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Motivationstal 7 
Som 7'er er din indre motivation, alt efter hvor harmonisk du er i 
dig selv, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Du er stille og reserveret. En god tænker, analysator og mægler. Du 
har behov for fredfyldte omgivelser og bliver irritabel, hvis dine 
omgivelser er støjende. Du er kultiveret, følsom, hemmelighedsfuld 
og kan have anlæg som spirituelt medie. Du kan bo alene og forblive 
ugift. 

Du kan godt være enlig og tilslutte dig menneskehedens højere 
mystiske orden. Din sande natur er at være rolig, for at udvikle 
dybden af personligheden og således at berige menneskeheden 
gennem filosofi. 

Indtrykstal 7 
Som 7'er er andres indtryk af dig, i større eller mindre grad præget 
af følgende karakteristika: 

Du har fremtoning af at være en enegænger. Du nyder dine 
øjeblikke af ensomhed, væk fra mængden. Naturen og jævnlige 
rejser i skoven eller tid brugt på at tage til stranden skaber det 
rigtige klima for dit filosofiske temperament. 

Der er en sky af mystik og hemmelighed omkring dig. Du synes at 
være filosofisk, mystisk, poet, tænker, videnskabsmand og forsker, 
hvis midlertidige tilbagetrækning tillader tid for yderligere 
undersøgelser. En gennemtrængende observationsevne hjælper dig 
til mentalt at analysere enhver situation. Du har en overklasseagtig 
udstråling, en personlig værdighed og en forfinet høflighed og synes 
at indeholde en urystelig tro på fremtiden. 



Hvis du bliver fanget af det materielle, vil du kun finde utilfredshed 
og miste din balance og blive frustreret. Du vil blive tungsindig og 
tilbagetrukken. Forvirring, frygt og pessimisme tager da over. Du er 
nydelig og velsoigneret, og du er tilbøjelig til at bære pastelfarver og 
mørke nuancer. Du undgår skrigende og lyse farver og klæder dig 
med god smag. Hvis du bliver ulykkelig, er du ligeglad med den 
måde, du klæder dig på. Du ser stort på den såkaldte ubetydelige 
detalje af farver, harmoni og tilpasning i din påklædning. 

Udtrykstal 5 
Som 5'er er det, som du skal og kan lade komme til udtryk i verden, 
i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Der kommer mange forandringer i dit liv, og din mission kan meget 
vel være, at fremme fremskridtet gennem viljen til at acceptere 
forandring. Du er bestemt ikke bundet af gamle ordener eller til 
udslidte ideer og accepterede principper. 

Du er åben overfor nye begreber og nye måder at forstå 
sammenhænge på. Du er fri nok i dig selv til at foreslå nye måder at 
gøre tingene på. Du har evnen til at fremlægge det nye på en logisk 
og acceptabel måde. Du tager et skridt fremad på forandringens vej 
og vender det til væksterfaringer. 

Imidlertid glemmer du ikke konventioner, da du i realiteten ikke er 
rebel. I stedet skaber du nye ideer for at fremme oplysning. Du har 
modet og viljen til at glemme det gamle og eksperimentere med det 
nye. Du har et flydende sprog, er udtryksfuld med ord og kan finde 
skrivning, forelæsning eller salg som perfekte afløb for disse 
talenter.  



Livslektietal 11 2 
Som 11'er er din livslektie, alt efter hvor harmonisk du er i dig selv, i 
større eller mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Nøgleord her er uegennyttighed og samfundet. Du kom ind i en 
enestående og afprøvende inkarnation. Du skal praktisere "elsk din 
næste som dig selv", og bruge dette som fundament. Din stærke 
intuition er af værdi for at opnå visdom og inspiration. 11 er en af de 
mest besværlige vibrationer, fordi kravet til høj standard er 
konstant. Du skal lære tålmodighed og på samme tid være i stand til 
at tage hurtige beslutninger. Søg efter balance mellem det 
materielle, fysiske liv og det inspiratoriske, åndelige liv, som ligger 
til grund for din selvforståelse. Du kan opnå succes inden for 
videnskab, fordi alle nye opfindelser og opdagelser som laserstrålen, 
forskning i anti-tyngdefelter, kirlian fotografi eller ethvert andet 
område inden for elektronik appellerer til dig. Du kan vælge at blive 
astronom eller astrolog, efterforsker af eller fortolker af Bibelen. Du 
kan blive underviser eller forfatter inden for filosofi. Du er original 
og kreativ og kan blive en inspiratorisk taler. 11 er et esoterisk 
mestertal af åndelig vigtighed. Det skænker mod, kraft og talenter 
med stærke følelser til gode lederevner. Du må ikke lade denne kraft 
gå dig til hovedet, da berømmelse og beundring er sandsynlig. Indse 
i stedet at sandt mesterskab er at tjene andre. 

Du kan imidlertid have valgt at leve dit liv som 2'er, da 11 kan 
reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre 
aspekter, som du kan være under indflydelse af. 
Som 2'er er din livslektie, alt efter hvor harmonisk du er i dig selv, i 
større eller mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Du er her for at lære at blive god til at omgås folk. Du er en god 
sælger, mere overtalende end magtfuld. Du er en støtte for dem, der 
har lederrollen, hjælper dem til at finde deres mål i livet og forbliver 
i baggrunden, hvis det er nødvendigt.  



Denne kvalitet kan blive en hjælp til dig i forretningsanliggender, 
fordi dem, som har fortjeneste af dine talenter til gengæld vil hjælpe 
dig til at gøre brug af dine evner. I forbindelse med samarbejde og 
grupper vil du komme i berøring med den lære, du kom for at lære i 
dette liv. Succes er derved meget sandsynlig. 

Du skal bekymre dig om andre og bringe mennesker sammen på 
grundlag af fælles årsager. Forskellige professioner er åbne for dig, 
efterhånden som du lærer at tilpasse dig de ting, som skal gøres. Du 
kunne vælge en karriere inden for økonomi, musik, medicin, 
religion eller statistiske analyser og efterforskning. 

Realisertal 88 7 
Som 7'er er det du bør stræbe efter at realisere i livet, i større eller 
mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Du er drømmer og filosof, og din skæbne er din bevidsthed. Du 
bliver tiltrukket af livets mystiske side. Dine clairvoyante og 
psykiske evner er tydelige, og du vil udvikle den intuitive 
indadrettede side af din personlighed. Ofte forudsiger dine psykiske 
fornemmelser fremtidige hændelser. Hvis du udvikler dine psykiske 
gaver, kan du bruge dem til gavn for andre. 

Når du opdager, at du skal forlade ønskerne om en materiel verden, 
vender du dig til sindets og tankernes verden. Da lærer du at 
indeslutte dig selv bag sikre vægge, hvor din kreative 
forestillingsevne råder frit. Poesi og musik opløfter din sjæl og lader 
dig rejse til andre områder. Dine selvpåtagede perioder af isolation, 
gør dig til en gåde, selv overfor dig selv. Du kaldes ofte en 
enegænger og ingen kender dig i virkeligheden. Af alle tal kan du 
lettest forblive enlig og i realiteten lever mange 7'ere som eremitter 
eller eneboere. Når det kommer til udførelse af dine egne ideer, kan 
du være meget beslutsom. 



Som en hovedregel vil ortodokse religiøse trosretninger ikke give 
dig tilstrækkelig spirituel substans. Derfor vil du søge efter dit eget 
individuelle trossystem. Imidlertid forbliver nogle 7'ere ved deres 
kirke og hæver sig til positioner af stor magt. Pythagoras betragtede 
7 som værende det mest hellige af alle tal, og hans studenter tog 
deres klosterløfter eller forpligtelser ved 7-tallet. I gamle dage blev 
et barn født med 7 øjeblikkelig placeret i templet for at blive præst 
eller præstinde. I dag findes 7'ere i de højere grader inden for kirken 
eller som ledere af mystiske cirkler. De tjener den spirituelle 
erkendelse og bliver mestre. 

Du er et følsomt væsen, som forstår den menneskelige natur. Når du 
møder nogen, bliver du ikke let narret af deres ydre personlighed, 
men synes at skanne deres indre motiver med det samme. Nogle 
gange gør du folk usikre med din evne til at se lige gennem dem. 

Tanker er sindets ord, og du bliver nær ven med ord, da du forstår 
deres sikre, beskyttende og indflydelsesrige kraft. Din kulturelle, 
flittige natur bliver forstærket og udvidet ved forandringer og rejser, 
som du elsker. Din bevidsthed absorberer begærligt de 
informationer, du udleder fra kontakt med fremmede lande og 
kulturer. Du foretrækker at leve på landet hellere end i byen. På 
landet kan du føre et mageligt liv i en værdig og konservativ 
atmosfære. Du har en tilbagetrukket natur og i dette miljø, kan du 
opfatte perioderne af stille selvfordybelse som er en nødvendighed 
for din mentale udvikling. 

Kræsenheden i din påklædning er enestående. Du vil aldrig bære 
andres tøj. Ej heller vil du lade andre bære dit. Du synes at være 
medfødt bevidst om, at alle mennesker har deres egen specielle 
vibration som transmitteres til alt, hvad de berører. 

Du er metodisk til at holde 7'erens rytme, som hersker periodisk i 
naturen. Selvom du har gode forretningsmæssige ideer, bør du ikke 
gå ind i forretningsverdenen, da du sjældent vil udføre disse ideer. 

Uselviskhed, medlidenhed og pligttroskab er kvaliteter som du 
burde udvikle. Du har en ide om, hvad verden burde være. Hvis ikke 
verden retter sig efter dit ideal, kan du blive frustreret og nedtrykt. 



Generelt afskyer du råd, og andre finder det svært at overbevise dig 
om ting, fordi din bevidsthed er så individuel. 

En negativ 7'er er tungsindig. Dine skuffelser i den ydre verden fører 
dig til en ensom eksistens, hvor du kan blive eremit eller eneboer og 
lukke mennesker ude, som ikke kan leve op til dine idealer. 

Imidlertid, ved at bruge din vilje og ved at få kontrol over din 
enorme mentale kraft, kan du blive drivkraften for godhed i en 
verden, som desperat ønsker hvad du vil ofre - en sund kreativ 
bevidsthed. 

Samfundsopavetal 8 
Som 8'er er det du bør stræbe efter at realisere i samfundet, i større 
eller mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Styrke, vilje og bestræbelse er din naturs nøgleord. Du har evnen til 
at kanalisere dine energier til at forandre enhver given situation, så 
du vil med sikkerhed blive leder. Den kraft, du udøver over den 
materielle verden, er et produkt af den disciplin du bruger. Du er 
typen på "den store chef's" lederevner, og du kan styre og organisere 
effektivt. Med din sunde forretningsmæssige dømmekraft og 
kendskab til værdien af penge, foretrækker du et stort 
ekspanderende foretagende fremfor små forretninger. 

Du kan have stor succes inden for den økonomiske verden. Du er 
skarpsindig, fuld af ressourcer og ambitiøs efter magt. Fejltagelser 
ansporer dig blot til større bestræbelser. Du giver ikke let op. Du er 
en pengemager og vil sandsynligvis blive velhavende. Nogle ottere 
vinder og taber mere end en formue i deres liv. 

Du er jordbunden realist. En karriere indenfor finansverdenen, 
bankverdenen, valuta, spekulation eller investering kan være et godt 
afløb for dine energier. Hvis du arbejder udelukkende for materiel 
vinding, vil du ikke få tilfredsstillet dine behov, og du skal lære at 
dele din gode skæbne med andre. Du arbejder fanatisk for de sager, 
du tror på, og du burde opmuntre din menneskevenlige holdning. 



Afvis imidlertid ikke din spirituelle side. Du skal udvikle og leve 
efter en sund politik, hvis der opstår materiel tilbagegang, så du 
stadig vil have et solidt fundament, som du kan genopbygge fra. Det 
er her din balancesans og dømmekraft er mest nødvendig. 

Du er udrustet med originalitet og inspiration, og du kan lide at 
skabe. Du er et multitalent på alle områder indenfor materiel 
udøvelse. Med disse kvaliteter, din diplomati, ihærdighed og mod, 
kan du opnå alt. 

Mange enestående atleter falder under otterens vibration. De opnår 
anseelse gennem disciplin, vilje, bestræbelse og styrke. Også en atlet 
behøver den fine sans for balance og rytme som er otterens kvalitet. 

Dit ægteskab er mere baseret på et behov for sikkerhed end på 
kærlighed. Du ønsker at være stolt af din familie, dit hjem og dine 
besiddelser. 

Hvis du er en negativ otter, er du en type, som skal frygtes. Du kan 
være tyrannisk, dominerende, selvisk og skånselsløs. Beregnende 
for din egen fremfærd. Du kan være en revolutionær, klar til at 
ødelægge og forstyrre. Omvæltning bliver livet, sammen med dig. 

En otter kender ikke til halve løsninger. Det er enten personlig 
begrænsning eller spirituel frihed. Pragt eller fornedrelse. Du skal 
acceptere et ansvar og håndtere det så godt du kan. Brug otterens 
positive vibration til at skabe en stabil materiel verden, i hvilken du 
er villig til at dele dine fine lederevner og kreative talenter. Vær 
ledet af menneskevennen i dig. 

 



Verdensopavetal 6 
Som 6'er er det du bør stræbe efter at realisere i verden, i større eller 
mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Du er en kunstnerisk person med et godt øje for skønhed og 
symmetri. Du finder kunst og musik afslappende, udbytterigt og 
nødvendigt for dit velbefindende. Hvis du vælger en professionel 
karriere uden for hjemmet, vil kreativ kunst være et passende 
område. 

Dine medfødte analytiske evner tillader dig at gå direkte til årsagen, 
til kernen i enhver sag og løse problemerne let og logisk. Din skarpe 
opfattelsesevne og følelse af retfærdighed vil være en fordel for 
professionel udfoldelse i lovgivning og rådgivning. Andre 
fornemmer din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og 
opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. 
Du er en ansvarlig person, som imødekommer forpligtelse 

og taknemmelighedsgæld, og du opfylder hvad du lover og har lovet. 

6 er også den hjemlige vibration, som indikerer at du elsker dit hjem 
og dine børn. Du kan være blevet gift ung for at opnå den kærlighed, 
du behøver, som en ægtefælle og børn kan tilbyde. En kvinde med 
dette nummer bliver meget let hjemmegående, meget beskyttende 
og meget glad for mand og børn. Hun foretrækker at være hjemme 
hellere end at gå ud for at slås med verden. En begrundelse for 
hendes modstand mod at gå ud i verden, er behovet for fred og 
harmoni som er vigtigt for alle 6'ere. 

Et smukt, kunstnerisk udsmykket hjem er meget vigtigt for dig. Du 
nyder at udsmykke og at gøre dine omgivelser attraktive. Du kan 
lide komfort og fred og vil ikke tolerere roderi eller 
uoverensstemmelse. Du underholder i dit eget hjem, hvis det er 
muligt. Det er en fornøjelse for dig, og du er en charmerende, vellidt 
vært/værtinde. 



Du elsker virkelig dine venner og er bekymret og deltagende over 
for deres behov. Hvis de kræver hjælp, ofrer du storslået, hvad du 
end måtte have. På grund af din storslåethed, generøsitet, 
venlighed, tålmodighed og tolerance har du mange venner. 

Omsorg for andre er fundamental for din personlighed, og du 
glæder dig ved andre menneskers lykke og belønning som var det 
dit eget. Du hader simpelthen jalousi og kan ikke forstå det, hvis 
mennesker bliver jaloux. Til trods for dit store behov for en fredfyldt 
eksistens vil du kæmpe for dine synspunkter imod al modstand. 
Denne beslutsomhed kan bringe dig succes og berømmelse i en 
hvilken som helst profession. 

En negativ 6'er kan være meget genstridig. Du kan risikere at blive 
en slave over for dine elskede som bruger dig som dørmåtte, og kan 
begrave dig selv i dit eget hjem for at blive eneboer. Hvis du føler, at 
du er blevet nægtet den kærlighed, du så desperat har behov for, vil 
du få ondt af dig selv, du vil bebrejde og jamre og hengive dig til 
selvmedlidenhed. Du kan risikere at blive jaloux og misfornøjet og 
spille martyr. 

Som en positiv 6'er kan du blive en enorm kraft for godhed. Bringe 
glæde, kærlighed, skønhed og retfærdighedssans ind i andres liv, 
hvor du således etablerer dig selv som en sikker havn i de kolde 
destruktive storme i livet. 



Psyketal 8 
Som 8'er er det du bør stræbe efter at realisere i livet, i større eller 
mindre grad præget af følgende karakteristika: 

Styrke, vilje og bestræbelse er din naturs nøgleord. Du har evnen til 
at kanalisere dine energier til at forandre enhver given situation, så 
du vil med sikkerhed blive leder. Den kraft, du udøver over den 
materielle verden, er et produkt af den disciplin du bruger. Du er 
typen på "den store chef's" lederevner, og du kan styre og organisere 
effektivt. Med din sunde forretningsmæssige dømmekraft og 
kendskab til værdien af penge, foretrækker du et stort 
ekspanderende foretagende fremfor små forretninger. 

Du kan have stor succes inden for den økonomiske verden. Du er 
skarpsindig, fuld af ressourcer og ambitiøs efter magt. Fejltagelser 
ansporer dig blot til større bestræbelser. Du giver ikke let op. Du er 
en pengemager og vil sandsynligvis blive velhavende. Nogle ottere 
vinder og taber mere end en formue i deres liv. 

Du er jordbunden realist. En karriere indenfor finansverdenen, 
bankverdenen, valuta, spekulation eller investering kan være et godt 
afløb for dine energier. Hvis du arbejder udelukkende for materiel 
vinding, vil du ikke få tilfredsstillet dine behov, og du skal lære at 
dele din gode skæbne med andre. Du arbejder fanatisk for de sager, 
du tror på, og du burdeopmuntre din menneskevenlige holdning. 
Afvis imidlertid ikke din spirituelle side. Du skal udvikle og leve 
efter en sund politik, hvis der opstår materiel tilbagegang, så du 
stadig vil have et solidt fundament, som du kan genopbygge fra. Det 
er her din balancesans og dømmekraft er mest nødvendig. 

Du er udrustet med originalitet og inspiration, og du kan lide at 
skabe. Du er et multitalent på alle områder indenfor materiel 
udøvelse. Med disse kvaliteter, din diplomati, ihærdighed og mod, 
kan du opnå alt. 

Mange enestående atleter falder under otterens vibration. De opnår 
anseelse gennem disciplin, vilje, bestræbelse og styrke. Også en atlet 
behøver den fine sans for balance og rytme som er otterens kvalitet. 



Dit ægteskab er mere baseret på et behov for sikkerhed end på 
kærlighed. Du ønsker at være stolt af din familie, dit hjem og dine 
besiddelser. 

Hvis du er en negativ otter, er du en type, som skal frygtes. Du kan 
være tyrannisk, dominerende, selvisk og skånselsløs. Beregnende 
for din egen fremfærd. Du kan være en revolutionær, klar til at 
ødelægge og forstyrre. Omvæltning bliver livet, sammen med dig. 

En otter kender ikke til halve løsninger. Det er enten personlig 
begrænsning eller spirituel frihed. Pragt eller fornedrelse. Du skal 
acceptere et ansvar og håndtere det så godt du kan. Brug otterens 
positive vibration til at skabe en stabil materiel verden, i hvilken du 
er villig til at dele dine fine lederevner og kreative talenter. Vær 
ledet af menneskevennen i dig. 

Styrk 5 
Med 5 som manglende eller mindst repræsenteret tal, bør du 
oparbejde yderligere erfaring indenfor følgende områder: 

Du har brug for at lære at indrette dig efter forandringer og at blive 
mere alsidig. Du skal udvikle din frihed, fysisk, mentalt og 
spirituelt, sådan at den mere eventyrlige side af din natur kan 
udtrykke sig selv. Du har behov for at rejse og at have omgang med 
mange forskellige typer mennesker, så dit eget perspektiv i livet kan 
udvikles og bredes. Du ska1 udvikle din bevidsthed og lære at 
kommunikere effektivt med andre. Din bevidsthed er din største 
ressource og skal udnyttes til yderste grænse. 

Styrk 6 
Med 6 som manglende eller mindst repræsenteret tal, bør du 
oparbejde yderligere erfaring indenfor følgende områder: 

Du skal udtrykke mere kærlighed til andre. 6 er den hjemlige 
vibration og manglen på dette viser et behov for at få dybere bånd af 
hengivenhed til dem der er i din nærhed og i dit umiddelbare miljø. 
Du bør udvikle en personlig følelse af ansvar overfor dem, som er 
afhængige af dig og en social fornemmelse af ansvar for velfærden 



for dem der er i dit samfund. Ved at blive bevidst om andres behov, 
øger du din evne til at se begge sider af en sag, og derfor skærpes dit 
talent for at foretage skarpe bedømmelser. Denne skarpsindige sans 
af balance kan højne dine kunstneriske sanser og kan hjælpe dig til 
at realisere glemte kreative evner. Da kan kunstneren i dig komme 
frem. 

Styrk 9 
Med 9 som manglende eller mindst repræsenteret tal, bør du 
oparbejde yderligere erfaring indenfor følgende områder: 

Du skal blive universel. Den humanitære person hvis primære 
bekymring er for andres velfærd. Du bør udvikle bredde i din 
tænkning og universel kærlighed til andre. Nære personlige 
bindinger kan du sætte i baggrunden for din første prioritet, som er 
at dele din spirituelle viden med verden og inspirere andre, hvis liv 
synes mørkt og håbløst. Du skal blive et eksempel for andre gennem 
din medlidende og sympatiske natur. Tillad ingen grænser for din 
tænkning. Du skal tillade dig at drømme de højeste drømme og at 
udføre umulige opgaver. Bliv velgørende, kærlig og forstående. 


