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Hogyan válik a születési
elemzés az életed
használati útmutatójává?
a hatékony önismeret elsõ lépései

Amikor veszel egy TV-t, akkor biztosan adnak hozzá egy használati
utasítást. Ebbõl röviden, tömören megtudhatod, hogy milyen
lehetõségeid vannak, hogyan használhatod a készüléket. Amikor
megszülettél, akkor édesanyád nem kapott ilyen leírást. Sõt, amikor
átvetted az elsõ személyi igazolványod, akkor te sem kaptál ilyet. Ez egy
nagy hiányosság, mivel ahány ember él ezen a földön, annyiféleképpen
mûködik. Mindenkinek megvannak a saját lehetõségei, képességei és
korlátai.
Ezek a ismérvek azok, amik mentén zajlik az életed. Ezeknek a
segítségével reagálsz a mindennapok történéseire, hozod meg
döntéseid. Ahhoz, hogy feltáruljanak számodra azok a szabályok, amik
az életedet irányítják, szükséged van egy használati útmutatóra. Egy
használati útmutatóra, saját magadhoz, amibõl megismerheted azokat a
lehetõséget, amiket az életed tartogat számodra.
Ami miatt még sem kell reklamálnod a Teremtõnél a használati utasítás
hiánya miatt, az a lehetõség, amit a születési dátumod tartogat
számodra. Ha megfelelõen tudsz olvasni a születésed napjában, akkor
kézhez kapod az életedhez írt használati utasítást is. A születési
dátumod nem más, mint egy lenyomat, egy bélyegzõ, ami tartalmazza
azoknak a hatásoknak az összességét, melyeknek eredõje a születésed
pillanatában érvényesült.

Ezek a hatások az életedre "rányomták" a bélyegüket. Ezért Földi
létezésed folyamán az állandóan változó lehetõségekre és élményekre a
születéskori lenyomatod hatására fogsz reagálni. Ezt a lenyomatot,
egyszerûen típusnak vagy karakternek is nevezhetjük.
Testi, lelki, szellemi és még sok más értelemben bizonyos
embertípushoz tartozol. Ez persze nem azt jelenti, hogy pontosan
mindenre ugyanúgy fogsz reagálni, mint más ugyanebbe a csoportba
tartozó ember. De egy bizonyos helyzetre adott válaszotok sokban
hasonlítani fog. Ezek alapján benned is felmerülhet egy logikus kérdés.

Minden ember, aki ugyanazon
a napon született egyforma?
A válasz igen is és nem is. Természetesen, még a fél perc eltéréssel
született egypetéjû ikrek sem egyformák teljesen, sem viselkedésben,
sem pedig megjelenésben. A kielégítõ válasz erre a kérdésre az lehet,
hogy az egy napon született emberek sok helyzetben hasonlóan
reagálnak. Ennek ellenére nem egyformák, ugyanannak a típusnak más
és más aspektusát képviselik. Ez azt jelenti, hogy egy típusnak is több
arca is lehet. Gondolj csak a pénzérmére, aminek legalább két oldala
van.
Egy típusnak is legalább két arca van. Ez a két variáció, ami egyetlen
témakörhöz tartozik, a két véglet. A legszélsõségesebb variációk között
számtalan, árnyalataiban különbözõ pont található. A két végletet
összekötõ út közepén pedig a tökéletesen kiegyensúlyozott állapot
található. Meglehet, találsz benne olyan kijelentéseket, amiket úgy érzel,
hogy nem száz százalékban igazak rád. Ez se lepjen meg, próbálj a
dolgok mélyére ásni, tedd fel magadnak a szükséges kérdést:
"TÉNYLEG ILYEN VAGYOK?".

Mivel egy ember nem csak egyféleképpen sorolható típusokba, hanem
különbözõ szinteken, mint például a gondolkodás, az érzelmek és a
cselekedetek - hogy csak a legalapvetõbbeket említsem - , így ezek a
szintek is különbözõ módon hatnak egymásra. Így még az egy napon
születettek között is igen jelentõs különbségeket eredményeznek.

Hogyan olvassam ezt
az elemzést?
Az a személyre szabott számmisztikai elemzés, amit most a kezedben
tartasz nem más, mint egy HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ! Egy olyan leírás,
ami tartalmazza a benned rejlõ lehetõségek és korlátok legsarkalatosabb
pontjait. Ez az elemzés a kiindulópontja egy olyan önismereti munkának,
ami elvezet oda, hogy képes legyél felismerni azokat a lehetõségeket,
amiket kihasználva teljesebb életet élhetsz.
Azáltal, hogy felismered a korlátaid, és hiányosságaid képessé válhatsz
arra, hogy megbékélve saját magaddal egy sokkal kiegyensúlyozottabb
életet élhetsz. Persze egy ilyen munka sok idõt vesz igénybe, sok
fáradtsággal, nagy felismerésekkel jár. Az egyetlen biztos pont pedig az,
hogy egy TELJESEBB ÉLET megéri befektetni ezt az energiát.
Meglehet, hogy ebben az elemzésben ellentmondásokra bukkansz majd.
Van, hogy ellentmondó jelentéseket olvasol. Lehet, hogy meglepõdsz
ezen, de gondolj csak bele, hogy hány ellentmondás van a saját
életedben. Hány összeegyeztethetetlen gondolatod van önmagaddal
szemben? Ezeket képtelen vagy egyik napról a másikra feloldani. Egy
elemzéstõl sem várhatod el, hogy ellentmondásoktól mentes legyen,
hiszen semmi mást nem tesz, mint tükröt tart eléd. "EZ VAGY TE!"

Ha õszinte vagy önmagához az igaz válaszok megdöbbentõek tudnak
lenni. Használd ezt az elemzést egy gondolatébresztõnek. Idõrõl, idõre
vedd elõ és olvasd el újra. Így megláthatod, hogy mik azok a területek,
ahol képes voltál elõre lépni, és hol vannak olyan feladatok, amiken még
dolgoznod kell.

Ne csak olvasd az elemzést!
Adj választ a az egyes fejezetekben feltett kérdésekre is magad számára,
mert fontos, hogy az önismereted a saját válaszaid megtalálásával válik
egyre teljesebbé.
Az elemzés során a számmisztika rendszere által adott válaszokat kapod
meg életed legfontosabb kérdéseire, de ezeket inkább kiindulási alapnak
tekintsd a további önismereti munkádhoz. Fogalmazz meg magad
számára további kérdéseket a gondolkodás törvénye kapcsán és
igyekezz megadni rá a saját válaszaidat is.
Ehhez kívánok neked nagyon jó olvasást, és sikeres önismeretet
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A boldogság képlete
A boldogság képlete az életed hét törvényének egymásból következõ
láncolata, ami kódolva van a születési dátumodban. A születési dátumod
számmisztikai képletének elkészítés során kapott számértékek
határozzák meg az életed hét törvényét. A törvények megismerése és
megfelelõ sorrendben történõ alkalmazása elengedhetetlen a sikeres és
boldog életed szempontjából.
A boldogság képletében szereplõ hét törvény egymásra épül és
felbonthatatlan sorrendet alkot. Az elsõ törvény mindig meghatározóbb
az életed szempontjából, mint a második, a második meghatározobb,
mint a harmadik. A hét törvény egymásnak alárendelt igazságok az
életedben, aminek megismerésével egyben felelõsséget is vállalsz azok
betartásáért.

A hét törvény megismerése nem csak kötelesség,
hanem felelõsség is
A hét törvény megismerése után többé nem hivatkozhatsz arra, hogy
nem tudsz róla, hogy milyen belsõ erõk mûködtetik az életedet. Ha
megismerted a törvényeket, akkor többé nem hivatkozhatsz a véletlen
balszerencsére és nem várhatsz többé a szerencsés véletlenre sem az
életeben.
Ettõl a pillanattól fogva egy olyan különleges beavatásban van részed,
mely egyszer és mindenkorra a kezedbe teszi az életed felett gyakorolt
irányítás felelõsségét. Ha készen állsz rá, hogy az ebben az elemzésben
olvasottak után felelõsséget vállalj azért, hogy megtedd a szükséges
lépéseket, akkor csodák fognak történni az életedben és elindul egy
olyan hosszútávú változás melynek eredménye kizárólag azon múlik
mennyi bátorság van benned arra nézve, hogy a lehetõ legnagyobb
lépéseket megtedd önmagadért.

A három alap törvény
A szellem, a lélek és a test törvényei
Ez a törvény meghatározza az
alapkarakteredet,a
1.A gondolkodás törvénye:
gondolkodásmódodat. A gondolkodás
A születési év számából eredõ törvénye megmutatja számodra, hogy az
törvény
életedben melyek azok az egyetemes
értékek, amikre különös figyelmet kell
fordítanod egész életed során
Ez a törvény meghatározza a belsõ
személyiséged, az érzelemvilágod. Az
érzelmek
törvénye
megmutatja
2.Az érzelmek törvénye: A
számodra, hogy mik azok a belsõ
születési hónap számából
hajtóerõk, mi az a legfontosabb
eredõ törvény
motiváció, ami az egész életed során
belülrõl fût téged, mint az életed
hajtómûve.
Ez a törvény meghatározza, hogy
miképpen nyilvánul meg a belsõ
személyiséged a külvilág felé, milyen a
3.Az egyéniség törvénye: A viselkedésed, milyen szokásaid vannak.
születési nap számából eredõ Az egyéniség törvénye megmutatja,
törvény
hogy miként nyílvánítod ki a külvilág
számára azokat az értékeket és a belsõ
hajtóerõket,
amik
az
életed
szempontjából meghatározóak

Az egyensúly tövényei
A tanító és támogató erõk törvényei

4. A lehetõségek törvénye: A
születési képlet hiányszámaiból
számából eredõ törvény

5. Az erõforrások törvénye: A
születési képlet többlet számaiból
számából eredõ törvény

Ez a törvény meghatározza, hogy
melyek azok a területek az
életedben, amikkel kapcsolatos
értékítéledet fejlesztened kell. A
lehetõségek törvénye megmutatja
számodra az életed gyenge
pontjait, amelyek fejlesztésével
hatalmas lehetõséget kapsz az
élettõl. Ezek a lehetõségek olyan
tanulási
feladatok
számodra,
melyek elvállalásával megnyílnak
számodra az élet titkos ajtai.
Ez a törvény meghatározza, hogy
mik azok a képességek, amik
segítenek
betölteni
a
földi
küldetésedet.
Az
erõforrások
törvénye, megmutatja azokat az
erõket,
amik
átsegítenek
a
nehézségeket, ami segítenek az
életed kihívásainak megoldásában.
Olyanok ezek, mint a varázserõk,
amiket ajándékba kaptál az élettõl,
hogy könnyebben boldogulj az utad
során.

Az út törvényei
A vállalt küldetésed törvényei
Ez a törvény meghatározza, hogy mi
az út, amin keresztül képes vagy eljutni
a földi céljod beteljesítéséhez. Az
életút törvénye megmutatja számodra,
6.Az életút törvénye: Az
hogy
milyen
kihívásokkal
és
összesített életút számból eredõ
nehézségekkel kell az életed során
törvény
szembenézni. Azt is megtudhatod
belõle, hogy mi az, amit meg kell
tanulnod az életed során és mi az, amit
te magad tanítasz életeddel a világnak.
Ez a törvény azt mutatja meg, hogy mi
a feladatod, amit életed során be kell
töltened, mi az a küldetés, amit a
születéseddel felvállaltál és, aminek a
7.A küldetés törvénye: Az
beteljesítésére egész életed során
összesített küldetés számából
törekedned kell. A küldetés törvénye
eredõ törvény
nem egy elérendõ cél, hanem egy
folyamatosan végzendõ emberi
feladat, amivel a világ mûködéséhez
járulsz hozzá.

Íme a születési dátumod
számisztikai képlete
Benne az életed 7 törvénye
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Hiányszám(ok) - Lehetõség(ek): 3,8
Többletszám(ok) - Erõforrás(ok): 1,6,7,9

1. A gondolkodás törvénye
A gondolkodás törvénye az életed elsõ számú törvénye, azt jelenti, hogy
a gondolkodásod meghatározza az egész életedet. Amire eleget
gondolsz, amivel a legtöbbet foglalkozol az életed során, olyanná válik az
életed. Sokan úgy gondolják, hogy a körülményeik áldozatai és
nincsenek hatással az életük alakulására. Ha ismered a gondolkodás
törvényét, akkor azt is tudod, hogy a gondolataiddal képes vagy úrrá
lenni az életed eseményein és az életed történésein.
A gondolataid olyanok, mint a számítógépén futó programok, amelyek
folyamatos utasítást adnak a tudatalattid számára arra nézve, hogy a
gondolatok tárgyát a valóságban megvalósítsák. Minden alkalommal,
amikor sokat foglalkozol egy gondolattal legyen az számodra kedvezõ,
vagy kedvezõtlen valójában azon dolgozol, hogy létrehozd a saját
valóságodat.
A gondolkodás törvénye megmutatja számodra, hogy miként látod a
világot és mik az a legfontosabb értékek számodra, amikre a legnagyobb
hangsúlyt kell fektetned az életed során. Ha a gondolataid harmóniában
vannak a látásmódoddal és a legfontosabb értékeiddel, akkor képes
leszel irányítás alatt tartani az életed, ezért törekedj rá, hogy mindig szem
elõtt tartsd a gondolkodás törvényét.

Ne feledd, a gondolataid meghatározzák az életed történéseit!

6 - Fantáziadús gondolkodással
rendelkezel
Hogyan látod a világot?
Rendkívül vizuális típus vagy, aki képes maga elõtt látni bármit, amit
kigondol. Ezt úgy hívják, hogy teremtõ képzelet, ami a nagy és forradalmi
dolgokat hozza létre a világban. A fantázia, amivel rendelkezel a
kreativitás egyik formája is, hiszen nem csak ötleteid vannak, hanem a
"lelki" szemeid elõtt már látod a megvalósult álmodat is. Ha egy könyvet
olvasol, vagy egy történetet hallasz valakitõl, úgy látod magad elõtt az
eseményeket, mintha egy moziban ülnél. Ez a képességed nagy
álmodozóvá tesz téged, aki elõtt mindig vágyainak képe lebeg. Jó
érzéked van a szépséghez, a színharmóniákhoz, ami nagyon jó ízlést
eredményez.
Egy igazán fantáziadús, kreatív ember vagy, akinek fantasztikus a
képzelõereje. Minden nap szánj idõt arra, hogy a képzeleted szárnyán
újabbnál, újabb dolgokat fedezz fel. A képeket, amiket magad elõtt látsz,
írd le, vagy rajzold le, mert lehet, hogy csak egyszer kapod meg õket.
Amellett, hogy sokat álmodozol mindig fordíts figyelmet az élet
gyakorlatias oldalára is, ha lehet, akkor inkább azokat a feladataidat vedd
elõre, amiket ilyen szempontból nehezen viselsz, utána több idõd marad
az álmodozásra. Tölts minél több idõt azokkal, akik fontosak neked, egy
meghitt beszélgetés feltölt erõvel a mindennapjaidhoz
Képes vagy a teremtõ képzeleted által megjelenített képeket
valósággá változtatni?
Szoktál idõt szánni a korlátoktól mentes álmodozásra?
Milyen mértékben fontos számodra a jó ízlés?

Mik a számodra legfontosabb értékek az életben?
Számodra az életben a hozzád közelálló emberek, a legközelebbi
családtagjaid és a barátaid a legfontosabbak. Szeretnél gondoskodni
róluk, a közeledben tudni õket. Ha szükségük van rád, akkor csak egy
szavukba kerül és segítesz nekik. Szeretnéd tudni, hogy semmiben nem
szenvednek hiányt.
Fontos számodra, hogy legyen egy biztonságot nyújtó meleg otthonod,
ahová mindig hazatérhetsz és megpihenhetsz. Szeretnél mindig
szépséget és harmóniát látni magad körül és ez mindenben kifejezõdik,
ami körül vesz téged a tárgyaidtól kezdve a ruházkodásodig.
Kik azok az emberek, aki a legközelebb állnak hozzád?
Hogyan gondoskodsz, azokról, akik a legfontosabbak?
Milyen szereped tölt be az életedben a harmónia?

Milyen lehetséges problémáid adódhatnak a
látásmódodból?
Problémát okozhat az életedben, hogy nagyon sokat ábrándozol és így
elkerülik a figyelmed az élet gyakorlatias részletei, gyakran nem is
figyelsz oda ha beszélnek hozzád. Hajlamos vagy egy kissé naív,
szentimentális álomvilágban élni.
Olyan vagy, mint aki folyton egy rózsaszín szemüveget visel és ezen
keresztül szemléli a világot. Emiatt elõfordulhat, hogy nem akarod
meglátni a dolgok valódi oldalát, emiatt átvernek, megkárosítanak, vagy
egyszerûen kihasználnak téged.

Képes vagy a hétköznapokban az élet gyakorlatias oldalára is
figyelmet fordítani?
Hajlandó vagy meglátni a racionális valóságot is?
Volt már rá példa, hogy az álmodozásod miatt kár ért téged?

Hogyan járul hozzá a látásmódod a munkád
sikeréhez?
Olyan munkaterületet érdemes választanod, ahol maximálisan
kihasználhatod a rendkívüli vizualitásod és jövõbe látásod. Olyan terület
ideális számodra, ami kreativitást igényel, nem csupán mechanikus
feladatvégrehajtást. Képes vagy olyan jövõbeni lehetõségeket
észrevenni, ami a szakmád számára elõrelépést jelentenek. Olyan
megoldásokat találsz, amik szebbé és könnyebbé teszik a munkát.

Milyen hatással van a látásmódod a
párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor bizonyára szereti benned, hogy mennyire
romantikus alkat vagy, akinek fontos a család és az otthon melege.
Számodra is fontos, hogy olyan társat találj, aki mellett biztonságban
érezheted magad és aki nem csak a te gondoskodásodra számít, hanem
õ is gondoskodik rólad.
Ami problémát okozhat egy kapcsolatban számodra, hogy néha
túlságosan is a fellegekben jársz és elveszíted a realitás érzékedet. A
hétköznapokban gyakran megfeledkezel elvégzendõ feladatokról, ha
társad szól hozzád, akkor meg sem hallod.

2. Az érzelmek törvénye
Az érzelmek törvénye az életed második törvénye, azt jelenti, hogy
amiben eléggé hiszel annak erõt adsz ahhoz, hogy valósággá váljon az
életedben. Ez a törvény megmutatja számodra, hogy milyen érzelmi
töltéssel erõsíted fel a gondolataidat. Az érzelmek az életed belsõ
hajtóerõi, olyanok számodra, mint az üzemanyag, ami visz elõre téged az
életed során.
Az érzelmeid elõsegíthetik a vágyaid beteljesülését, de meg is
akadályozhatják azt. Gondolj csak egy egyszerû példára, amikor vidám
és jókedvû vagy, akkor szinte nem ismersz lehetetlent az életedben, úgy
érzed bármire képes vagy. Ez valójában így is van. Amikor lehangolt és
rosszkedvû vagy, akkor még azok a dolgok is sokkal nehezebben
mennek, amikkel máskor könnyen megbirkózol.
Az érzelmek törvénye megmutatja számodra, hogy mi az az érzelmi
hajtóerõ, ami téged feltölt erõvel és képes az utadon tartani, hogy mindig
a legtöbbet tudd kihozni magadból. Azért fontos, hogy megismerd ennek
a törvénynek az üzenetét, mert akkor tudni fogod, hogy mi az, aminek
jelen kell lennie az életedben, hogy jól érezd magad a bõrödben, jókedvû,
optimista és energikus legyél.
Ne feledd, az érzelmeid meghatározzák mire leszel képes az életben

1 - Szenvedélyes lelkületû vagy
Milyen érzelmi karakterrel rendelkezel?
Rendkívül tüzes, lobbanékony ember vagy, nagyon magas hõfokon éled
az életed. Tele vagy energiával, lelkesedéssel. Ahol csak megjelensz, ott
garantáltan hatással vagy a jelenlévõkre. Mindenbe, amit csinálsz
nagyon sok lendületet és nagyon intenzív érzelmeket viszel. A teljes
egyéniségedet beleviszed mindenbe, amibe belevágsz. Szeretsz egész
emberként, szívvel, lélekkel részt venni abban, amit csinálsz.
Rednkívüli tûz hajt belülrõl, amit csak akkor leszel képes egyensúlyban
tartani, ha minõségi módon be tudod fektetni ezt az energiát. Ehhez
konkrét célokra, tervekre van szükséged az életedben. Javaslom, hogy
végezz rendszeresen intenzív testmozgást annak érdekében, hogy a
benned lévõ fölös energiát ilyen módon izzadság formájában tudd
levezetni. Ellenkezõ esetben sok belsõ feszültséggel kell szembenézned
a felhasználatlan energiák miatt.
Képes vagy e ezt a rendkívül intenzív érzelmi energiát szabadon
megélni?
Képes vagy e a benned levõ lendületet minõségi módon befektetni
és hasznos energiává alakítani?
Valóban tudsz e szívvel, lélekkel részt venni abban, amit csinálsz?

Mi a legfontosabb hajtóerõ az életedben?
A legfontosabb hajtóerõ számodra, ha független lehetsz. Ha elegendõ
önállóságot hagynak neked, akkor bármire képes vagy, szívvel, lélekkel
kihozod magadból a maximumot. Számodra a függetlenség érzése a
legnagyobb motiváció. Ha túlzottan irányítani akarnak, akkor elveszted a
lelkesedésed.

Valóban motivál e téged a függetlenség?
Képes vagy e megélni a függetlenséget?
Tudod e te irányítani az életed, vagy mások irányítanak téged?

Milyen lehetséges érzelmi problémákkal kell
szembenézned?
A rendkívül intenzív érzelmi energia egyben azzal is jár, hogy gyakran
szinte égetsz magad körül. Vannak, akik úgy érezhetik, hogy már-már
egy kicsit sok belõled. Ha ezt az energiát nem tudod megfelelõképpen
levezetni, vagy kontroll alatt tartani, akkor robbanásig feszülhet benned,
ami sokszor olyanokon csapódik le, akiket a legkevésbé sem akarnál
bántani.
Nagyon hirtelen és agresszív módon tudsz reagálni a téged érõ
sérelmekre vagy támadásokra, de amilyen gyorsan jön a haragod, olyan
gyorsan el is múlik. Mivel mindent nagyon gyorsan csinálsz, ezért
nehezen viseled a nálad lassabban reagáló embereket, ezért nagyon
türelmetlen tudsz lenni.
Tudod e kontrollálni, vagy levezetni a benned lévõ intenzív érzelmi
energiát?
Képes vagy e uralkodni az érzelmeiden, vagy egyszerûen hagyod,
hogy elszabaduljanak az indulataid?
Gyakorlod e a türelem képességét, vagy átgyalogolsz a nálad
lassabb embereken?

Hogyan járulnak hozzá hajtóerõid a munkád
sikeréhez?
Az ideális az, ha a lehetõ legnagyobb mértékben önállóan tudsz dolgozni.
Akkor tudod a legtöbbet kihozni magadból, ha kiharcolsz magadnak
egyfajta szabad mozgásteret, amin belül magad rendelkezel az idõddel.
Az a legjobb ha teljesen a magad ura tudsz lenni, vagy vezetõvé tudsz
válni a saját területeden, mert akkor te diktálhatod a feltételeket.
Ha csapatban dolgozol, akkor meg kell tanulnod türelmet tanúsítani a
többi csapattag felé, és persze ebben az esetben is az a legjobb, ha te
lehetsz a csapat vezetõje. Kiválóan tudsz lelkesíteni másokat, a benned
lévõ intenzív energiákból bátran adhatsz másoknak is.

Milyen hatással vannak az érzelmeid a
párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor õt jó eséllyel az erõs szenvedélyed ragadta
magával, ami melegen tartja a kapcsolatot, de ugyanakkor veszélyeket is
rejt magában. Nagy átéléssel és hihetetlen érzelmi intenzitással veszel
részt a kapcsolataidban.
Hajlamos vagy érzelmileg uralkodni a másikon. Egy érzelmileg nálad
gyengébb társ, úgy érezheti, hogy melletted megszûnik létezni.
Gyakorlatilag teljesen kitöltöd a rendelkezésre álló teret, így a másiknak
már nem sok jut belõle.

3. Az egyéniség törvénye
Az egyéniség törvénye életed harmadik törvénye, azt jelenti, hogy
minden amit az életed során teszel egy-egy tégla életed építményében.
Az egyéniségedet nagyban meghatározza az elsõ két törvény, vagyis a
gondolkodásod és az érzelmeid, vagyis a motivációd. Gondolkodásod és
motivációid hatására szokásokat alakítasz ki az életedben arra nézve,
hogy mit hogyan csinálsz, milyen lépéseket követsz. A szokásaid
összessége határozza meg az egyéniségedet.
Ahhoz, hogy sikeres és boldog életed legyen sikeres szokásokra van
szükséged. A sikeres szokások támogatják, hogy az életed során a
számodra legfontosabb értékek érvényesüljenek és kifejezésre
kerüljenek az érzelmeid. Akkor vagy összhangban saját egyéniségeddel,
ha semmilyen módon nem próbálod manipulálni a viselkedésedet, nem
akarsz szerepet játszani mások elõtt, hanem képes vagy önmagad
korlátozása nélkül szabadon kinyilvánítani az akaratodat.
Az egyéniség törvénye megmutatja számodra, hogy milyen körülmények
között tudod a leginkább önmagadat adni. Az egyéniség törvénye segít
számodra kialakítani azokat a sikeres szokásokat, amik az életben
sikeressé és kiegyensúlyozottá tesznek téged. Nagyon sokan egész
életükben szerepeket játszanak, ezért valódi egyéniségük tartósan rejtve
marad. Ha szélsõséges helyzetbe kerülsz, amikor ösztönösen reagálsz
egy helyzetre, akkor egészen biztosan eredeti egyéniséged érvényesül.
Érdemes felidézni, hogy mikor kerültél olyan "veszély" helyzetbe, amikor
már nem volt lehetõséged szerepet játszani és valódi egyéniséged
ösztönösen felszínre kerülhetett.
Ne feledd, a sikeres és boldog embereknek elfogadják és megélik a
saját egyéniségüket

9 - Alázatos egyéniség vagy
Milyen egyéniséggel rendelkezel?
Nagyon alázatos, humánus egyéniség vagy. Mindig törekszel rá, hogy
amit teszel az sokak javát szolgálja. Nem vagy egy feltûnõ egyéniség,
inkább amolyan szürke eminenciásként szeretsz beleolvadni a tömegbe
a hétköznapokban. Ugyanakkor sokszor észrevétlenül is nagyon sokak
életéhez nyújtasz segítséget. Cserébe nem vársz ünneplést, vagy
kitüntetést. Ha kérnek tõled, akkor nagyon nehezen mondasz nemet.
Sokszor jóval többet adsz, mint amennyit visszakapsz belõle.
Nagyon szerény, alázatos egyéniség vagy. Szeretnél segítségére lenni
az embereknek egy magasztos eszme szolgálatában, ezért a mások
érdekeit sokszor a magadé elé helyezed. Meg kell azonban tanulnod
nem csak adni, hanem kérni és elfogadni is, mert ha nem tudsz mibõl
feltöltekezni, akkor adni sem fogsz tudni másoknak!
Mit jelent számodra az alázat?
Kik azok, akiknek segíted az életét?
Tudsz önzetlenül adni?

Hogyan cselekszel, milyen szokásaid vannak?
Küldetés tudattal rendelkezel, szereted tudni, hogy amit teszel, annak
egy magasabb rendû célja és értelme van. Önzetlenül cselekszel az
emberek érdekében. Ha bajban lévõ embert látsz szinte kérés nélkül a
segítségére sietsz. A saját érdekeidet képes vagy háttérbe szorítani,
hogy azokért tehess, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az esetek
többségében egyedül cipeled a terheket, méghozzá zokszó nélkül.

Mi az a magasabb cél az életedben, amit szolgálsz?
Hogyan segítesz azoknak, akik nehéz helyzetben vannak?
Milyen ügyekért szorítod háttérbe a saját érdekeidet?

Milyen problémák adódhatnak az egyéniségedbõl?
Az alázatos egyéniséged árnyoldala, hogy sokszor nem tudod érvényre
juttatni az akaratod és akkor sem tudsz nemet mondani, amikor kellene.
Emiatt sokan kihasználnak téged és visszaélnek a bizalmaddal. Mivel az
emberek ösztönösen érzik a segítõkészségedet, ezért hajlamosak rád
zúdítani a feladatokat, amiket akkor is elvállalsz, ha az utolsó erõddel kell
elvégezned. Az is problémát okoz, hogy soha nem kérsz segítséget,
minden problémát egyedül akarsz megoldani, emiatt gyakran sokkal
többet vállalsz magadra mint kellene.
Képes vagy nemet mondani és érvényesíteni az akaratod?
Hogyan kezeled az olyan kéréseket, amiket szeretnél inkább
visszautasítani?
Tudsz segítséget kérni, ha olyan problémád van, amit egyedül nem
tudsz megoldani?

Hogyan járul hozzá az egyéniséged a munkád
sikeréhez?
Akkor lehetsz sikeres a munkádban, ha hivatásoddá teszed a
segítségnyújtást és a szolgálataidat minél több emberhez eljuttatod. A
munkád során olyan emberi szempontokat helyezel elõtérbe, amik mellett
sokan szó nélkül elmennének.

Hivatásodnak egy magasabb eszmét kell szolgálnia, ahhoz, hogy igazán
azonosulni tudj vele. Tevékenységeddel a fáklyahordozó szerepét töltöd
be, képes vagy a legnehezebb helyzetekben is rávilágítani a probléma
gyökerére, megmutatva a megoldás lehetõségét.

Milyen hatással van az egyéniséged a
párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor bizonyára azt szereti benned, hogy nagyon emberi,
nagyon szerény vagy, mégis vannak elveid, amikhez az egész életed
igazodik. Számodra nagyon fontos, hogy a kapcsolatodnak is legyen egy
eszménye, amiért mindketten küzdötök. Azt szereted, ha társad is
azonosul azokkal az ideákkal, amiket te fontosnak tartasz.
Ami problémát okozhat közöttetek, hogy gyakran túlságosan háttérbe
szorítod az igényeidet, pedig neked is szükséged van a szeretetre és az
odafigyelésre, de ezt egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán teszed
szóvá. Ez elfojtott feszültségeket okozhat közöttetek. Meg kell tanulnod
kinyilvánítani, amire vágysz, nem várhatod, hogy a társad
gondolatolvasóként kitalálja mire lenne szükséged!

4. A lehetõségek törvénye
A lehetõségek törvénye, azokat az életterületeket jelzik, ahol az
értékítéleted nem megfelelõ. Ezeken területeken gyakran egyik végletbõl
a másikba esel, mert nem találod az egyensúlyt. Ezek az életedben a
legfontosabb leckék, olyan tanulnivalók, amiket mindenképpen el kell
sajátítanod, hogy sikeres és boldog életet élhess. Ezeken a területeken
találkozol a legtöbb nehézséggel, gyakran úgy érezheted, hogy kerülnöd
kell az olyan helyzeteket, ahol ezekkel a témákkal szembesülnél. Ennek
azonban éppen az ellenkezõje igaz, csak az ilyen nehéz helyzetek által
válik elsajátíthatóvá az adott életterület leckéje.
A lehetõségek törvénye az egyensúly törvényeinek csak egyik oldala, ami
megmutatja számodra az életed leggyengébb pontjait, amik
fejlesztésével az élet a siker lehetõségét teszi a kezedbe. Ha megérted a
lehetõségek törvényének üzenetét, akkor rá fogsz jönni, hogy ezen az
életterületen van számodra a legnagyobb elõrelépési lehetõség. Ha
megfelelõ hangsúlyt fektetsz a fejlõdésre ezen területen, akkor az élet
mindent megad számodra, amire vágysz, hiszen az egyik legfontosabb
feladatod az életed során, hogy egyensúlyt teremts. Az egyensúly egyik
oldal a gyengeségeid fejlesztése.
A lehetõségek törvénye olyan az életedben, mint egy bezárt kincsesláda,
aminek a felnyitása ajándékok tömkelegét hozza el számodra. Olyan
siker lehetõsége ez az életedben, ami semmilyen más módon nem
érhetõ el, kizárólag a hiányosságaid fejlesztésével és ezáltal az életed
potenciális lehetõségeinek kiaknázásával.
Ne feledd a gyengeségeiddel való szembenézés életed egyik
legnagyobb lehetõsége

3 - Az adás és elfogadás egyensúlya
Egyensúlyt kell találnod az önkifejezés kérdésében. Egyszer túl sokat
beszélsz, néha feleslegesen, állandóan te akarsz a középpontban lenni
és nem tudod elviselni, ha nem magadról beszélhetsz. A másik oldalról
pedig harapófogóval kell kihúzni belõled minden mondatot. Bizonyos
esetekben kerülöd az emberek társaságát, fõleg, ha új szituációba
kerülsz inkább visszavonulsz. Gyakrabban kellene társaságba járnod.
Meg kell tanulnod a kommunikáció aranyszabályait. Legyél a közösség
szórakoztatója, tanítója és példaképe.
Fejlesztened kell a fantáziád. Végezz kreatív önkifejezést biztosító
tevékenységet. Zenélj, táncolj, fess, rajzolj, vagy írj! Ezek mind képesek
kihozni a benned lévõ kreativitást. Adj többet magadra, gondolkodj
pozitívan, és áraszd el környezeted is pozitív gondolataiddal.
Önszeretetet és a szeretet elfogadását is meg kell tanulnod, hiszen csak
így fogsz tudni másoknak is adni belõle. Elõfordul, hogy nem tudod
kezelni az elfogadás és befogadás kérdését. A másik végletben pedig
korlátlanul beengedsz mindent és mindenkit, túlságosan nyitottá és
védtelenné válsz. Az adás és elfogadás egyensúlya az, amit meg kell
tanulnod. Ne feledd, hogy aki adni tud, annak elfogadni is meg kell
tanulnia, és ez fordítva is igaz.

Milyen problémáid lehetnek a munkád során?
A munkád során gondot okozhat, hogy egyrészrõl nagyon nehezen nyílsz
meg az új emberek felé, ugyanakkor, ha megtalálod a helyed, akkor
túlságosan saját magad körül forognak az elképzeléseid, ezért nem
hallgatsz meg, nem veszel figyelembe másokat. Ilyenkor a munkád már
csak a saját önkifejezésedrõl szól, ami mindenképpen hátrány lehet, még
akkor is, ha önálló ember vagy, mivel figyelmen kívül hagyod azok
igényeit, akiknek a munkád eredménye szól.

Milyen problémáid lehetnek egy párkapcsolatban?
A párkapcsolatodban az okozhatja a legnagyobb gondot, hogy kevés
figyelmet fordítasz a társadra és hajlamos vagy kizárólag önmagadról
beszélni meg sem hallgatva a másikat. Ez egy idõ után nagyon
bosszantó és unalmas lehet. A másik oldalról képes vagy szó nélkül
hagyni, ha van valami megoldandó problémád és a szõnyeg alá söpörni
a dolgot, csak nehogy konfliktusba kelljen keveredni emiatt. Az adás és
elfogadás egyensúlya az, amire törekedned kell. Tanulj meg figyelni a
társadra!

Milyen lehetõséget tartogat számodra ez a
hiányosság?
Hatalmas lehetõség számodra, ha egyensúlyt tudsz teremteni az adás és
az elfogadás kérdésében. Meg kell tanulnod, hogy mikor beszélj és mikor
hallgass, mikor adj ki magadból mindent és mikor kell figyelned másokra.
A szeretet kérdésében is egyensúlyra kell törekedned.
Mit jelent számodra ez a mondás?: "Hallgatni arany!"
Hogyan viselkedsz, ha idegen emberekkel kerülsz egy társaságba?
Hogyan fejezed ki a kreativitásod?
Képes vagy adni és elfogadni?

8 - Az önérdek érvényesítés egyensúlya
Problémát okoz neked, hogy kiállj magadért és megvédd a saját
érdekeidet. Emiatt hajlamos vagy a konfliktus kerülésére és gyakran
háttérbe szorítod önmagad. A másik oldalról gyakran olyankor próbálod
erõvel érvényre juttatni az akaratodat, amikor arra semmi szükség
nincsen.
Hajalmos vagy figyelmen kívül hagyni a világ törvényszerûségeit, amik
rád is hatással vannak, emiatt gyakran naiv, meggondolatlan,
elhamarkodott döntéseket hozol, amibõl akár komoly károd is
származhat. A másik végletben pedig túlságosan is komolyan veszed a
részleteket, túl sok mindentõl akarod megóvni magad, ezért fennáll a
veszélye, hogy nem tudsz idõben döntést hozni számodra fontos
kérdésekben.
Az egyik oldalról hajlamos vagy csak élni bele a világba, mindenféle
célkitûzés és konkrét tervek nélkül, ad hoc módon cselekedni, ami
gyakran elõre nem látható komoly akadályokat gördít az utadba, pedig
egy kis tervezéssel kikerülhetõ lenne. A másik oldalról pedig minden
lépést olyan aprólékossággal akarsz megtervezni, hogy soha nem érsz a
végére.
Nehézséget okoz számodra az önmenedzselés. Nehezen adod ki a
kezedbõl a feladatokat, hajlamos vagy rá, hogy mindent magad akarj
elvégezni. Sokszor túl magasra teszed a lécet, amit képtelen vagy
átugrani. A másik oldalról pedig elõfordulhat, hogy egyáltalán nem teszel
kihívásokat magad elé, ami miatt céltalanná válik az életed.

Milyen problémáid lehetnek a munkád során?
A türelmetlenségedbõl kifolyólag hajlamos vagy a részletek
elhanyagolásával túl gyors eredményeket várni, ami miatt gyakran
sikertelennek és csalódottnak érzed magad. Gyakran megalapozatlan és

elhamarkodott döntéseket hozol, amik nem olyan eredményeket hoznak
számodra, amire igazán vágysz. Máskor túl alaposan akarsz elõkészíteni
mindent, túlságosan magasra teszed a mércét, és belefulladsz a
feladatokba. Meg kell tanulnod menedzselni magad, megfelelõen
beosztani az idõdet, és helyesen felbecsülni a teljesítõ képességedet.

Milyen problémáid lehetnek egy párkapcsolatban?
Az egyik oldalról sokszor nehezen képviseled az akaratodat, és ez
feszültségeket okoz benned, ami rendszerint olyankor robban, amikor
arra a legkevésbé sem lenne szükség. Ilyenkor a társadra borítasz
mindent, amit addig nem tudtál kimondani. Ezt persze nagyon nehéz
megérteni a másik oldalról, hiszen sokszor hónapokkal azelõtti
sérelmeidet hozod fel ilyenkor. Meg kell tanulnod akkor kimondani a
dolgokat, amikor azok konkrétan problémát okoznak számodra, hogy ne
gyûjts magadban felesleges feszültséget.

Milyen lehetõséget tartogat számodra ez a
hiányosság?
A legnagyobb lehetõség számodra, ha megtanulod kinyilvánítani az
akaratodat. Tûzz ki reális célokat és készíts terveket a céljaid
megvalósításához. Ügyelj rá, hogy ne tervezd túl magad és ne várj túl
gyors eredményeket, mert akkor kudarcnak fogsz megélni minden
felmerülõ nehézséget. Tanuld meg menedzselni magad és beosztani az
erõforrásaidat!
Képes vagy megvédeni önmagad?
Hogyan tudod érvényesíteni az akaratod?
Hajlandó vagy figyelembe venni a világ törvényszerûségeit?
Be tudod osztani a saját erõforrásaidat?

1. Az erõforrások törvénye
Az erõforrások törvénye azokat az életterületeket jelzi, ahol kiemelkedõ
képességeid vannak. Ezek azok a területek, ahol képes vagy könnyedén
elõrejutni az életben, mert olyan eszközöket kapsz segítségül, amiket
felismerve és kihasználva könnyebbé és teljesebbé válhat az életed. Az
erõforrások törvénye az életed egyensúlyának másik karja, ami nem
engedi, hogy a nehézségek örvénye végképp magába szívjon. Az
erõforrások segítenek neked abban, hogy a lehetõségeidet képes legyél
kihasználni, legyõzve az ebbõl adódó nehézségeket.
Az erõforrások olyanok számodra, mint a mesebeli hõs kezében a
varázseszközök, amiket az utad során azért kapsz, hogy segítsenek
téged szembenézni a legnagyobb kihívásokkal is. Az erõforrások
felismerése azért különösen fontos, mert nélkülük védtelenné és
kiszolgáltatottá válsz az élet kihívásaival szemben. Az erõforrások
megvédenek téged attól, hogy tévútra menj az életed során és
túlságosan beleragadj egy-egy problémába, ami elvonná a figyelmedet a
küldetésed beteljesítésétõl.
Az erõforrásaid azok az erõsségeid, amik képesek áthidalni az összes
gyengeségedet. Az erõsségek és gyengeségek egyensúlyt teremtenek
az életedben és segítenek abban, hogy azt az utat járd az életed során,
amire megszülettél. A lehetõségek és erõforrások kiegyensúlyozása
nélkül hajlamos lennél letérni a magad számára kijelölt ösvényrõl. Ezek
az erõk azonban visszatérítenek a kilengéseidbõl.
Ne feledd az erõforrásaid varázseszközök a kezedben, amik
segítségével legyõzhetsz bármilyen nehézséget

1 - Teremtõ erõ, mint erõforrás
Minden XX. századi ember számára egy potenciális erõforrás a benne
rejlõ teremtõ erõ, nem véletlen az, hogy ennyire megnõtt a jelentõsége a
XX. század utolsó két generációja számára az önmegvalósítás kérdése.
Számodra is elképesztõen fontos, hogy az életed minden területén képes
legyél önállóan megállni a helyedet. Ez az egyik legfontosabb lecke egy
olyan korban, mikor az emberek többsége szeretné áthárítani a
felelõsséget másra, ahelyett, hogy a saját kezébe venné az élete
irányítását.
Ha képes vagy kiaknázni ezt az erõforrást az életedben, akkor valódi
teremtõ erõvel rendelkezel. A teremtõ erõ nem azt jelenti, hogy egy
csettintésre minden erõfeszítés nélkül történnek meg a dolgok az
életedben. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolataidat kitartó munkával
és befektetett erõvel képes vagy valósággá változtatni. Ez az erõ ott van
a kezedben, a kérdés csak az, hogy mikor kezded el valójában használni.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
Ennek az erõforrásnak az egyik árnyoldala az egó kérdése, ami nem
vesz figyelembe senki és semmi mást önmagán kívül, csak a saját feje
után megy. Az egó átgázol másokon, és folyton csak saját maga körül
forognak a gondolatai. Az egó legfontosabb szavai : "Én, engem, nekem,
enyém". Ha a saját életedben ismerõsek ezek a gondolatok, akkor azon
gondolkodj el, hogy hogyan állíthatod az egódat a saját életed
szolgálatába, és veheted a kezedbe az életed irányírását, ahelyett, hogy
az egód irányítaná minden lépésedet.

A másik fontos probléma, amit ez az erõforrás az életedbe hozhat a
magányosság, ami még akkor is utolérhet, ha kapcsolatban élsz. Az
ember egy tömegben lehet a legmagányosabb. Részben ezt is az egó
okozza. A feloldás lehetõsége az, ha nyitsz az emberek felé és teret
engedsz az életedben másoknak is.

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
A munkádra gyakorolt fantasztikus hatása az lehet, hogy képes vagy
bármit megvalósítani, amit csak elképzelsz, hiszen ha a kezedbe veszed
az életed irányítását, akkor teremtõ erõvel ruház fel téged az élet.
Az árnyoldala, hogy a munkában ez az erõ széthúzza a csapatokat, mivel
mindenki, köztük te magad is, a saját individuális céljai megvalósítására
törekszik. Ha van egy erõs vezetõ a csapatban, akit mindenki elfogad,
akkor egy fontos közös cél érdekében létrejöhet a megfelelõ összetartás.

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
Ezt az erõt úgy érheted tetten a párkapcsolatodban, ha észreveszed,
hogy a kapcsolaton belül is szeretnéd megõrizni bizonyos értelemben a
függetlenségedet. A mai kapcsolatokból hiányzik a teljes önátadás,
helyét a másikkal szembeni önzõség vette át. Persze ezen is lehet
segíteni, hiszen a társadban ugyanúgy jelen van ez az erõ, mint benned,
ezért ha közösen, egy cél érdekében kezdtek el teremteni, akkor
fantasztikus dolgokat hozhattok létre.
Érzed a benned lévõ teremtõ erõt?
Vállalod a felelõsséget az életed irányításában?
Mit jelent számodra az önzõség és hogyan jelenik meg az
életedben?
Az életed mely területére jellemzõ a magányosság?

6 - Harmónia, mint erõforrás
Az életedben rendkívül fontos szerepet játszik a szépség és a harmónia,
amit magad körül teremtesz. Ahol megjelensz ott harmóniát, melegséget
és biztonságérzetet viszel az emberek életébe, akik úgy érezhetik, hogy
melletted semmiben sem szenvednek hiányt. Valóban gondoskodsz a
körülötted lévõ emberek jólétérõl, fõleg azokról, akik számodra a
legfontosabbak.
Megszépítesz magad körül mindent, kezdve önmagaddal és az
otthonoddal, hiszen egész lényeddel sugározni akarod a harmóniát.
Ennek szerves része az öltözködésed és az otthonod, ami számodra
jelenti a feltöltõdést és a biztonságot, amire vágysz. Csupa szív ember
vagy, és szeretnél mindig a szíved szerint élni és meghozni a
döntéseidet.
Kreatív, teremtõ képzelettel rendelkezel, amit közismertebb nevén
fantáziának is hívunk. Képes vagy magad elõtt látni olyan, még nem
létezõ dolgokat, amik késõbb megvalósulhatnak a te akaratod által. A
képzelõerõdnek köszönhetõen rengeteg szépséget adhatsz a világnak,
így törekedj rá, hogy mindent, ami a lelki szemeid elõtt megjelenik,
valamilyen vizuális formában rögzíts. Rajzold, vagy fesd le, az is elég ha
csak vázlatos formában teszed, mert már ezzel is kiszabadítod a
képzeleted fogságából.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
A harmónia és szépség fontos részei az életünknek, de ha túlzásba
viszed, akkor mézes-mázassá és túlzottan szentimentálissá teszi az
életed. Ilyenkor hajalmos vagy egy rózsaszín szemüvegen át nézni a
világot, teljesen elveszítve a racionális világképedet. A kreatív teremtõ
képzelet addig hasznos, ameddig nem válsz a rabjává és nem kezdesz el
egy álomvilágban élni, elveszítve a kapcsolatot a valósággal.

Törekedj rá, hogy a szíved mellett az eszedre is hallgass, máskülönben
naivvá válsz, akit könnyen át lehet verni! Ha másokról gondoskodsz,
akkor ügyelned kell rá, hogy ne ess át a ló másik oldalára, mikor a
gondoskodásod már túlzóvá és terhessé válik.

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
A munkád során kiválóan ki tudod használni ezt a képességedet, ha
olyan területen dolgozol, ahol az emberek igényeit kell figyelni és
folyamatosan kiszolgálni, biztosítva számukra a biztonságos hátteret.
A fantáziád is egy kiváló erõforrás, amit a munkád során kiválóan
alkalmazhatsz. Ha a két területet a gondoskodást és a kreatív fantáziát
összekapcsolod, akkor olyan dolgok létrehozásában vehetsz részt, ami
az emberek életét megszépíti és hozzájárul a jólétükhöz.

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
Egy párkapcsolatban ez az erõ romantikus álmodozóvá tesz téged, van
egy fantáziakép a fejedben az ideális társról, és ehhez a képhez keresed
a hozzá illõ igazit. Ezt a tulajdonságodat kiválóan használhatod arra,
hogy valóban bevonzd az életedbe azt az embert, aki mellett megtalálod
a szeretetet és a biztonságot, amire vágysz.
Ne feledd, hogy a fantázia és a valóság sokszor nagyon távol vannak
egymástól! Ne álltasd magad olyan ábrándokkal, amik a valóságban nem
elképzelhetõek, mert folyton csalódni fogsz! Figyelj rá, hogy a
gondoskodásod a társadról ne váljon terhessé és fojtogatóvá számára!
Mi jelent számodra melegséget és biztonságot az életedben?
Életed mely területén érvényesül leginkább a kreatív képzeleted?
Képes vagy megtartani a kapcsolatot a világgal, amiben élsz?
Mi történik, ha visszautasítják a szeretetedet?

7 - Megértés, mint erõforrás
Az életedben különösen fontos szerepet tölt be a körülötted lévõ dolgok
mûködésének megértése. Fontos, hogy mélyére tudj ásni mindennek,
amivel kapcsolatba kerülsz az életed során. Meghatározó része az
életednek a spiritualitás, amit minden élõ és létezõ dolog mögött
felfedezel, és ez segít hozzá a mély megértéshez. Egyfajta objektív
távolságból szemléled az életet és a veled történõ eseményeket is.
Életed folyamatos része az állandó keresés, melynek során választ
akarsz találni a téged érintõ legfontosabb kérdésekre. Mindig az élet
mélységét érintõ kérdések foglalkoztatnak, soha nem a felszínt
kapirgálod, mert téged az óceán legmélyebb pontja érdekel a legjobban.
Gyakran fordulnak hozzád tanácsért, mivel a kisugárzásodban benne
van, hogy érzékenyen érintenek a legkülönfélébb emberi problémák,
amikre igyekszel mindig megfelelõ megoldást találni. Mivel objektív tudsz
maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelõ tanácsot tudsz
adni a hozzád fordulóknak.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
Az állandó kutatásnak az egyik következménye az lehet, hogy a végén
már nem látod a fáktól az erdõt és elveszel a részletekben. Hajlamos
vagy az éltet és önmagadat is túlanalizálni, amibe könnyen
belegabalyodhatsz, és végül magáról az életrõl maradsz le.
Az állandó mélységkeresés egyik következménye lehet, hogy
folyamatosan lehangolt vagy és hajlasz a depresszióra is. Szánj idõt
néha felszínes dolgokra is, menj el szórakozni, találkozz emberekkel,
akik elterelhetik a figyelmedet önmagadról, máskülönben könnyen
elmagányosodhatsz!

A lelki segítségnyújtás odáig fajulhat, hogy végül már mindenki lelki
szemetesládának használ, akire rá lehet zúdítani minden problémát.
Védd meg magad ettõl a felesleges tehertõl, és csak akkor segíts, ha
megfogadják a tanácsodat, mert az állandó panaszáradat, csak leszívja
minden életerõdet!

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
A munkád során kiválóan kamatoztathatod a kiváló koncentráló
képességedet. Ha van egy téma, ami érdekel téged, akkor képes vagy
tökéletesen elmerülni benne, nem törõdve azzal mi történik körülötted.
Részletekbe menõen körüljárod és megismered a témát, ami iránt
elkötelezett vagy, így érdemes olyan munkaterületet választanod, ami az
elkötelezettséggel találkozik.
Elképesztõ kitartással rendelkezel, amibe belekezdesz, azt koncentráltan
végigcsinálod. Szükséged van arra, hogy önállóan dolgozhass és ne
kelljen két percenként beszámolnod az eredményekrõl, mert amit te
csinálsz az általában idõigényes, hosszú folyamat.

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
Egy párkapcsolatban rengeteg figyelmet kap tõled a társad, akinek
maximálisan nyitott vagy a lelkére sõt, az egyik legfontosabb dolog
számodra, hogy ne csak felszínes legyen a kapcsolatotok, hanem
egymást a lehetõ legnagyobb mélységben megismerhessétek és
egymással a lelketek minden dimenzióját képesek legyetek megosztani.

Fontos, hogy egy kapcsolatban is szükséged van a saját intim tered
megtartására, ahová visszavonulhatsz és a saját dolgaiddal
foglalkozhatsz. Azért figyelj rá, hogy ne zárkózz be túlságosan és hagyj
a társadnak egy kiskaput, amin keresztül megtalálhat téged, ha szüksége
van rád!
Mit jelent számodra a világ mûködésének megértése?
Mire keresel jelenleg választ az életedben?
Milyen területe az életednek, ahol hajlamos vagy elveszni a
részletekben?
Mit teszel ha észreveszed, hogy túlságosan lehangolt vagy?

9 - Felelõsség, mint erõforrás
Te vagy az emberi felelõsség mintaképe. Olyan eszmék vezérlik az
életedet, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Egy
olyan idealista álmodozó vagy, aki még képes feltétel nélkül hinni az
emberek jóságában és fejlõdési képességében. Egy magasztos idea
vezérli az életedet, ami részévé válik mindannak, amivel kapcsolatba
kerülsz.
Teljesen másfajta nézõpontból látod az élet dolgait, mint a legtöbb
ember. Olyan vagy, mint a helységek felett körözõ sas, aki mindent egy
magasabb szemszögbõl, összefüggéseiben lát meg. Mivel látod az
összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látsz az emberek közötti
mindenfajta ellentétet is.
Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életednek.
Képes vagy háttérbe szorítani a saját akaratodat és egyéni érdekeidet
annak érdekében, hogy mások életén segíthess. Ha ezt az erõt úgy
tudod használni, hogy ne csak egyénileg segíts, hanem tömegesen
juttasd el segítségedet az emberekhez, akkor csodákra leszel képes.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
Az idealista szemléletmódod egyik árnyoldala, hogy hajlamos vagy
teljesen elrugaszkodni a valóságtól, ami sokszor olyan elképzeléseket
szül, amiknek a kivitelezése a gyakorlatban szinte lehetetlen. Emiatt
gyakran elveszíted a kapcsolatot az elképzeléseid és a realitás között. Jó
ha van melletted egy racionális ember, aki segít neked ezekben a
kérdésekben.

A szolgálatod könnyen a visszájára fordulhat, ilyenkor az emberek
kihasználva a jóindulatodat és a segítõkészségedet, visszaélnek a
bizalmaddal, amit beléjük fektetsz. Ha nem tanulsz meg nemet mondani
az embereknek, akkor teljesen felemészted az életerõdet, és már
azoknak sem tudsz segíteni, akiknek valójában szükségük lenne rá.

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
Munkádban akkor lehetsz sikeres, ha ezt az erõt egy magasztos cél
szolgálatába tudod állítani. Fontos, hogy a munka, amit végzel egy fontos
küldetést teljesítsen be, és az emberek életét legyen képes tömegesen
megváltoztatni.
A magas szemszögû szemléletednek köszönhetõen sokszor komoly
problémákra találsz egycsapásra olyan megoldást, ami másnak azelõtt
soha nem jutott eszébe. Ötleteidet azonban gyakran a gyakorlat nyelvére
is le kell fordítani annak érdekében, hogy megvalósíthatóak legyenek

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
A párkapcsolatodban is egy megvalósult ideát szeretnél viszontlátni,
emiatt azonban sokszor csalódnod kell, mert mást jelent az ideális és
teljesen mást a gyakorlati valóság, amiben élsz. Elõfordulhat, hogy társad
képtelen megfelelni az általad támasztott elvárásoknak.
Ha van egy közös idea, aminek elérését mindketten akarjátok az érte
végzett munka lehet a stabil alapja a kapcsolatotoknak. Az sem baj, ha
társad földhöz ragadtabb nálad, hiszen legalább van valaki az életedben,
aki idõnként visszahoz téged a realitások talajára.

Mi az a magas idea, aminek megvalósulása számodra a
legfontosabb?
Hogyan látod a világot magad körül? Mi az a hiba, amit azonnal ki
kellene javítani?
Mennyire vagy tudatában annak a reális valóságnak, amiben élsz?
Képes vagy nemet mondani azoknak az embereknek, akik csak
kihasználnak téged?

6. Az életút törvénye
Az életút törvénye mutatja meg, hogy milyen úton, milyen módszerek
segítségével tudod véghezvinni az életfeladatod. Általában ismételten
más és más formában visszatérõ élethelyzeteket jelent. Ezeket újra és
újra át fogod élni életed során, így hozzásegítenek ahhoz, hogy
életfeladatod betölthesd. Az életút törvénye olyan, mint egy újra és újra
visszatérõ lecke, amit egészen addig kell tanulnod, amíg teljes
egészében el nem sajátítottad, a szükséges tanulságokat magadévá nem
tetted.
Az életút törvénye egyfajta folytonosságot képvisel az életedben. A
leckéjét újra és újra, de egyre magasabb szinten hozza el számodra az
élet. Ez a hatás nem feltétlenül jelenik meg a mindennapjaid során,
inkább jelentõsebb változást hoz az életedbe, ami átrendezõdéssel jár.
Az életút törvényének megjelenését abból ismered fel, hogy egyik
pillanatról a másikra egy drasztikus változást eredményez, ami kibillent
téged a jól megszokott kerékvágásból és arra ösztönöz, hogy figyelmet
fordíts erre a területére az életednek
Az életút törvénye nem csak a saját életedre gyakorol hatást, hanem a
körülötted élõ embereket is tanítod a segítségével. A saját életed leckéjét
a környezeteben élõ emberek számára is elhozod. Ennek segítségével
tanulsz és tanítasz másokat, mert mindannyian mesterek és tanítványok
vagyunk egyszerre a saját életünkben.
Ne feledd, hogy az élet legnagyobb leckéi hozzák számodra a
legnagyobb ajándékokat

16 - A kitörés útját járod
Az élet arra tanít téged, hogy mindig nézd meg nem építesz e kártyavárat
az életedben. Ha észreveszed, hogy illúziók vesznek körül a valóság
helyett, akkor jó ha azonnal hozzálátsz önként azok szertefoszlatásához.
Szívesen feszíted szét a kereteket, ha túl szûknek, unalmasnak,
egyhangúnak érzed az életed, akkor kompromisszumok nélkül kitörsz.
Mások gyakran kiszámíthatatlannak, rombolónak, esetleg destruktívnak
tartanak.
Nagyon fontos dolgot teszel, mivel régi, poros, megkövesedett eszméket
bombázol le, hogy helyet teremts az újnak. Jellemzõ rád, hogy jó
érzékkel bukkansz fel és tevékenykedsz olyan helyeken, ahol hamarosan
drámai változások történnek. Gyakran hosszabb idõszakot is eltöltesz,
egy-egy élethelyzetben, mire rávilágítasz a mûködésképtelen pontokra.
Amikor eljön ez a pillanat, kíméletlenül bontani kezded a már amúgy is
bomladozó szerkezetet. Fontos megtanulnod azelõtt kilépni ezekbõl a
helyzetekbõl, mielõtt az egész építmény végképp összeomlik. Ezzel
rendkívül fontos dolgot teszel, helyet teremtesz az újnak.

Milyen nehézségeket hozhat számodra ez az út?
Hajamos vagy az életed során légvárakat építeni, és ha nem veszed
idõben észre, akkor az egy idõ után a nyakadba omlik, és hosszú idõbe
telhet, míg a romok alól kikászálódva összeszeded magad. A megoldás
az, hogy õszintén szembenézel a tényekkel, és ha észreveszed, hogy
becsaptad magad, akkor tudatosan kilépsz ebbõl a helyzetbõl, még
idõben.

Milyen úton jársz a munkád során?
Munkád során hajlamos vagy radikálisan lerombolni minden olyan
elképzelést, amit tévútnak gondolsz. Gyakorlatilag egyik pillanatról a
másikra hozol meg olyan döntéseket, amik hosszú idõk munkáját tehetik
semmissé. Persze ez a tulajdonságod nagyon hasznos is lehet, hiszen
ha egy hosszan tartó tévútat vágsz ketté, akkor hosszú távon több
hasznot hoz, mint amennyi kárt okoz a hirtelen irányváltás. Mindig légy
õszinte önmagadhoz, és ragaszkodj a tényekhez, mert csak a tények
adnak hiteles tanácsot a döntéseidhez.

Milyen úton jársz a párkapcsolatodban?
A párkapcsolatodban is hajlamos vagy illúziókra építeni, de ugyanúgy
képes vagy pillanatok alatt porig rombolni mindent, amit évek alatt
közösen építettetek fel. Azt kell megtanulnod, hogy egyáltalán nem
mindegy, hogy egy kapcsolatot milyen alapokra építesz fel. Egészen
addig, amíg áltatod magad, folyton összeomlás lesz a vége. Ha hajandó
vagy õszintének lenni önmagaddal és a társaddal szemben, akkor elébe
mehetsz a hazugságoknak és valóban stabil alapokra építhetsz.
Az életed mely területén építkeztél illúziókra?
Mi történt miután az illúziókat leromboltad?
Hajlandó vagy õszintén szembenézni a tényekkel?
Hogyan tudnád a jövõben stabil alapokra építeni az életed?

7. Az életfeladat törvénye
Az életfeladat törvénye megmutatja számodra, hogy milyen küldetés
betöltésére születtél. Ez a törvény az esszenciája a gondolkodás, az
érzelmek, az egyéniség és az életút törvényeinek. Az életfeladat mintegy
kiteljesedése mindannak, ami az életedben a legfontosabb, a leginkább
motivál, amiért a legtöbbet teszed és amiért a legnehezebb utat bejárod.
Ez a feladat, aminek betöltésére a születésed által szánt az élet. Az
életfeladat törvénye, csakúgy mint az össze élettörvény sokkal inkább
egy energia semmint egy konkrét feladat, ami fel lenne írva a tenyeredbe.
Ez az energia többféle életterületen hozhat sikert számodra, de az
alapesszenciája ugyanaz az energia marad bárhová sodor is az élet
téged. Az életfeladatodat megélheted nagyon magas és nagyon alacsony
szinten is. Akkor is érvényesül az életedben ha nem veszel tudomást
róla.
Ha tudatosan készülsz a feladatod betöltésére, akkor egyre magasabbra
és magasabbra jutsz a saját fejlõdési spirálodon. A fejlõdéssel együtt
talán egyre nehezebb feladatot is kapsz, de ez a feladat soha nem
nehezebb, mint, amivel képes lennél megbirkózni. Az életfeladatod
betöltése az életed során azért válik egyre nehezebbé, hogy minél
nagyobb fejlõdésre és elõrelépésre késztessen téged. A személyes
fejlõdésed során nem létezik stagnálás, vagy felfelé mész folyamatosan,
vagy csúszol lefele a lejtõn. Ezért folyamatos munkát és odafigyelést
kíván tõled a feladatod betöltése.
Ne feledd egy különleges egyéniség vagy, különleges feladat
betöltésére születtél

7 - Válaszok keresésére születtél
Az a feladatod, hogy orvosa, gyógyítója, vigasztalója, tanácsadója legyél
a hozzád forduló testben és lélekben megtört embereknek. Fontos, hogy
állandóan gyarapítsd gyakorlati tudásod, szellemi bölcsességed. A rejtett
igazságokat keresed minden mögött, és a felismert törvényszerûségeket
beépíted életedbe, és tanácsként adod tovább a hozzád fordulóknak. Ha
betöltöd a segítõ hivatásod, minden szükséges anyagi erõforrás a
rendelkezésedre fog állni, mert az Univerzum minden igényed
kielégítésérõl gondoskodik majd.
Rendkívül kíváncsi ember vagy, sokat és szívesen utazol, de nem csak a
világban, hanem befelé is, kutatva saját lelkivilágod és lehetõségeid.
Mindig van valami az érdeklõdési körödben, és ha nem lenne ilyen, akkor
haladéktalanul keresel egy témát, ami tartósan leköti a figyelmedet.
Ha elértél egy célt, nem elégszel meg vele, szinte azonnal új útra indulsz.
Tehetséges vagy abban, hogy leküzd a feszültségeket és
ellentmondásokat. Különösen filozofikus alkat vagy, vonzódsz a
spiritualitáshoz és a vallásokhoz. Az emberi kapcsolataidban segít, hogy
könnyen bele tudod élni magad mások helyzetébe. Szeretsz egyedül
lenni, és keresed a nyugalmas helyeket.

Milyen problémáid lehetnek az életfeladatod
beteljesítése során?
Keresésed közben hajlamos vagy túlságosan kizárni a külvilágot, ilyenkor
senkit és semmit nem tûrsz meg magad körül. Ha megzavarják önként
vállalt magányodat, akkor gyakran gorombán reagálsz, és igyekszel
gyorsan újra bezárkózni.

Rengeteg dolog kerül az érdeklõdési körödbe, amivel behatóan akarsz
foglalkozni, viszont a figyelmedet nagyon nehezen osztod meg. Ez
felesleges feszültséggel tölt el és szétaprózza az energiádat is. Törekedj
rá, hogy egyszerre csak egy valamire koncentrálj, és mikor befejezted,
csak akkor lépj a következõ területre!

Hogyan jelenik meg az életfeladatod a munkádban?
Munkád során segítesz hibákat kijavítani és konfliktusokat megoldani,
legyen szó akár emberi életekrõl, vagy technikai fejlesztésekrõl.
Kedveled az elmélyült kutatómunkát. Fontos számodra, hogy mindig új
érdeklõdési kört találj magadnak.
Olyan terület való számodra, ahol a feladatokat képes vagy aktuális
érdeklõdésedhez igazítani, ami gyakran vesz új irányokat. A
legmegfelelõbb talán a szellemi szabadfoglalkozású lehet. Olyan
területen is megállod a helyed, ahol a másik ember segítése,
gyámolítása, vigasztalása a feladat, mint pszichológus, vagy lelki segítõ,
életmód tanácsadó.

Hogyan jelenik meg az életfeladatod a
párkapcsolatodban?
Bármennyire széleskörû az érdeklõdésed, egy párkapcsolatban
állhatatos vagy. Felkutatod azt, akivel egy úton jársz, és kitartasz
mellette. Kapcsolatodban a mélységet, a másik lényének megragadását
keresed. Ki akarod fürkészni partnered minden titkát. Ügyelned kell arra,
hogy elegendõ teret engedj kedvesednek, mert hajlamos vagy arra, hogy
kíváncsi magatartásoddal megfojtsd a másikat.

Figyelj rá, hogy elegendõ tered legyen visszavonulni magányos munkára,
de ne zárkózz be túl hosszú idõre, mert társad könnyen úgy érezheti,
hogy egyedül van a kapcsolatban. Az ilyen visszavonulásaid során
hajlamos vagy érzelmileg is bezárkózni, ami elhidegíthet a társadtól.
Elfogadod a feladatot, hogy válaszok keresésére születtél?
Hogyan segítesz a hozzád forduló embereknek, akik a tanácsodat
kérik?
Mi történik, ha megzavarnak az elmélkedésed közben?
Képes vagy egy kiválasztott témára koncentrálni?

A számmisztikai mátrix
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Mi a számmisztikai mátrix?
A számmisztikai mátrix valójában egy energetikai térkép. Megmutatja
számodra, hogy a születési képletedben szereplõ számok nem csak
külön külön, hanem összefüggéseiben is értelmezhetõek. Ezeket a
kapcsolatokat, az úgynevezett számsíkok mutatják meg. Egy számsíkot
három összefüggõ szám alkot. Ezek az értékek a mátrixban valamilyen
formában, függõlegesen, vízszintesen vagy átlósan érintkeznek
egymással.
Mibõl áll a számmisztikai mátrix?
A születési mátrixban megkülönböztetünk a teljes és az üres
számsíkokat. Teljes síknak, azokat a számkapcsolatokat nevezzük,
melyekben mindhárom, az összefüggésben szereplõ szám megtalálható.
A teljes síkban minél több érték található, annál nagyobb energiát
képvisel. Üres síknak, azokat a számkapcsolatokat nevezzük, melyekben
a három összefüggõ szám közül, egyik sem található meg. Ezek az üres
síkok átlagon felüli érzékenységet és különleges képességeket jelölnek.

A születési mátrix
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A születési mátrix azokat a számokat tartalmazza, amik a születési
dátumodban közvetlenül megjelennek. Ezek az értékek, illetve az ezek
által képzett számsíkok olyan tulajdonságokat és képességeket jelölnek
az életedben, amiket születésedkor kaptál.
A születési mátrix energiái, olyan ajándékok az életedben, amiket a
születésed pillanatában kapsz meg. Ezekért a tulajdonságokért nem kell
megküzdened, sem hosszú tanulással elsajátítanod. Már
gyerekkorodban érezhetted hatásukat, tudásod alapját képzik, amik már
eleve rendelkezésre állnak.

Az élet próbáknak vet alá
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4-5-6 A próbatétel síkja a mátrixban, ha nincsenek számok

Ez az erõ, ami mások életében a kitartásért felelõs a te esetedben egy
nyitott csatorna, amin keresztül az élet számtalan kihívással tölti meg az
életed. Ahhoz, hogy egyensúlyt teremthess, az élete elõbb próbára teszi
az önmagadba vetett hitedet és a kitartásodat.
Számtalan kihívásnak és leckének kell alávetned magad mielõtt
megtalálod az életedben a harmóniát, amit keresel. Ez az erõ az állandó
változások és a "balsors" közvetítésével türelmességre és kitartásra tanít
téged. Ezek a leckék összefüggnek a vállalt életfeladatod teljesítésével.
Már gyerek- és fiatalkorodban is, de az élet bizonyos szakaszaiban és
meghatározott területeken próbáknak vet alá a sors, amik egészen addig
ismétlõdnek változatos formában, amíg tudatára nem ébredsz a
felelõsségednek és nem követed el többé ugyanazt a hibát. Nagyon
fontos számodra életed során a szeretet és a folyamatos bátorítás.

Az életed mely területén érzed úgy, hogy próbáknak vet alá az élet?
Milyen formában jelennek meg a próbatételek az életedben?
Mik azok a hibák, amiket újra és újra elkövetsz?

A lehetõségek mátrixa
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A lehetõségek mátrixa tartalmaz minden olyan számot, ami a születés
számmisztikai képletében közvetlen vagy közvetett módon megjelenik.
Közvetlen módon a születési dátum számait, közvetett módon pedig egy
adott életterületet jelzõ számként vagy részeredményként látható. Ez a
mátrix tartalmazza a születési mátrix számait is, egyesítve azokat a
számítás során kapott értékekkel.
Az egyesítés során olyan energia síkok is teljessé válnak, amik a
születési mátrixban még hiányos síkként jelentek meg. Ezáltal
lehetõséget adnak olyan területek kiteljesítésére is, amik veleszületett
képességekként ugyan nem jelentek meg, de egy tanulási folyamat
eredményeképpen megkapod õket az életed során.
Ezeknek a síkoknak a hatása általában inkább az érett felnõtt korra
jellemzõ, amikor a tapasztalások folyamán lehetõség van az adott terület
kimunkálására. Valójában ezek is veleszületett képességek, de nem
értelemszerûen jelennek meg az életedben, kizárólag akkor, ha hajlandó
vagy keményen megdolgozni azért, hogy kiteljesítsd azokat.

Rendkívül gyakorlatias ember vagy
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1-4-7 A gyakorlatiasság síkja a mátrixban

Tudod, hogy mit akarsz, ezért képes vagy a kezedbe venni a dolgok
irányítását, a gyakorlatias élet dolgai között is remekül boldogulsz, képes
vagy két lábbal a földön megállni. Tisztában vagy a határaiddal, és
tisztában tartod a kereteket is, amik meghatározzák számodra a
gyakorlatias élet kereteit. Ezek a képességek együtt véve nagyon
gyakorlatias, céltudatos és hatékony emberré tesznek téged. Otthonosan
mozogsz az élet hétköznapi dolgaiban.
Fontos számodra a mindennapi, becsületes munka, amit személy szerint
neked kell elvégezned. Szeretsz dolgozni, nagyon strapabíró vagy, de a
munkádért meg akarod kapni a megfelelõ juttatást is. Kiváló szervezõ
készséggel rendelkezel, önállóan intézed pénzügyeidet, jól kezeled a
mindennapi ügyeid is.

Felfokozott szexuális energiával rendelkezel, ha felesleged van ebbõl az
energiából, akkor akár munkával, vagy hobbitevékenységgel is képes
vagy levezetni. Kiváló kézügyességgel rendelkezel, ezért könnyen
elvégzel olyan munkákat is, amihez másnak szakembert kell hívnia.
Minden tekintetben biztonságra törekszel, ezért nehezen viseled a gyors
változásokat. Minden változáshoz idõre van szükséged, mert konzervatív
típusként nagyon nehezen változtatsz a jól bejáratott rutinon.
Milyen a viszonyod az élet gyakorlatias oldalával?
Mi az a munka, vagy hobbi tevékenység, amit szívesen végzel?
Mennyi idõre van szükséged, hogy változtass egy jól bevált rutinon?

Nagyon kitartó ember vagy
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4-5-6 A kitartás síkja a mátrixban

Egy olyan álom hajt elõre az életedben, ami arra ösztökél, hogy mindig
megõrizd a szabadságod, de ugyanakkor képes legyél minden
szempontból boldogulni a hétköznapi élet dolgaiban. Van benned
fantázia, szabadságvágy és gyakorlatiasság, és ez az együttállás kitartó
haladásra ösztönöz az utadon. Nem veted meg a kemény munkát sem,
ami ahhoz szükséges, hogy eredményes legyél.
Minden körülmények között kitartóan mész elõre azon az úton, amit
kiválasztottál magadnak. Nem riaszt el semmilyen akadály, vagy
nehézség céljaid elérésében. Amit célként tûzöl magad elé, azt
következetesen végigcsinálod. Általában beérik a gyümölcse annak,
amiért annyit dolgozol, így élvezheted a kitartó munkád sikerét az út
végén.

Nagyon bátor ember vagy, nem ismersz lehetetlent, ezért képes vagy
kiállni az álmaidért, vagy mások igazáért, ha ezt szükségesnek érzed.
Egyenes, becsületes és hûséges ember vagy, ez utóbbi miatt nehezen
szakadsz ki egy rosszul mûködõ kapcsolatból. A társad mellett jóban,
rosszban kitartasz, mindent megteszel érte, ami tõled telik. Nem
szégyenled soha bevallani, ha hibázol, mindig vállalod a tetteid
következményeit.
Milyen álmaid megvalósításán fáradozol jelenleg?
Mi jelenti számodra a szabadságot?
Mit jelent számodra a hûség és kitartás?

Elszánt, vállalkozó szellemû ember vagy
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1-5-9 Az elszántság síkja a mátrixban

Tisztában vagy a saját erõddel, tele vagy kezdeményezõ készséggel.
Megvan benned az a szabadságvágy, ami ahhoz szükséges, hogy nagy
célokat vigyél véghez. Van egy küldetésed, amit nem öncélúan eszeltél
ki, hanem veled született belsõ késztetésként van jelen az életedben.
Ezek a képességek igazi forradalmárrá tehetnek téged, aki vállalja a
céljai eléréséhez szükséges küzdelmeket is.
Hatalmas erõ birtokában vagy, ami bátorsággal tölt el téged. Tele vagy
életenergiával, rendkívül szívós vagy, amibe belekezdesz azt mindig
végig is csinálod. A sikeres emberek szinte kivétel nélkül birtokolják ezt
az energiát.

Nagyon céltudatos, kezdeményezõ, ugyanakkor önfejû és makacs ember
vagy. Egyértelmûen vezetésre születtél, ami nagy felelõsségtudattal
párosul benned. Eszményi ideákat képviselsz, így mindig a jó oldalon
állsz. Nagyon lelkiismeretes és hõsies is tudsz lenni ha kell. Elõfordul,
hogy túlságosan is magadra koncentrálsz, nem mondható rád hogy
éppen alkalmazkodó típus vagy.
Hogyan jelenik meg az életedben a vállalkozó szellem?
Az életed mely területén van szükséged a bátorságodra?
Mik azok a területek az életedben, ahol nagyon önfejû tudsz lenni?

Jantra, az élet 12 titka
A személyes Jantra egy olyan mágikus négyzet, ami a születési képletbõl
kiindulva 3 x 4, azaz a 12 legfontosabb életterületre, illetve tulajdonságra
nézve ad számodra útmutatást. Az egyes számok az életed adott
területeire vannak hatással. Megmutatják, hogy miként éled meg azt a
területet, illetve hogyan viselkedsz adott szituációba kerülve.
Ha jobban megvizsgálod életed azon részét, szembesülhetsz vele, hogy
mi az, amit eddig figyelmen kívül hagytál, illetve mi az, amivel tisztában
voltál. A Jantra mágikus négyzet különlegessége és kiszámításának
lényege, hogy akár függõlegesen az oszlopokat, akár vízszintesen a
sorokat, akár átlósan adjuk össze a négy számot, és a kapott kétjegyû
számot egyetlen számjegyre redukáljuk, mindig ugyanazt az eredményt
kapjuk.
Az alábbiakban újra megmutatom a születési képletedbõl származó
hiányszámokat, vagyis a tanulás törvényeit és a többletszámokat, vagyis
a támogatás törvényeit. Figyeld meg, hogy mely számok, melyik
életterületen jelennek meg ezek közül az élet 12 titkát tartalmazó
mágikus négyzetben. Ezeken a területeken leszel képes megtanulni a
szükséges leckéket, illetve ezeken a területeken kapsz támogatást az
élettõl.

Íme az életed 12 titkának
mágikus Jantra négyzete
Hó

Nap

Év

Sors

10

27

77

7

Energia és
lelkesedés

Család

Nagylelküség

Emberszeretet

3

9

8

2

Intuició

Életöröm

Karma

Szerelem

8

6

8

9

Pénz

Önfejlesztés

Lehetõségek

Filozófia

1

7

1

4

A Jantra és az életed 7 törvénye
A mágikus Jantra négyszög érdekessége, hogy segítségével azt is
megnézhetjük, hogy a születési képleted hét törvénye, melyik
életterületen érvényesül az életedben. Amenyik szám a születési
képleted törvényei közül a Jantra táblázatban is megjelenik megmutatja
az adott törvény és az életterület közti összefüggést is.
Ahol van ilyen összefüggés a táblázatban, ott egy külön bekezdésben
hívom fel a figyelmedet az összefüggésre. Egy adott életterület az életed
több törvényével is összefüggésben lehet, ezekrõl külön bekezdésekben
írok neked.

Energia és lelkesedés
az életedben
Az energia és lelkesedés törvénye megmutatja számodra, hogy mi az az
életterület, ami a leginkább képes feltölteni téged erõvel és energiával.
Ha ezt a feladatot végezheted, akkor soha nem leszel rosszkedvû, vagy
lehangolt. Ez az az életterület, ahol a legnagyobb energiát tudod
befektetni. Ez a feladat képes leginkább mozgósítani a benned lévõ
energiákat, és az itt végzett bármilyen tevékenység egyben a legnagyobb
lelkesedéssel tölt el téged.

Az energia és lelkesedés területe segít megvalósítani
egy lehetõséget neked
Az energia és lelkesedés területének száma, egyike az életed
hiányterületeinek is, vagyis az élet nagy lehetõséget ad a kezedbe azzal,
hogy a lelkesedéseddel még több energiát fektethess abba, hogy ezt a
hiányosságodat pótold és valóban kihasználd az ebben a területben rejlõ
lehetõségeket.

3 - Kommunikálj energikusan
A legtöbb energiádat a kommunikációdba kell fektetne fekteted. Az nem
számít, hogy milyen módon, szóban, vizuálisan, vagy valamilyen
mûvészet formájában, a lényeg hogy megértesd magad az emberekkel.
Nagyon sok kreatív energia van benned, aminek kifejezésére számtalan
eszközöd és lehetõséged van.
Ne sajnáld az energiát, hogy ezeket felfedezd, megismerd és használni
kezdd Törekedj rá, hogy érzéseidet, gondolataidat feltárd mások elõtt. Ha
olyan közegbe kerülsz, ahol erre lehetõséged adódik lelkesen öntsd
szavakba azt, ami benned van.
Mit jelent számodra a lelkesedés?
Mi az, ami lelkesedéssel tölt el téged?
Mi az ami feltölt, energetizál téged?

A család és a barátok
az életedben
Ez a terület megmutatja, hogy milyen viszonyt ápolsz a hozzád közelálló
szeretteiddel, a családoddal és a barátaiddal. Megtudhatod belõle, milyen
a kapcsolatod velük, milyen területen vagy képes segíteni, támogatni
õket. Megismerheted, belõle hogy általában véve milyen a viszonyod a
számodra legfontosabb emberekkel.

A család és barátok területe az egyéniséged
kifejezésének egyik eszköze is
A család és barátok területének száma, megegyezik az egyéniséged
számával is,ami azt jelenti, hogy az egyéniségedet megélésének egyik
fontos területe a hozzád legközelebb álló emberekkel való kapcsolatod.
Mellettük tudod a leginkább megélni azt, aki igazán vagy és mellettük
érzed a leginkább biztonságban magad.

A család és barátok területet segít kiaknázni egy
fontos erõforrásodat
A család és barátok területének száma, egyike az életed többlet
energiáinak is, vagyis az erõforrásainak. Mivel ennek az energiának a
helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért a számodra legfontosabb
emberekkel való kapcsolatod egy kiváló lehetõség arra, hogy kiaknázd
ezt az erõforrásodat. A szeretteid az egyik erõs oldaladról kapnak
támogatást tõled, ami megerõsíti a velük való kapcsolatodat is.

9 - Légy az az ember, akire a szerettei
mindig számíthatnak
Válj a családod és barátaid körében azzá az emberré, akire akkor is
számíthatnak, amikor senki más nem tud segíteni. Képes vagy olyan
szolgálatot is elvállalni, amit senki más nem tenne meg. Idõnként
szükség van rá, hogy önként vegyél olyan terheket a válladra, amivel
segítheted a szeretteid életét. Inkább általában, mint egyénenként
gondoskodsz szeretteidrõl, mert a családodat és a baráti körödet is
egységes egészként fogod fel, ahol minden változás hatással van
mindenkire.
Elõfordulhat, hogy egyes barátaid, vagy a családod úgy érzik,
elhanyagolod õket, pedig lehet, hogy éppen valaki másnak a problémáját
igyekszel megoldani. Törekedj rá, hogy mindig feltétlen szeretettel és
odaadással segíts a hozzád fordulókon. Ügyelned kell arra, hogy ne
szorítsd magad túlságosan háttérbe. Foglalkozz a saját életeddel,
problémáiddal is. Fontos, hogy megtanulj nemet mondani.
Mit jelentek számodra a hozzád közelálló emberek a családod és a
barátaid?
Milyen a kapcsolatod a hozzád legközelebb álló emberekkel?
Menniyre fontos számodra a család és a barátság?

A nagylelkûség az
életedben
Ez a terület megmutatja számodra, hogy melyik életterületeken
tanúsítasz nagylelkûséget. Mik azok az élethelyzetek, ahol képes vagy
áldozatokat hozni anélkül, hogy ezeket a tetteket úgy élnéd meg, mint
komoly lemondás. Megtudhatod, hogy mik azok a dolgok, amiket képes
vagy bõkezûen osztani anélkül, hogy neked kevesebb maradna belõle.
Mi az, amire nem sajnálod az idõd, energiád, akkor sem, ha másért
teszel.

A nagylelkûség területe segít megvalósítani egy
lehetõséget neked
A nagylelkûség területének száma, egyike az életed hiányterületeinek is,
vagyis egy nagy lehetõség számodra, hogy ezt a hiányosságodat az
emberekkel való nagylelkûségeden keresztül is meg tudod valósítani.

8 - Bánj nagylelkûen az anyagiakkal
Megvan benned a képesség, hogy jól kezeld, vagy akár megsokszorozd
a pénzedet, de akármekkora is a vagyonod, soha ne feledkezz meg arról,
hogy nagylelkûen tovább adj belõle másoknak is. Bánj bõkezûen a
pénzzel, és ne sajnáld kiadni semmire, ami értéket ad az életedhez.
Ha étterembe mész, ne fukarkodj soha a borravalóval. Ha valaki szívbõl
kéri a segítséged, soha nem utasítsd vissza, hogy kisegítsd anyagi
gondjaiból. Ha üzleti ügyekben is érdekelt vagy, kezeld mindig
nagyvonalúan ezt a területet is. Intézd úgy az ügyeidet, hogy a létrejött
megállapodások mindenkinek elégedettséget okozzanak.
Mit jelent számodra a nagylelkûség?
Milyen kérdésekben vagy igazán nagylelkû?
Mennyire fontos számodra a nagylelkûség?

Az emberszeretet az életedben
Ez a terület megmutatja, hogy milyen módon vagy képes kifejezni
embertársaid felé a szereteted. Itt nem feltétlenül a közeli
hozzátartozókról van szó, hanem általában véve az emberekrõl, akik
körülvesznek mindennapokban. Akár a közeledben vannak, akár globális
értelemben egy egész országról, vagy a világról legyen szó. Általában
olyan képességet fejez ki ez a szám, aminek segítségével hozzá tudsz
járulni az emberek mindennapjaihoz, amivel meg tudod könnyíteni
életüket.

2 - Simítsd el az emberek közti
ellentéteket
Kiváló érzéked van ahhoz, hogy az ellentéteket elsimítsd és így segíts
másokon. A világ tele van konfliktusokkal, kimondatlan problémákkal és
te tehetsz ez ellen. Tanuld meg kezelni a feszültséggel teli helyzeteket,
és segíts az embereknek békés megoldást találni a konfliktusos
helyzetekben.
Áraszd feléjük szeretettel a kedvességet és a nyugalmat, amit magadban
is meg kell találnod. Alakíts ki kiváló és szeretettel teli kapcsolatot az
emberekkel. Mutasd meg az intuíció erejét az embereknek, amivel sokkal
könnyebb megoldani a nehézségeiket, mint erõbõl
Mit jelent számodra az emberek szeretete?
Hogyan tudod kifejezni az emberek iránt érzett szeretetedet?
Mennyire fontos számodra az emberek szeretete?

Az intuíció az életedben
Ez az az életterület, ahol leginkább a belsõ ösztöneidre, vagyis az
intuíciódra hallgatsz. Ez azt jelenti, hogy itt nem a józan eszed vezérel,
nem kezdesz logikázni, hanem ösztönösen cselekszel. Ez nagyfokú
spontaneitást ad számodra. Sokszor úgy tûnhet, hogy nem is tudod
hogyan, de megoldottad a feladatot vagy a feladat oldja meg saját magát.

Az intuíció területe segít megvalósítani egy
lehetõséget neked
Az intuíció területének száma, egyike az életed hiányterületeinek is,
vagyis egy nagy lehetõség számodra, hogy ezt a hiányosságodat az
intuíciód fejlesztésén keresztül bepótold.

8 - Légy intuitív az anyagi ügyeidben
A keze alatt minden arannyá válhat, amibe belefogsz. Sokan irigykedve
figyelik, hogy ösztönösen vonzod a pénzt. Téged is gyakran meglep,
hogy nem kell különös erõfeszítést tenned, csak a megérzésedre kell
hallgatnod és az anyagiak elrendezõdnek.
Nem csak az anyagiak területén, de az álmaid, a céljaid felé vezetõ úton
is hagyd, hogy az érzéseid vezessenek. Céljaid sokszor nagyratörõk, de
nem szabad meghátrálnod. Ha irányítanod, vagy szervezned kell az
eseményeket, akkor is hagyd, hogy a belsõ hang vezessen. Ha így
teszel, akkor biztosan sikerre viszed a célkitûzéseidet.
Mit jelent az életedben az intuíció?
Az életed mely területén hallgatsz leginkább a megérzéseidre?
Mennyire fontos számodra, hogy a megérzéseidre hallgass?

Az életöröm az életedben
A legtöbb örömet akkor érzel az életedben ezen az életterületen
tevékenykedhetsz. Soha nem érzed kényszernek, amikor azt kell tenned
ami ezzel a területtel kapcsolatos, sõt teljesen felszabadulsz közben.
Keresed a módját annak, hogy minél több idõt tölthess el így. Ez
természetes, hiszen ez az a terület, ami mindig fényt visz az életedbe,
hogy képes legyél helytállni a kevésbé örömteli dolgok közepette.

Az életöröm területe az egyik legfontosabb terület az
életedben
Az életöröm területének száma, megegyezik a gondolkodásod számával
is, ami azt jelenti, hogy azok a dolgok foglalkoztatnak a legtöbbször az
életedben, azok a dolgok a legfontosabbak számodra, amik örömet
okoznak az életedben.

Az életöröm területe segít kiaknázni egy fontos
erõforrásodat
Az életöröm területének száma, egyike az életed többlet energiáinak is,
vagyis az erõforrásaidnak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése
számodra "kötelesség" ezért a számodra az életörömed megélése is egy
kiváló lehetõség arra, hogy kiaknázd ezt az erõforrásodat.

6 - A szeretteidrõl való gondoskodásban
lelsz igazi örömet
Akkor vagy a legboldogabb, ha családod, szeretteid körében lehetsz.
Nagy örömmel tölt el, ha gondoskodhatsz a számodra kedves
emberekrõl. Mindig kifürkészed, hogy kinek mi okozna örömet és
igyekszel hamar a kedvében járni. Nem csak a családod tagjainak,
hanem bárkinek örömmel segítesz, ha szükségét látod.
Törekedj harmóniára és szépségre az élet minden területén. Nagyon
kreatív vagy, boldoggá tesz téged, ha a képzeletedben megjelenõ
képeket a valóságban is megvalósíthatod. Szívesen csinosítod házad,
otthonod, örömed leled a dekorálásban.
Mit jelent számodra az emberek szeretete?
Hogyan tudod kifejezni az emberek iránt érzett szeretetedet?
Mennyire fontos számodra az emberek szeretete?

A tanulási feladat az életedben
Ez az a terület az életedben, ahol bizonyos értelemben kényszerpályán
mozogsz. Amikor más-más helyzetben találkozol ugyanazzal a
problémával, akkor ráébredsz, hogy ezt a területet semmiképp sem
kerülheted ki életed során. Így jobb, ha önként kezded elsajátítani a
megfelelõ leckéket. Ne várd meg, amíg az élet kényszeríti rá, hogy a
saját hibáiból tanulj.

A tanulási feladat területe segít megvalósítani egy
lehetõséget neked
A tanulási feladat területének száma, egyike az életed hiányterületeinek
is, vagyis egy nagy lehetõség számodra, hogy ezt a hiányosságodat
azon a tanulási feladaton keresztül is elsajátítsd,ami elé az élet állít
téged. A hiányosságok és a tanulási feladat nagyon szoros
összefüggésben vannak egymással, ezért ennek a leckének az
elsajátítása számodra kiemelt feladat.

8 - A céljaid tudatos megvalósítását
kell tanulnod
Az a feladatod ebben az életedben, hogy megtanulj magad elé nagy
kihívást jelentõ célokat tûzni és megvalósítani azokat. Nagyratörõ céljaid
mindenáron el kell érned, legyen az bármilyen nehéznek tûnik is. Meg
kell tanulnod, mi az erõs és makacs kitartás, ami eltántoríthatatlanná
tesz.
Át kell élned azt az érzést, hogy keményen megdolgoztál a sikerért.
Felelõsséget kell vállalnod az elképzeléseid megvalósításáért és
irányítanod kell a téged az utadon segítõ embereket. Meg kell tanulnod
felelõsen bánni a pénzzel és a hatalommal is, amit megszereztél.
Mit jelent számodra a tanulási feladat, amit az élettõl kaptál?
Hogyan éled meg az életedben azt a kötelezettséget, amit ez a
feladat ró rád?
Mennyire fontos számodra, hogy megtanuld ezt a kötelezõ
feladatot?

A szerelem az életedben
Ez a szám azt mutatja meg, hogy milyen módon viszonyulsz a
szerelemhez és a párkapcsolathoz az életedben. Mit jelent számodra ez
az érzés. Hogyan éled meg a párkapcsolatot, és általában a szereteten
alapuló kapcsolatokat. Megismerheted, hogy miként választasz partnert
és milyen típusú viszonyt alakítasz ki vele, illetve mit vársz el partneredtõl
és hogy hogyan bánsz vele.

A szerelem területe az egyéniséged kifejezésének
egyik eszköze is
A szerelem területének száma, megegyezik az egyéniséged számával is,
ami azt jelenti, hogy az egyéniséged megélésének egyik fontos területe a
szerelem és a párkapcsolat, ami a tetteidet is erõsen befolyásolja.

A szerelem területe segít kiaknázni egy fontos
erõforrásodat
A szerelem területének száma, egyike az életed többlet energiáinak is,
vagyis az erõforrásaidnak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése
számodra "kötelesség" ezért a számodra ezen a szerelmen és a
párkapcsolaton keresztül jó lehetõség kínálkozik arra, hogy a lehetõ
legtöbbet kihozd magadból ezen a területen. Az erõsségeid segítségével
társad gyengeségeit is segíthetsz bepótolni.

9 - A szerelemben szolgálatkész vagy
Ha valakit szeretsz, akkor igazán feltétel nélkül szereted. Mindent zokszó
nélkül megteszed, amire partnered vágyik és nem csupán számításból,
hanem önzetlen, feltételeket nem ismerõ szeretetbõl cselekszel.
Hajlamos vagy önmagad is teljesen háttérbe szorítani a másikkal
szemben.
Nagyon idealista vagy, megvannak a pontos elképzeléseid arról, hogy
milyen párt szeretnél. A kérdés csupán az, hogy létezik-e az a tökéletes
ember? Amennyiben a kedvesed mégsem felel meg az általad áhított
ideáknak, úgy hajlamos lehetsz arra, hogy a másikat megpróbáld
átformálni a saját képedre. Soha ne feledd: "Ne keresd a tökéletes társat,
mert lehet, hogy éppen az az ember a tökéletes, aki melletted él".
Mit jelent számodra a szerelem?
Hogyan éled meg a szerelmet?
Mennyire fontos számodra a szerelem?

A pénz és az anyagiak
az életedben
Ez a szám megmutatja számodra, hogy milyen a viszonyod a pénzhez és
az üzlethez. Megtudhatod, hogy hogyan szerezheted meg a pénzt és
hogy van-e üzleti érzéked. Láthatod, hogy mit jelent az életedben a pénz
és az anyagiak. Ideális esetben milyen jellegû munkával keresed a
kenyered, és milyen módon kapcsolódik a pénz az életedhez.

A pénz és az anyagiak területe az életed egyik hajtó
motorja is
A pénz és az anyagiak területének száma, megegyezik az érzelmeid
számával is, ami azt jelenti, hogy ez a terület egy nagyon fontos mozgató
rugója az életednek. Ez azt jelenti, hogy a pénz egy fontos motiváció az
életedben, ami arra ösztönöz, hogy még jobban teljesítsd és még többet
hozz ki magadból

A pénz és az anyagiak területet segít kiaknázni egy
fontos erõforrásodat
A pénz és az anyagiak területének száma, egyike az életed többlet
energiáinak is, vagyis az erõforrásainak. Mivel ennek az energiának a
helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért a pénzügyeid megfelelõ
kezelése szempontjából kiválóan ki tudod aknázni ezt az energiát az
életedben

1 - Függetlenül teremtsd a pénzt
Törekedj anyagi függetlenségre. Kezedbe kell venned a pénzügyeid
irányítását. Ha csak teheted intézed úgy az életed, hogy önálló üzleted,
vállalkozásod legyen, ahol nincs fõnököd és függetlenül teremtheted meg
a pénzt.
Ne hagyd, hogy mások ellenõrizzenek, inkább magad döntsd el, hogy
mikor és mennyit dolgozol. Képes vagy a semmibõl pénzt teremteni a
tudásod és ötleteid kiaknázásával. Anyagi lehetõségeid ahhoz képest
alakulnak, hogy mennyi munkát és tanulást vagy hajlandó belefektetni a
függetlenséged felépítésébe.
Mit jelent számodra a pénz és az anyagiak kérdése az életedben?
Hogyan kezeled a pénzügyeidet?
Mennyire fontos számodra a pénz?

A személyes fejlõdés
az életedben
Ez a szám megmutatja, hogy életednek melyik területén szükséges
folyamatosan tanulnod és fejlõdnöd. Ez egy kiemelt szegmense ez az
életednek, mert álladó motivációt érzel arra, hogy folyamatosan
meghaladd korábbi önmagad. Tudatosság és kíváncsiság jellemez ezen
a területen, ami mindig az új ismeretek felé visz. Ezen az életterületen
érheted el a legnagyobb fejlõdést az életed során

A személyes fejlõdés segít kiaknázni egy fontos
erõforrásodat
A személyes fejlõdés területének száma, egyike az életed többlet
energiáinak is, vagyis az erõforrásainak. Mivel ennek az energiának a
helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért a személyes fejlõdésed
által tökéletesre fejlesztheted ennek a területnek a tudatosságát és
szélesítheted az ezzel kapcsolatos látókörödet is.

A személyes fejlõdés a küldetésed egy fontos
területe is egyben
A személyes fejlõdés területének száma, megegyezik a küldetésed
számával is, ez azt jelenti, hogy az életfeladatod betöltése szempontjából
különösen fontos, hogy ezen a területen folyamatosan fejlõdj, hiszen
ezáltal a küldetésed betöltésében is fontos elõrelépést tehetsz és még
közelebb kerülsz az életfeladatoddal való harmónia kialakításához.

7 - A spirituális énedet kell fejlesztened
Az a feladatod, hogy a hittel és spiritualitással kapcsolatos kérdésekben
fejleszd önmagad egész életeden keresztül. Kutasd a rejtett igazságokat,
fedezz fel új összefüggéseket. Tulajdonképpen a bölcsesség az, amit ki
kell munkálnod önmagadban. Szánj idõt arra, hogy egyedül legyél és el
tudj mélyülni saját lelkivilágodban.
Figyelj meg mindent, járj nyitott szemmel a világban, így haladhatsz a
megfelelõ úton. Meg kell tanulnod koncentrálni, odafigyelni másokra és
meghallgatni a problémáikat, hogy aztán segíthess nekik megtalálni a
megfelelõ kivezetõ utat.
Mit jelent számodra a személyes fejlõdés kérdése az életedben?
Az élet mely területén tanulsz a legtöbbet?
Mennyire fontos számodra a személyes fejlõdés?

A lehetõségek az életedben
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy életed mely területén
találkozol a legtöbb lehetõséggel. Ez egy olyan életterület, ami kiemelten
fontos lehet az életedben, ezért úgy érezheted, hogy ez az a dolog, ami
felé folyamatosan sodoródsz. Hatalmas belsõ késztetést érzel, hogy
kiteljesedj azon a területen, amit ez a szám képvisel. Ha nyitott szemmel
jársz, észre fogod venni, hogy az élet mindent a lábaid elé helyez, ami
ebbe az irányba visz téged.

A lehetõségek területe az életed egyik hajtó motorja
is
A lehetõségek területének száma, megegyezik az érzelmeid számával is,
ami azt jelenti, hogy ez a terület egy nagyon fontos mozgató rugója az
életednek. Ez azt jelenti, hogy az életedben adódó lehetõségek egyben
fontos motivációk is az életedben, amikkel érzelmileg is képes vagy
azonosulni, ezáltal egy belsõ késztetéssé válik a lehetõségeid megélése.

A lehetõségek területet segít kiaknázni egy fontos
erõforrásodat
A lehetõségek területének száma, egyike az életed többlet energiáinak is,
vagyis az erõforrásainak. Az eléd táruló lehetõségek megélésében nagy
hasznát veheted ennek a benned lévõ támogató erõforrásnak, ami
hozzájárul, hogy még könnyebben tudj élni az adódó lehetõségeiddel.

1 - A függetlenséged megteremtéséhez
kapsz sok lehetõséget
Életed során a legtöbb lehetõséget a függetlenség megteremtéséhez
kapsz. Minden eszköz a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy megállhass a
saját lábadon és a saját dolgaiddal foglalkozhass. Neked kell
meghatároznod a célt, hogy mihez akarsz kezdeni a lehetõségeddel,
gyakorlatilag bármit elérhetsz, ami összhangban van a küldetéseddel.
Használd ki ezeket a lehetõségeket és törekedj arra, hogy felszámold a
függõségi viszonyokat életedben és a saját lábadra állhass. A legjobb
számodra a vezetõ szerepe, amikor mindent a saját kezedben tarthatsz.
Ha csak teheted törekedj rá, hogy önálló vállalkozásod legyen, vagy
legalább a munkádban a magad ura lehess.
Mit jelentenek az életedben az eléd táruló lehetõségek?
Mihez kezdesz a lehetõségeiddel, amit az élettõl kapsz?
Mennyire tartod fontosnak, hogy lehetõségeket kapj az élettõl?

A filozófiád az életre
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy mi az életfilozófiád. Ez egy
olyan belsõ meggyõzõdés, ami motivációt ad ahhoz, hogy feladataid a
lehetõ legjobban ellásd. Egy olyan szemléletmód, ami kihatással van a
mindennapjaidra, emberi kapcsolataidra és a döntéseidre is.

4 - A filozófiád : "Lépésrõl
lépésre építkezni"
Az a filozófiád, hogy kemény és alapos munkával, lépésrõl lépésre
haladva minden célkitûzés elérhetõ. Úgy gondolod, hogy a káoszból
rendet, rendszert kell teremteni, és ehhez szigorúan meghatározott
keretekre van szükség. Fontos, hogy legyenek az életben kiszámítható
és stabil pontok, amikhez képest mindig mérheti magát az ember.
Véleményed szerint az embereknek õszintéknek, megbízhatóknak
kellene lenniük és az ígéreteiket be kellene tartaniuk. A világnak stabil és
megbízható rendszerekre van szüksége, amihez igazodni tudnak az
emberek és ami kiszámíthatóságot teremt.
Van életfilozófiád, amit tudatosan követsz?
Hogyan fogalmaznád meg a saját életfilozófiád?
Mennyire fontos számodra, hogy legyen egy életfilozófiád?

Útravaló a mindennapjaidhoz
A következõ oldalakon az összefoglalóját olvashatod mindannak, amirõl
a teljes elemzésed szól. Az alábbi táblázatok a teljes születési elemzésed
kivonatolt változatát tartalmazza, amit bármikor könnyedén és gyorsan
átnézhetsz annak érdekében, hogy felidézd magad számára a
legfontosabb üzeneteket, amit a születési dátumod hordoz.
Ez az elemzés semmit nem ér akkor, ha csak egyszer elolvasod,
konstatálod a tényeket és félreteszed. Ez az elemzés, hogy mint egy
térkép az utazó kezében. Ha vannak céljaid, ha vannak álmaid, akkor
segít neked az odavezetõ úton és megmutatja számodra, hogy jó úton
jársz e, vagy sem. Igazi sikereket, igazi boldogságot akkor tudsz elérni az
életben, ha önmagaddal, a saját lehetõségeiddel, a születéseddel hozott
tervekkel összhangban cselekszel.
Ha tisztában, vagy az életterveddel és a mindennapi életedben képes
vagy saját magadat vállalva megvalósítani a lehetõségeidet, amikrõl
ebben az elemzésben is olvashattál, akkor garantáltan csodák fognak
történni az életedben. Nincs az a nehézség, amivel ne tudnál
szembenézni, nincs az a probléma, amit ne tudnál megoldani, ha
biztosan tudod hogy jó úton jársz.

Ne feledd, ez az elemzés egy megerõsítõ és támogató eszköz. Soha
nem hoz helyetted döntéseket és nem vállal felelõsséget helyetted.
Ez az elemzés a benned lévõ energiákról és az életed kiaknázható
lehetõségeirõl szól! Kivánok neked az önismereti munkádhoz
rengeteg erõt és kitartást!

Az életed 7 törvénye
1.A gondolkodás törvénye
Kiváló képzelõerõvel rendelkezel, használd ezt a képességed, amilyen
gyakran csak lehet! Tölts minél több idõt számodra fontos emberekkel,
akik mellett feltöltekezhetsz! Fordítsd figyelmet arra, hogy ne csak
álmodozz, hanem az álmaidat a gyakorlatban is megvalósítsd!
2.Az érzelmek törvénye
Szenvedélyes, lendületes ember vagy. Használd bölcsen a benned lévõ
erõt! Ügyelj rá, hogy nehogy felégess magad körül mindent!
3.Az egyéniség törvénye
Kimondottan szerény ember vagy, az alázatosság mintaképe. Szeretsz
egy magasabb cél érdekében másokat szolgálni. Amellett, hogy
rengeteget adsz, meg kell tanulnod kérni és elfogadni is!
4.A lehetõségek törvénye
Hajlamos vagy túl sokat beszélni, de idegen helyzetben képes vagy
teljesen visszahúzódni.Meg kell találnod a megfelelõ egyensúlyt az
önkifejezés kérdésében. Adni és elfogadni egyformán fontos, gyakorold
mindkettõt!

Nehézséget okoz számodra az önérvényesítés.Meg kell tanulnod
képviselni a saját érdekeidet és keresztül vinni az akaratodat. Ezt úgy
tudod megtenni, ha tisztába jössz a világ törvényszerûségeivel és
megtanulod beosztani az erõforrásaidat.
5.Az erõforrások törvénye
Minden, a XX. században született ember számára kiemelten fontos az
önmegvalósítás és a teremtõ erõ kérdése.Ennek az erõnek az árnyoldala
az egó, az önzõség és az elmagányosodás, amit csak tudatos döntéssel
tudsz irányítani az életedben.
Szeretettel teli, harmonikus ember vagy, árasztod magadból a
melegséget. Használd ezt a képességedet arra, hogy szebbé tedd a
körülötted élõ emberek életét.Kreatív képzelõerõvel rendelkezel, teremts
magad körül olyan dolgokat, amik a világot teszik szebbé magad körül.
Nagyon mély, válaszokat és utat keresõ ember vagy. Használd ki ezt a
képességet és találj választ a benned lévõ legfontosabb kérdésekre,
amik mások életéhez is segítségül szolgálnak majd.Mély meglátásaid
segítenek választ adni a hozzád tanácsért forduló embereknek.
Egy rendkívül idealista ember vagy, magasztos eszmékért küzdesz.
Használd ki ezt a képességet arra, hogy a világot egy jobb és élhetõbb
hellyé változtasd! Látásmódodnak köszönhetõen olyan összefüggéseket
látsz meg a világban, amik mélységükben tárják fel a problémákat.

6.Az életút törvénye
Az élet arra tanít, hogy mindig felülvizsgáld az életed, hogy nincs e olyan
ingoványos terület, ahol elsüllyedhetsz.Légy mindig õszinte önmagadhoz,
és inkább idejekorán nézz szembe a tényekkel, hogy késõbb ne kelljen
csalódnod.Ha végül mégis bekövetkezik az összeomlás, akkor légy
hálás, mert letisztul a kép, és a jövõben stabil alapokra építhetsz.
7.Az életfeladat törvénye
Nagyon elmélyült, rendkívül empatikus emberként, képes vagy objektív
tanácsokkal ellátni a hozzád segítségért fordulókat.Rengeteg minden
érdekel az élet számtalan területérõl, de meg kell tanulnod egyszerre egy
témára koncentrálni. Ügyelj rá, hogy ne zárkózz be túlságosan a világ
elõl! Tanulj meg választani a rengeteg lehetõség közül, ami nap, mint nap
adódik!

A születési mátrix
4-5-6 A próbatétel síkja (üres sík)
Az élet folyamatos próbatételeknek vet alá annak érdekében, hogy
általuk megerõsödj és megtaláld a belsõ egyensúlyt. Ezek a próbatételek,
olyan kihívások, amik újra és újra visszatérnek az életedbe, egészen
addig, ameddig meg nem tanulod a szükséges leckét és nem követed el
többé ugyanazt a hibát.

A lehetõségek mátrixa
1-4-7 A gyakorlatiasság síkja
Rendelkezel a gyakorlatiasság egy olyan rendszerével, ami lehetõvé
teszi számodra, hogy könnyedén kezeld az élet mindennapi, gyakorlatias
dolgait. Kezedben tartod az irányítást, és nem ijedsz meg a munkától
sem. Képes vagy egy jól meghatározott feladatra koncentrálni az
energiádat.
4-5-6 A kitartás síkja
Kivételesen kitartó ember vagy, az álmaid megvalósításáért mindent
megteszel. Egy álmot követsz, ami a szabadságod megvalósítására
sarkall, hajlandó vagy ezért keményen dolgozni is.
1-5-9 Az elszántság síkja
Igazán bátor, vállalkozó szellemû ember vagy, kezedben tartod az életed
irányítását és megvan benned a kellõ szabadságvágy és tehetség, ami
nagy célok elérésére sarkall. Sokan vezetõként követnek téged, ezért fel
kell vállalnod az ezzel járó felelõsséget is.

Jantra, az életed 12 titka
Az energia és lelkesedés az életedben
Kommunikálj energikusan, vigyél erõt az önkifejezésedbe
A család és a barátok az életedben
Légy az az ember, akire a szerettei mindig számíthatnak, törekedj a
feltétel nélküli szeretetre és odaadásra.
A nagylelkûség az életedben
Bánj nagylelkûen az anyagikkal, ha szükség van rá nyújts pénzügyi
segítséget másoknak
Az emberszeretet az életedben
Simítsd el az emberek közti ellentéteket.
Az intuíció az életedben
Légy intuitív az anyagi ügyeidben, de az álmaid, céljaid megvalósításban
is az érzéseid vezessenek.
Az életöröm az életedben
A szeretteidrõl való gondoskodásban lelsz igazi örömet, törekedj a
harmóniára az életed minden területén.
A tanulási feladat az életedben
Céljaid tudatos megvalósítását kell megtanulnod, kihívást kell magad elé
állítanod, amit le akarsz gyõzni.
A szerelem az életedben
A szerelemben szolgálatkész vagy és képes vagy teljesen feltételek
nélkül szeretni a másikat.

A pénz az életedben
Függetlenül keresd a pénzt, törekedj rá, hogy az irányításod alá vond az
anyagi ügyeidet.
A személyes fejlõdés az életedben
A spirituális énedet kell fejlesztened, egész életedet a rejtett igazságok
kutatásának kell szentelned, hogy egyre bölcsebb és bölcsebb legyél.
A lehetõségek az életedben
A függetlenséged megteremtéséhez kapsz sok lehetõséget az élettõl, állj
a saját lábadra és tûzz ki egy célt, hogy mihez kezdesz az élettõl kapott
szabadságoddal.
Az életfilozófiád
A filozófiád : "Lépésrõl lépésre építkezni"

