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1. Összefoglaló táblázatok 
 
Születési idő: 
1974.03.13. 
(21/3)(3)(4)   = (10) = 1 

 
      

               

               

               

      

 
 

    

    

    

    

 
 

    

    

  

 

 

Az én dinamikája  

Irányító faktor  

Sors faktor  

Általános önkifejezés  

Személyiség faktor  

Érési faktor  

Spirituális cél  

Az ego vágya  

Inspirációs teljesítmény (7 & 9)  

Mentális erő (1 & 8)  

Fizikai erő (4 & 5)  

Életerő (2 & 3 & 6)  

Becenév1  

Karmikus lecke/leckék  

Másodlagos rezgés 0-28  

Másodlagos rezgés 28-56  

Másodlagos rezgés 56-  

Aktuális év rezgése (2014.03.13-ig)  

Következö év rezgése (2014.03.13-tól)  

 
Sorsévek: 



 

4 

2. Bevezetés 
 

A fenti számok egyelőre még inkább káoszosnak tűnnek, mintsem rendszert alkotó, és főleg 
a személyiségedet és motivációdat leíró adatoknak. Mégis a sok-sok szám azt az embert 
tükrözi, aki te vagy, és csak te egyedül. Nincs még egy belőled, semmilyen szempontból. 

A sok számból azonban csak három olyan van, ami egész életedben elkísér, fontos szerepet 
játszik abban, hogy milyen helyzetben hogyan döntesz, és nagymértékben meghatározza 
alapvető személyiségjegyeidet. Ezek pedig az irányító faktor, a sorsfaktor és az általános 
önkifejezés számai. Ezeknek a leírását az alábbiakban részletesen is megtalálod.  

A többi szám árnyalja az alapvető személyiségjegyeket és háttér-információt nyújt bizonyos 
helyzetekhez. Ezeknek a leírását is megtalálod lentebb. 

A név hordozza magában a földi karmát, azaz azt, hogy van szabad akaratunk. 

A születési dátum hordozza a kozmikus karmát, azaz azt, hogy az isteni akaratnak 
engedelmeskednünk kell. Ez határozza meg, hogy a léleknek milyen tapasztalatokra van 
szüksége, mit kell megtanulnia ebben az életben, illetve mit vállaltunk erre az életre. Ez tehát 
egy „szerződés”. 

A keresztnévben a személyiségünk rejtezik, illetve a hatásunk a családon és a baráti körön 
belül. Megmutatja a tehetségeinket, a karakterünket és betekintést nyújt a leckéinkbe és 
céljainkba. A keresztnév házasság esetén is mindig megmarad, emiatt tehát vezérfonalként is 
működik. 

A vezetéknév az egész családhoz tartozik. A család hatását, igényeit és karakterét mutatja 
meg. A vezetéknév az összekötő elem közös vágyaink és céljaink között. 

Az aktuális és a következő év rezgése, a karmikus leckék és a sorsévek leírása pedig abban 
nyújt segítséget, hogy meghatározzuk, hogy a következő időszakban milyen feladatok várnak 
rád, illetve mire hogyan tudsz felkészülni a jövő eseményeit tekintve. 

Bónuszként pedig kapsz egy extra segítséget, hogy hogyan válhass a legteljesebb mértékben 
azzá, aki a lelked mélyén valójában vagy, és ami földi küldetésedet illeti. 
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3. Az irányító faktor (x) 
 
Az irányító faktort a születés napja adja. Ebben az esetben ez a 4-es. 

Ennek rezgése elsősorban életed első 28 évében (+/- 3 év) volt a legnagyobb hatással, 
azonban ahogy a faktor neve is elárulja, gyakorlatilag ez irányítja egész életedet. 

Ez a szám megmutatja a múltunkat, a lelki-szellemi örökségünket a korábbi életünkből. Az 
első 28 évben tulajdonképpen elvarrjuk az elvarratlan szálakat, így, ami ebben az időszakban 
történik, a többé-kevésbé kikerülhetetlen. 

Az ebben a számban található lecke azokra a pozitív tulajdonságokra utal, amiket ki vagy 
tovább kell fejleszteni önmagunkban. Ezek a tulajdonságok egy életen át elkísérnek, a 
személyes fejlődésünk zálogai.  

Az irányító faktor egyben azt is elárulja, hogy milyen neműek voltunk valószínűleg előző 
életünkben. Esetedben az irányító faktor páros szám, ami azt jelenti, hogy a legutóbbi 
életedben nő voltál. 

… 

4. A 13-as karmikus szám a születésnapban 
 

Mottó: átalakulás 

Általános jelentés: A 13-as a Vénusz száma, és a bölcs női elvé. A 13-as az új kezdetre is 
vonatkozik: lezárni a régit és készen állni az újra. 

Karmikus jelentés: A fizikai síkkal kell ebben az esetben dolgozni. Az életben mindig hirtelen 
és előre nem látott változások, újítások és vizsgák következnek. Ezeket a változásokat 
örömmel kell fogadni és végrehajtani. Anélkül, hogy a sikeres végrehajtás miatt dicséretet 
várnánk. A változás vonatkozhat a szakmára, a családi állapotra, lakóhely- vagy 
országváltásra. Csak akkor tudjuk ezeket sikerrel abszolválni, ha az időnket, a 
kreativitásunkat és a spiritualitásunkat megfelelően vetjük be. Mindig az előttünk álló 
feladatokra és célokra kell koncentrálni. A régi gondolkodásmódot, berögzött szokásokat és a 
múltat magunk mögött kell hagyni, a régi helytelen döntéseket korrigálni kell. A társaik 
számára ezek az emberek inspirációt jelenthetnek, amennyiben kiegyensúlyozottak, 
toleránsak és segítőkészek, és megtanulták magukat jól kifejezni. Ebben az esetben a 13-as 
szerencsét hoz. 

Megerősítés:  

A nehézségeket és a változásokat bátran és isteni útmutatás segítségével uralni fogom. 

5. A személyiség faktor (x) 
 

A személyiség faktort a születési hónap határozza meg. Ebben az esetben ez a 3. Ez a szám az 
irányító faktorral együtt életed második szakaszában, 28-56 éves korod között hat a 
leginkább (a határok eltolódhatnak a többi szám függvényében). 

… 
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6. Az érési faktor (x) 
 

Ezt a számot a születési év adja. Ebben az esetben ez az 3. Mivel ez életed 3. harmadában lép 
elő, mégpedig az irányító faktorral együtt hatva, különös figyelmet szentelj neki 56. 
születésnapod után. 

… 

7. A sors faktor (x) 
 

A sors faktort a születési dátum számainak összeadásával nyerjük, ez esetedben az 1-es. Ez a 
szám párhuzamosan az irányító faktorral, egész életedre kihatással van. 

… 

8. Másodlagos rezgés az első életszakaszban (x) 
 
… 

9. Másodlagos rezgés a második életszakaszban (x) 
 
… 

10. Másodlagos rezgés a harmadik életszakaszban (x) 
 

… 

11. Az általános önkifejezés (=névszám) (x) 
 

Ahogy azt már feljebb írtam, a név a földi karma hordozója. Míg a keresztnév a 
személyiségünket árnyalja, addig a családnév a családi karmát, feladatokat és annak 
karakterét mutatja meg. 

… 

12. Spirituális cél (x) és az ego vágya (x) 
 

A spirituális célt a születési névben található magánhangzókból kapjuk és a felettes én 
számára kijelölt utat jelképezi. (Természetesen minden a számokban található leckét meg 
lehet tanulni egy „egyszerűbb, fájdalom- és stresszmentesebb” módon, és egy nehezebben 
járható úton is, sőt meg is lehet változtatni!) 
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… 

13. A lélek motivációja és a keresztneved első magánhangzójának 
árulkodása 
 

A vezetéknév és a keresztnév vagy keresztnevek kezdőbetűinek számösszege határozza meg 
a lélek motivációját.  

… 

14. Az erőfaktorok 
 

… 

15. A becenevek 
 
… 

16. Megerősítések a nevedhez 
 

A következőkben olvasható megerősítésekkel kulcsot adok a kezedbe ahhoz, hogy azzá válj, 
akinek lenned kell. Célszerű a megerősítéseket megtanulni, vagy olyan helyre függeszteni, 
ahol nap mint nap szem előtt van, és napjában legalább egyszer el tudod olvasni, illetve el 
tudod magadban vagy hangosan mondani őket, hogy a részeddé váljanak, és bevonzzák azt 
az életedbe, amiről szólnak. 
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17. Az aktuális személyes év (x) és a következő személyes év rezgése 
(x) – „Ütemterv” a 201x-as évre 
 

A személyes év születésnaptól születésnapig tart. A születésnapon ezért lehet vagy inkább 
célszerű egy aktuális évciklust felállítani a mindenkori éves és havi feladatokkal. A személyes 
év és hónap száma minden erősségünket és kihívásunkat tartalmazza, ami a kiszámított 
évben kísérni fog bennünket. 

A x-as rezgésű év: 

Megerősítés: 

… 

Az év segít a következőkben: 

 … 

 

január:   július:   
február:   augusztus:   
március:   szeptember:   
április:   október:   
május:   november:   
június:   december:   

Kulcsszavak az adott hónapra: 

január:  

február:  

március:  

április:  

május:  

június:  

július:  

augusztus:  

szeptember:  

október:  

november:  

december:  

 
A x-es rezgésű év: 

Megerősítés: 

 

Az év segít a következőkben: 

 … 
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18. Sorsévek 
 

A sorsévek olyan éveket jelölnek, amikor bizonyos szempontból olyan dolgok történnek az 
egyénnel, amelyek az egész életet, azaz a sorsunkat is meghatározzák, vagy 
meghatározhatják. Minden sorsév rezgése +/- 3 évig hat. Az alábbiakban megtalálod azokat 
az éveket, amik számodra sorsévek voltak/lesznek, ill. azt a rezgést, ami a legerősebben 
hatott ebben az évben. (kb. 100 éves korig nézem meg, függetlenül attól, hogy mikor vannak 
a lehetséges exitjeid /a földi életből való kilépés lehetősége/.) 

… 

19. Karmikus leckék (x) 
 

Itt a következő a feladat: 

A x-esnél: 

Legyőzendő:  

Elsajátítandó:  

A x-es rezgés megerősítése: 

… 

 

Nyilván ezekből sok mindent már kipipálhatsz, a többire viszont fokozottan figyelj, és tanulj 
belőlük, hozzájuk, róluk. 

Jó tanulást! 


