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Név: G. Olga
Születési idő: 1987.12.25 = 1987. 8.7
Sorsszám: 4
Hónapszám: 8 (planetáris szám!)
Napszám: 7
1x 4x 7xx
2x 5x 8xx
3
6 9x
Függőleges tengelyek
1-2-3 függőleges tengely = a múlt és a testvérek száma
4-5-6 függőleges tengely = a jelen és a hivatások száma
7-8-9 függőleges tengely = a jövő és a nagy szerelmek száma
Vízszintes tengelyek:
Szellemi
1
4
7
1-4-7 vízszintes, un. szellemi tengely = mutatja az Életmódváltozást és otthonváltozást.
Élete folyamán lényeges életmód és otthonváltoztatásban 4 x (1x + 4x + 7xx) lesz önnek része.
Ez azt jelenti, hogy ön a jövőben otthont és meglehet, hogy hazát is fog cserélni.
Anyagi
2

5

8

2-5-8 vízszintes tengely = az un. anyagi tengely
A 2-es szám anyagi veszteséget, az 5-ös szám anyagi sikert, a 8-as pedig örökséget hozhat. Az ön
esetében ez azt jelenti, hogy eddigi élete folyamán 1 x volt nagyobb anyagi vesztesége, és 1 x lesz
komolyabb anyagi sikere, illetve 2 x fog örökölni.
Érzelmi
3

6

9

3-6-9 vízszintes tengely = ez az érzelemi tengely, mely a gyermekek számát is mutatja:
A gyermekek számát, illetve azok születésének lehetőségét a 3-as, a 6-os, illetve a 9-es
számjegyek mellett lévő jelölések összege mutatja, tehát önnek 1 gyermeke lesz.
Testvérek száma = 1-2-3 függőleges tengely:
A testvérek számát, illetve azok valószínűségét a táblázatban („keresztben”), az 1-es, a 2-es, illetve
a 3-as számjegyek mellett lévő jelölések összege mutatja. Az ön testvéreinek száma 1, de a
szüleinek lehetett volna még 1 gyermekük, aki valamiért nem született meg. Az abortusz itt kizárt!
4-5-6 függőleges tengely = ez a jelen és a hivatások száma: itt, az 5-ös szám mellett lévő jel (x)
azt mutatja, hogy ön az élete folyamán 2 x fog foglalkozást (pályát) változtatni.
7-8-9 függőleges tengely = ez a jövő, a nagy szerelmek és a házasságok száma:
A NAGY szerelmek és házasságok számát, illetve azok lehetőségeit a 7-es, a 8-as, továbbá a 9-es
számjegyek mellett lévő jelölések összege mutatja.
Az első keresztben a számok melletti jelek azt mutatják, hogy önnek az élete során 6 (7+8+9 =24
= 2+4 = 6) szerelmi kapcsolata lesz, és ezek közül az egyik egy nagy szerelem lesz. Tehát a fenti
számok alapján önnek élete folyamán 1 nagy szerelme lesz (ezt a 9-es szám melletti x mutatja). Ez
egy olyan férfi lesz, akivel ön az anyagi biztonságra törekvés miatt fog megismerkedni. Ám a
kapcsolatból mindezek ellenére, később már kölcsönös NAGY szerelem lesz! Jó hírem, az ön
számára, hogy sem abortuszt, sem válást nem látok az életében!
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Függőleges tengelyek
1-2-3 függőleges tengely = a múlt és a testvérek száma
4-5-6 függőleges tengely = a jelen és a hivatások száma
7-8-9 függőleges tengely = a jövő és a nagy szerelmek száma
Vízszintes tengelyek
1-4-7 a szellemi tengely = mutatja az életmódváltozást és otthonváltozást is.
2-5-8 vízszintes tengely = az anyagi tengely.
3-6-9 vízszintes tengely = az érzelemi tengely.
Az első táblázatban (keresztben) a számok mellett látható x-ek azt mutatják, hogy ön az élete
folyamán a legtöbb energiát az anyagiakra (pénz), fordítja. Mindez azt jelenti, hogy az ön számára
a legfontosabb életcél az anyagi biztonság megszerzése, elérése. A következő terület, amibe ön sok
energiát fektet, az a pálya, valamint az ápoltság, a szépség, és az egészséges életmód. Ön a
legkevesebb energiát az érzelmekre fordítja, bár úgy tűnik, hogy azok kevésbé fontosak önnek, de
ez nem így van, csak ön nem akar ebbe energiát fektetni, ennek elérését - fennmaradását a sorsra
bízza. Az írt jellemzést az ön születési adatai alapján készítettem, vagyis ez a születésekor fennálló állapot, az
önön múlik, hogy ezt így hagyja, vagy változtat önmagán!

Az alábbi, százalékban kifejezett adatok, megmutatják, hogy életének egyes területei mennyire
fontosak önnek. Önnél a fő súlypont a 8-as számon (anyagiak) van, ezt a 2. keresztben, 2 db nagy
X-el jelöltem. A következő súlypont a 7-8-9 függőleges tengelyen - jövő és nagy szerelmek száma
- van, ezt kék színnel - 9x jelöltem.
Az alábbiakban, %-os arányban láthatja, hogy életének 1-1 területe mennyire fontos önnek.
Vízszintes tengelyek:
1-4-7 = Az ön jelenlegi élete = 30%
2-5-8 = Az ön anyagi élete = 60%
3-6-9 = Az ön érzelmi élete = 10%
Függőleges tengelyek:
1-2-3 = Az ön múltja = 20%
4-5-6 =Az ön jelene = 20%
7-8-9 = Az ön jövője és annak céljai = 60%
Önnél a fő súlypont a 2-5-8 vízszintes tengelyen és a 8-as számon (jövő & anyagi világ) van.
Az említett tengely témája: az anyagi biztonság, a jövőbeli célok, önnek és későbbi családjának a
jövőbeli élete. A jövőt illetően önt az anyagiak foglalkoztatják leginkább, ugyanis anyagi
biztonságot szeretne önmagának és jövőbeli családjának. Ezért ön hosszú távú célokat szövöget és
döntéseit, gondolatvilágát erősen meghatározza a jövő lehetőségeinek keresése és kiaknázása.
Múlt: ön erősen kötődik a múltjához, nehezen váll meg a tárgyi, vagyoni örökségeitől, azok
nagyon fontosak önnek, mert úgy érzi, hogy így még jobban összetartozik a múlttal (szülők,
nagyszülők és egyéb szép emlékű nevelők, segítők).
Nehézségek: élete folyamán ön a jelenlegi és a jövőbeli érzelmi életének a területén - függőleges
7-8-9 & vízszintes 3-6-9 tengely metszéspontja - fog a legtöbb feladattal és nehézséggel találkozni.
Az érzelmek fennmaradásáért tenni kell, ön viszont nem kíván tenni, pedig az érzelmeket is ápolni kell, pl.
romantikával, kedvességgel és közös programokkal!
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Az ön betegséghajlamai:
Ön a Bak havában született, így hajlamos a térdek, bőr, gyomor és mellek, illetve a 3-as és a 6-os
számok jelhiányából kifolyólag, a jobb csípő és jobb láb (3), illetve a nemi szervek (6), továbbá
születésnapjának 7-es száma miatt, a bal szem, bal fül és bal kar megbetegedésére.
Elmúlás: ön ezt nem kérte, de erről amúgy is csak idős és/vagy beteg embereknél írok.
Mivel ön 7-es születésnapszámmal (25 = 2+5 = 7) rendelkezik, ezért az elsődleges kritikus életévei
a követezők: 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88. és a 97. életévek. Piros színnel jelöltem a
legkritikusabb életéveit. A fenti életéveiben (a pirossal jelzettekben fokozatosabban!)) fennáll az
elhúzódó és/vagy nehezen gyógyuló, (gyógyítható) betegség veszélye!
Másodlagosan kritikus életévei: 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31, 37, 40, 46, 49, az 55, 58, 64, 67, 73,
76, 82, 85, 91, és végezetül a 94. életévek. A másodlagos életévek kisebb jelentőséggel bírnak.
Vagyis, az egészségére nézve mindazok a sorsfordulók, amelyek az elsődleges vagy másodlagos
kritikus életéveivel megegyeznek, jelentőséggel bírnak. Tehát fő
őleg az elődleges kritikus
életéveiben, de leginkább a piros színnel jelölt életéveiben kell fokozottan vigyáznia az
egészségére!
Mi várható az adott életkorban:
G. Olga - 1987.12. 25
Évszám (sorsszám): 4
Hónapszám: 8
Napszám: 7
Az alábbiakban azt láthatja, hogy mely erő uralja önnek a 34 és 35 éves kora közti időszakát.
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Az ön 34 és 35 éves kora közti időszakát a Vénusz bolygó uralja (6-os szám).
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Most pedig lássuk 34 éves korától 35 éves koráig a 6-os számot.
Hatos szám:
Arra utal, hogy ön a szociális és a művészi törekvései révén sikert érhet el, olyan területeken, mint
pl. a zene, a költészet, a festészet, stb. A 6-os, a Vénusz bolygó száma, így azt is jelenti, hogy a
segítség a kedvese révén (ő lesz a múzsája) jön el, továbbá, hogy érdemes a cél érdekében
erőfeszítéseket tennie, mert azokat siker koronázza.
2022 - a 3-as személyes éve, és kiválóan alkalmas a szerelmi ügyekre, esküvőre, nászútra, illetve
egy hosszabb nyaralásra is. Ha van rá lehetősége, akkor most vegyen ki hosszabb szabadságot és a
kedvesével, de akár egyedül is, utazzon el hosszabb időre valamely önnek tetsző tájra, hiszen
kifejezetten most van itt a pihenés - feltöltődés és a szórakozás ideje!
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