Minta elemzés - J. K. - 1989.03.06 - életútja:
A boldogulás keretei, feltételei: a kölcsönös szerelemen alapuló házasság látszólag
beteljesítette az ön vágyait - azaz családot, érzelmeket és a (szülői háztól való) függetlenséget.
Az anyagi háttér összetevői: mire a kicsit jobb élethez szükséges anyagiak összejöttek volna a
család számára, rá kellett jönnie arra, hogy hiába lépett ki a szerencsétlen sorsot adó, bánattal,
gonddal, aggodalmakkal terhelt családi fészekből, a sorsa csak időlegesen fordult jobbra, mert
a férje egy gonosz és agresszív személyiség, és elkezdett tőle lelkileg eltávolodni.
A beindulás keretei: az addigi szerencsétlen, bánattal, gonddal, aggodalmakkal terhelt életből
(családjából) kilépett az általa szeretett férfi segítségével, és saját családot alapított, ám az
eddigiekhez viszonyítva csak látszólag fordult jobbra a sorsa és az élete.
Család és szülők: a családjában megélt negatívumokat (pl. a szülők alkoholizálása, az ebből
fakadó káosz, a szeretet, és a gondoskodás hiánya, stb.) semmiképpen sem kerülhette volna el,
ugyanis ez benne van a hozott sorsában, ezt jelen életében meg kellett élnie. (A karmánk és a
felállított élettervünk alapján mindannyian magunk választjuk meg a családunkat, azaz azt, hogy hova születünk! Ha ebben
netán tévedés esik, akkor a gyermek valószínűleg meg sem születik, vagy pedig csecsemőként meghal )

Alapított család: hiába kötött ön 2 x is házasságot, ugyanis ezekben a kapcsolatokban az ön
számára elérhetetlen a kölcsönös szeretet és boldogság, illetve az anyagi biztonság. A sorsa,
és az élete később jóra fordulhat, de a megoldás sajnos még várat magára.
Szüleivel - rokonaival való kapcsolata: a családból hozott (megélt, tanult) apakép alapján
választott férfivel való boldogsága, boldogulása csupán csak illúzió volt, ugyanis ez a férfi
természete, egyénisége miatt leküzdhetetlen akadályokba ütközött. A férjül választott férfi
iránt táplált vágya és reménye csak illúzió (volt), mivel ő az *apa szinonimája. (*hasonló
személyiség). A házasságában megélt, pokol és boldogtalanság így törvényszerű volt!
Szexualitás és gyermeknemzés: az első férj kizökkent nemi hajlama, alkoholizmusa,
durvasága és erőszakos magatartása annak személyiségéből fakadt. Mindez azt jelenti, hogy
idősebb leányának és fiának a depresszióra való hajlama örökletesek és nem a viharos
házasságának a következményei. Házasságában - párkapcsolatában önnek sajnos meg kell
élnie a szomorú, örömtelen szexualitást.
Biológiai állapot, esetleges betegségek: születetten hajlamos a betegségekre és a biztosítási
vonzattal járó balesetekre, de ha harmónia (remény, boldogság) „költözik” az életébe mindezt
elkerülheti.
Személyiségéből adódó összhatások - problémák melyeket önmagának okozott: a családjából
való, hirtelen és meggondolatlan kiválás, és X-el való családalapítása. Mindehhez hozzá kell
tennem azt is, hogy bár az X-el való kapcsolat és házasság hibás döntés volt, de ezt a hibát
erősen és nagymértékben generálta a neveltetése, családja, és az apjával - anyjával való még
csak megfelelőnek sem nevezhető, ugyancsak szeretethiányos kapcsolata.
Házasságban és tartós kapcsolatokban elfoglalt helye - szerepe: azzal kezdeném, nagyon hogy
úgy tűnik, hogy ön rendelkezik a rosszul választás (cseppet sem örvendetes) tudományával.
Ugyanis házasság és tartós kapcsolat terén (a múltban és a jelenben is) „sikerült” nagyon
rosszul választania. A házasságában nagyon hamar meg kellett élnie a korábbi helyzethez
viszonyított romlást, hanyatlást, továbbá a lelki és érzelmi problémákat, illetve a harmónia és
a boldogság hiányából eredő (ez gyengíti az immunrendszert) betegségeket is. Sajnos jelenlegi
kapcsolatában is hamar bekövetkezett a harmónia és a boldogság hiánya.
Tanács: kísérelje meg tudatosan meg és átélni az említett negatívumokat, és akkor egy
ösztönös átalakulás megy végbe önnél, így az örök optimizmusába és szinte soha el nem múló
reményébe „kapaszkodva” - visszaállíthatja önmaga belső harmóniáját és amint eljön annak
az ideje, újrakezdheti az életét. (Mindez igaz egy rossz és örömtelen házasság, vagy
párkapcsolat, illetve a kapcsolatban lévő érzelmek teljes halála esetén is, ugyanis ön un.
macskatermészet és mindig talpra áll!)
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Haláleset(ek) hatása az életére: bár azt a sorsot hozta magával, hogy a halálesetekből
profitáljon, gyarapodjon (pl. jogos örökség által) de nagyon oda kell figyelnie arra, hogy
házasság és párkapcsolat esetén az ilyen jövedelmeket tartsa meg szigorúan önmagának.
Illetve arra, hogy az említett jövedelem jogilag is be legyen biztosítva (pl. házassági szerződés
által, mely tartalmazza, hogy ki mit vitt a házasságba, illetve kimondja azt, hogy a felek
öröksége nem minősül közös szerzeménynek!) ugyanis ezek elmulasztása esetén egy válás
vagy szakítás alkalmával önt kisemmizhetik, azaz könnyen elveszítheti az örökségét!!
Az életútban lezajló jelentős változások - pl. utazások és a törvénnyel való kapcsolat:
kislányának a születése, illetve másik két gyermekével kapcsolatos jogi ügyek, melyeknél
átláthatatlan joghézag(ok) és összefonódások van(nak) ezeknek a kimenetele ismeretlen (előre
nem látható és nem tudható) mindenképpen óvatosságra van szüksége! (feltételezem, hogy az említett
rejtett problémák - melyekre vagy fény derül, vagy nem, azért állnak fenn, mert bevándorlók gyermekeiről van szó, és
bizonyos törvények értelmezhetők a család számára kedvezően, de kormányváltás esetén értelmezhetők kedvezőtlenül is)

Érvényesülés, elfoglaltság és a munkával való kapcsolat: sorsszerű az, hogy munka és a jobb
érvényesülés reményében a férjével egy Nyugat-Európai országba költözött (kivándorolt) és
ennek következtében a mai napig gyökértelennek érzi magát, azaz úgy érzi, hogy elveszítette
szeretet hazáját. Mivel odakint is szembesülnie kellett a férje pokoli természetével, ezért egy
másik férfi oldalán kilépett a házasságból, de ez csak részben oldotta és oldja meg a
problémáját.
A külvilágból eredő hatások lecsapódása - családalapítás,, és gyermekeinek a megszületése
megtörtént, de az életének a kedvező alakulása sajnos elmaradt. Azon események melyekre
nincs és nem is volt hatása: sorsszerű (azaz befolyásolhatatlan), hogy a családalapítás,, és
gyermekeinek a megszületése hozta kedvező hatások (életének a látszólagos rendeződése)
után hamarosan bekövetkezett a harmónia elvesztése és beállt az egész életére kiható romlás,
hanyatlás.
Az életét érő pozitív hatások minősége: idővel (ahogy a vetésnek és az aratásnak, ugyanúgy
mindennek megvan az ideje) a kislánya generál majd pozitív érzelmi hatásokat az életébe
(vagyis sok öröme lesz benne) illetve felszínre kerülnek (tudatosulnak) önben annak (ma még
rejtett) okai, hogy egyes csalódásokat és sorscsapásokat miért kellett megélnie. Mindez
segítheti önt abban, hogy végleg felülemelkedjen életének negatív történésein.
Barátaival, ismerőseivel és a környezetével való kapcsolata: mindenkor fényt, örömöt és
pozitív érzelmeket visz barátai és a környezete életébe, illetve anya lelkű (szerető,
gondoskodó) apaként segíti, támogatja azokat, akiknek nálánál rosszabbul megy sora.
Az életét érő negatív hatások minősége: rosszul választani tudni kell, hajdani hibás
társválasztása ma is rárezeg az életére, így hiába dolgozik sokat és szorgalmasan, az anyagi
téren való előrejutás (javuló életszínvonal) elmarad. E miatti „bánatát, szomorúságát” az anyai
örömök valamelyest ellensúlyozzák, illetve anyagi helyzetét az anyaságból kifolyólag kapott
juttatások javítják.
Pszichés állapot, azaz alaptermészet: derűs, szorgalmas és örökké bizakodó, mely átsegíti önt
az anyagi és egyéb veszteségeken, melyek bele vannak kódolva a sorsába. Idővel, ön erővel és
akarattal túllép ezeken és arra törekszik, hogy pótolja és elfelejtse a veszteségeket. Mindez
derűs, szorgalmas és örökké bizakodó természetéből kifolyólag sikerülni is fog önnek.
Helyzete a földi létben: férfias energiákkal - teremtő erővel és a saját erőből való boldogulás,
illetve a feltétlen érvényesülés képességével rendelkezik - de az életútján sok hátulról jövő
hamissággal és gonoszsággal kell megküzdenie. Továbbá a sors sok áldozatot,
megpróbáltatást és bűnhődést fog önre mérni (előző életeiből nehéz karmát hozott). De ön
(mint már írtam is) állandóan képes lesz arra, hogy önerőből talpra álljon.
-2-

Életének és sorsának azon területei és történései melyekre hatással lehet: kislánya
tanulásába, fejlődésébe fektetet energiák, a jövőben jelentősen megkönnyíthetik az ön életét.
Karma, áldozat, megpróbáltatás - javasolt a megélt csalódások és sorscsapások megértése és
zokszó nélküli elfogadása (ez azt eredményezi, hogy a karmikus események nem térnek többé
vissza önhöz). Párválasztás: az eddigi kapcsolatait át kell gondolnia, fel kell dolgoznia, hogy
tudja és lássa hol és mit rontott el, mikor és mit kellett volna másképp csinálnia, illetve kivel
nem szabadott volna kapcsolatot kialakítania és házasságot kötnie. Végül a tanulságok
leszűrésével kell párt választania. Barátai és ismerősei megválogatása - javasolt a
*gondolkodásnélküli segítségnyújtások megszűntetése, így jó pár gondtól és gonosz, hazug,
hamis és haszonleső embertől is megkímélheti önmagát. Pénzügyek - legyen tudatában annak,
hogy maga nem született anyagi bőségre és tanuljon meg jól bánni a pénzzel. (a viszonylagos
bőséget, mindig szűk napok fogják követni!)
a *gondolkodásnélküli segítségnyújtások megszűntetése: ha maga olyannak segít, akinek nem lenne szabad,
akkor átveszi annak a karmáját, ő előbb - utóbb kap helyette másikat, maga pedig megnehezítette a saját sorsát! (az, hogy
valaki önhibáján kívül került egy nehéz helyzetbe, még nem jelenti azt, hogy ezzel nem a karmáját törleszti!)

Summa - summarum: bár ön nehéz sorsot hozott, melynek hatása a születésétől a
gyerekkorán át napjainkig kíséri, de ezen odafigyeléssel és a múlt hibáiból való tanulással,
illetve bölcs, körültekintő döntéssel sokat könnyíthet. Sorsával való megbirkózáshoz ön az
önerőből való talpra állás és regenerálódás képességét, illetve derűt, optimizmust és mindent
átható reményt kapott.
Az elemzés valós személy részére készült, de a diszkréció miatt a nevet és a születési adatokat
megváltoztattam!
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