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Vízválasztó Sorsszám Születési nap 11-es mesterszám 22-es mesterszám 33-as mesterszám

9 1 9 7 5 1 1 2 2 28=> 1 4 0 igen 0
4 → 22 / 1 35 év

tanító 10 29
6 2017.10.29 1975 1975.11.22

3 évig hatnak 11 41,93566051
7 0 22 41
9 1 2 2 4

10=> 1 22 2 4
Fiatalkor: 27 éves kortól Időskor: 63 éves kortól

Elhatározás és karrier: igen Férfias (András) kereszt: 0
Egyetemes fejlődés, határozatlanság: 0 Vizíó és határozatlanság: 0
Szellem, empátia: 0 Nőies kereszt: 0
Sugallat és feledékenység: 0 Üres nőies kereszt: 0

3 0 6 0 9 0 Lélek, érzelem, szenvedély: 0
Érzékenység: 0
Kreativitás, gyakorlatiasság: igen
Gyakorlatlanság: 0
Együttérzés, megértés, művészi tehetség: 0

2 0 5 0 8 0 Vizió, kétely, tisztánlátás: 0
Múlt, gondolkodó: 0
Jelen, ragaszkodás, kitartás: 0
Szaturnusz, karma: 0
Jövő, energia: 0

1 1 4 0 7 0 Felajánlás, spirituális: 0

0x

1x

Jupiter Szaturnusz

2 5 8

1 4 7

Nap Föld

Mars

0x 0x 1x

2x
Hold

1x

Vénusz

M
ú
l
t

J
e
l
e
n

J
ö
v
ő

0x 2x 0x

3 6 9

1x

1x 0x

0x

0x

8

71 4
0x 0x0x

Személyes nap száma:
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Síkok:

Misszió szám:
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Születési dátum: 19751122

Másik dátum: 20161122
Születési dátum:
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Személyiség típus:

Személyes hónap száma:

Személyes év száma:
A jelenlegi energiák még:

6 9
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Lelkileg érett felnőtt kor:
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Vízválasztó Sorsszám Születési nap 11-es mesterszám 22-es mesterszám 33-as mesterszám

9 2 0 1 6 1 1 2 2 15=> 6 4 0 igen 0
4 → 22 / 6 30 év

10 29
6 2017.10.29 2016 2016.11.22

3 évig hatnak 11 0,933607118
7 -3 22 0
9 2 7 4

15=> 6 27 2 4
Fiatalkor: 22 éves kortól Öregkor: 67 éves kortól

Elhatározás és karrier: 0 Férfias (András) kereszt: 0
Egyetemes fejlődés, határozatlanság: 0 Vizíó és határozatlanság: 0
Szellem, empátia: 0 Nőies kereszt: 0
Sugallat és feledékenység: 0 Üres nőies kereszt: 0

3 0 6 6 9 0 Lélek, érzelem, szenvedély: 0
Érzékenység: 0
Kreativitás, gyakorlatiasság: 0
Gyakorlatlanság: 0
Együttérzés, megértés, művészi tehetség: 0

2 0 5 0 8 0 Vizió, kétely, tisztánlátás: igen
Múlt, gondolkodó: 0
Jelen, ragaszkodás, kitartás: 0
Szaturnusz, karma: 0
Jövő, energia: 0

1 0 4 0 7 0 Felajánlás, spirituális: igen

Lélek sík 3x 2 0x 5 0x
1x 2 0x 5 0x

4 0x 7Fizikai sík
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Személyes év száma:
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Napszámok:
22 28/ 1
22 15/ 6

44/ 43/ 7/ 37/ 50/ 50/ 37/
8/ 10/ 5/ 5/ 10/

8 1 5 5 1
33 3

Közös rezgés I.: 87/ 15/ 6
Közös rezgés II.: 87/ 15/ 6

77 7 Közös rezgés III.: 87/ 15/ 6

33 3 44 4

41 éves 33 /6
1 1 2 2

0 5 0 5 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 Magánhangzók
N e v e s i n c s W a l a k y 3 Össznévszám
5 0 4 0 1 0 5 3 1 0 5 0 3 0 2 7 0 0 0 0 9 Mássalhangzók

0 0 0 0 0 6 0 8 0 Hiányzó számok
1 0 0 0 5 0 0 0 0 Túl sok szám

Név energiák =>>

= rejtett belső tulajdonságok
= milyennek lát a külvilág
= "persona szerep" vagyis ezt mutatjuk a külvilágnak

4

7
7/

= túlműködő, túlzásba vitt dolgok
= elsajátítandó tulajdonságok

44 éves kortól

Jelenleg: 

Év

Párkapcsolati elemzés

Sorsszámok

Közös 
napszámok:

Közös sorsszámok: Vegyes számok:

6

6

6

35 éves kortól

53 éves kortól

62 éves kortól

2x 3 0x 6 1x 9

1x 2 7x 5 0x 8

4x 1 1x 4 1x 7

Név

Hó Nap

2 4
22

71 éves kortól

80 éves kortól

89 éves kortól

6 8
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4
Bolygója a Föld, eleme Föld, jegye Bika-Szűz-Bak, helye "otthon - bázis", Tarot lapja a "Császár". Fejlődés, stabilitás, szexualitás, öntudat, gyakorlatiasság, 
munkaszeretet, kitartás, találékonyság. Nőies szám.
4-es  évszám  PRECÍZ TÍPUS

11/ 2 Szilárd Skorpió - Víz elem - Szilárd, vízjegyű, megfagy - szívósság, kitartás, keménység - belelátnak mások lelkébe. Általában harmonikus partnerüket keresik.

11 22 Víz
Bolygója a Hold, eleme a Víz, jegye a Rák, helye a "Rák barlangja", Tarot lapja a "Főpapnő". Intuíció, szolgálatkészség, egyensúly, szeretet együttműködés. Társ szám. 
Nőies szám.
November
Megérzéseid nagyon jók. Határozott, kitartó, komoly, megfontolt vagy. Használd kreatív energiáid céljaid megvalósításához.

Képességeket az évszámból: 22/ 4

Képességek a hónapból:

10/23 - 11/22

5. oldal Számmisztika



Számmisztika V7.8 László Tamás
+36 (30) 9345449

info@heted76ar.hu
www.heted76ar.hu

Olyan területek ahol mélyrehatóan tud tanulmányozni, mélytengeri búvár, lélekbúvár, bonctan, minden olyan sport ahol ütés, lövés, szúrás van. A hozzájuk illő 
Minden olyan terület, ahol szükség van rendszerezésre, gyakorlati munkavégzésre, tervezésre. Sikeresek lehetnek, mint vállalkozó, építész, műszaki rajzoló, gépész,
titkár, irodavezető, építkezési vállalkozó, katona, ellenőr, gyors- és gépíró, jól beválhatnak szakértőként, könyvelő, adó szakértő, földművelés, bányászat, és sikeresek
lehetnek állami tisztviselőként is.

Ajánlott szakma, foglalkozás:

"Fejlődés és stabilitás” FÖLD, a bolygója Születési nap száma: 4. 13. 22. 31. vagy a sors számuk 22/4, 31/4, 40/4, 49/13/4. Életfeladatuk lényege a tudatosság, stabilitás,
biztonság, fokozatos építkezés. Érdekes ember. Alapból fantasztikus a munkaszeretete, gyakorlatias, Csak az anyagi világban fejlődik éppen ezért stabil. 4-es becsületes,
vissza lehet vele élni. Kreatív, találékony, ő az, aki mindig időben jön, mindent átlát és precíz. A szembenállása az elmélettel és az elvonttal abból áll, hogy kicsi a
képzelőereje. Meg lehet neki mindent mutatni és akkor pontosan meg is, teszi. Nagyon megbízható munkatárs. Az élete arról szól, hogy folyamatos munka, új feladat, így
hasznos legyen és produktív. Neki ez az öröm. Nagy a fizikai ereje. Sokan nem szeretik, mert azt gondolják róla, hogy stréber. Ne csapjuk be, mert nem felejti el, sőt
dicsérjük, jutalmazzuk, bármit megtesz nekünk utána. Szeret nassolni és hízékony. Szeret birtokolni, sajátjának tudni (esetleg alárendelt, ha a párja olyan). Szorgalmas,
csendes picinek. Ha nincs készen feladatával lelkiismeret furdalása, van. Lassabban tanul. Utálja a sok beszédet. Koszos lehet , mert vonzza a föld. Ügyes és nagyon ért a
pénzhez, megszerzi, de ki is adja. Öntudatos. A 4-es a legszexuálisabb. Domináns a szex. Kamaszként ajándékot vesz, megteremti a rávalót. A jóhiszeműsége miatt sok
kudarcot él át, mert azt hiszi, hogy mindenki becsületes, mint Ő. Ha ügyes kezű legyen önálló vállalkozása, műhelye. Hihetetlenül terhelhető, mások rég kidőltek, de ő
még mindig dolgozik. Meg kell tanulnia lazítani. Olykor szünetet kell tartani, mert ha vezető az illető, fogalma sincs, hogy a másik nem tudja megtenni, amit Ő. Érzékeny
a földsugárzásra. Az új dolgokra nehezen nyit. Az biztos, hogy mindig lehet rá számítani, kötelességtudó, lelkiismeretes. Az adott szava szent. Szereti mindig hasznossá
tenni magát. A munkahelyén a környezete nem értékeli, ha nincs ott, akkor lehet látni, hogy mennyire hiányzik. Törekszik a gazdagságra, takarékos, körültekintő,
aprólékos. . Ha elveszti a biztonságát, fél. Irtózik a rendetlenségtől. A stabilitását úgy szerzi meg, hogy rangsorol. Fontossági sorrend van nála. Nem lehet a dolgaihoz
hozzányúlni. Ragaszkodik az anyagi világhoz, jó természetű emberek. Látja mindenkiben a részleteket is Sokáig keresi a helyét 40-45 éves korában lesz szilárd,
mindenben stabil, ezer százalékos. Mindenre fel van előre készülve. Nem bíz semmit a véletlenre, ebben felülmúlhatatlan. Ha figyelmeztet, mindig igaza van. Ha kritika
eltalálja cinikus lesz, szarkasztikus – mintha nem érdekelné, de türelmesen megvárja, míg a másik rájön, hogy neki volt és van igaza. Nem bosszúálló, de visszaadja, ha
megsértették.
Figyelmeztetni kell, hogy a negatív erejét ne használja, teremtsen békét. Ha magányos elcsügged. Nehéz a sodrából kihozni. Kevés a barátja, de ha van egy életen tart a
barátságuk. Tarot Császár lapja, Föld elem, Bika-Szűz-Bak jegyek, Szimbólikus helye: "az otthon - bázis". Hiányszámként tanuljon meg dolgozni, legyen szorgalmas,
legyen munkája. Főbb tanulnivalói: rend, fegyelem, türelem, hűség és megbízhatóság. Építsen bázist, teremtsen családi otthont!

Születési személyiségtípus: 4/ 4

6. oldal Számmisztika
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11-es

0 0

22-es

igen 22-es mesterszám: Tarot Bolond lapja, vizes jegyek, Mars és Plútó bolygói. Hatalmas energia! Ha mély hite van, csodákra képes! Káprázatos lehetősége van, de csak 
hittel érheti el! Hullámzó érzelmei vannak! Túl szigorú önmagával és nehezen bocsát meg magának! Jellemzői lehetnek az extrém szexuális szokásaik. Ha ő úgy születik 
(22 – levegő), vérvonalukba van kódolva a másságuk (homoszexuálitás). A többi csak divatból teszi ezt.

33-as

0 0

1 4 db.

0

2 3 db.

0

3 0 db.

Hiányszámként feladatai: tanulás, kommunikáció, beszédkészség fejlesztése. Legyen őszinte, szókimondó, fejlessze gondolkodásmódját. Kivetíthet valótlan dolgokat.

4 1 db.

0

5 1 db.

0

6 0 db.

Hiányszámként: hiányozhat a meghitt családi élet a gyermekkorában. Fontos, hogy tudjon dönteni, jó párt választani, aki segíti élete folyamán. Tanulnia kell: mérlegelni, 
a család, meleg otthon megteremtését, gondoskodást a családtagjairól, hagyományok ápolását, őrzését. Fontos a külső képének alakítása, az ápoltság érzetének 
megteremtése. Koncentráció és memória nehézségek léphetnek fel (rövid távú memória).

7 1 db.

0

8 0 db.

 Hiányszámként: Az egyik legnehezebb feladat! Mértéket kell betartania az élet minden területén. Pénzzel való bánásmód, idővel való jó gazdálkodás, kitartó munka. 
Természete kiszámíthatatlan, nincs benne egyensúly.  Sérelmeit nehezen engedi el. Ha vezető az illető, legyen igazságos .

9 1 db.

0

mesterszám

Számok:

mesterszám

mesterszám

7. oldal Számmisztika
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1 HAMIS 0
3 HAMIS 0
7 HAMIS 0
9 HAMIS 0

Legnagyobb erő! KITARTÁS! Akinek van, az a legnagyobb betegségből is feláll, a legnehezebb feladatokat is megoldja, ha akarja!Szívós, életerős, energikus, céltudatos, 
kezdeményező, sikeres emberek síkja /mennyi szám van benne

0

0

0

0

0

MEGJELENÍTHETŐ, LÁTHATÓ MAGUNK ÉS MÁSOK FELÉ! Földhöz köti az illetőt. Célirányosan gondolkodik, szorgalmas, fontos neki a stabil munka, anyagi 
elismerés.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kreativitás, gyakorlatiasság:

Gyakorlatlanság:

Együttérzés, megértés, művészi tehetség:

Elszigetelt számok

Lélek, érzelem, szenvedély:

Érzékenység:

Egyetemes fejlődés, határozatlanság:

Elhatározás és karrier:

Szellem, empátia:

Sugallat és feledékenység:

Síkok: Vizió, kétely, tisztánlátás:

Múlt, gondolkodó:

Jelen, ragaszkodás, kitartás:

Felajánlás, spirituális:

Férfias (András) kereszt:

Vizíó és határozatlanság:

Nőies kereszt:

Üres nőies kereszt:

Szaturnusz, karma:

Jövő, energia:

8. oldal Számmisztika
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1

33 /6

Bolygója a Vénusz, eleme Levegő-Föld, jegye Mérleg-Bika, helye "Édes otthon, család", Tarot lapja "Szeretők/Választás". Harmónia, ideák, elfogadás, család, otthon, 
dilemma. Nőies szám.

33 mesterszám: Magasabb rendű gondolkodás jellemzi. Neptun a Vénusz felsőbb oktávja, bolygója Jézusi szeretet energiája. Feltétel nélküli szeretet, 33/6 gyógyító, 
vezető, megfoghatatlan vonzó energia, nagyon erős kisugárzású karakter. Elsősorban azoknál működik, akinek a sorsszáma 33, de az is fontos, hogy hányadikán 
született. A legtöbb esetben az egyén nincs tisztában azzal, hogy valamilyen plusz képesség birtokában van. Mivel ezzel együtt él, nem tartja különlegesnek. Ezek a 
képességek rendkívüliek, de nem látványosak. Mély belső hit, amit nem kell és nem is lehet megtanulni, egyszerűen csak van. Ez az eredendő hit, aminek nincs szüksége 
látható bizonyítékokra. Minden jóra fordul! A Neptunusz önzetlensége a Krisztusi szeretettel analóg. Megfoghatatlant is jelenti, transz élménye, a víziók és látomások 
világa, a valóság és képzelet határai elmosódnak. Olyan belső késztetést hoz, melynek célja az eggyé válás, a föloldozás és a határok lebontása. A neptunuszi ember 
spontán olyan tudatállapotok megélésére képes, melyeket másoknak hosszú időn keresztül tanítanak. Hajlamos plátói szerelmet választani. Amennyiben megadatik neki, 
hogy házasságban éljen, akkor is valószínűleg végigkíséri az életét egy másik, beteljesületlen szerelem. Akaratlanul, tudattalanul vonzza maga köré a rászorulókat, akiken 
érzelmi azonosulással képes segíteni. De a szeretete testetlen, mert az egyetemes érzelem jellemzi.

év: 6

Ebben az évben az otthonodon, házasságodon, a felelősségen, a szolgálaton, az áldozatokon és személyes ellentmondásaid feloldásán van a hangsúly. Az egyedülállók
számára ez lehet az egyik legszerencsésebb év egy hosszútávú kapcsolat elkezdésére. A szolgálat iránti vágyad elvezethet az egyházhoz vagy valamilyen jótékonysági
ügyhöz. Valószínűleg belső késztetést érzel mások szolgálatára, ás jobban foglalkoztatnak az egészséggel kapcsolatos kérdések.  A harmóniára törekvés vágya hozhat
olyan elhatározást, hogy kövesd kreatív érdeklődésed vagy tanulmányokba kezdj valamilyen művészeti ágban.  Gyakran érkeznek hozzád vendégek, vagy hívnak fel
barátaid vagy rokonaid, hogy tanácsod kérjenek. Kevés időd lesz személyes vágyaid kielégítésére. Mindig történik valami, ami a szokásosnál nagyobb figyelmet igényel
tőled. A nyüglődő házasságok gyakran érnek véget ebben az évben. Mivel a 6-os a kapcsolati függőség száma is, az év során a függő számára sűrűn jönnek a leckék, ha
nem voltak eddig képesek problémájukkal szembenézni. Ennek az évnek a rezgése az egészséges kapcsolatok létrehozását és fenntartását támogatja. 

hónap: 7
Öntudat és spirituális fejlődés időszaka. Gyógyításnak, tanulásnak, tanításnak, visszavonulásnak kedvez ez az időszak. Alvó hónap. Kerüljük ebben az időszakban a
műtéteket. Betegség kialakulhat, de sorsfordító időszak is lehet a hónapunkban.

nap: 9 Ez a nap a letisztulást, felülvizsgálatot, lezárást segíti elő. Elengedéseknek is kedvez.

Személyes

Egész 9 éves ciklus alatt ható fő energia (1-6 között
emelkedik, aztán 9-i fokozatosan lecseng.) A 9.
személyes évünkben lépünk fel a következő
életciklusba.

Mit jelent a 9 éves ciklus?
Az embernek legalább 3× 9 éves ciklust kell megélnie ahhoz, hogy lelki érett legyen. Életünk 9 éves ciklusokban váltakozik (karmikus háromszög). Spirális ciklusokban fejlődünk, minden 9 éves ciklus más feladatot tartalmaz.Személyes évek 
energiái: A személyes évek egy kilencéves ciklus szerint ismétlődnek. Minden alkalommal, amikor a ciklus újraindul, az egyén módot kap arra, hogy szembenézzen az egyes rezgéseknek megfelelő leckékkel, feladatokkal, kihívásokkal, 
lehetőségekkel. Amikor a ciklus megint elér ugyanoda, még egyszer lehetőség adódik egy fokkal feljebb lépni, a leckével szembesülni, ha korábban nem fordítottunk rá kellő figyelmet. Ha valaki szembenéz a ciklus kihívásaival, és megoldja őket, új 
lehetőségek jelennek meg az életútján. 
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Kreativitás és önbizalom 1. 10. 19. 28. 37. 46. sorsszám: Váljon példamutató vezetővé. Ehhez óriási akaraterőt kapott. Használja az Isten által kapott vezetőképességet.
Királyi adottságokkal rendelkezik: nagyvonalúság, jószívűség, bátorság, igazságosság. Vállalja a felelősséget, mert jutalma nem marad el. Ő valódi egyéniség, az egyenes
gerincű ember mintaképe. Jelleme határozott, szilárd, erős és rendíthetetlen. Elvei szilárdak. Válsághelyzetben tőle várja mindenki a legmegfelelőbb megoldást. Kitűnik
választékos öltözékével, mely rendkívül fontos számára. Ő a főnök, utasításai világosak. Munkájában új módszereket kell bevezetnie. Óriási szervezőképességet kapott,
senkit nem fog cserbenhagyni vagy elárulni. Csak az igazságos, hősies példamutatás az ő útja. Mindig elől látható, királyi tartással néz szembe életveszélyes helyzetekkel.
Ehhez, mint kiválasztott, megkapja Istentől az oroszlán bátorságát. Fő feladata vezetőnek lenni. Gyerekkorukban érzik, hogy feladatuk van. Igazából 35 éves koruk után
tudják magukat megvalósítani. Életerősen kreatívak. Erős szervezőképességűek. Hajlamos a bizalomhiányra magával szemben. Túlvállalja magát, mert csak magában
bízik. Feladata, hogy minden helyzetben tudjon dönteni. Vigyáznia kell, hogy ne legyen diktátor. Nagy egyéniség, embercsapatok vezetője. Alapproblémája: kimerült,
fejfájós, ideges állapot. Leghamarabb megfázik. Fertőzésekre, sugárzásra érzékeny. Szagokra, émelygés, hányinger, allergén tüneteket produkál. Hajlamos a dühkitörésre. 
Baleseti problémái lehetnek. Elfolyhatja a haragot és ezért a mája, ízületei sérülékenyek. Magas láz, migrénes fejfájás jellemzői. Elfojtott agressziónál hajlamos aknéra.
Nem bírja a szemetet. Hiperaktív: pajzsmirigy, álmatlanság, görcsöl a lába. Szaporító szerei érzékenyek. Prosztata, nőgyógyászati problémák. Ne nyúljon a stimuláló
szerekhez. Szorulást idéz elő. Tisztítókúrát kell csinálnia. Sport, tánc ajánlott. + tulajdonságok: Akreativitás, teremtés magasabb energiáit a szolgálat irányába tereli.
Magabiztos. + aspektusok: Legjobb vezetők, alkotóművészek. - tulajdonságok: Önbizalomhiányos, bizonytalan, gátolt, betegségtudata van, szenvedélybeteg. -
aspektusok: Leghajlamosabb a függőségekre.

Sorsszám általános jellemzői

SORSSZÁMOK: Felsőbb Én, Isteni forrás száma - Születési szám 1 számjegyre redukálása. Ez az, amilyennek látnak bennünket kívülről. Azt mutatja meg, hogy mi a feladat, amit életünk során be kell töltenünk, meg kell tanulnunk. Ez elől
senki nem menekülhet. Ezek tehát azok a feladatok, aminek megvalósítására leszületünk, amit meg kellene valósítanunk. Pozitív energia, felsőbb Énünket szimbolizálja, Isteni forrásként, szeretet energiaként működik.

Szám általános jellemzői

Kreativitás és önbizalom - NAP Bolygó SZÁMA 1. 10. 19. 28. vagy sorsszáma 10/1, 19/1, 28/1, 37/1, 46/1. Atyai minőség, Célja: a derűs béke mindenkivel, de
elsősorban önmagával. Jellemző tulajdonságok: realista, lelkiismeretes, elvei vannak, becsületes, alapos, magasrendű ideáljai vannak, magas felelősségtudattal
rendelkezik, jó eszű, de nem sorban álló egyéniség – nem is tud sorban állni, mert ő vezér, vezető, vagy példakép. Új utak, új módszerek, eredeti elképzelések embere.
Az ember világosságot, melegséget érez belőle. Fejlett az igazságérzete, és magas felelősség értékrendje van. Büszke, sok szeretet van benne, de ezt nem mutatja, sőt
nagyon nehezen tudja kimutatni. Nagyvonalú, nagylelkű, bátor. Tiszteletet ad mindenkinek, de el is várja mindenkitől. Ha nem kapja meg, hátat fordít, – ha ezt elfojtja,
akkor beszürkül – depressziós lesz! Ha nem tiszta tiszteletet kap, átlát rajta. Nem bírja ki, ha valaki sumák, alattomos, talpnyaló. Idegrendszerük rosszul tűri a nap
hiányát (depresszió hajlam). Fő tevékenysége a munka, család, háztartás. Fontos, hogy hagyják dolgozni önállóan, a saját elképzelései szerint. Nem csak vezetőnek
született, hanem önállónak is. Nem nézhet hátra! Pl. vadludaknál a vezér lúd. Csak előre tekintve repülhet. Ha hátra nézne, leesne. Mindig határozott fellépést mutat.
Mindig többet dolgozik másoknál – neki megéri – ő ettől kiegyensúlyozott és sikeres. Nem tudja magát elképzelni vesztesnek – és ettől ő már győztes. Nincs minden 1-es
tudatában, hogy miért ilyen, vagy miért képes mások helyett is dolgozni. Nem képes másodhegedűs lenni, de ha élete végén visszanéz, kiderül, hogy ő tudott
mindenkinek jó tanáccsal szolgálni és jó utat mutatni. Az 1-eseknél figyelembe kell venni a szülők minőségét, nagyon számít a neveltetése és hogy milyen szülői mintát
követ. A szülői minta gyakran tévútra vezetheti az 1-es típust, mert ha pl. Anya is 1-es típus, akkor óriási harcokkal küzdenek egész életükön keresztül, de nem tudják
eldönteni, hogy ki az erősebb. A bölcs 1-es anya meghagyja gyermeke egyéniségét, akkor nem lesz vele gondja. Csak terelni, irányítani kell a gyermeket, nem
mindenáron nevelni. Az 1-es gyerek tökéletes mintakövető, fontos, hogy az anya jó mintát mutasson cselekedeteiben. Ha jónak érzi a gyermek mintát (akár anya, akár
nagyszülő lehet a minta), egyvalakit fog követni, egyvalakit jelöl ki a családból, aki neki értékes és követhető minta. Legnagyobb kincse a csak rá jellemző egyénisége.
Meg kell lelnie saját központját. Nagy dolgokra született. Meg kell tanulnia, hogy hogyan fejezze ki érzelmeit, szeretetét mások felé. Meg kell tanulnia lazítani, amikor
ennek birtokában van, tudni fogja, hogy valójában milyen erővel bír, mire képes egyedül, mikor tud jó döntéseket hozni, úgy, hogy önmagát nem fecsérli el. Amit nem
szeretünk benne: örökké kritizál mindent és mindenkit, örökké elégedetlen, túlzottan rendszerető, sajátos rendje van, ne akarj más rendet felállítani, mert akkor semmit
nem talál meg, ettől különösen dühös lesz. Hihetetlenül türelmetlen. Hajlam a féltékenységre, de nem valódi féltésre, ez már birtoklási vágy. Nagyon fontos rögtön az
elején tisztázni, hogy a hibáival együtt tudjuk elfogadni ezt a típust, mert akkor mértéket tud tartani a jó és a rossz tulajdonságai között.
Túlzások, nagy szélsőségek jellemzik. Óvatlan, gyakran éri külső sérelem (nem csak fizikai). Szélsőségek, mert mindent teljes erőbedobással csinál. Ha rájön, hogy
becsapták, tombol, dühöng, saját magát rombolja vele. Nem szeretik az emberek őket, mert másnak gondolják, kilóg a sorból, nem tömegember, nem átlagos. Ha hagyja
magát átlagosnak tekinteni, elszürkül, erős érvényesülése van, ez általában közutálathoz vezet! Nagyobb léptékben, magasabb szinten gondolkodik. Másnak ez nem érték,
ezért nem fogadják el. Legnagyobb fájdalomtűrő. !!! GYEREKEKNÉL FIGYELNI …Orvoshoz vinni ha szól , hogy fáj….
Tarot Mágus lapja, Tűz elem, Oroszlán jegy tartozik hozzá, Szimbolikus helye: "A trónterem" Izolált számként: túlérzékeny, tele félelmekkel, elvonulás, bezárás, befojtás
jellemzi. Hiányszámként: önállóságot kell tanulnia, döntéseiért felelősséget vállalni. Vegye kezébe a sorsát, nézzen bátran szembe a kihívásokkal. Nincs énképe.
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28

28/10/1 = érzelmi alapokon dönt, ilyenkor passzívvá válhat, és a vezetést átengedi, de ha egyesre használja – kimondottan jó döntéshozó. Érzelmi beállítottságú, mindent
ellenőriz, korlátozhatatlan, - ha nem az van, amit akar, dühöng. Ö a kezelhetetlen gyermek. 1 típus= Nyílt ember a NAP gyermeke. Nem sorba álló Pályaválasztásnál
fontos tudni, hogy mit akar. A kudarcot nem felejti el.. Felvillanyozza a környezetét, képes új utakat felfedezni. Büszke, a sok szeretet hatását meghálálja. Tiszteletet ad és 
vár. Önállóságát hozta. Picit mártír, pedig valójában többet is dolgozik másoknál. Túlterhelés esetén kitör. Kiegyensúlyozottnak kell, hogy érezze magát. Ha nincs a
helyén kezelhetetlen! Hagyni kell szenvedni ekkor! Alapérzete az, hogy Ő NAGY DOLGOKRA SZÜLETETT. FONTOS A DICSÉRET NEKI!

44/ 8

Karmikus kapcsolat előző életekből (nagyon nehéz lerakni). Jó üzleti lehetőség, nagy tanítás. Szólhat pénzről (karmikus tartózásról).

43/ 7
Égi helyen kötött kapcsolat. Hit, vallás, gyógyítói minőség. (Fel)vállalás van mögötte. Nehéz karma.

87/ 6

Szeretői minőség. Szép otthon teremtése, kialakítása. Lehet család és barátok körében is egyaránt.

Skorpió életfeladat Bika múlttal
Úgy kell elképzelni, mintha az előző életből (Bika) gyakorlatias szemléletmódot, szorgalmat és kitartást hozott volna. A hangsúlyt az anyagi javak megszerzésére,
megőrzésére fektette. Görcsösen ragaszkodott a megszerzett javakhoz, a megszokott körülményekhez, ez jelentette számára a biztonságot. Nem mert kockázatot vállalni,
állandóságra való törekvése akadályozta a szellemi és érzelmi fejlődésben. Jelen életében a szellemiséget az anyagi érdekek elé kell helyeznie, meg kell tanulnia együtt
élni a változásokkal. Előző életéből származik kitartása és teremtő ereje, ami ma is átsegíti a nehéz helyzeteken, és bár sokszor kényszerül arra, hogy biztonságát
feláldozza mindig sikerül újat létrehoznia.
Életed címe lehetne: A gazdagság bukása
Fiatal korban kifejezetten fontosnak tartod a biztonság érzését, és igyekeztél kihasználni az érzéki örömöket az életben. Szeretted volna megszerezni mindazokat a
materiális előnyöket, amelyek szerinted boldoggá tehetik az embert. Bár idővel egyre értéktelenebbnek és üresebbnek találod ezeket az élvezeteket. Ezért előbb-utóbb
erős késztetést érezhetsz arra, hogy mélyebben megismerd az emberi vágyak természetét. Valamint képessé válj örömöt lelni a puszta érzékeken felüli dolgokban is
örömöt lelni.
Jelentős szexuális élményeket tapasztalhatsz meg, és átélhetsz egy olyan pszichológiai traumát, ami ráébreszt arra, hogy meg kell szabadulnia mindazoktól a
kötöttségektől, amelyek akadályoznak a haladásban. Elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy bele merj vágni az ismeretlenbe, ahol semmi sem garantálja a biztonságot és az
anyagi jólétet. Ha képes leszel idáig eljutni, akkor sokkal gazdagabb lelki életet élhetsz majd.
A Skorpió felszállószálló holdcsomóponttal rendelkezők inkább szeretnének Bikaként viselkedni, de előbb-utóbb rákényszerülnek a másik útra.
Ha pedig mégis ragaszkodnak a régi verzióhoz, akkor nehéz lesz boldognak lenni és boldogulni. És akár le is csúszhatnak a lejtőn.
Feladat: kockáztatni, de vigyázni a túlfutással, mert olykor az életbe is kerülhet.
Feladata a kockázat, de a megfelelő helyen.
Minden áron szeretne biztonságot teremteni. Megtanulni, hogy semmi sem biztos, egy munkahely sem. Bármi elmúlhat, megszűnhet.
Szembenézni az érzelmekkel, a halálfélelemmel.
Pszichológia, ezotéria. Ő foglalkozzon vele, és ne legyen hiszékeny. Tudatosan művelje az ezotériát.
Merjen vállalni, kockáztatni. Sokszor elbukhat, de a hamvakból újra tud kezdeni. Akár többször is felépítheti az életét.
Szenvedélyt megélni és fenntartani. Tartósan fennmaradnak a szerelmei, ha kicsit mindig bizonytalanságban van tartva.

SKORPIÓ / Bika

Sorsút jellemzői

110/

10/1= nagy sikerek – nagy bukások. Képes másokért tenni, - jó ügy mellé állni, bár el tud itt is menni egy általa mindennél fontosabb eszméért. Még is szívélyes, kedves,
jó a kisugárzása. Fontos a sport, az agresszivitását így tudja levezetni. Gyermek 10-es = dirigál. 10.-én születetteknek tudnia kell, hogy másoknak is van akarata. Jelleme
általában azért helyes irányba tereli

Párkapcsolat:

Közös napszámok

Közös sorsszámok: (csak 
együttélés esetén)

Közös összevont számok:

Misszió szám:
Ez az utam, melyet mindennap 

jól kell járnom!

Fel- és leszálló 
holdcsomópontok

Mit kell megtanulnod ebben az 
életedben? Milyen 

tapasztalatokat hoztál előző 
életedből?
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4 db. 1-es
14 Amikor négy 1-es van a mátrixban; erős lelkületű és ő az aki akkor is segít, ha közben önmagával gondjai vannak. Szinte mindig jókedvű, ritkán hozod ki a sodrából. Ismeri a

lélek mélységeit, jók a megsejtései. A mindig mindenben a harmóniára törekszik, úgy a világgal, mint a belső világával. Nagyon kötődik a háza népéhez, a hazájához, mélyen
hisz a család erejében. Ápolja a hagyományokat, a gyökereire büszke és őrzi örökségeit. Gyakran látnoki képességekkel van megáldva, jó lélekbúvár és álomfejtő. Sokat kell
tapasztalnia, hogy tisztába legyen adottságaival. Akkor tudja jól hasznosítani. Az otthon biztonsága a legfontosabb számára. Amikor tudja kik állnak mögötte akkor lesz teljes.
A legfontosabb rávezetni a helyes útra, bár nehezen fogadja be az új dolgokat, de hamar képes rálelni a pozitívumaira. És a sok szenvedés, amit a nem szerencsés neveléstől
van legtöbbször, kitisztul és képes új életet kezdeni magának. Kiteljesedik, ha lerakja a régi mintákat.  Képes megélni a lélek minden mélységét és rendezni életét.

3 db. 2-es
23 Amikor három 2-es van a mátrixban; jó intuíció. Örömmel tanul és mutatja másoknak tudását. Mindene a kíváncsiság. Mindig van közlendője, amit szívesen megoszt

másokkal. Tehetségesen tud mindenhez alkalmazkodni és megtalálni a közös hangot mindenkivel. Jól beilleszkedik minden körben főleg jó lehetőség, pl olyan munka ahol
közvetíteni kell. Jó diplomata is lehet. Szeret csendben elvonulni, hogy meditáljon. Szereti összhangban tudni magát. Erősen vonzza határtalanság, az örökkévalóság, és minden
spirituális, nem e világi dolog. Birtokolja a Hold mindhárom fázisát.

0 db. 3-as
30 Amikor nincs a mátrixban 3-a; jó a beszédkészsége, de nem kommunikatív. {feleket adónak és vevőnek hívjuk}. Kevés, vagy nincs empatikus készsége. Néha csendes. Jó

titoktartó. Zseniális dolgokat tudó, és meglelő egyéniség. Nehéz helyzetekben feltűnően találékony és a spontán ötletei jók a megoldásra. Törekszik megismerni és értelmezni a
mélyebb dolgokat. Szívesen van úton, mert az érdeklődése nagy, a világot tekinti otthonának. Szívesen ismerkedik más típusú emberekkel. Okosan hasznosítja az ismereteit.
Tájékozódása, figyelme nem tud összhangban lenni. Gyakorlottan képes érzékelni, hogy mit vár el tőle a többi ember. Nehezen lehet a sajátos gondolkozását követni. Nem tud
semmivel sem közömbös lenni. Nagyon széles érzelmi skálán mozog. Hirtelen gondolatváltások is jellemzik. Nagyokat tud nevetni. Igazi részvétben nagyon tud sírni. Igyekszik
mindig a figyelem középpontjában lenni. Nagyok az érzelmi tartalékai. Erős a gesztikulációja. Fontos, hogy az itt és most-ban legyen. Nem sokat gondolkodnak, vagy
fontolgatnak dolgokat, „csak” teszik, amit kell.

Születési számok energiái:

1-es szám: NAPSZÁM
JELLEMZŐI: szóbeli kifejezés, Én önérzés, Vezetőképesség, Önbizalom, Kreativitás, Hatalomvágy.

JELLEMZŐI: társszám, intuíció, anyaság, békítő szeretet, egyensúly, együttműködés
2-es szám: HOLDSZÁM

3-as szám: MENTÁLIS SZÁM (a szavak mestere)
JELLEMZŐI: emberszerető, gondolkodó, kommunikáció, eszme, képzelet, önkifejezés, barát
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1 db. 4-es
41 Amikor egy 4-es van a mátrixban; gyakorlatias, logikus,, de nehezen mutatják ki az érzelmeiket. A legfejlettebb a logikája, többnyire sikeres, aki az útját absztrakt és spirituális

tevékenységekben lelheti meg. Szereti, érti a művészetet és látja benne a szépséget. Értékeli, ha teheti, gyűjti is. Állandó törekvése a harmónia. Nagyon fontos számára a
család, vagy egy varázslatos barátnő, barát. Teljes pénzügyi stabilitás. Előreláthatóan sor kerül egy kereskedelmi- vagy pénzügyi hatalom megalapozására.. Rengeteget
dolgozik érte. Mindig lépésről lépésre kell haladnia. Akkor biztos a munka sikere. Individuális, eredeti, önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó személy. Mindezeken túl a
találékonyság és a toleráns természet a fő jellemzője. Véleménye eltér a megszokottól. Mindig újat akar, a haladó eszmékhez vonzódik, igazi reformer, logikusan gondolkodik,
kitartó, ambiciózus. Szakmajában kreatív, találékony, legyen bármi a munkája. Gyakran önállóan, függetlenül kell dolgoznia, mert a munka tempóját, mások nem tudják
követni. Mindenbe beleviszi egyéniségét, így olyat állít elő, ami pótolhatatlanná teszi az emberiség számára, akár szűk környezetében, akár nemzetben, vagy az egész
FÖLDÖN.

1 db. 5-ös
51 Amikor egy 5-ös van a mátrixban; Nemes lelkületű, tiszteletre méltó. Egészséges önbizalom, az a törekvése, hogy belső és külső értékei, optimizmusa életérzése nem csak

önmagát, hanem másokat is felemelkedésre sarkaljon. A megtestesült bizalom. Vidám, jóindulatú, méltóságteljes, mégis tekintélyt parancsoló. Könnyen elnyeri mások
bizalmát. Jó főnök válhat belőle, mert erősen bízik a szakmai lehetőségeiben, jó kapcsolatrendszert alakít ki és ettől, kiválóan tudja reprezentálni a „céget”. Jól tudja motiválni
a többieket, többnyire jó, nemes cél érdekében. Másoknak is segít a felemelkedésben. A szerencsével is jó kapcsolatban van. Minden lehetőség benne van, minden lehetőséget
magában hord, hiszen birtokában van az öt elemnek.

0 db 6-os
60 Amikor nincs hatos a mátrixban; érzelmeik belül zajlanak. Nagyon nehéz meglátni, mi is van benne a fejében. Jó a hatodik érzéke. Ettől jó az alkalmazkodó készsége. Egy

hatos sem olyan érzékeny, mint akinek nincs. A lexikális tudás nem az erőssége, de mivel szinte minden információt föntről kap, a földi dolgokhoz, csak megerősítő tudás kell.
Szereti a tudást tudni, éppen ebből fakad, hogy mindig dolga van. Amikor már tudja magáról mi a dolga szinte nem követ el hibát, másoknak, de önmagának szinte
gyakrabban, mint mások, mert belső értékrendje, arra készteti, hogy mindenkiben lehet hinni, bízni, mindenki úgy működik, mint Ő. Nagyon függ a személyes szimpátia, vagy
antipátia keltett érzetektől a többi ember iránt. Akit szeret, nem tudja könnyen elengedni. Mindent megtesz a szeretet személyért, eszméjéért, vagy akár a földi dolgokért.
Sokszor olyannak érzed, hiszed, hogy távolságtartó, de ez csak azért van, mert így tudja kontrollálni magát. 
Akit közel enged magához, annak szinte mindent megenged, elnéz. Nagyon finom és gazdag érzelmi élettel rendelkezik, de nem tud romantikus lenni. Kedveli a régmúlt
állandóságát. Mindenben állhatatos, kiáll igazáért, nem képes hazudni, főleg ha van tapasztalása, hogy ha füllentett, mi a következménye. Ezt ő nem vállalja, mert azt a stresszt
nem képes kezelni. Az érzelmekre melegen reagál, de ez tettekben szinte nem látszik, nem mutatkozik. Nem szereti, ha hozzáérnek, „szereti a három lépés távolságot” betartani
mindenkivel. Szinte mindig mindenkit vizsgáztat. Így kap visszaigazolást a földi dolgokra, hiszen minden tudást „kívülről” kap, és ezeket mindig meg kell erősítenie.

4-es szám: FÖLDSZÁM
JELLEMZŐI: szex, pénz, öntudat, kézügyesség, gyakorlatias, szilárd, találékony, kitartó, stabilitás, munkaszeretet.

5-ös szám: KÖZPONTI SZÁM
JELLEMZŐI: belső erő, szenvedély, szabadságszeretet, megvalósítás, önfegyelem, szószátyárság

6-os szám: ÉRDEKES EMBER
JELLEMZŐI: család, otthon, harmónia, gondoskodás, ideák, dilemma, elfogadás

13. oldal Születési számok
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1 db 7-es
71 Amikor egy 7-es van a mátrixban; nagy lelki erejéről lehet elsősorban felismerni, {különösen, ha a mátrixban piros jelzést kapott}. Képes másokat láthatatlanul vezetni, mert

mély belső tartalékai vannak. Bár sötét barlangba van bezárva, de belső sugárzása mégis látszik. Többnyire zárkózott, távolságtartónak érezzük. Úgy vezeti embertársait, hogy
azok szinte nem is tudnak arról, hogy segítenek neki folyamatosan. Éles eszük és látásmódjuk, átlát, betekint mindenhova. Tud a sorok között olvasni. Nagyon szeretik a
természetet, képesek hosszú időre elvonulni, vagy akár egész életüket egyedül „remete gyógyítóként” leélni. Amikor már hisznek, bíznak a bennük lévő, eredendő
bölcsességgel, szeretettel teszik a dolgukat önmagukért és az emberekért, akár ellenszolgáltatás nélkül. Belső fejlődésükben a szeretett tudást hozták magukkal. Meditációk,
mély dolgok kutatása eredményezi az önmegismerést. Mindenképpen magában kell felfedeznie élete mibenlétét, ha kívül keresi szinte sosem találja meg önmagát. Mély
gondolkodó, pontosan tudja, hogyan kell hitét erősíteni és bátorsággal kinyilatkoztatni. Tud titkot tartani, jó detektív, látja a fejlődési utat a jövőben. Szeret névtelenségben
lenni, föleg,ha médiában dolgozik, vagy az igazságszolgáltatásban. A legmélyebb szinten áll kapcsolatban Istennel, akár tudja akár nem. A mostani gyerekek ezért kedvelik,
bármivel születtek, mert a belső tökéletességet a legrosszabb természetben is értékelik.

1 db 8-as
81 Amikor egy 8-as van a mátrixban; mindenben az életben felelősséggel áll mellé. Kötelességtudata kiemeli a többi ember közül. Rendhagyó módon objektív, mert a rend a

legfontosabb eszköz számára, ez leginkább a munkájában látszik meg. Szigorú, domináns egyéniség. Szinte atyain igazságos és becsületes. Siker orientált, természetes
becsvágy hajtja. Következetesen hajt a céljai felé. Szinte mindig tudja a biztos célt, egy feladatnak szenteli magát, akkor szinte ellenállás nélkül el is éri. Fiatal korában gyakran
ütközik meg nem értésben a felnőtt világban, de ez erősíti a jellemét. Ez abból fakad, hogy nem okosak a felnőttek hozzá képest. Ezt Ő még ekkor nem tudja, csak mindig
bizonyítani akar, és ettől lesz erős, teljes személyiség. Képes legyőzni félelmeit, hogy semmi ne akadályozza. Meg kell tanulnia az elért dolgokon nem ülni, hanem tovább
lépnie, és ne befolyásolja a külső tényezőket. A megkapott juttatásokat soha nem szabad egészében megtartania, mert könnyen elveszítheti, ha mind meg akarja tartani. Képes
céljai elérése érdekében megalázkodni, de jó és nemes alázat az ügy érdekében. A pénzt biztos kézzel kezeli. Válsághelyzetben helyzeti irányító. Szereti, ha szükség van rá. Jó
szervező és vezető. Keményen dolgozik mindenért. Van benne szélsőség, mert az elmondottakat vagy elsőre érti és bólogat, vagy nem érti meg mi a jelentősége. A
párkapcsolata akkor jó, ha hagyja, hogy a másik segítse elbontani belső keménységét. Fontos, hogy tiszteljék, akkor mindig segít, ha ezt a tiszteletet megkapja.

1 db 9-es
91 Amikor egy 9-es van a mátrixban; a legfontosabb feladata, hogy elengedje az alsóbb rendű világot, ami az anyagi javakban mutatkozik meg. Egyetemes szeretete,

megajándékozza, nagylelkűsége segít a szegényen és hiányban szenvedőkön. Ettől olyan sok energiát kap vissza, hogy az életben szinte mindent készen kap. Nem tétovázik,
nyitott minden helyzetben. Erős és erőteljes a kisugárzása. Szeret hódítani és tud is. Ha kell harcol , készen áll a saját ügyéért, még árral szemben is menni. Erős a becsvágya,
képes az átlagon felüli munkára. Mindenben kitartó, mert következetes, fegyelmezett, türelmes. Hajlíthatatlan jellem, rá lehet mindig támaszkodni. Mindig megfontolt, előre
látó és így döntései is meggondoltak. Különösen erős a szexualitása. Jól tudja erőit célirányosan hasznosítania. A kihívásokban jó a konfliktus kezelése bármilyen helyzetben jó
és gyors a gondolkodása, így képes minden helyzetben megtalálni a rendet, ami fenntartja a szükséges látszatot.

JELLEMZŐI: pénz, siker, hatalom, karma, egyensúly, logika, intelligencia

9-es szám: LEGERŐSEBB BOLYGÓ (MARS)
JELLEMZŐI: elemzőképesség, igazságkeresés, becsületesség, bölcsesség, felelősségtudat, teljesség

JELLEMZŐI: tapasztalás, empátia, megértés, szókimondás, tapintás, gyógyító energia, érzékenység, bizalom, nyitottság. 7.-én nem utazunk, nem kötünk üzletet, nem 
csinálunk fontos dolgot, visszavonulunk és imádkozunk, magunkkal törődünk, ha lehet.

7-es szám: SZENTSZÁM

8-as szám: ENERGIA SZÁM

14. oldal Születési számok
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5 db. 1-es
15 Amikor öt 1-es van a mátrixban; megmutatom magamat, az én hangsúlyozása, a teremtőt és nemzőerő hangsúlyozása. „ Jópofán”, játékosan megmutatni „ ki vagyok én”. Sok

szerelem, flört, kreativitás. Nem szereti a kötöttségeket, hanem az életet szereti játszani. Mindig a rivaldavényben kell lenni, tudja mire képes. Vonzza az embereket, mert
mindent örömmel csinál. Nagyon szeret spekulálni és tud is. A pénzt is játékból kell, hogy legyen, akkor mindig lesz is neki. Örök fiatal, mindene a teremtő erőről árulkodik.

3 db. 2-es
23 Amikor három 2-es van a mátrixban; jó intuíció. Örömmel tanul és mutatja másoknak tudását. Mindene a kíváncsiság. Mindig van közlendője, amit szívesen megoszt

másokkal. Tehetségesen tud mindenhez alkalmazkodni és megtalálni a közös hangot mindenkivel. Jól beilleszkedik minden körben főleg jó lehetőség, pl olyan munka ahol
közvetíteni kell. Jó diplomata is lehet. Szeret csendben elvonulni, hogy meditáljon. Szereti összhangban tudni magát. Erősen vonzza határtalanság, az örökkévalóság, és minden
spirituális, nem e világi dolog. Birtokolja a Hold mindhárom fázisát.

2 db. 3-as
32 Amikor kettő 3-es van a mátrixban; Gyakorlatias, jó a gazdasági érzéke. A gondolatokat mindig kritikusan felülvizsgálja. Közvetítő a tudatos és tudattalan között, ezért

megérti az álmok üzenetét, megértését és megértését. Jók a nyelvi adottságai, könnyen tanul nyelveket. Könnyen köt barátságokat. Szívesen cserél tapasztalatokat. Elviseli a
kritikát és a konfliktusokat.  Sár- mos és közkedvelt, nőben mindig elegáns, szereti a szépet mindenben.

Születési számok energiái:

1-es szám: NAPSZÁM
JELLEMZŐI: szóbeli kifejezés, Én önérzés, Vezetőképesség, Önbizalom, Kreativitás, Hatalomvágy.

2-es szám: HOLDSZÁM
JELLEMZŐI: társszám, intuíció, anyaság, békítő szeretet, egyensúly, együttműködés

3-as szám: MENTÁLIS SZÁM (a szavak mestere)
JELLEMZŐI: emberszerető, gondolkodó, kommunikáció, eszme, képzelet, önkifejezés, barát

15. oldal Szül & név számok
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1 db. 4-es
41 Amikor egy 4-es van a mátrixban; gyakorlatias, logikus,, de nehezen mutatják ki az érzelmeiket. A legfejlettebb a logikája, többnyire sikeres, aki az útját absztrakt és spirituális

tevékenységekben lelheti meg. Szereti, érti a művészetet és látja benne a szépséget. Értékeli, ha teheti, gyűjti is. Állandó törekvése a harmónia. Nagyon fontos számára a
család, vagy egy varázslatos barátnő, barát. Teljes pénzügyi stabilitás. Előreláthatóan sor kerül egy kereskedelmi- vagy pénzügyi hatalom megalapozására.. Rengeteget dolgozik
érte. Mindig lépésről lépésre kell haladnia. Akkor biztos a munka sikere. Individuális, eredeti, önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó személy. Mindezeken túl a
találékonyság és a toleráns természet a fő jellemzője. Véleménye eltér a megszokottól. Mindig újat akar, a haladó eszmékhez vonzódik, igazi reformer, logikusan gondolkodik,
kitartó, ambiciózus. Szakmajában kreatív, találékony, legyen bármi a munkája. Gyakran önállóan, függetlenül kell dolgoznia, mert a munka tempóját, mások nem tudják
követni. Mindenbe beleviszi egyéniségét, így olyat állít elő, ami pótolhatatlanná teszi az emberiség számára, akár szűk környezetében, akár nemzetben, vagy az egész
FÖLDÖN.

3 db. 5-ös
53 Amikor három 5-ös van a mátrixban; gondolati szabadságban él. Intelligens, eszes, jó felfogású és kíváncsi.. belső „kényszere” a dolgok értelmét és a boldogságot keresni. Jó

tulajdonságai gyakran két különböző jellemet mutatnak. Mindkét esetben igaz, hogy közkedvelt, mert jó társalgó. Mindig jól informált, szeret mindent megtanulni, és
tapasztalni. Szívesen beszél és sokat, de mindig meggyőződésből, és megőrzően. Jól tudja továbbadni az általa megtanultakat, könnyen tanul. Mindent szeretne megosztani a
többi emberrel. Mert érti, érzi a rejtett összefüggéseket. Amikor csendes ez a típusú ember, szüksége van egyedüllétre, elvonulásra. Meg kell keresnie és meg is találja a dolgok
rejtett értelmét. Mély belső gazdagságát a meditációban és a spirituális gyakorlatokban találja meg. Tudattalanjában „hozott régi életi”, gazdag információs készlete van.
Mélyen vonzódik a távoli egzotikus dolgok felé. Minden lehetőséget megragad az utazásra. A munkája, pénzkereseti lehetőségeiben is olyat keres, és többnyire talál, ami az
utazásait és tanulásait finanszírozza. Akár nagy beszédű, vagy a csendesebb oldalát képviseli javíthatatlan optimista, és ez ráragad a környezetére is. s. Általában jó kiállású,
karakteres emberek. Nem lehet azt mondani, hogy szépek, de mégis Ők talán a legmarkánsabb, de nem kemény kinézetű, mégis „szépnek” látott emberek. Ez a belső boldogság
kisugárzásától van.

0 db 6-os
60 Amikor nincs hatos a mátrixban; érzelmeik belül zajlanak. Nagyon nehéz meglátni, mi is van benne a fejében. Jó a hatodik érzéke. Ettől jó az alkalmazkodó készsége. Egy

hatos sem olyan érzékeny, mint akinek nincs. A lexikális tudás nem az erőssége, de mivel szinte minden információt föntről kap, a földi dolgokhoz, csak megerősítő tudás kell.
Szereti a tudást tudni, éppen ebből fakad, hogy mindig dolga van. Amikor már tudja magáról mi a dolga szinte nem követ el hibát, másoknak, de önmagának szinte gyakrabban,
mint mások, mert belső értékrendje, arra készteti, hogy mindenkiben lehet hinni, bízni, mindenki úgy működik, mint Ő. Nagyon függ a személyes szimpátia, vagy antipátia
keltett érzetektől a többi ember iránt. Akit szeret, nem tudja könnyen elengedni. Mindent megtesz a szeretet személyért, eszméjéért, vagy akár a földi dolgokért. Sokszor
olyannak érzed, hiszed, hogy távolságtartó, de ez csak azért van, mert így tudja kontrollálni magát. 
Akit közel enged magához, annak szinte mindent megenged, elnéz. Nagyon finom és gazdag érzelmi élettel rendelkezik, de nem tud romantikus lenni. Kedveli a régmúlt
állandóságát. Mindenben állhatatos, kiáll igazáért, nem képes hazudni, főleg ha van tapasztalása, hogy ha füllentett, mi a következménye. Ezt ő nem vállalja, mert azt a stresszt
nem képes kezelni. Az érzelmekre melegen reagál, de ez tettekben szinte nem látszik, nem mutatkozik. Nem szereti, ha hozzáérnek, „szereti a három lépés távolságot” betartani
mindenkivel. Szinte mindig mindenkit vizsgáztat. Így kap visszaigazolást a földi dolgokra, hiszen minden tudást „kívülről” kap, és ezeket mindig meg kell erősítenie.

6-os szám: ÉRDEKES EMBER

4-es szám: FÖLDSZÁM
JELLEMZŐI: szex, pénz, öntudat, kézügyesség, gyakorlatias, szilárd, találékony, kitartó, stabilitás, munkaszeretet.

5-ös szám: KÖZPONTI SZÁM
JELLEMZŐI: belső erő, szenvedély, szabadságszeretet, megvalósítás, önfegyelem, szószátyárság

JELLEMZŐI: család, otthon, harmónia, gondoskodás, ideák, dilemma, elfogadás

16. oldal Szül & név számok
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1 db 7-es
71 Amikor egy 7-es van a mátrixban; nagy lelki erejéről lehet elsősorban felismerni, {különösen, ha a mátrixban piros jelzést kapott}. Képes másokat láthatatlanul vezetni, mert

mély belső tartalékai vannak. Bár sötét barlangba van bezárva, de belső sugárzása mégis látszik. Többnyire zárkózott, távolságtartónak érezzük. Úgy vezeti embertársait, hogy
azok szinte nem is tudnak arról, hogy segítenek neki folyamatosan. Éles eszük és látásmódjuk, átlát, betekint mindenhova. Tud a sorok között olvasni. Nagyon szeretik a
természetet, képesek hosszú időre elvonulni, vagy akár egész életüket egyedül „remete gyógyítóként” leélni. Amikor már hisznek, bíznak a bennük lévő, eredendő
bölcsességgel, szeretettel teszik a dolgukat önmagukért és az emberekért, akár ellenszolgáltatás nélkül. Belső fejlődésükben a szeretett tudást hozták magukkal. Meditációk,
mély dolgok kutatása eredményezi az önmegismerést. Mindenképpen magában kell felfedeznie élete mibenlétét, ha kívül keresi szinte sosem találja meg önmagát. Mély
gondolkodó, pontosan tudja, hogyan kell hitét erősíteni és bátorsággal kinyilatkoztatni. Tud titkot tartani, jó detektív, látja a fejlődési utat a jövőben. Szeret névtelenségben
lenni, föleg,ha médiában dolgozik, vagy az igazságszolgáltatásban. A legmélyebb szinten áll kapcsolatban Istennel, akár tudja akár nem. A mostani gyerekek ezért kedvelik,
bármivel születtek, mert a belső tökéletességet a legrosszabb természetben is értékelik.

1 db 8-as
81 Amikor egy 8-as van a mátrixban; mindenben az életben felelősséggel áll mellé. Kötelességtudata kiemeli a többi ember közül. Rendhagyó módon objektív, mert a rend a

legfontosabb eszköz számára, ez leginkább a munkájában látszik meg. Szigorú, domináns egyéniség. Szinte atyain igazságos és becsületes. Siker orientált, természetes becsvágy
hajtja. Következetesen hajt a céljai felé. Szinte mindig tudja a biztos célt, egy feladatnak szenteli magát, akkor szinte ellenállás nélkül el is éri. Fiatal korában gyakran ütközik
meg nem értésben a felnőtt világban, de ez erősíti a jellemét. Ez abból fakad, hogy nem okosak a felnőttek hozzá képest. Ezt Ő még ekkor nem tudja, csak mindig bizonyítani
akar, és ettől lesz erős, teljes személyiség. Képes legyőzni félelmeit, hogy semmi ne akadályozza. Meg kell tanulnia az elért dolgokon nem ülni, hanem tovább lépnie, és ne
befolyásolja a külső tényezőket. A megkapott juttatásokat soha nem szabad egészében megtartania, mert könnyen elveszítheti, ha mind meg akarja tartani. Képes céljai elérése
érdekében megalázkodni, de jó és nemes alázat az ügy érdekében. A pénzt biztos kézzel kezeli. Válsághelyzetben helyzeti irányító. Szereti, ha szükség van rá. Jó szervező és
vezető. Keményen dolgozik mindenért. Van benne szélsőség, mert az elmondottakat vagy elsőre érti és bólogat, vagy nem érti meg mi a jelentősége. A párkapcsolata akkor jó,
ha hagyja, hogy a másik segítse elbontani belső keménységét. Fontos, hogy tiszteljék, akkor mindig segít, ha ezt a tiszteletet megkapja.

2 db 9-es
92 Amikor kettő 9-es van a mátrixban; életének központi szerepe az állandósult harc, de nemes célok érdekében. Mindenben erőteljesen áll ki mindenért és mindenkiért, bár ezt el

is várja másoktól is. Kész harcolni a haladásért, sportért, vagy csak magáért a küzdelemért, ez többnyire szellemi küzdelem. Szereti a nagy kihívásokat. Éppen ezért ez a csoport
az aki igazán tud pénzt csinálni, szinte a semmiből. A konfliktusokat mindig tudja a maga hasznára fordítani és ebből szinte mindig nyereséggel kerül ki. Kedvelik és bírják is a
kemény munkát, akár kétkezi, akár szellemi munkáról van is szó. Karizmatikus egyéniségük igen erőteljesen látszik rajtuk, akár tudja magáról, akár nem. Személyiségük tükrözi
az intelligenciát és a mindent átfogó bölcsességet, mellyel szinte mindig jó példát mutatnak embertársaiknak. Bármilyen játékban ragyogó stratégák, mert a szabályokat
betartják, maguk és mások számára is. Amikor tisztában jönnek élet útjukkal, és egyeztetik spirituális erejükkel, nagy és maradandó értéket hoznak az emberiség számára. A
legfontosabb tudni való, hogy önmagához legyen mindig őszinte, mert képes elveszni a másokért való munkálkodásban. Gyakran azt mondogatja magának, „holnap én jövök
sorra, magammal is törődni fogok”, de bizony ez gyakran nem így van, főleg ha olyan hivatása van ami állandóan azt követeli tőle, hogy a többiek nem tudnak nélküle
meglenni. Szinte biztos, hogy előző életekből hozott bűnöket szeretne rendezni.

JELLEMZŐI: elemzőképesség, igazságkeresés, becsületesség, bölcsesség, felelősségtudat, teljesség

7-es szám: SZENTSZÁM

JELLEMZŐI: tapasztalás, empátia, megértés, szókimondás, tapintás, gyógyító energia, érzékenység, bizalom, nyitottság. 7.-én nem utazunk, nem kötünk üzletet, nem 
csinálunk fontos dolgot, visszavonulunk és imádkozunk, magunkkal törődünk, ha lehet.

8-as szám: ENERGIA SZÁM
JELLEMZŐI: pénz, siker, hatalom, karma, egyensúly, logika, intelligencia

9-es szám: LEGERŐSEBB BOLYGÓ (MARS)

17. oldal Szül & név számok
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Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az
megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának
műveletét végrehajtsd.
Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen
gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből
keletkezett.
Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld
táplálta.
Ő a théleszma, az egész világ nemzője.
Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással,
szenvedéllyel. Válaszd el a Fényt a Sötéttől, az Éterit az Anyagtól,
tudással, elkötelezettséggel.
A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és
az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész
világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség
kitér.
Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
A világot így teremtették.
Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem
tudásának mindhárom része az enyém.
Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.

Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az
útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások
sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak,
mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt,
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások
tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották
őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik
százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
Akinek van füle, hallja! E két példázat a világ teremtését, annak
mágiáját mutatja be. A mágia szerint létezik a négy alapelem: Tűz;
Víz; Föld; Levegő valamint egy ötödik, amely mindent áthat, mint
egy háló, mely mindenben megtalálható, és ez nem más, mint az
Isteni Szellem. A Szellem az örök és halhatatlan, tartalmazza az
információt. De bármilyen teremtéshez szükség van az elemekre.
De nem akárhogyan, hanem a teremtéshez pontosan megfelelő
arányban. Ekkor nem száradnak ki a magok, kell a pontosan nekik
megfelelő környezet. Minden elem bizonyos tulajdonságokkal
hozható összefüggésbe. A Tűz - inspiráció, szenvedély, bátorság -
a szikra mely létrehoz -, akaraterő, merészség, kreativitás. A Víz -
intuicíó, álmok, érzelmek, szeretet, egyensúly, gyógyítás. Föld -
termékenység, állandóság, gyakorlatiasság, kézzelfoghatóság,
táplálás, gyógyítás. Levegő - kommunikáció, értelem, emlékezet,
tanítás, tanulás, megértés. Szellem - kapcsolat, mágia, átalakulás,
az Isteni szikra, mely mindenben jelen van. Ezér ezt a
továbbiakban nem vizsgáljuk, de a többi elem összetételét a
számok tükrében itt találod...
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"A" Születési hónap Az egyén születési hónapja. Részletes elemzés a numerológiában található

"B" Születési nap Az egyén születési napja. Részletes elemzés a numerológiában található

"C" Születési év Azegyén születési éve. Részletes elemzés a numerológiában található
Sors - Destiny D MEZŐ Kulcsszava: Sors (Destiny)

A számmisztikában, az ebben a mezőben található szám Életvonal néven ismert és az illető életcélját mutatja meg. Mivel ez a legfontosabb szám és az 
összes többi számra kihat, különös figyelmet kell rá fordítanunk.
Az egyéniség és a függetlenség száma. Az Egy vezető, vagy hatalmi szerepre törekszik. Erős szám, ritkán szorul a többi számra. Nagyon önálló és a
saját dolgaival akar foglalkozni.
Akinek egyes az Életvonal száma annak meg kell tanulni a saját lábán állni. Ki kell harcolnia a függetlenséget. Általában függőségben kezdik az életüket
és csak később önállósodnak. A végső feladat a vezető szerep megtalálása.

Energia - Energy E MEZŐ Kulcsszava: Energia és Lelkesedés (Entlausiasm, Energy)
A benne található szám azokat a területeket mutatja meg, amelyeken az illető lelkesedést és energiát fejti ki.
Az egyéniség és a függetlenség száma. Az Egy vezető, vagy hatalmi szerepre törekszik. Erős szám, ritkán szorul a többi számra. Nagyon önálló és a
saját dolgaival akar foglalkozni.
Nagy lelkesedéssel és energiával fog bele mindenbe. Egyéni célokat tűznek ki, és nagy elszántsággal próbálják elérni ezeket.

Család - Family F MEZŐ Kulcsszava: Család és Barátok (Family Friends)
Az itt álló szám mutatja meg, milyen kapcsolatban áll az illető az életében fontos emberekkel.
Az életörömet fejezi ki. A kommunikáció száma, az illető tehetségesen, könnyen és gondtalanul létesít kapcsolatot másokkal. Lehet kreatív is.

Ő a család fő szervezője. Szeret mulatságokat, vagy rendezvényeket rendezni. Inkább a kellemes csevegést részesíti előnyben. Melegszívű és barátságos
társasági ember, de túl sok felelősségérzetet nem lehet elvárni tőle.

Nagylelkűség - 
Generosity

G MEZŐ Kulcsszava: Nagylelkűség (Generosity)
Az itt lévő szám megmutatja, mely területen tanúsítja az illető a legnagyobb fokú nagylelkűséget. Vonatkozhat pénzre, illetve időre, vagy energiára is.
A másik humanitárius szám. Amíg a Hat a hozzá közel állókról gondoskodik, addig a Kilenc univerzálisabb, de egyben kevésbé kötődik egyes
személyekhez. Inkább általában, mint egyénenként gondoskodik az emberekről. Kreatív szám.

Különösen nagylelkű. Mást sem szeret igazán, mint a többieken segíteni. Nagylelkűen bánik az idejével is.
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Emberszeretet - 
Humanity

H MEZŐ Kulcsszava; Emberszeretet (Humanitarianism)
Az itt szereplő szám mutatja meg, hol a legnagyobb valószínűsége, hogy az illető segít másokon.
Az otthonért és a családért érzett felelősség száma. A két gondoskodó és humanitárius szám egyike. Szeret másokon segíteni. Mindig kész az
adakozásra, segítségnyújtásra. Leginkább a családdal törődik és a legboldogabb akkor , ha szerettei veszik körül. A Hat egyben kreatív szám is.
Szeret segíteni másokon, szívesen vesz részt emberbaráti tevékenységekben. Örömmel segít az állatokon. növényeken, gyakran láp be állatvédő, vagy
egyéb szervezetekbe.

Intuicíó I MEZŐ Kulcsszava: Intuíció
Az itt álló szám azt a területet mutatja meg, ahol az illető a legnagyobb valószínűséggel intuíciójára támaszkodik.
A kapcsolat, az érintkezés, a diplomácia száma. Ez a szám gyakran teremt békét az ellentétek elsimításával. Képes másokat megnyugtatni. Arra
törekszik, hogy jól kijöjjön a többiekkel, hogy szeressék.

Nagyon erős, természetes intuíciója van, és ebben nagyon megbízik. Élete részének tekinti. Különösen intuitív, ha a közel állókról van szó, gyakran
megérzik, ha családtagjaikat baj éri.

Életöröm - Joie 
de Vivre

J MEZŐ Kulcsszava: Életöröm ( Joie de Vivre ) 
Ez a szám mutatja, hol a legboldogabb az illető.
A kemény munka, valamint a rend száma. Lassan bár, de mindig eléri a célját. Képes a semmiből rendszert, vagy rendet teremteni. Legjobban a
szigorúan meghatározott keretek között tud érvényesülni, ezért sokszor a kötöttségek számaként is emlegetik.
Kedveli a kihívásokat, és azokat a dolgokat, amelyekért keményen meg: kell dolgozni. Hajlamos a munkamániára kényszeríteni kell őt, hogy pihenjen és
lazítson.

Karma K MEZŐ: Kulcsszava: Karma
Ez a szám felfedi azokat a karmikus leckéket, melyket az illetőnek jelen életében meg tanulnia. Ez a szám mutatja, hol a legboldogabb az illető.
Az életörömet fejezi ki. A kommunikáció száma, az illető tehetségesen, könnyen és gondtalanul létesít kapcsolatot másokkal. Lehet kreatív is.

Korábbi életében felszínes és felületes volt. Ebben az életben meg kell tanulnia, mikor kell komolynak lenni és mikor lehetnek könnyedek.

Szeretet - Love L MEZŐ Kulcsszava: Szeretet (Love)
Az itt álló szám a szereteten alapuló kapcsolatok azon típusát mutatja meg, amelyet az illető a legnagyobb valószínűséggel megtapasztal.
Az egyéniség és a függetlenség száma. Az Egy vezető, vagy hatalmi szerepre törekszik. Erős szám, ritkán szorul a többi számra. Nagyon önálló és a
saját dolgaival akar foglalkozni.
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Ezen a helyen az egyes folyvást gazdagodó, fejlődő, fontos kapcsolatot jelöl. Néha önközpontú, általában azonban sikerül olyan társra lelni, aki tolerálja
ezt.

1
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Pénz - Money M MEZŐ Kulcsszava: Pénz (money)
Ez a szám az illető anyagi körülményeit jelzi.
A változatosság és a változás jelképe. Gyakran jelent utazásukat, menekül a hétköznapok egyhangúságából, szereti az új arcokat, új lehetőségeket.
Nyugtalan, nem bírja a korlátozást.
Többnyire hajlamos a törtetésre. Szereti a változatosságot. élete folyamán többször is pályát módosít. Gyakran vállal utazással járó foglalkozást.

Nevelés - Nurture N MEZŐ Kulcsszava: Nevelés (Nurture)
Az itt álló szám azokat a területeket mutatja, amelyeken az illető elkezd, majd folyamatosan továbbfejleszt valamit.
Ez a hatalom, a pénz száma. Nagyratörő és mindenáron eléri anyagi céljait. Erős, makacs jellem. Céljai eléréséért hajlandó nagyon keményen dolgozni.

Képes kis vállalkozásokat fokozatosan naggyá fejleszteni, de csak olyan dologba fog bele, amely jövedelmező és korlátlan ideig képes foglalkozni vele.

Lehetőségek - 
Opportunities

O MEZŐ Kulcsszava: Lehetőségek ( Opportunites )
Az itt álló szám az élet azon területeit mutatja meg, amelyeken az illető a legtöbb lehetőséggel találkozik.
A kemény munka, valamint a rend száma. Lassan bár, de mindig eléri a célját. Képes a semmiből rendszert, vagy rendet teremteni. Legjobban a
szigorúan meghatározott keretek között tud érvényesülni, ezért sokszor a kötöttségek számaként is emlegetik.
Saját közvetlen közelében találja meg a lehetőségeket. A fennálló korlátokon belül kell megtalálnia a lehetőségeit. Ha az általa jól ismert területen kívül
keres lehetőségeket előfordul, hogy hibázik.

Filozófia - 
Philosophy

P MEZŐ Kulcsszava: Filozófia (Philosophy)
Az itt álló szám azt a hit és filozófiatípust mutatja meg, amelyet az illető az élete során kidolgoz.
Mesterszám. Az Uránusz hatása alatt áll. Rendkívüli képességeket és jó ötleteket ad. Ezeket a Tizenegy viszont nem mindig kivitelezi, és ötletei sem
mindig gyakorlatiasak. Idegfeszültség leng körülötte.
Idealista, emiatt sok csalódás éri. Életfilozófiáját fokozatosan alakítja ki, intuíciója alapján.
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"A" Születési hónap Az egyén születési hónapja. Részletes elemzés a numerológiában található

"B" Születési nap Az egyén születési napja. Részletes elemzés a numerológiában található

"C" Születési év Azegyén születési éve. Részletes elemzés a numerológiában található
Sors - Destiny D MEZŐ Kulcsszava: Sors (Destiny)

A számmisztikában, az ebben a mezőben található szám Életvonal néven ismert és az illető életcélját mutatja meg. Mivel ez a legfontosabb szám és az 
összes többi számra kihat, különös figyelmet kell rá fordítanunk.
Az otthonért és a családért érzett felelősség száma. A két gondoskodó és humanitárius szám egyike. Szeret másokon segíteni. Mindig kész az
adakozásra, segítségnyújtásra. Leginkább a családdal törődik és a legboldogabb akkor , ha szerettei veszik körül. A Hat egyben kreatív szám is.
Aki ezen az úton halad, különösen a család iránti felelősség leckéjét kell megtanulni. Ez a sors nagy jutalmat rejthet, aki ezen jár sok szeretetet ad és
kap. A Hat igen kreatív, művészi szám.

Energia - Energy E MEZŐ Kulcsszava: Energia és Lelkesedés (Entlausiasm, Energy)
A benne található szám azokat a területeket mutatja meg, amelyeken az illető lelkesedést és energiát fejti ki.
A változatosság és a változás jelképe. Gyakran jelent utazásukat, menekül a hétköznapok egyhangúságából, szereti az új arcokat, új lehetőségeket.
Nyugtalan, nem bírja a korlátozást.

Izgalmas és nem megszokott dolgokba fekteti lelkesedését, energiáját. Keresi a szokatlant, Szeret utazni, világokat felfedezni. Időnként hajlamos
kockázatot vállalni. Szívében élet végéig fiatal marad.

Család - Family F MEZŐ Kulcsszava: Család és Barátok (Family Friends)
Az itt álló szám mutatja meg, milyen kapcsolatban áll az illető az életében fontos emberekkel.
Ez a hatalom, a pénz száma. Nagyratörő és mindenáron eléri anyagi céljait. Erős, makacs jellem. Céljai eléréséért hajlandó nagyon keményen dolgozni.

Szeret barátaival, vagy családjával közösen pénzt keresni. Ideális az a családi vállalkozás, ahol a nyolcas a vezető. A pénzkeresés néha fontosabb nála,
Nagylelkűség - 
Generosity

G MEZŐ Kulcsszava: Nagylelkűség (Generosity)
Az itt lévő szám megmutatja, mely területen tanúsítja az illető a legnagyobb fokú nagylelkűséget. Vonatkozhat pénzre, illetve időre, vagy energiára is.
A másik humanitárius szám. Amíg a Hat a hozzá közel állókról gondoskodik, addig a Kilenc univerzálisabb, de egyben kevésbé kötődik egyes
személyekhez. Inkább általában, mint egyénenként gondoskodik az emberekről. Kreatív szám.

Különösen nagylelkű. Mást sem szeret igazán, mint a többieken segíteni. Nagylelkűen bánik az idejével is.
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Emberszeretet - 
Humanity

H MEZŐ Kulcsszava; Emberszeretet (Humanitarianism)
Az itt szereplő szám mutatja meg, hol a legnagyobb valószínűsége, hogy az illető segít másokon.
Az otthonért és a családért érzett felelősség száma. A két gondoskodó és humanitárius szám egyike. Szeret másokon segíteni. Mindig kész az
adakozásra, segítségnyújtásra. Leginkább a családdal törődik és a legboldogabb akkor , ha szerettei veszik körül. A Hat egyben kreatív szám is.

Szeret segíteni másokon, szívesen vesz részt emberbaráti tevékenységekben. Örömmel segít az állatokon. növényeken, gyakran láp be állatvédő, vagy
Intuicíó I MEZŐ Kulcsszava: Intuíció

Az itt álló szám azt a területet mutatja meg, ahol az illető a legnagyobb valószínűséggel intuíciójára támaszkodik.
A hit és a bölcsesség száma. Szeret egyedül lenni, szereti megismerni a rejtett igazságokat. A többi számtól eltérő hullámhosszon mozog. Hajlamos a
spiritualitásra, az alternatív- dolgokhoz vonzódik. Jó megfigyelő.

Párosítja az intuíciót a spiritualitással, ahogy tudása és bölcsessége fokozódik. Logikus gondolkodása következtében néha elveszítheti intuícióját, ám
Életöröm - Joie 
de Vivre

J MEZŐ Kulcsszava: Életöröm ( Joie de Vivre ) 
Ez a szám mutatja, hol a legboldogabb az illető.
Ez a hatalom, a pénz száma. Nagyratörő és mindenáron eléri anyagi céljait. Erős, makacs jellem. Céljai eléréséért hajlandó nagyon keményen dolgozni.

A pénzkeresés közben a legboldogabb, vagy ha pénzkereséssel kapcsolatos- tervet sző. Értékes dolgokra szívesen költ.

Karma K MEZŐ: Kulcsszava: Karma
Ez a szám felfedi azokat a karmikus leckéket, melyket az illetőnek jelen életében meg tanulnia. Ez a szám mutatja, hol a legboldogabb az illető.
Az életörömet fejezi ki. A kommunikáció száma, az illető tehetségesen, könnyen és gondtalanul létesít kapcsolatot másokkal. Lehet kreatív is.

Korábbi életében felszínes és felületes volt. Ebben az életben meg kell tanulnia, mikor kell komolynak lenni és mikor lehetnek könnyedek.

Szeretet - Love L MEZŐ Kulcsszava: Szeretet (Love)
Az itt álló szám a szereteten alapuló kapcsolatok azon típusát mutatja meg, amelyet az illető a legnagyobb valószínűséggel megtapasztal.
Az egyéniség és a függetlenség száma. Az Egy vezető, vagy hatalmi szerepre törekszik. Erős szám, ritkán szorul a többi számra. Nagyon önálló és a
saját dolgaival akar foglalkozni.
Ezen a helyen az egyes folyvást gazdagodó, fejlődő, fontos kapcsolatot jelöl. Néha önközpontú, általában azonban sikerül olyan társra lelni, aki tolerálja
ezt.
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Pénz - Money M MEZŐ Kulcsszava: Pénz (money)
Ez a szám az illető anyagi körülményeit jelzi.
A változatosság és a változás jelképe. Gyakran jelent utazásukat, menekül a hétköznapok egyhangúságából, szereti az új arcokat, új lehetőségeket.
Nyugtalan, nem bírja a korlátozást.
Többnyire hajlamos a törtetésre. Szereti a változatosságot. élete folyamán többször is pályát módosít. Gyakran vállal utazással járó foglalkozást.

Nevelés - Nurture N MEZŐ Kulcsszava: Nevelés (Nurture)
Az itt álló szám azokat a területeket mutatja, amelyeken az illető elkezd, majd folyamatosan továbbfejleszt valamit.
Ez a hatalom, a pénz száma. Nagyratörő és mindenáron eléri anyagi céljait. Erős, makacs jellem. Céljai eléréséért hajlandó nagyon keményen dolgozni.

Képes kis vállalkozásokat fokozatosan naggyá fejleszteni, de csak olyan dologba fog bele, amely jövedelmező és korlátlan ideig képes foglalkozni vele.

Lehetőségek - 
Opportunities

O MEZŐ Kulcsszava: Lehetőségek ( Opportunites )
Az itt álló szám az élet azon területeit mutatja meg, amelyeken az illető a legtöbb lehetőséggel találkozik.
A másik humanitárius szám. Amíg a Hat a hozzá közel állókról gondoskodik, addig a Kilenc univerzálisabb, de egyben kevésbé kötődik egyes
személyekhez. Inkább általában, mint egyénenként gondoskodik az emberekről. Kreatív szám.
Számos lehetősége van arra, hogy segítsen a nála szerencsétlenebbeken Szívesen támogat másokat, keresi az alkalmat, hogy segíthessen.

Filozófia - 
Philosophy

P MEZŐ Kulcsszava: Filozófia (Philosophy)
Az itt álló szám azt a hit és filozófiatípust mutatja meg, amelyet az illető az élete során kidolgoz.
Az otthonért és a családért érzett felelősség száma. A két gondoskodó és humanitárius szám egyike. Szeret másokon segíteni. Mindig kész az
adakozásra, segítségnyújtásra. Leginkább a családdal törődik és a legboldogabb akkor , ha szerettei veszik körül. A Hat egyben kreatív szám is.
Filozófiája és hite a család köré épül. Azt hiszi, hogy örökre együtt maradnak.
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8 1 -3 1 - 3
0 0 -4 23 - 1
4 1 -3 13 - 15
7 1 -3 11 - 13
3 0 -4 7 - 9
5 1 -3 9 - 11
9 1 -3 3 - 5
2 4 0 5 - 7
6 1 -3 17 - 19
1 3 -1 15 - 17

Tüdő
Vastagbél
Vese
Húgyhólyag

Máj
Epehólyag
Vékonybél
Szív
Gyomor
Lép, hasnyálmirigy

Öt elem szervei: DEN
0

alul működik
0

0
túl működik

0
0

Szervek aktív órái:

0
alul működik

0
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hónapos retek, pepperóni, vöröshagyma, fokhagyma, csiperkegomba, fehér kucsmagomba, gyömbér, bors,
pálinka, burgonya, rizs, baromfi, hal

fehér-, zöld-, vörös- és feketebab, körte, sárga alma, sütőtök, sárga paprika, papaya, mangó, burgonya, tojás,
kukorica, gabona, gesztenye, sárgadinnye, cseresznye, szőlő, licsi, banán, ananász, tofu, cukor, méz,
szezámmag, baromfi, nyúl, hal, marhahús

Ételei:

Típus meghatározása:

Válassz nemet! Férfi

Válassz elemet! Föld

Eleme: Fém
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Év: Hónap Nap:
Születési dátum: 1975 11 22

Élt:
Fizikai érték: -27%

Érzelmi érték: 22%
Szellemi érték: 81%

Átlag érték: 25%

15 317 napot
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YIN: 223

380 25Muladhara:

Svadishtana:

Manipura:

Anahata:

Visuddha:

Ajna:

Sahasrara:
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46Fizikai mutató: Melankolikus

Melankolikus:
Érzékeny dinamikus idegrendszer, magas plaszticitás, érzelmi reaktivitás, lehet extrovertált és introvertált is. Stresszre érzékeny, sérthető, érzelmileg labilis, idegrendszer ereje alacsony.
Alacsony dinamika, rigiditás, ellenállás, adaptivitás, integrativitás. Akcentuációk: egzaltált, szorongó, emotív, ciklotímikus, megakadó. Adottságok: szégyenlős, új szituációban elvész, nehezen
ismerkedik, nem hisz az erőiben, könnyen viseli a magányt. Sikertelenség esetén nyomorúság, elveszettség érzése dominál. Befelé forduló, gyorsan elfárad, gyenge csendes beszéd, a
beszélőpartner jelleméhez igazodik, könnyű benyomást tenni rá. Magasak a követelményei, rendkívül érzékeny a kritikára, hajlamos a gyanakvásra, betegesen érzékeny, könnyen sérthető.
Introvertált, nem kommunikatív, gondolatait megtartja, kevéssé aktív. Félénk, engedelmes. Ésszerűen gondolkodik, tud várni, haragtartó, nehezen alkalmazkodik. Aggódó nyomott hangulat,
hirtelen hangulatváltozások. Gyakran félbehagyja tevékenységét, mert nem hisz az erőiben. Végletei: egyáltalán nem hisz az erejében, vagy túl magas az önértékelése.
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Egoisztikus -vezető:
"Én és csak én." Az emocionális tartalékok igen nagyok. Racionális emocionális reakció. Adaptív folyamatok fejlettek, mindig ő marad talpon, vagy a természeti tartalékok vagy más rovására.
Vagy főnök, vagy önálló dolgozó. Mindez érzelemből eredő túlélő képesség és célirányosság. Ezen egoisztikus tulajdonsága lehet pozitív előny is abban az esetben, ha kifejezett feladat a vezetői
pozícióra való rátermettség. Akik nem fogadják el, azokat elkerüli, vagy agresszíven viszonyul. Egészsége erős, meg is tudja őrizni. Magának és szeretteinek nem okoz kárt. Ha elismerik
vezérségét, nem mutatja ki agresszivitását, olyan funkciókat képes ellátni, amiket mások nem. Erős célirányos akarat. Könnyen tájékozódik a szituációkban, kinek mi a szerepe. Magabiztos,
saját és mások dolgáért is képes kiállni. Ha elismerik sok pozitív vonása van, sikereit környezetére is kisugározza. Szenvedélyes, érzelmi típus, az érzelmek a külső kontúron zajlanak, heves
kitörésekkel, vidám kacagással, vagy hangos sírással megnyilvánulva. Elég magas érzelmi reaktivitás az adaptáció ugrásszerű túlsúlyával: az ember a környezetébe úgy megy be, hogy azt úgy
igyekszik megváltoztani, ahogy az neki a legkényelmesebb. A vezető típus érzelmi reakciói befelé irányulnak: zárkózott, érzelmi kitörései környezetének nem tűnnek logikusnak, mivel nem
láthatók az érzelmi kötöttségei és megnyilvánulásai.

Ugrásszerűen kitűnnek a vezetői jellemvonásai: a vezető állás, kulcspozíciók, magas szociális státusz elfoglalására való törekvés, nagyon kifejezett az eredmények elérésére irányuló igény, fejlett
a más emberek szemében való jó kinézés iránti kívánság. A magasan képviselt adaptációs folyamatok jó természetes egészséggel ruházzák fel.

Tevékenységében produktív, hajlamos a közösségben való megvalósulás igényének terhére karriert csinálni, képes más emberek igényével nem számolni: „meg szokta a takarót magára húzni”.

Produktívabban dolgozik vagy főnökként, vagy egymagában, mivel nem szereti az alárendeltséget.

A csoportban konfliktus forrása lehet az emelt ambíciói miatt és a csoportban való helyzetével való elégedetlenség miatt.

Kezdeményező, képes maga után vinni az embereket, nem fél magára vállalni az irányításért a felelősséget.

Gyakran időhiány miatt az érzelemi helyzetekben automatikusan átszállnak rájuk a vezetői funkciók, helyzeti vezetőkké válnak, bár a különösen veszélyes helyzetekben bepánikolhatnak és
törekszenek bármi áron túlélni, még mások árán is.

Az egoisztikus érzelmi típus alapján könnyen kialakulhatnak leragadt és ciklotímikus személyiségi akcentuáció típusok.

Ha összegyűlnek egy szobában és valamiről beszélgetnek az emberek, az emberben az adaptáció és integráció kifejezettségének függvényében - különböző féle képen fogja magát viselni,
amikor belép a szobába. A vezetői típusra a következő kép lesz a jellemző: szabadon bemegy a szobába, igyekszik a viselkedésével és külső megjelenésével magára vonni a figyelmet. A
szobában igyekszik középre kerülni, a beszéd témáját a számára érdekesre változtatja. Ilyen módon a szobában a helyzet és az emberek is alkalmazkodnak a vezér megjelenéséhez – a helyzet
megváltozik, a beszélgetés fonala más mederbe terelődik.

Érzelmi mutató: Egoisztikus vezető
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181Intellektuális mutató: Produktív vegyes

Produktív vegyes: 
Okos, könnyen orientálódik bármely intellektuális információban. Nem hisz el bármit, hajlamos arra, hogy ellenőrizze, átgondolja, mielőtt elfogadja. Kezelés előtt szükséges a kontra szuggesztív
kritikai gát levétele. Magas önprogramozási képesség. Ha felfogta helyzetét, számára nincs lehetetlen. Nagyon jók a megérzései, az analóg, képi feldolgozás képessége és a veleszületett
viselkedésforma jól meg van a diszkrét logikai feldolgozással és a szerzett viselkedésformáival. Speciális emlékező pontja van úgy az emberek, tárgyak vagy események egész-szerű
megjegyzésére, mint a szavak, számok speciális megjegyzésére. Mindemellett elemez, kritikailag felmér, számszerű értékelésre is hajlamos. Nagy az agy általános teljesítőképessége és az
intellektuális funkciók produktivitása. A gondolkodás produktív vegyes típusára jellemző a magas, kb. egyformán produktív működése az agyféltekéknek. Mindkét folyamat, az analógikusság és 
diszkrétség jól kifejezett, ami lehetővé teszi a produktív képzelet képeivel való dolgozást, konstruktív feltételezések előtérbe helyezését, a logikai alapok különbözőségének átlépését, ezek
kiegészítő felépítését az intuíció és képzelet terhére. Ugyanakkor a logikai és értelmi gondolkodás magas szintje lehetővé teszi könnyen ellenőrizni a hipotéziseket és kivetni a meg nem
alapozottakat. A produktív vegyes típussal rendelkező emberek könnyen végzik el a szintézis műveletét, ezért gyakran alkotói a magától nem értetődő elméleteknek, felfedezéseknek és művészi
alkotásoknak. Ezek az emberek a tudományos és művészi alkotás potenciáljával rendelkeznek. A magas produktív intellektusuk és nagy mentális erejük miatt képesek egy gondolkodási művelet
mögött az események fejlődésének 5-7 lépését előre látni, akkor, amikor egy átlag ember 2, maximum 3 logikai lépést képes előrelátni. Ezen emberek alapproblémája, hogy mások gyakran nem
értik meg őket, szellemileg magányosak maradnak, ritkán találnak partnerre, aki képes törekvésüket és szellemi fejlődésüket megérteni. Általában az ilyen emberek elismerése csak haláluk után
történik meg. De nevük és ötleteik évszázadokig fennmaradnak.
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Az ön csillagjegye (horoszkóp): 11 22 Skorpió Együttállás:

Partnere csillagjegye: 11 22 Skorpió

Kínai horoszkóp állatjegye: 1975 1122 Nyúl Fa Együttállás:

Partnere állatjegye: 2016 1122 Majom Tűz
Semleges

Kiegyensúlyozott, jó viszony. Az ilyen emberek jól
kijönnek egymással, de viszonyukat mindenféle apróság
könnyen megzavarhatja.

Erőteljes kapcsolat, szimpátia. A közös hajlamok
felerősödhetnek. Egyaránt lehet harmonikus, vagy
viszályokkal teli.

Konjunkció
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