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Zvláštní úlohu sehrají v tomto 
roce lidé, které potkáme. Jejich 
úloha bude až karmická a pomo-
hou nám přijít tam, kam máme 
úkol v tomto životě dojít, toto 
nás mimo jiné čeká podle nume-
roložky Martina Berkové v roce 
2022.

Veronika Dawidowicz ז

Co mohou lidé očekávat od roku, 
kde figurují převážně dvojky? Jaká 
je symbolika čísla dva?

Rok 2022 je šestý světový rok 
(2+0+2+2). Numerologie sčítá do 
absolutního výsledku. Šestka značí 
mírumilovnost, přátelskost a láskypl-
nost. 

Význam jednotlivých číslic: Číslice 
dva má potřebu cítit a být, značí dua-
litu, rodinný, soukromý a společenský 
život. 0 má úlohu zesilujícího účinku. 

Po těžkém roce 5(2021) se tak 
konečně dočkáme nižšího tempa. 
Rok 5 znamenal mnoho změn a úprav, 
takže je čas, aby tempo zvolnilo. Rok 
2021 byl rokem ztrát a my jsme měli 
pocit fackovacího panáka. 

Naopak rok šest nás zpomalí a sta-
bilizuje, taková je moc nejharmonič-
tějšího ze všech čísel, šestky.  Budeme 
vnímat podněty, které nás budou sta-
bilizovat, ukotvovat. 

Číslo šest značí harmonii a soulad, 
smysl pro krásu a estetiku, také sou-
cit, mírumilovnost, ochotu pomáhat, 
obětavost, odpovědnost, spravedlnost, 
vyrovnanost, rovnováhu, jemnost, 
ženskost. 

Budeme mít větší sklon být stateční, 
konat dobro, budeme více nestranní, 
více veselí a plni optimismu, než tomu 
bylo v roce pět.

Odvaha šestky a touha po souladu 
také přináší chuť přesekat koule na 
nohou. 

Šestka jsou především vztahy. Bude-
me vytyčovat nové mantinely, měnit 
struktury a pravidla. Pokud jsme žili na 
něčí úkor, půjdeme do sebe.  Šestka má 
vibraci pomoct nám si to uvědomit. A 
já dodávám, nebojme se toho. 

Zvláštní úlohu sehrají lidé, které 
v tomto roce potkáme. Buďme hodně 
otevření a i přesto, že již máme své stá-
lé přátele, socializujme se. 

Jejich úloha bude až karmická a 
pomohou nám přijít tam, kam máme 
úkol v tomto životě dojít. 

Jakkoli harmonizace vztahů může 
znít růžově, uvědomme si, že ten 
samotný proces nalezení souladu v 
rodině, společnosti, s přáteli, dá zabrat. 
Budeme doslova kácet les a tak budou 
lítat třísky. Tento proces je však maxi-
málně ozdravný a potřebný a přinese 
nám tolik kýžený soulad a klid. 

Věřím ve vibraci šestky, která nezná 
strach a miluje harmonii, takže spojuje 
i lidi s rozdílným názorem, což potře-
bujeme jako sůl. 

 
Na co by si měli lidé například 

dávat pozor?
Osobní růst, který nás v roce šest 

čeká, není pohodlná cestička růžovým 
sadem. S nalezením pevných základů v 
roce 2022 přichází totiž odpovědnost 
za nalezení nové rovnováhy, a to se 
všemi lidmi v našem životě. Budeme 
hledat a nacházet nové autority, rozpo-

Zaujměme vlastní postoj 
a zodpovídejme za něj

MARTINA BERKOVÁ.

znávat pseudoautority. 
Rok ´22 povede k nalezení rovno-

váhy, kterou jsme mnozí ztratili. Bude 
však jiná, nová. A bude něco stát. Kaž-
dý budeme sám za sebe, ale zároveň 
součástí nějakého kolektivu, hnízda, 
rodiny, a to vyžaduje přijmout velkou 
odpovědnost. 

Měli bychom mít svůj vlastní postoj, 
ale také odpovídat za něj. Tak si nás 
bude více vážit naše okolí i my sami.

To je i mé poselství lidem. 
 
Co si myslíte o lidech, kteří nume-

rologii nevěří? Považujete ji vy sama 
za vědu?

O lidech, kteří numerologii nevěří, 
si nemyslím nic špatného. Mají na to 
právo. Numerologie je součástí eso-
terických nauk, které slouží k lepšímu 
pochopení sebe sama a světa kolem 
nás. I přesto, že jí někteří lidé nevě-
ří, musím říct, že se na nás obrací stá-
le více lidí a mezi zájemci o výklad je 
i mnoho „materialisticky založených 
osobností“. 

Kde vlastně numerologie vznikla?
Původně byla numerologie skryté 

učení, které se předávalo z mistra na 
žáka. Za zakladatele je považován řec-
ký matematik Pythagoras. 

Byla odvozena od astrologie a spo-
lu s tarotem tvoří pověstný propojený 
trojlístek.  Protože Pythagoras žil 500 
let př.n.l., prošla dlouhým vývojem. 
Numerologie má hlubokou tradici, 
vychází ze středověké kabaly.

Na klasickou matematiku však 
můžete zapomenout. Výklad čísel je 
jiný.

 
Obrací se na vás hodně lidí? Pří-

padně proč? Chtějí spíš radu nebo 
je to zvědavost?

Zájem lidí časem roste. Já pracuji pře-
devším s numerologií, která vychází 
z data narození člověka a řadí se k tzv. 
západní numerologii. Zájem lidí stoupl 
i v této těžké době. Možná právě pro-
to, že chtějí znát souvislosti a změnit 
budoucnost. 

Kdo se s numerologií ještě nesetkal, 
tak tomu samozřejmě i vysvětluji. Lidi 
zajímá nejvíce jejich životní číslo a 
numerologická mřížka, ve které vzni-
kají prázdné a plné roviny, pohled do 
budoucnosti.  

 
Co všechno o nás mohou čísla pro-

zradit?
Budete se asi divit, ale úplně všechno. 

Vlohy, talenty, sklony, zaměření, pova-
hové rysy, nedostatky, přednosti, cha-
rakter, fyzično, emoce, duchovno.  


