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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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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.


