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A számmisztikáról  

 

A számmisztika széleskörű és gazdag ismeretanyaggal rendelkezik. Segítségével 

kiszámíthatóvá és megismerhetővé válik saját névszámod, sors-számod, lélekszámod, 

felnőttkorod száma és személyes évszámod. 

A számok energiái hatnak ránk. Pont annyira, mint például a téli szürkeség. A 

kezdetekben még kevésbé visel meg, majd tenned kell valamit ahhoz, hogy a szürkeség ne 

telepedjen rá a hangulatodra. Ahogy a Hold és a Nap energiái is hatnak a Földre, úgy a számaink 

rezgései is hozzájárulnak alakulásunkhoz. 

Azért rejlik misztikum a számokban, mert összefüggéseket mutatnak, valamint 

lehetőségeket teremtenek.  A számmisztika ciklusokban gondolkodik. Minden szám 9 évente 

fordul elő ismét, és ezt a 9 évet végig kíséri az a vibrálás, amivel az adott évben élni lehet.  

Minden év egy fejlődési szakasz része. Amikor a ciklus újraindul, megkapjuk a módot 

arra, hogy szembe nézzünk az adott szám rezgéseinek megfelelő leckékkel, feladatokkal, 

kihívásokkal és a benne rejlő lehetőségekkel. Az ismétlődések során, amikor a személyes 

évszámunk megint például 2-es lesz, újból megadatik a lehetőség egy fokkal feljebb lépni. 

Amikor szembe nézünk a ciklus kihívásaival, és megoldjuk őket, új lehetőségek jelennek meg 

az életutunkon. 

A személyes évszám a születésed napjának számával kezdődik és tart egy évig.  

 

Személyes évszám meghatározása 

Kiszámítása könnyű: az aktuális évhez add hozzá a születési hónapod és napod számát. 

Mutatom, ezeket add össze: 2 + 0 + 2 + 0 + 0 + 6 + 0 + 1 = 11 = 1 + 1 = 2 

Így kapod meg személyes évszámod (2), mely a példánál maradva 2020.06.01-én kezdődik és 

2021.05.31-ig tart. 

Az éveknek három minősége lehet: szellemi, anyagi és érzelmi. 

Ezeken a síkokon tapasztalhatsz változást. 

Az évszámok csoportosítása: 

 Szellemi síkon hatnak: 1-es, 4-es, 7-es év 

 Anyagi síkon hatnak: 2-es, 5-ös, 8-as év 

 Érzelmi síkon hatnak: 3-as, 6-os, 9-es év 

A személyes évszámok részletezése nincs kőbe vésve. Támpontot tudnak adni ahhoz, 

hogy hogyan kezelj egy-egy állomást, ahová megérkezel. Ismeretükkel valamelyest fel tudsz 

készülni az aktuális éved minőségére, alakulására. 
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Személyes Évszámok  

 

Személyes Év 1 – Az újrakezdés éve  

A kilenc éves ciklus elindítója, ezért magában hordozza a lehetőséget a 

változtatásra. Igaz ez minden életterületünkre, ezért ha van olyan, amin változtatnál, 

vagy eredményeket akarsz elérni, akkor az évszám rezgése támogat ebben. 
 

Kedvezőek a feltételek, ha: 

- A párkapcsolatodban változásra vágysz. Ez lehet egy új szerelem, vagy a meglévő 

kapcsolatodban történő megújulás például házasságkötés formájában. 

- A szakmai életed kiüresedett, vagy gondjaid vannak a munkahelyeden, megadatik a 

lehetőség arra, hogy új állásra pályázz, vagy előléptetést kapj. Kedvez az év az új 

vállalkozások elindításának is. 

- A baráti kapcsolataid alakulására is hatással van az évszám: új barátságokat köthetsz, 

így bővítve ismeretségi körödet. 

Ebben az évben van itt az ideje a „merésnek”, és rajtunk múlik, hogy a minőségi változást 

ígérő energiák milyen intenzitásúak lesznek.  

Érdemes kihasználni az 1-es év energiáit, különben ismét 9 évet kell várakozni, mire az 

élet újból ilyen lehetőségeket kínál. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 Az 1-es év felerősíti a férfias energiamintákat (egyéniség, agresszivitás, önbizalom, 

bátorság).  

Férfiaknál felszínre jöhet apával, fiútestvérrel, férfi tanárral kapcsolatos gyermekkorhoz 

köthető tudattalan emlék. 

Nők esetében a belső konfliktusokat hozza felszínre az év, amikkel hasznos szembe 

nézni. 

 Alaposan vizsgáld meg, milyen új dolgokra mondasz igent, mert az ebben az évben 

hozott döntések és újítások tartósak lesznek. 

 Minden kezdet valaminek a végét is jelenti. Ha van olyan folyamatban lévő ügyed, 

projekted, amit több éve dédelgetsz, zárd le. Ha eddig nem alakult semerre, nincs 

értelme tovább energiát ölni bele. 

 Amennyiben késlelteted a változásokat, vagy nem veszel tudomást a fejlődési 

lehetőségekről, az egész kilenc éves ciklusból vesztheted el a hajtóerőt. 
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Célravezető tippek: 

o Önbizalom 

Feltétel nélkül bízz magadban, az ötleteidben, az alkotóképességedben és a 

kreativitásodban. 
 

o Megfontoltság 

A döntéseket és a változtatásokat átható körültekintés előre mozdító lendületet ad a 

terveidnek. 
 

o Tervezés 

Lényeges, hogy tiszta tervezéssel, pontos célmeghatározással és reális elvárásokkal 

indulj el az újítások folyamatában. 
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Személyes Év 2 – A tervezés ideje  

Az év energiái az előzőben megkezdett folyamatoknak kedveznek. 

Megindulhat a teremtés körültekintéssel, megfontoltsággal, alapos tervekkel és 

pontos kivitelezéssel áthatva. 

Ez az esztendő nem rejt magában akkora dinamikát, mint az 1-es. Idén 

érdemes kissé visszahúzódnod, hogy kevésbé látványos részletekkel tölthesd az évet. Például 

terveid körülményeinek kidolgozásával. 

A tervezésen kívül az anyagiak kerülnek előtérbe: gyűjtés, gyarapodás, biztonsági 

tartalékok megteremtése a cél, hogy aztán legyen miből kivitelezni terveidet. 

A tervezgetés időszakában új emberek kerülnek a látótérbe, új kapcsolatok 

szövődhetnek. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik idővel megbízható szövetségesekké 

válhatnak. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 Érdemes meghallgatni az új ismeretségek, segítők tanácsait, azonban egyelőre csak 

magadra hallgass. Nem biztos ugyanis, hogy ami másnak bevált, az neked is segíteni 

fog. 

 Párkapcsolati szinten a közvetlen környezet hatása miatt (leginkább férfi családtagok 

akadékoskodása) elbizonytalanodhatsz párod és saját érzéseidben is. 

 A megvalósítás fázisában akadályokba ütközhetsz: például nem támogat az, akire a 

leginkább számítasz. 

 Megjelenhetnek negatív, kritikus figurák körülötted. 

 A 2-es év a női energiákhoz kapcsolódik: az anyával, a nagymamákkal, a nagynénikkel, 

a tanárnőkkel és a női felettesekkel való kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. 

 

Célravezető tippek: 

o Akadályok = Lehetőségek 

Az évben megjelenő nehézségeknek több oka lehet: például, hogy azok megoldása 

közben megerősödjön az akaratod, vagy hogy felismerhesd a választott eszköz 

hatékonyságának mértékét, valamint hogy letisztulhassanak a vágyaid és ráébredj 

saját korlátaidra, hiányosságaidra, hogy aztán mielőbb pótolhasd azokat. 
 

o Negatív személyek, események átkeretezése 

Andrew Matthews: Hallgass a szívedre című könyvében leírja, hogy minden, ami 

szembe jön velünk, leckét rejt magában. Ezek a tanítások a javunkat szolgálják még 

akkor is, ha negatív személyekről vagy élethelyzetekről van szó. 

A tanításkeresés jegyében hasznos felismerni, mi az, ami hátráltat és mi az, ami 

előnyös lehet? 
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o Motiváló emberek társasága 

Olyan emberek társaságát hasznos keresni, akikkel jól kijössz, akik támogatnak, a 

siker felé tartanak, és akikkel előre mozdító eszmecseréket tudtok folytatni. 
 

o Hallgatni a megérzésekre 

Ez az év aktiválja az intuíciót, ezért felerősödhetnek inspiráló sugallataid. Így lesz 

jogosultsága annak a közmondásnak, miszerint „Mindig az első gondolat a jó 

gondolat!”, mivel az a Lélektől jön. Érdemes lesz hallgatni rá! 
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Személyes Év 3 – A kibontakozás időszaka  

Ez az év sokkal lendületesebb, mint az előző kettő volt, egy intenzívebb 

szakasz következik. Plusz a 3-as év a szórakozás, az önfeledt szerelem és 

ismerkedés éve. 

Társasági életed fellendül, fokozódik vonzerőd, személyes varázsod. Az 

apróbb flörtök, kis kalandok természetes velejárói lehetnek a mindennapoknak.  

A 3-as szám rezgése kedvez az utazásoknak, ezért a régóta tervezgetett nyári 

kikapcsolódásod erre az évre ütemezd, hiszen minden adott lesz hozzá.  

Meghozza az év a lehetőséget tudásod gyarapítására iskolai keretek között, vagy 

valamilyen tanfolyam formájában. 

A 3-as szám feléleszti a művészi és esztétikai hajlamot, valamint a kommunikációs 

készségeket is erősíti. Megjelenhet az életedben a lehetőség arra, hogy nyilvánosság előtt 

szerepelj. Az önkifejezés mentén pedig olyan művészi hajlamaid is felerősödhetnek, mint a 

tánc, a festés és az írás. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 Egyszerre túl sok információ és élmény zúdulhat a nyakadba, ezért szem előtt kell 

tartanod a mértékletességet. 

 A 3-as szám magában rejti az önbecsapás és az önmeggyőző magyarázkodás 

művészetét, ezért törekedj az őszinteségre. 

Önelemző kérdések például: 

- Mit is érzek még ezzel meg ezzel kapcsolatban? 

- Mire is van szükségem igazából? 

- Mi igaz ebből? 

 A negatív érzések közül megjelenhet az értéktelenség, a kétségbeesés és az önutálat 

érzete. Érdemes szembe nézni ezekkel a negatív gondolatokkal és visszafejteni, hol 

gyökereznek? Ha úgy érzed, nem megy egyedül, fordulj tanácsadóhoz, aki segítséget 

nyújthat ebben. 

 

Célravezető tippek: 

o Mértékletesség 

Fontos, hogy tudj dönteni, mértéket tartani és megválogatni azt, hogy kivel töltöd az 

időd. 
 

o Hitelesség 

Maradj hű magadhoz, válaszd szét a minőségi szórakozást a közönségestől, ne 

aprózd el magad. 
 

o Összpontosítás 

A lazítás és szórakozás közepette néha szentelj időt céljaidra is, hogy az, vagy azok 

idővel, lépésről lépésre haladva ki tudjanak bontakozni. 
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Személyes Év 4 – A kapcsolatok ápolásának ideje  

Ez az év nem hoz magával nagyobb lendületet. A megtartás (kapcsolatok, 

vagyon) és az előtted álló feladatok megoldása kerül fókuszba. 
 

A szám rezgése a kapcsolatokra hat: 

Munka területén: 

Ügyelj arra, hogy meglévő üzleti és szakmai kapcsolataid fennmaradjanak. Törekedj 

ügyfeleid megtartására, a velük való kapcsolat építésére. Ha netán szakmai téren 

zsákutcába jutottál, ebben az időszakban új irány felé tehetsz lépésket. 

Párkapcsolati síkon: 

Amennyiben azt akarod, hogy jelenlegi párkapcsolatod tartóssá váljon, akkor annak 

ápolására érdemes fókuszálnod. 

Családi miliő kapcsán: 

Rokoni kapcsolataidban előtérbe kerül a törődés idősebb szeretteiddel. Ideje van a 

családi élet stabilizálásának és rászánni az időt arra, hogy  meghallgasd szeretteidet. 

Szociális háló mentén: 

Baráti kapcsolataidban megnyilvánulhat a kölcsönös hűség és támogatás. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 A 4-es szám energiái magával hozzák a maximalista attitűd felerősödését. Tartsd szem 

előtt, hogy nem lehet mindig, minden téren 100%-osan teljesíteni. Amikor van rá 

lehetőség, akkor erősíts itt-ott!  

 Érdemes nyugton maradni, mert minden változtatás, amit ebben az évben 

kezdeményezel, hamvában elhal. Tehát maradj meg a munkahelyeden, tarts ki a 

párkapcsolatodban, új vállalkozásod beindítását későbbre ütemezd és a következő 

években költs új beruházásokra. 

 A 4-es év egyben a megpróbáltatások ideje is. 

 

Célravezető tippek: 

o Egyensúlyra törekvés 

Találd meg az arany középutat a munkád és a magánéleted között. 
 

o Tudatos várakozás 

Erősítsd meg hátországodat: munka terén alkalmas az év az aprólékos kidolgozásra, 

valamint a családi helyzeted stabilizálására. 
 

o Biztosság 

A látványos sikereknek is megvan a maga helye és ideje az életben. Légy biztos 

abban, hogy ez rád is igaz és fogadd el, hogy ez a fejlődési időszak most másról szól. 
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Személyes Év 5 – A boldog sodródás ideje  

Az évszám energiái magukkal hozzák a növekedés, a változás, a szabadság, az 

utazás és a szórakozás lehetőségeit. Valószínűek lesznek ebben az évben a rövidebb 

utazások, de nagyobb az esélye a távolabbi helyek felfedezésének. 

Az 5-ös személyes év teret biztosít arra, hogy megismerkedj az egészségedet, 

testi kondíciódat javító alternatív gyógyító technikákkal. 

A most kialakuló kapcsolataidtól ne várj túl sokat, mivel ezek csak kaland jellegűek, 

nem pedig élethosszig tartóak. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 A 5-ös a rugalmasság és a szabadság száma. Sajátja az évnek, hogy nem tudod 

irányítani. Annyit tehetsz, hogy követed az eseményeket, nyitott maradsz, mert bármi 

megtörténhet.  

 Engedd át a kezdeményezést! 

Amennyiben te teszed meg az első lépést, tudd, hogy nem feltétlenül jársz sikerrel. 

Inkább a másik fél lépjen ki a kapcsolatból, inkább téged tegyenek lapátra 

(párkapcsolati, munkahelyi és közösségi síkon egyaránt). Várd kíváncsian, hova rak a 

Sors helyette. Tehát sodródj! 

 

Célravezető tippek: 

o Erősítő nézőpont 

Ebben az évben kijut bőven hirtelenségből, türelmetlenségből és nyugtalanságból. 

Megrettenés helyett fogadd inkább örömmel a hirtelen rád köszöntő ismeretlent, hogy 

meglásd az előnyeit. Tudd, hogy minden történés a javadat szolgálja! 
 

o Higgadtság 

Az év rezgései nem kedveznek a nagy tervek szövögetésének, ugyanis a Sors könnyen 

megvétózhatja azt. 
 

o Határhúzás 

Igyekezz távol tartani magadtól mindent, ami megakadályozza, vagy negatívan 

befolyásolja az évben rejlő szabadságot. 
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Személyes Év 6 – A harmónia éve  

Az év energiái kedveznek a szerelmi kapcsolatoknak, az otthonnal kapcsolatos 

ügyek bonyolításának és lesz tere az egymásra hangolódásnak is. Átélheted az 

érzelmi megelégedettség mámorát és megteremtheted az otthon melegét.  

Helye van a lakásvásárlásnak, különböző berendezések beszerzésének, 

gyermekvállalásnak és a művészi tevékenységek gyakorlásának. 

Az egyedülállók szerencsés év elé néznek, mert sikerrel járnak a párválasztás során és 

egy hosszútávú kapcsolatot kezdhetnek el. Igaz ez a többi síkon (baráti, munkahelyi) kialakuló 

kapcsolatokra is, hiszen az ebben az évben létrejövő kapcsolatok tartósak lehetnek. 

Minden feltétel adott a harmónia megélésére. Fókuszod elsősorban a családi 

kapcsolataidra irányítsd, mivel a családi kötelékekben rejlik az a biztonság, ami menedékül 

szolgálhat. 

Eljött az idő a kreatív ötleteid megvalósításának is. Teremtő formában érezheted magad, 

ezért áss elő mindent magadból, amire szükséged lehet. Például: alkotó vágy, tettre készség, 

önbizalom, önértékelés, és a többi.  A harmóniára törekvés vágya teremtheti meg az 

elhatározásodat arra, hogy valamilyen művészeti ágban kezdj tanulmányokba, vagy kövesd 

kreatív érdeklődésed. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 A 6-os a kapcsolati függőség száma is, ezért a függő személyek sűrűn találkozhatnak 

ebben az életszakaszban olyan leckékkel, melyek felerősíthetik bennük a törekvést arra, 

hogy szembe nézzenek problémájukkal. 

 Ebben az évben érhetnek véget a nyűglődő házasságok.  

Amennyiben azt érzed, hogy befellegzett a kapcsolatotoknak a házastársaddal, már 

mindent megpróbáltatok, hogy helyre billentsétek az egyensúlyt, de az mégsem volt 

eredményes, akkor az év energiái gördülékennyé tehetik számotokra az elválást. 

 Mozgalmas év lévén mindig történik valami, ami a szokásosnál nagyobb figyelmet 

igényel tőled. Ebből az okból kifolyólag kevesebb időd lehet személyes vágyaid 

kielégítésére. 

 Anyagi síkon is érvényesül az évszám: fontos, hogy csak annyit költs, amennyit 

feltétlenül szükséges. Ha netán többet költesz a kelleténél, negatív fordulat adódhat 

anyagi helyzetedben. 

 

Célravezető tippek: 

o Védekezés 

Az év kedvez a családalapításnak, ezért ha te épp nem akarsz ebben részt venni, akkor 

légy óvatos, mert az akarat ehhez most kevés lesz.  
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o Tudatos vásárlás 

Figyelj oda, mire adsz ki pénzt, hogy a tartalékaid inkább bővelkedjenek, mintsem 

szűkösen érezd magad. Tervezd meg a kiadásaidat, hogy lásd hogyan lesz arányban 

a bevétel és a kiadás mérlege. 

Önellenőrző kérdések például: 

- Valóban szükségem van erre a …-ra? 

- Milyen célt fog szolgálni, ha megveszem?  
 

o Pihenj meg 

Engedd meg magadnak a családi harmónia melegét. Töltekezz ebből és raktározd el 

az élményt a következő évedhez erőforrásként. 
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Személyes Év 7 – Az önelemzés ideje  

Ebben az időszakban a 7-es szám rezgéseinek köszönhetően tarthatsz 

önvizsgálatot és nagyon hasznos felfedezésekhez, felismerésekhez juthatsz.  

Ne törődj most az anyagi javakkal, nem kell aggódnod miatta. Előfordulhat 

nem várt pénz érkezése is, akár valamilyen nyeremény, vagy örökség formájában. 

Amennyiben módod van rá, vonulj vissza kicsit a külvilágtól és nézz magadba. 

Elemezd ki a múltbeli sérelmeket és keresd meg a módját annak, hogyan tudsz megbocsájtani, 

hogyan tudod elengedni mindazt, amire már nincs szükséged. 

Megtalálod az időt, és lehetőséged is lesz tudatszinted megemelésére, lelki sebeid 

begyógyítására. 

Az év alkalmas tested gyógyítására is: menj el egy teljes kivizsgálásra, hogy 

megnyugodhass, rendben nűködik a szervezeted. Törődj egészségeddel! A gyógyulási 

folyamatok közé tartozik a sérelmek elengedése és a megbocsájtás is. 
 

Erre mindenképp figyelj: 

 A nagy kalandokat hagyd meg máskorra. Ez az év ugyanis nem alkalmas erre. Inkább a 

szolidabb szórakozási formákat preferáld, melyek felfrissülést hozhatnak számodra. 

Például: olvasás, zenehallgatás, baráti beszélgetés. 

Nyaralás szempontjából a 7-es év rezgéseivel egy csendes, nyugodt vidék felfedezése 

van összhangban. 

 Ez az év több szempontból is magányos évnek tekinthető. Fogd fel ezt egy 

lehetőségként, így megtanulhatod jól érezni magad önmagaddal. 

 Fordíts figyelmet mások érzelmeire. 

Tudati fejlődésünk során érintjük tudattalan motivációink mélyebb tartományait is. Ez 

azt jelenti, hogy felszínre kerülhet az évek alatt összegyűlt „hordalék” és „szemét” is. 

Vállalj felelősséget értük és ne másokat hibáztass! 

 Ez az időszak a lelassulásról szól, ha nem tudsz azonosulni ezzel, olyan helyzeteket 

hozhat számodra a Sors, melyekkel nyugalomra kényszerít. 

 

Célravezető tippek: 

o Meditálás 

Önmagad felfedezése során segítségedre lehet a meditálás. Csendesedj el és nyílj 

meg a belső hangod sugalmazásainak, üzeneteinek. Kipróbálhatod a jógát is, vagy 

valamilyen más relaxálási módszert is. A lényeg, hogy magaddal foglalkozz testileg 

és lelkileg egyaránt. 
 

o Kitekintés a célokra 

Önelemzésed során térj ki céljaidra is: törekedj tökéletesíteni, amit pár éve elkezdtél 

és bízz a nyugalmas éved energiáiban. Békés perceidben azok a dolgok fognak rád 

találni, melyekre szükséged van. 
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o Önismeretre fel!  

Önmagadon való gondolkodásodban ezekre is kitérhetsz: 

- Mit értem el idáig, hol tartok, és merre haladok? 

- Azon az úton járok-e, amin jól érzem magam?  

- Amennyiben nem, mit tudok tenni azért, hogy megtaláljam azt, ami 

kiteljesíthet? 

- Mi az oka annak, hogy nem tudok megbocsájtani?  

- Mennyire vagyok elégedett önmagammal és min kéne változtatnom 

önmagamban (hozzáállás, nézőpont, egyéb megnyilvánulás)? 

- Hogyan bánok önmagammal?  

- Hogyan tudok szeretetet adni magamnak? 

- Hányszor részesítem magam elismerésben?  

- Milyen kritikákkal ostorozom magam és azok kiknek a szavai? 
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Személyes Év 8 – Az anyagi sikerek éve  

Ebben az évben bőséges aratásra lehet számítani. A 8-as szám rezgése 

pozitívan hat a szakmai előmenetelre, a társadalmi rang és a pénzügyi helyzet 

változására.   

Most jött el az idő arra, hogy nagy célokat tűzz ki magad elé, mert a 

kínálkozó lehetőségek segíteni fogják a megvalósításukat. Ez az év elhozza neked a lehetőséget 

arra, hogy növeld bevételeidet és pénzforgalmadat, ezért hasznos, ha fejleszted pénzügyi 

érzékedet. 

Abból a célból van tehát szükség rendet tenni magad körül a 7-es évben, hogy a 

mostaniban képesnek érezd magad arra, hogy megnövekedett önbizalmaddal és belső erőddel 

újra belépj az élet vérkeringésébe. Az év szakmai téren kinevezést, előléptetést, vagyis 

teljesítményed elismerését hozhatja. 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 Olyan hatalom kerülhet a kezedbe, mely megrészegíthet. A könyörület és a mások iránti 

tisztelet járja át tekintélyedet! 

 

Célravezető tippek: 

o Körültekintés 

Figyelj oda arra, hogy milyen üzletre mondasz igent. Az elhamarkodott döntések és 

a forrófejűség csődhöz is vezethetnek. Tehát megfontoltan cselekedj! 
 

o Pénzzel való kapcsolatod tisztázása 

Fontos a megfelelő szemléletmód kialakítása a pénzzel való kapcsolatodban. 

Lényeges megértened, hogy a pénzügyi műveletekben is energiacsere zajlik. 

Érdemes azon elgondolkodnod, hogy: 

- Milyen üzleti és gazdálkodási stratégiákat láttál gyermekkorodban? 

- Ezek hogyan befolyásolják a pénzhez és a gyarapodáshoz fűződő viselkedésed, 

nézeteid? 

- Valamint hasznos lehet megfigyelned, milyen érzéseket tapasztalsz, amikor a 

pénzre, vagy a sikerre gondolsz? Ezek közül pedig melyik pozitív és melyik 

negatív? 
 

o Alázatosság 

Egyetlen percig se vedd természetesnek az életedben megjelenő bőséget! Lásd, 

honnan jöttél és ráncigáld vissza a realitás talajára a bőkezű elismerések miatt 

elszállni készülő büszkeséged. Légy hálás a kínálkozó lehetőségekért és azon járasd 

inkább az elméd, hogy miben tudsz még fejlődni ahhoz, hogy a beindult üzleted a 

következő években is termékeny legyen!? 

 

„Bármi, amit birtokolni érdemes, azt megosztani is érdemes!”  

Sri Chinmoy  
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Személyes Év 9 – A számvetés éve  

Elértél a kilenc éves ciklusod utolsó számához, ami egyben azt is jelenti, hogy 

előkerülnek az életedben olyan dolgok, amiket ideje lezárni. Bezárni egy ajtót, hogy 

idővel kinyíljon a soron következő.  

Az évszám minden eddigi szám rezgését magával hozza, ezért változatos 

életeseményekre számíthatsz. 

Mostani éved beteljesedést és megelégedést hozhat, amennyiben az elmúlt időszakban 

figyeltél önmagad tisztítására és követted személyes fejlődési ciklusod. Ugyanis a 9-es a 

legmélyebb vágyaink és álmaink megvalósulásának száma is. 

Ebben a személyes évedben érdemes számot vetni azzal kapcsolatban, hogy mire 

jutottál az előző 9 év során, kikkel kerültél kapcsolatba és milyen hatással voltak rád ezek a 

találkozások? 

 

Erre mindenképp figyelj: 

 Hasztalan ragaszkodni a múlthoz! 

A múlthoz való ragaszkodás miatt nehéz helyzetek jelentkezhetnek, amik miatt lehet ez 

az év betegségekkel és csalódásokkal teli is. Amit most leteszel, azok nem fognak súlyos 

teherként rád nehezedni a következő ciklusodban. 

 Lezárásaid, elengedési folyamatod során ürítsd ki Lelkedből azokat a kapcsolatokat, 

amelyek már nem szolgálnak. Erősítsd viszont azokat, amik igen. 

 Lelked és Szellemed tisztítása során testedre is fókuszálj, hogy felfrissülve, tiszta lappal 

vághass bele következő 9 éves ciklusodba. 

A szaunázás például kimondottan hasznos méregtelenítési módszer lehet. 

 Önmagad „megtisztítása” mellett nagyszerű és felszabadító tevékenység a lomtalanítás 

is. Takaríts, dobálj ki minden olyat, aminek már lejárt az ideje és negatív érzéseket kelt 

benned. Rendezd át, fesd ki, engedj be új energiákat otthonodba. 

 

Célravezető tippek: 

o Engedd meg, hogy fájjon 

Az elengedési folyamatod során előfordulhat, hogy olyan helyektől, helyzetektől és 

személyektől is meg kell válnod, amik fontosak voltak számodra, akiket szerettél. 

Teljesen oké, ha ez a folyamat nem fájdalommentes! A sírás egyben feszültségoldás 

is: minden egyes könnycseppel egyre több és több frusztrációt tudsz kiengedni 

magadból.  
 

o Spiritualitás 

Bízz az Isteni gondviselésben és lépj egy szinttel feljebb. Engedd meg magadnak, 

hogy megérintsen az ezo-világ, hogy az ott megismertek hatására könnyebben viseld 

az évben rejlő megpróbáltatásokat és az eljövendő új kihívásokat. 
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