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Et kort udpluk af energiens kernekompetencer:
Denne energi har en dyb esoterisk betydning, da det er en alkymistisk vibration, hvor al magi
manifesteres. Energien kan være ekstremt heldig og der er en grad af oplysthed ind over den. Energien
er associeret med gode talere, veltalenhed, retorik og talenter inden for musik, kunst og skuespil. Der
er et dybtliggende performer-gen i denne energi og dermed i dig. Det vil være nemt for dig at stille dig
op og indtage en scene.
Desuden er denne energi forbundet med stærk personlig magnetisme på andre mennesker og en
overbevisende karisma, charme og udstråling. Der kan dog også godt ligge et til tider heftigt
temperament med denne energi - hvilket sagtens kan bruges konstruktivt, hvis hensigten er herefter.
Rent fysisk ligger der også et tema her. Mange med denne energi begynder at interessere sig for sin
krop og at den skal være velplejet.
Energien er især heldig i forhold til opnåelse af mange penge, gaver og tjenester fra andre. Men der er
ingen roser uden torne, og her handler tornene om, at langt fra alle kan tåle denne energi. Nu hvor du
er en af dem der har fået tildelt denne energi, betyder det at din numerolog, ud fra din essens har
vurderet, at du er en af dem, der med kraftig sandsynlighed sagtens kan rumme denne energi.
Der er nemlig en hårfin balance imellem sort og hvid magi, imellem renhed og ondskab i alle
gradbøjninger. Tilter energien til den dystre side kan man blive hævngerrig og bruge sin magi i
psykopatisk, manipulerende og narcissistisk stil.
Tag det roligt, for oddsene for at det bliver sådan for dig er lav. Det du til gengæld kan forvente dig af
denne energi af positive resultater er, at du vil besidde evnen til at tænde lyset der hvor det er
allermørkest i folk. Du kan se andres blindspot og transformere deres dysfunktioner til harmoni. Du vil
dermed positivt kunne manipulere folk fra et ubalanceret til et balanceret sted i deres tilværelse. En
sand evne til at forvandle og transformere og dermed gøre en afgørende forskel for andre.
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