Sorselemzés
F. J. nevének értelmezése és általános jelleme:
Az Ön név száma 1-es - Ön az élet minden terén igyekszik vezéregyéniséggé válni, arra törekszik,
hogy mindig mindenütt első hegedűs legyen. Céljai megvalósítására, mindig és mindenkor,
akaraterősen, kitartóan és öntudatosan törekszik. A természet erői azt a küldetést szánták Önnek,
hogy egyéniségét cselekedetein és döntésein keresztül fejezze ki. Továbbá hogy segítsen
másokat is abban, hogy megtalálhassák önmagukat. Ön a képességeit akkor tudja leginkább
érvényesíteni, ha egyedül, függetlenül és saját elképzelése szerint dolgozhat. Önnek magának
kell eldöntenie, hogy akár a munkában, akár az életében mi legyen az irányadó cél. Vigyázzon
arra, hogy az egyéniségének negatív oldalai (agresszivitás, gőg, beképzeltség, önzés és
zsarnokoskodás) ne kerüljenek felszínre. Az érzelmekkel, többnyire csak annyira foglalkozik,
amennyiben azok az Ön személyes hasznára lehetnek, így barátainak köre is határolt. Mindezek
ellenére az Ön, fantáziája, temperamentuma és szokatlan energiája sokakat vonz. Leginkább a 3,
5, 6, és 9-es név- vagy születésnapszámú emberek lehetnek jó partnerei.
Az Ön családnevének összetett száma 24, amely a szerelem a pénz és a kreativitás száma. Ezzel
a számmal a törvényben és a művészetben szerezhet előnyöket, de házasság révén is előnyös
helyzetbe kerülhet. Vigyázzon arra, hogy ne vigye túlzásba a szabad szerelmet és az egyéb
élvezeteket, legyen mértékletes, mert ez előnytelen változásokat hoz az életébe.
Az Ön utónevének összetett száma 31, ez a szám hozhat elszigeteltséget, magányt, börtönt, zárt
intézetet is. De általában véve Ön békére és csendre vágyik, kerüli a zajos társaságokat, nem
törekszik hírnévre és világi sikerekre. Az utazásokban azonban ez a szám szerencsétlenséget
hozhat - ezért ha teheti, soha ne utazzon 31-én.
Az Ön nevének összetett száma 10 – melynek hatása lehet pozitív, vagy negatív, hozhat sikert
vagy bukást is. De gyakori változásokat mindenképpen hoz az életébe, Önt a sors arra
predesztinálta, hogy állandóan törekjen valami újba kezdeni és a „régit” – miután az elérte a
csúcspontját – befejezze, lezárja. Mérvadó céljait élete második felében tudja megvalósítani. Az
életben semmi nem hullik az ölébe, mindenért meg kell küzdenie. Vonzák érdeklik az okkult
tudományok.
Az Ön belső tulajdonságai (amit ritkán mutat meg a környezetének)
Jó szervező készséggel rendelkezik és tisztában van saját értékeivel, kétséget kizáróan biztos
abban, hogy fontos. Úgy érzi erős és szívós, túlságosan is elfoglalja magát, nem áldoz kellő időt a
pihenésre, lazításra. Belső szükségletet érez arra, hogy Ön irányítsa a dolgokat és a környezete
elismerje Önt és felnézzenek Önre. Tud bánni az emberekkel, képes őket megnyerni saját
céljainak, akár tömegeket is képes mozgatni.
Az Ön Külső jelleme és amilyenek Önt a környezete látja:
Ön a legtöbb helyzetben diplomatikusan viselkedik, környezetében az a külső kép alakult ki Önről,
hogy megbízható és számítani lehet Önre.
Az Ön sorsszáma: 7
Tartózkodó, zárkózott, nem adja ki magát senkinek, gondjait, titkait, gondolatait magába zárja.
Gyakran tűnődik az élet értelmén, értelmes és érzelem gazdag, mégsem tud harmonikus
kapcsolatot kialakítani sem a környezetével, sem a hozzá közel állókkal. A szabadságot,
függetlenséget sokra tartja, a szoros köteléket tehernek érzi. Amennyiben megtanul, több örömet
találni hívatásában, magánélete is sokkal boldogabb lesz.
Az Ön összetett sorsszáma: 16
Ez a szám mindenféle veszélyre, összeomlásra, válásra, üzleti csődre, balesetre, veszteségre
figyelmeztet. Ezek a negatív események – váratlanul meglepetésszerűen törnek elő. Ugyanakkor
hajlamosítanak a kicsapongásra az élvezetek túlzásba vitelére. Ha van rá lehetősége, ne kezdjen
fontos üzleti- és pénzügyekbe 16-án.
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F. J.– Nagy Szellemkép (1) kifejtése
Szunnyadó szellemi erőket, továbbá sorsfordulatot hozott magával. Születési évének dátuma
sorsfordulatokat hoz számára életútján, meg kell barátkoznia a gondolattal hogy lakóhelyben,
munkában és a párkapcsolatban többszöri változás áll be az életében. Születési évének száma
1960 – a szerelmi életében – szinte sorsszerűen 6 – 7 éveként fordulatot, változást hoz. Amint egy
kapcsolat elérte csúcspontját, az iránti érdeklődése akarva – akaratlanul csökken és erői a
változáson, váltáson dolgoznak. Szellemi rezgésszáma 26-os, amely egyben szellemi érésének
időpontja is volt, ez idő tájt erői elsősorban az anyagi javak megszerzése felé orientálódtak.
Önt erős mentális irányultság jellemzi, és szellemi erősítő síkot - (3 – 9) - hozott magával, ez
lehetőséget ad a szellemi információk könnyű és gyors elsajátítására és a szellemi területen való
munkálkodásra. Ön könnyen átlátja a helyzetet, amibe kerül, és jó megismerő képességgel
rendelkezik, de a tapasztalatokat és megismeréseket nem mindig használja.
Erői hajlamosítják arra, hogy túlzottan az intellektuális síkon mozogjon, és kevés hangsúlyt
helyezzen az anyagi világra. Ebből kifolyólag fenn áll a veszélye hogy a gyakorlati dolgokat
elhanyagolja és túlzottan az intellektuális síkra helyezi a hangsúlyt – azaz mindent elméletben akar
megoldani. Önt szellemi erősítő síkjának - (3 – 9) - erői kétfelé húzzák – (ezt szellemi egészsége
érdekében ki kell egyensúlyoznia!). Ugyanis a 3-as szám erői szellemi - intellektuális síkon
kívánnak tevékenykedni - a 9-es szám erői viszont a fizikai, a gyakorlati világ megismerésre
törekednek.
Szellemképének 3-as állomásán, amely a megvalósítás szintje – aktív (piros számok) és passzív
(kék) erőket is hozott, ez hullámzóvá teszi a gyakorlati és a fizikai megvalósító akaratát.
Ám aktív erői „soha” nem hagyják Önt nyugodni, piszkálják, késztetik arra, hogy tegyen a
gyakorlati – fizikai élet területén. Az itt lévő 30-as szám erői hajlamosítják Önt a változásokra,
váltásokra és a megújulásra, a régitől az új fele való haladásra. Ezek az erők állandó feszültséget
okoznak Önnek, ugyanis nem hagyják – nem engedik, hogy a megszokott „már – már kényelmes”
helyzetben leragadjon - megállapodjon.
6-os állomásán - azaz a fizikai és materiális sík középpontjában – aktív és passzív erőket hozott.
Ezért a fizikai és materiális kivitelezés terén ön rapszodikus, hol aktív, hol passzív. De aktív erői,
energiái látható – kézzel fogható megnyilvánulásra törekednek és így ösztönzik, az e téren való
tevékenységre és aktív erőkifejtésre. Itt lévő (63-as számának) erői kritikus ám eredeti
gondolkodást kölcsönöznek és hajlamosítják az erősen impulzív cselekvésre, valamint a
vállalkozó, találékony tevékenységekre. De ezek az erők hajlamosíthatják Önt arra is, hogy az
isteni akarat ellen cselekedjen! Óvakodjon az isteni akaratot (a sors akaratát) figyelmen kívül
hagyva, önön akaratát előtérbe helyezni. Mert minél intenzívebben óhajtja - önmagát és akaratát
előtérbe helyezni, a hátrányok annál inkább növekednek!
9-es állomásán, aktív erőt hozott, itt lévő erői ösztönzik, hogy tegyen a dolgok gyakorlati
megismerésért. Az itt lévő 96-os szám erői sok bátorságot, merészséget és vállalkozási kedvet,
valamint kivitelezési és teljesítő erőt adnak Önnek. Gondolkodását szenvedélyes vágy és akarat
jellemzi, hangsúlyozott az érvényesülési törekvése, magatartása mindig saját előnyére irányul.
Hajlamos arra, hogy jóval fiatalabb vagy idősebb partnert válasszon társául, anélkül hogy ennek
következményeit felismerné. Ám Ön olyan mágik us erővel is rendelk ezik , amely jól használható a
gyógyító magnetizmusban, Ön k épes a k ézrátétellel való gyógyításra.
10-es állomásán, mely lezárja az egész körforgást – szintén hozott aktív és passzív erőket is.
Passzív erői nem kívánnak változni, változtatni, tudat alatt úgy érzi, jó és tökéletes, amit
születésekor magával hozott. Ám aktív szellemi erői inspirálják, késztetik Önt a változásra, korunk
szellemi információinak megismerésére, felfogására. Az itt lévő 107-es szám erői, érzéket adnak a
természethez, művészethez, szépséghez és a természetes magatartáshoz. Mindezt nagy
becsvággyal összekötve, arra késztetve Önt, hogy kinőjön a normál kertek közül és túllépjen
önmagán.
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F. J. – Lélekkép kifejtése
Lelki rezgésszáma 38, (ez a szám jelzi lelki érésének idejét is, amely 38 éves korában fejeződött
be), az Ön lelki életét a hold úralja, ez hajlamosítja az intuícióra, a megérzésekre, a szépségre és
a mély érzelmekre. De hajlamossá teszi a lelki érzékenységre, labilitására, és az élet - művészi –
bohém- szemlélésére, élésére. Nem jár lelki magasságokban, az Önnel történteken nem rágódik.
Nagyfokú szabadságot igényel és különösen nagy erőbevetésre képes az életörömökért.
Részben kidolgozott tisztán érző képességekkel rendelkezik, (ezt előző életéből hozta magával), a
magasabb dimenziók szellemi üzeneteit képes az érzelmein keresztül felfogni – megérezni. Ahhoz
hogy erre biztosan tudjon hagyatkozni az okozati tudatnál (2-es állomás) lévő 23-as szám erőit
kell kidolgoznia. A 23-as szám erőinek kidolgozása az igazságos ítélet és bírálat képességének
elsajátítását, valamint az elv, a szokások, a kultúra és az erkölcs követését jelentik.
(A magasabb dimenziók szellemi üzenetei, testi érzésein keresztül is tudatosulnak, ám ezek az
érzések nem tiszták, bizonytalanok.)
Lélek tudata aktív, intenzív és mély lelki életet él, a lelki történéseket intenzíven éli meg.
Hajlamos a hangulati labilitásra, lelki életében gyakoriak a lent és fent váltakozásai.
Lélektudatának aktív 56-os száma – illetve ennek erői nagy lelkesedési képességet, alkotóerőt és
jó ösztönt adnak a földi dolgokhoz. Lelki téren erős teljesítményösztönzéssel rendelkezik, azaz
vágyik a tettekre és az ez által elért eredményekre. Az 56-os szám egy rendkívül magas rezgésű
szám, amely a földi emberi kísérletek (az újra leszületések) befejezését jelképezi.
Én tudata hullámzó, hol alul– hol felülértékeli önmagát. Egójára – önértékelésére és önbizalmára
rendkívül nagy hatással bír mindenkori szerelmi élete. Hajlamos arra, hogy szerelmi kudarcok,
csalódások esetén alulértékelje önmagát. Aktív erői késztetik, inspirálják, hogy jobban és jól
értékelje önmagát. Az itt lévő 67-es számának erői – nagylelkűséget, lelkesedést, jó szellemi erőt
és nagy teljesítményerő akaratot adnak számára. Hajlamos az erős, temperamentumos
viselkedésre. Alkalmas nagy felelősség vállalására, céljait makacsul és kitartóan követi és
bármely eszközzel eléri.
Realitás tudatánál passzív, szunnyadó erőket hozott, hajlamos a realitások felett elsiklani, a
valót nem észrevenni. Az itt lévő erőivel, amelyek nagy értelmi és munkaerőt, továbbá művészi
érzéket adnak – nem kíván tudatosan foglalkozni.
Érzéki tudata fejlett és aktív, mások iránti érzéseit megfelelően ki tudja mutatni, illetve jól „veszi”
mások érzéseit is. Itt lévő - (89-es számának) - erői képessé teszik arra, hogy összekapcsolja
gondolatait és érzelmeit. Jó érzékkel rendelkezik a művészi, az irodalmi és a pénzügyi
tevékenységhez. Erős vonzereje van a női nemre, életében gyakoriak a hódítások.
Mentális tudata szintén hullámzó, időnként passzív, ilyenkor előfordulhat, hogy a dolgokat nem
érti és az információkat nehezen fogja fel. Itt lévő - (90-es számának) - erői, éles érzéket, jó
emlékező képességet, okosságot és fejlett idegi reakciókat adnak. Szellemi – mentális életének
egyik fő jellemzője a tökéletességre törekvés és az intenzív tudásvágy.
Lelk i téren (sem) nem k íván változni, változtatni, hozott – k apott irányultságát és k épességeit
megfelelőnek érzi.
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F. J. – Testkép kifejtése
Testi rezgésszáma – 38 - tehát ahogy lelki életét – ugyanúgy testi életét is a hold úralja. Az
életében - testi, lelki szempontból meghatározóak az érzelmek. Döntéseinél szinte állandóan a
szívére és az érzelmeire hallgat. Testi magatartása passzív, a dolgok kényelmesebb oldalát
keresi, igyekszik az aktív erőkifejtést kerülni.
Korona csakrájánál aktív erőket hozott. Erői lágyan apaian, anyaian gondoskodóvá teszik,
érzéket adnak a morális fegyelemre, anyagi felfogásban. Továbbá nagyon jó intuíciót
kölcsönöznek Önnek, amely vallási vagy ezoterikus ismeretekhez vezet. Esélyt, képességet kapott
arra, hogy a földi lehetőségek határáig emberileg kiemelkedjen, kibontakozzon és másokat
segítő, példamutató életet élő fényemberré váljon.
Solarplexusánál (gyomor csakra) aktív erőket hozott. Erői jó érzelmi háztartást és fejlett
beleélési képességet kölcsönöznek Önnek. Jól „veszi” mások érzéseit és saját érzéseit is jól ki
tudja mutatni – (érzései kimutatásánál legyen óvatos és körültekintő, mert könnyen csalódhat!). Jó
kapcsolatteremtő képességgel és erős szimpatikus kisugárzással rendelkezik, könnyen teremt
kapcsolatot másokkal. Nagy tömegben fennáll a veszélye a túlzott energiavesztésnek.
Az energiavesztést a következőképpen előzheti meg: vásároljon egy tigrisszem marokkövet, azt
egy csendes nyugodt estén – mikor egyedül van - imaginatív úton avassa be a következő módon.
Gondolati úton húzzon, a harmadik szemből indulva, egy vékony fehérszínű energianyalábot és
hatoljon ezzel a kőbe. Majd a kőből kiindulva húzzon, egy vékony fehérszínű energianyalábot a
harmadik szeméhez és gondolatban adja ki a parancsot, hogy ez a kő mostantól mindig
kapcsolódik, Önhöz és védi Önt – ezzel a követ beavatja. Ha tömegbe megy, vigye magával,
tegye azt testközeli zsebébe – vagy ha van rá lehetőség, fogja a markába, és időnként
koncentráljon a kőre, ez a kő védeni fogja Önt az energiavesztéstől.
Szakrális csakrájánál vegyes erőket hozott, aktív 7-es számának erői piszkálják – késztetik Önt
energiáinak kicserélésére, szexuális kalandok teremtésére. Míg passzív 6-os számának erői egy
bensőséges, érzelem gazdag kapcsolatban szeretnék meg- és kiélni nagy szerelmi képességét. (A
kalandok keresésének ideje - 1 - 2 év eltéréssel - testi érésének időpontjáig tart, ezután már a
bensőséges, érzelem gazdag kapcsolatot fogja előnyben részesíteni)
Lábfej csakrája energiaszegény terület, ez hajlamosítja az epével és az ízületekkel kapcsolatos
megbetegedésekre. Ezt megelőzendő, javasolt, intenzív testmozgással járó sport rendszeres
gyakorlása. Kerülje a zsíros és túlzottan fűszeres ételeket!
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F. J. – Összkép kifejtése
Legjelentősebb szellemi princípiuma:
Képesség hogy összekapcsolja a lélek – szellem – anyag hármasságot és így Krisztus központtá
és fényemberré váljon. Aki lágyan atyaian és anyaian gondoskodik társáról és szeretteiről,
valamint szeretettel felkarolja, segíti a gyengéket és az elesetteket. Továbbá Osiris egyéniség –
aki bár keményen, de igazságosan bírál és ítélkezik. Képes arra, hogy alkotóerejét önön és a köz,
javára diadalra vigye.
Lelki léte:
A lelki élet történéseit intenzíven éli meg, nagy lelkesedési képességgel, alkotóerővel, tettvággyal
és erős teljesítményösztönzéssel, továbbá jó érzékkel és ösztönnel rendelkezik a földi dolgokhoz.
Legfőbb jellemzői - energikus akarat, tettvágy, akció és alkotó szellemi erő.
Testi magatartása:
Erős tett energia, erős mozgási és teljesítmény akarattal és erős temperamentummal párosítva. Jó
művészi és divat érzékkel rendelkezik, jóságos és lelkesedő. Nagy szerelmi képesség, a
szerelemben nem ismer középutat, szerelmi kapcsolatát is tökélyre szeretné vinni.
Közösségi megnyilvánulása:
Kellőképpen tud alkalmazkodni és képes jól beilleszkedni a közösségbe, ahol tekintélyre
elismerésre tesz szert. Jó szellemi és koncentrációs képességgel rendelkezik, életében gyakori a
tanulás az átképzés. Képessége van arra, hogy belépjen az Akashába és onnan megszerezze –
lehívja a korszakalkotó információkat.
Küldetése:
Kellő alázatot kell tanúsítania a sors és az isteni akarat iránt, nem helyezheti Önmagát a sors
akaratának elébe. Zseni és úttörő képességét a legnagyobb teljesítményerőt és akaratot kívánó
pályákon kell kamatoztatnia. Anyagi érzékét, gyakorlatiasságát, szervező és irányító képességét
arra kell, hogy felhasználja, hogy gazdasági hatalomra, vagyonra és tekintélyre tegyen szert.
Mindezeket nemes célok érdekében kell, használnia, természetes hivatásának megfelelően – részt
kell hogy vegyen az egész emberiség anyagi problémáinak megoldásában. Küldetését úgy töltheti
be legkönnyebben, ha nagy szervezethez, intézményhez csatlakozik.
Szellemi archetípusa:
Erős szellemi öntudattal rendelkezik, képes az állandó szellemi magújulásra, képes meghallani az
idők szavát és annak megfelelően váltani – változni. Eszmék és vágyak hajtják előre és az élet
alapjainak állandó javítására. Gondolkodását vitális és ösztönös momentumok jellemzik.
Testi archetípusa:
Erősen expandáló akarat, szenvedélyességgel párosulva. Akarat és képesség a legnagyobb
teljesítményre. Veszélyeket legyőző törekvéssel és szenvedélyes védekező akarattal rendelkezik.
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F. J. - Az összkép kifejtése - II:
Információs csatornájának üzenetei:
Beteljesülő istenszámot hozott magával, amely segíti abban, hogy jól megtervezett céljait elérje,
céljai, tervei sikerre viteléhez maximális energiát kapott. Erős a személyes kisugárzása, meglepő
és erős hatása van a másik nemre, hajlamos a mély hatást keltő baráti és szerelmi kapcsolatokra.
Nagy képzelőerővel és fantáziával rendelkezik.
Előző életéből hozott legfinomabb rezgései – amelyek most is hatnak az életére:
Meg kell élnie a házassági tévedéseket, meg kell barátkoznia az öregkori magány gondolatával,
ezt fel kell vállalnia. Élettervei, céljai eléréséhez nagy és erős energiákat és lelkesedést hozott
előző életéből. Hajlam a fennköltségre és a saját energiák általi gyógyulásra. Osiris egyéniség, aki
igazságosan ítélkezik és bírál. Vigyázzon szavaira, mert képességet hozott arra, hogy kimondott
szavai megvalósuljanak.

Kötelez ő feladatai:
Egyéni feladata:
Osiris egyéniséggé válni, aki igazságosan ítélkezik és bírál. Alkotóerejének maximális kiaknázása,
és tervei, céljai diadalra vitele. Lélek –szellem – anyag összekapcsolása és ez által Krisztus
központtá lenni – ami nem más, mint a szeretet és a szolgálat útja. Feladatához segítő erőként
71-es számmal, a mély hitet és a Vizionális látnoki képességet kapta, mellyel képes megérezni a
veszélyt. Továbbá az erős kisugárzást, a jó külsőt, a megbecsülést, és terveinek isteni fény útján
való beteljesedését kapta.
Családi feladata:
Akaratával, tettvágyával, tevékeny akcióival és alkotó szellemi erejével a családja, a szerettei
érdekében munkálkodni és ezzel példát mutatni. Feladatához segítő erőként 34-es számmal
vitalitást, és napenergia általi állandó erőmegújulást kapott.
Társadalmi feladata:
Nagyon jó mentális megismerési képességével, politikai és diplomáciai érzékével és gyors
reakcióival a társadalom érdekében kell munkálkodnia. Erős képzelő erejét, intuícióját és a
korszellem megértő – felismerő képességét is a közösség a társadalom érdekébe kell állítania.
Feladatához segítő erőként 89-es számmal szellemi szerencsét, (szerencsés gondolatokat)
kapott, amely segíti az állandó újjászületésben és a dolgok újra létrehozásában.
Feladatai teljesítéséhez a következő arany középúton ajánlott járnia:
Bölcsesség, intelligencia, törekvés a jóra, az igazra, a szépre és a látható teremtésre. Törekvés a
kozmikus kettőség - a dualitás (lent és fent, egyesítés, szétbontás, stb.) megértésére,
megismerésére.
Amennyiben feladatainak nem tesz eleget – testi szinten figyelmeztető betegségek jelentkeznek.
Egyéni és családi mulasztásnál – az orr- és az arc melléküregek gyulladásai és fájdalmai.
Társadalmi mulasztásnál – a csípő tájék és a combízületek fájdalmai, gyulladásos – reumás
megbetegedései.
Kívánsága, amit a kötelező feladatokon túl el szeretne érni:
Szeretne életének minden területén a legmagasabb hatékonysággal tevékenykedni és
képességet kapni a legerősebb kozmikus ellentétek (lent és fent, anyag és szellem) megértésére,
feloldására. Valamint transzformációs képességet, hogy az anyagot szellemé, illetve a szellemet
anyaggá alakítsa.
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F. J. – Szerencsés napjai és Sorsfordulatot hozó- és jelentős évei :
Szerencsés napja: hétfő, arra kell törekednie, hogy jelentős terveit bármely hónap 7-én, 16-án
és 25-én valósítsa meg.
Jó partnerei lehetnek: azok a személyek, akik bármely hónap 1-én, 2-án, 4-én, 9-én, 10-én,
11-én, 13-án, 18-án, 19-én, 20-án, 22-én, 27-én, 28-án, 29-én, 31-én születtek.
Szerencsés színei: ibolyavörös, rózsaszín, a csillogó világos színek, a zöld árnyalatai, továbbá a
fehér és a sárga.
Betegséghajlamai: idegkimerülés, depresszió, melankólia, mérgezés, bőrbetegségek és
daganatos betegségek.
Kritikus hónapok – amikor is jobban kell vigyáznia az egészségére: január, február, július és
augusztus.
Sorsfordulatai: 1976, 1999, 2027 – évek.
Ezek az évek hosszútávon előre meghatározzák sorsa alakulását.
Jelentős évei -1991, 2014, 2042 – évek.
Ezek az évek is fontos eseményeket hoznak, de hatásuk nem érezhető hosszantartóan.
Amit a jelenlegi - 2-as-személyes év (2008.03.07 – 2009.03.07) ígér Önnek:
Az előző évben végzett munkálatok egy része már ebben az évben sikereket jelöl, és anyagi
gyarapodást jelöl. Bizonyos szerencsés változásokra lehet számítani, ami mindenképpen az
előnyére válik. A munka terén jelentkező lehetőségeket most habozás nélkül meg kell ragadni.
Alkalmas ez az év mások terveinek kivitelezésére, Illetve saját régebbi ügyeinek elintézésére. Ez
az év a részletkérdésekben, a munkában és a családi életben is hozhat nehézségeket, de ez ne
vegye el az önbizalmát. Viszonyuljon a dolgokhoz és az eseményekhez nagyvonalúan, kerülje a
kicsinyes és szőrszálhasogató magatartást.
Amit a következő - 3-as-személyes év (2009.03.07 – 2010.03.07) ígér Önnek:
Ez az év alkalmas lesz a másokkal való érintkezésre és eszmecserére. Ez az év a társas
érintkezések éve lesz, most természetesek a táncmulatságok, estélyek és a különböző társas
összejövetelek. Ebben az évben lesz a legnagyobb a személyes varázsa, így nem szabad
engedni, hogy mások háttérbe szorítsák. Szerelmi ügyekre is kiváló lehetőségeket fog kínálni ez
az esztendő, függetlenül attól, hogy van e társa – partnere. Ezt az év kiválóan alkalmas lesz
hosszabb üdülésre, esküvőre és nászútra is. De ebben az évben fokozottan óvakodjon attól, hogy
belemerüljön nívótlan, vagy alacsony színvonalú szórakozásokba (pl. kocsma, kártya, játékgép).
Fiatalkor: 0 – 20 éves korig: ez időben vidám természetű, békeszerető és csendes, mindig vigyáz
arra, hogy ne bántsa meg embertársait. Ifjabb korban sok szerelmi csalódáson esik át, míg
megtalálja az igazit. Nehezen viseli a kellemetlen helyzeteket, vitákat, veszekedéseket. Fiatalon
megpróbál boldogulni még akkor is, ha ennek csalódás lesz a vége.
Felnőttkor: 20 – 65 – éves korig: ebben az időszakban túlérzékeny, a kifinomult lelkiség és a
magas fokú megismerés felé orientálódik – ami Istenhez vezet. Rendkívüli képességekkel született
és erős szellemi életet él. Békés csendes és tartózkodó, így nehezen kiismerhető, maga sem érti
önmagát, tele van ellentmondásokkal – nehéz sorsra született. Nagy a kötelességtudata és az
igazságérzete, igen kényes a becsületére. Szereti a vidám társaságot, de ott van mindenütt, ahol
segítségre van szükség. A család és a kötött életmód nem neki való. Ezen korban a következő
foglalkozásokban lehet igazán sikeres: tudós, asztrológus, médium, pap, ápoló.
Öregkor: 66 – éves kortól - ebben az időszakban valószínűleg valamilyen tudományággal kezd el
foglalkozni, vagy erősen a misztikus dolgok felé fordul. Látomásairól vélt vagy valós helyzetekről
előszeretettel beszél másoknak. Ez időben békés otthonra van szüksége, egyébként könnyen
válhat iszákossá, vagy hajléktalanná. Általában zűrzavar és káosz uralkodik körülötte, amit
környezete sem ért meg igazán. Titkolózásival, zavaros történeteivel mások idegeit borzolja, ha
megbetegszik, nehéz ápolni, mert minden esetben előadja, hogy őt senki nem érti meg és
mindenki gonosz vele.
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F. J. - előző élete és potenciál négyszöge:
Jelenlegi inkarnációja az Ön hetedik újjászületése. Előző életében 1763. augusztus 1-én
született és 1836-ban halt meg. Valószínűleg Japán nemzetiségű volt és Japánban élt, olyan
nevet viselt, amelynek egyjegyű száma 1-es volt (ez megegyezik jelen életbeli névszámával). Ezen
életében: erős akaratú, nemes, egyenes, segítőkész, szabadságszerető és őszinte, de jellemezték
a hirtelen váratlan döntések és fordulatok is. Vonzották a szellemi tudományok, nem ragaszkodott
a hagyományokhoz, sokszor Ön volt a reformok kezdeményezője
Az alábbi Potenciál négyszög számai, a személyes tulajdonságokat, adottságokat és
képességeket mutatják.

Potenciál négyszöge
7

3

70

80

283

140

90

60

133

866

Javasolt - a potenciál négyszög számait kiírni egy nagy kartonlapra és azt az ágyneműtartóba
tenni a feje alá. A számok rezgései segítik, hogy beteljesítse mire valóságát.

Budapest 2008.11.03

Az elemzést készítette:

Sámuel jós & numerológus – Magyarország
Web: www.horusz-josda.hu, E mail: szammisztika@horusz-josda.hu
Telefon: +36-20-344-1742
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F. J. - Potenciál négyszögének jelentési lehetőségei
1./ jellege: a lény és az akarat irányultsága, ego, szellemi magatartás, sarokpozíció,
lehetséges a külvilággal való összeütközés, de kifelé irányuló védelmi is jelent.
Tatalma: Osiris egyéniség – aki arra hívatott, hogy igazságosan bíráljon, ítélkezzen.
Képes arra, hogy alkotóerejét minden körülmények közt diadalra vigye. Igazságos bíráló,
ítélkező elhivatottságával, könnyen sértheti egyesek érdekeit és így ütközhet a külvilággal.
2./ jellege: lelki magatartás, emóciók, érzelem princípium
Tartalma: Teremtő akarat és tettvágy jellemzi, tenni, alkotni kíván, de ez még nem a tett
csak a tett akarása. Alkotó szellemi erővel, jó intuícióval és kiváló koncentráló képességgel
rendelkezik. Hajlam és képesség a megérzésekre, a szépségre, valamint a mély érzelmekre.
3./ jellege: azok a magunkkal hozott dolgok, amik ebben az életben szerepet játszanak,
/részben vagy már teljesen kibontakoztatva/ jobban aktivizálhatjuk.
Sarokpozíció – ezért lehetséges a külvilággal való összeütközés, védekezés.
Tartalom: Erős akarat és jól fejlett becsvágy, vitális alappal. Hajlam a belső erők
összpontosítására a harmonizálás érdekében. Hívatott arra, hogy a jelekből és az őt érő
„csapásokból” tanuljon, és önként lemondjon az élvezetekről. Amennyiben ezt elmulasztja a
karma olyan helyeken hat ahol a legérzékenyebb!
4./ jellege: Személyekkel kapcsolatos vonzás vagy elutasítás
Tartalma: Kiváló érzék a szépséghez és a divathoz, nagy érzék a szimpátiához és
antipátiához. Nagy vonzereje van a női nemre, életében állandóan jelen van a Maya - a
kísértés, az elérhetetlen – megfoghatatlan csábkép utáni vágy.
5./ jellege: Megtestesülés, belső mag, központ, csúcs mondanivaló, központi jelleg.
Tartalom: Teremtő akarat, mely életfenntartó és megsemmisítő is lehet egyaránt. A lelki
elvárások és a vágyak határozzák meg a gondolkodást. Jó művész és szépérzékkel
rendelkezik, áldozatkészség, alkalmazkodás, jóság, felebaráti szeretet, hit, türelem és mások
figyelembevétele jellemzi. Képessége van a vizionális látásra.
6./ jellege: kulcsszám, megmutatja feladatunkat, utunkat, melyet követni kell, hogy
kibontakoztassuk, belső lényünket és jobban meg tudjuk élni, a négyszög tartalmát.
Tartalma: Akarat az anyagi összeköttetések megvalósítására, anyagias gondolkodással
és testi beállítottságú lelki élettel. Feladata a sors és az élet törvényeinek mély megismerése.
De erre csak akkor lesz képes, ha megszabadította szellemét az anyagi- és az én
vonatozású kötöttségektől. A szellemi megismeréshez sorsszerű tapasztalatok fogják
elvezetni.
7./ jellege: szellemi, mentális, ütközési, súrlódási pont, pl. az eszmékkel és
megnyilvánulásokkal. Kifelé irányuló védelem, védekezés is.
Tartalom: Bölcsesség, intelligencia és fejlődésre törekvés, amit akadályoz, gátol az
erős érzéki élet. Meg kell tanulnia a kettőt összhangba hozni, akképpen hogy, megtanulja
helyesen eldönteni mikor melyik a fontosabb.
8./ jellege: A testi princípium száma: test, hivatás, anyagiak
Tartalma: Feladata hogy Egójával, egyéniségével, életerejével és ösztönös dönteni
tudásával kinőjön, kiemelkedjen a környezetéből és vezetővé váljon. Az élet, a sors, sok
alkalmat kínál számára, hogy jól megtervezett céljait elérje.
9./ jellege: Ütközési lehetőség az anyagiakkal, /foglalkozás/ és védelem - védekezés rossz
Befolyások, ellen. Tartalma: Jó impulzusokkal rendelkezik a sok energiát követelő
vállalkozások tervezéséhez. Energikusan keresi a cselekvési lehetőségeket, hogy
akaratának teret és megbecsülést szerezzen, de mindez konfliktusokhoz is vezethet.
Védelemként állandó földplutónikus (földenergiák általi) szellemi megújulást kapott.
10./ jellege: ez a teljes össze a négyszög minőségének és tartalmának őssztendenciáját adja.
Tartalma: Átlagon felüli teljesítőképességgel, megvalósító erővel, szorgalommal,
döntési és bevetési erővel- továbbá forradalmár akarattal rendelkezik, képes a szellemi
megújulásra. Képességet kapott a legerősebb teljesítményekre, a földi uralkodásra és döntő
hatalomra. De erőit szeretettel, beleérzéssel és mások figyelembevételével kell használnia.
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