie w trudnych momentach. 
Wypełnienie podjętych zobowiązań, obietnic. Intelektualna płod-
ność. Wywiąże się ze swych zobowiązań i dotrzyma danego słowa. 
Rozwiązanie problemów dzięki mocy mentalnej.
C: kłamstwa, oszust, kontra wszelkiej moralności, zasad. Materia-
lizm. Niemoralność. Cokolwiek przedsięweźmie, skończy się klęską. 
Talent do pisania powieści o skomplikowanej intrydze. Będzie otoczo-
ny zepsutymi kobietami i mężczyznami.

56 - Poyel; Fortuna
B: osoba bogata, mającą szczęście. Fortuna przyjdzie w sposób 
opatrznościowy. Szczęście w grach hazardowych i w loterii. Początek 
niebywałej fortuny. Przedsięwzięcia rozmnożą się. Zapowiedź total-
nego i definitywnego sukcesu.
C: ambitna osoba, zdominowana przez dumę. Chce wznieść się po-
nad innych i każde środki prowadzące do tego są dobre. Twierdzi,  
że jest Mistrzem, ale tak nie jest. Zarozumialstwo. Upadek bardzo bo-
lesny. Hazard, utrata fortuny.
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57 - Nemamiah; Słyszenie
B: prosperity. Uwolnienie od uzależnienia. Umiejętność rozróżniania. 
Innowacje, odkrycia, wynalazki. Człowiek wielu interesów. Wyzwo-
liciel, wybawca.
C: urodzony zdrajca. Nieporozumienia w relacjach z przełożonymi. 
Podłość. Brak rozumienia pojęcia godność. Szczwany, krętacki umysł. 
Ogólna dezorientacja. Chęć tyranizowania.

58 - Yeyalel; Moc intelektualna
B: człowiek prawy, uporządkowany, lojalny w każdej sytuacji, zdyscy-
plinowany, solidny mentalnie. Wierność danemu słowu. Zawsze bę-
dzie po stronie sprawiedliwości. Panowanie nad umysłem, uczuciami 
i pragnieniami. Dobre zdrowie.
C: popędliwy człowiek, choleryk. Złe intencje. Umysł chłodny i wykal-
kulowany. Użyje siły by rozwiązać swe problemy. Wielkie okrucień-
stwo. Umiejętnie ukrywa stany ducha, by być poza podejrzeniami. 
Znajdzie sposób, żeby obejść prawo.

59 - Harahel; Bogactwo intelektualne
B: niezwykła, praktyczna inteligencja. Dobre interesy. Fortuna na 
finansowych spekulacjach. Sukces przedsięwzięć. Płodna kobieta. 
Przedsięwzięcie, zamknięte do tej pory, powinno stać się opłacalnym 
i przynosić zyski.
C: umysłowe zamglenie, otępienie. Podpalacz; oszustwa spowodują 
upadek firmy. Roztrwonienie fortuny, ruina. Skłonność do podpalenia 
własnych dóbr by uciec od bankructwa. Bezpłodność. Związki z oso-
bami destruktywnymi.

60 - Mitzrael; Naprawa
B: urodzony uzdrawiacz, szczególnie w zakresie psychicznych cho-
rób. Wielki psychiatra, psychoanalityk, psycholog. Panuje nad emo-
cjami, pasjami.  Dobre zdrowie. Wysoka moralność. Długowieczność. 
Będzie musiał naprawić swe dawne błędy.
C: niesubordynowany. Skłonności do zachorowań. Niewierność, nie-
posłuszeństwo. Krótkie życie. Słaba moralność. Brak równowagi psy-
chicznej. Niezwykły talent, by bronić perwersji. Jego życie opierać się 
będzie na błędzie i jego sytuacja będzie niestabilna.

61 - Umabel; Przyjaźń, podobieństwo
B: samotne serce. Zna tajemnice natury. Wielki astrolog. Niespożyty 
podróżnik. Nieszczęśliwa miłość. Ekspert w nauce analogii. Naduży-
wanie dobroci. Będzie szukał miłości, lecz nie znajdzie w niej przyjem-
ności. Miłość przyniesie mu zmartwienia i żal.
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C: libertyn, homoseksualista, narkoman. Działanie wbrew natural-
nemu porządkowi. Nostalgia. Ryzyko AIDS. Narcyzm. Lęk przeszło-
ści. Tendencja do przebierania się, przyciągania do siebie uwagi. 
Ograbiony przez przyjaciół. Niedostosowany.

62 - Jah-Hel; Pragnienie wiedzy
B: filozof, mistyk, eremita, poszukiwanie samotności. Mędrzec, eru-
dyta. Oświecony. Skromność. Wyraża się za pomocą obrazów. Pacy-
fista. Przekona innych własnym przykładem. Zdobędzie umiejętność 
stwórczego słowa.
C: niestałość. Poszukiwanie luksusu i przyjemności. Skandale, roz-
wody. Niewierność we wszystkim. Oszustwa. Używanie mistycyzmu, 
by żyć na wysokim poziomie materialnym. Nie dotrzymuje swych 
obietnic.

63 - Anauel; Postrzeganie jedności
B: człowiek interesu, bankier. Sukces w relacjach z ludźmi. Ochrona 
przeciw wypadkom. Dobre zdrowie. Kosmopolita. Ekspert w spra-
wach reklamy. Racjonalizacja przedsiębiorstwa.
C: utrata zdrowego rozsądku. Nadmierna rozrzutność, złe prowadze-
nie się. Szczodrość. Brak kontroli pragnień. Wąska, fragmentarycz-
na, wizja sytuacji. Złe interesy. Możliwość choroby umysłowej lub 
nerwowej.

64 - Mehiel; Ożywianie
B: intensywne i płodne życie, bogate w ważne wydarzenia. Przezwy-
ciężenie instynktów i pasji. Osiągnie doskonałość we wszystkim, 
czego się podejmie. Wielki wpływ intelektualny na społeczeństwo. 
Zbierze wiele doświadczeń ludzkich.
C: plagiator, dezintegracja, fałszywi ludzie. Ostra krytyka dzieł. Kon-
fliktowi ludzie. Krach interesów, księgarskich i drukarskich.

65 - Damabiah; Fontanna Mądrości
B: wyjście z zagrożonej sytuacji. Altruizm, abnegacja, bezinteresow-
ność. Sukces w interesach morskich, w eksploatacji źródeł wód mi-
neralnych, uzdrowiskowych. Ochrona w wypadku zatonięcia statku. 
Odkrycie, które może przynieść fortunę. 
C: prowokacje, osoba agresywna, hałaśliwa. Niezdecydowane uczu-
cia, przechodzi łatwo z jednej miłości do drugiej. Niezgoda między 
sercem a rozumem. Statek bez steru. Zaborczość, chce wszystko za-
garnąć, wszystko posiąść.



15

66 - Manakel; Znajomość Dobra i Zła
B: wysoka moralność. Wyzdrowienie. Fatum, pech skończyły się. 
Sukces w przedsięwzięciach. Dobry, regenerujący sen. Dobre rady. 
Zmieni miejsce zamieszkania. Naprawi stare błędy.
C: osoba niemoralna, bez zasad. Zła kondycja fizyczna, skłonności 
do chorób. Niedotrzymywanie obietnic. Poszukiwanie materialnego 
zysku. Złe sny, koszmary. Bezsenność. Wszelakie klęski.

67 - Ayael; Przeistoczenie
B: ezoteryk, pozna prawdę. Długowieczność: życie długie i płodne. 
Doświadczy wielu zmian w życiu: miejsca zamieszkania, otoczenia, 
przyjaciół, miłości, sposobu myślenia. Osoba w permanentnym roz-
woju.
C: ostrzeżenie przed popełnieniem błędu. Brak moralności, zasad. 
Dominują przesądy. Wino, kobiety, śpiew. Zaburzone uczucia, w których 
duchowość nie może znaleźć swego miejsca. Niekorzystne zmiany.

68 - Habuhiah; Ozdrowienie
B: szybkie wyleczenie. Okres płodności, możesz spłodzić syna. Masz 
w sobie niezbędną umiejętność, by zrealizować wielkie dzieło. Otwo-
rzą się ogromne perspektywy przyszłości. Droga ku szczęściu.
C: skłonność do chorób zakaźnych. Zostanie pozbawiony tego, na 
co czekał. Marginalizacja, parias. Zapomniany przez społeczeństwo. 
Oczekiwany syn nie narodzi się. Działa na granicy legalności. Perspek-
tywy zamykają się stopniowo. Brak szczęścia.

69 - Rahael; Odzyskiwanie
B: odzyskanie dóbr. Poznasz prawdę za pomocą intuicji. Wielki znaw-
ca tradycji, zwyczajów i obrządków różnych ludów. Przeszłość stano-
wi ważny czynnik twórczy przyszłości.
C: zapowiedź przegranego procesu. Sędzia przeniewierca; adwokat 
zaprzedany przeciwnej stronie. Niekończące się procesy. Ogromne 
koszty sądowe. Przeszłość nie dopasowuje się do teraźniejszości. 
Straci życie na przegranych walkach w sądzie.

70 - Yamabiah; Alchemia
B: biedny zostanie bogatym. Płodność. Powrót do zdrowia nawet, 
kiedy lekarze poddali się. Odzyskanie strat. Będzie miał wszystko, 
czego zapragnie. Regeneracja. Odrodzenie. Reaktywacja.
C: możliwe uzurpowanie praw artystycznych lub literackich. Speku-
lant. Wyzyskiwacz. Zdobędzie pieniądze naruszając prawo i zasady 
moralne. Jego błędy wpłyną na stan zdrowia. W przypadku choroby 
nie nastąpi wyzdrowienie. Degeneracja.



71 - Haiiael; Broń do walki wewnętrznej
B: wojownik. Walki wewnętrzne. Rozwijanie, roztaczanie wielkiej 
energii. Umiejętność rozróżniania, przytomność umysłu. Subtelny in-
telekt, wyostrzony jak szpada; świetna broń do walk intelektualnych.
C: konfliktowy człowiek. Niewierność wobec zobowiązań. Wiele roz-
stań: małżeńskich, w przyjaźni, w miłości. Zdradzi i będzie zdradzony. 
Nieumiejętność rozróżniania. Chaotyczna mentalność. Prześladowa-
nie. Zły wybór partnera życiowego.

72 - Mumiah; Odrodzenie
B: koniec starego, początek nowego we wszystkim, co z sobą przyno-
si: zmiana miłości, pracy, ideologii, miasta, otoczenia, wszystkiego!!! 
Odnowa. Odrodzenie. Przyjaciel chorych i potrzebujących. Wszystko 
jest doprowadzane do końca.
C: ostrzega przed samobójstwem, desperacją. Droga zatracenia, 
ścieżka bez wyjścia. Strata pracy, partnera, przyjaciół, klęska intere-
su. Rozpad wszystkiego. Konieczność przystosowania się do nowych 
warunków.

* * *
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