Gondolatébresztő, ismeretkiegészítő anyag!
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NUMEROLÓGIAI

ELEMZÉS
Számtábla

Kiemelt számok:
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Mentális felnőtt: 19
Életek: 14

8 – magával hozott (forrás)
1, 7 – kapott (szülői örökség)
10 – megvalósítandó (cél, misszió)
1, 9 – hasznosítandó (küldetést segítő)
Választott összetevő: 1(▲)
Stabilitás:
szellemi: 900 (rendkívül magas)
fizikai: 12 (alacsony)
Szellemi dominancia: 75 (rendkívül magas)
Sorsformáló energiák:
energetikai potenciál: 25 (átlagos)
ciklogram: 2-3-3-8-4-4-1 (7 éves ciklusok)
középszint: 3,6 (átlagos)
Sikermutató: 80%

Egy, a függőleges tengelyénél (4-5-6) kettévágott számtábla, amelynél a rendkívül nagy belső
hajtóerő (11111111-2-3) egy sokoldalú veleszületett tehetséggel (7-8-99) áll szemben. A
számtábla nagy mennyiségű 1-eseinek jelentőségét tovább növeli az a körülmény, hogy ez a
számtábla egyetlen választott összetevője. Az „előre megtervezett” hatalmas szellemi energia egy
szinte páratlan mértékű szellemi stabilitást (900) és szellemi dominanciát (75) teremt. A
számtábla meglehetősen nagy rugalmasságát a sikermutató viszonylagos stabilitása (70-80%) teszi
különlegessé. Ez a stabilitás azonban csakis az energiafelszabadító konverziók esetén áll fenn,
ellenkező esetben a sikermutató drasztikus csökkenése figyelhető meg, szélsőséges esetben
elérvén a nulla értéket (számtábla: 222, 3, 44, 6, 88888, 99).
900-as szellemi stabilitással az anyagi világba leszületni az igen korai halál veszélyével fenyeget.
Amíg a gyermek kicsi (5-6 éves korig), ez a magas szellemi stabilitás a szülőkhöz fűződő
energetikai kötöttség miatt nem érvényesül, illetve spontán módon redukálódik (automatikusan
működik a 11→8+22 konverzió, miközben csökken a szellemi stabilitás és növekszik a fizikai).
A gyermek jellemerejének első komolyabb nyiladozása esetén (6-7-8 éves kor) egy ilyen
elementáris erejű szellemi stabilitás könnyen okozhatja a fizikai test teljes cserbenhagyását, azaz
a gyermek könnyen és végérvényesen elhagyhatja a saját testét (222222, 3, 6, 88888, 99). A
későbbiekben felnőttkorra kialakul a fizikai testhez való kötődés, kihasználván a 11→8+22
konverzió révén elérhető mély meditatív állapot elérésének lehetőségét. A módosult tudatállapot
könnyű elérhetősége és gyakori megtapasztalása egyfajta függőséghez vezet, ezért aki kezdetben
ezt az utat választja, minden bizonnyal ezen is halad végig. Aki azonban a sok 1-esét nem a
külvilág befolyásolására, és nem önmaga áttörhetetlen körbebástyázására fordítja, hanem a
Mindenségben (azaz a megnyilvánuló és a meg nem nyilvánuló világok együttesében) való
elmerülésre használja, annak élete és sorsa teljes mértékben függetlenné válik az anyagi világ
síkján megfogalmazható célkitűzésektől és elvárásoktól.
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Kiegészítő gondolatok a 11→8+22 konverzió kapcsán
A számtábla egyik jellegzetes belső átalakulása a szellemi energia transzformációja révén valósul
meg, melynek energiafelszabadító változatát a 11→8+22 vagy a 11→8+4 képlet fejezi ki. A
képlet értelmezése: a jellemerő (11) empátiává, önmagunkért és másokért felvállalt
felelősségtudattá (8) alakul át, miközben belső energia (22) szabadul fel, vagy testi kondíciók (4)
javulnak. Ugyanez visszafelé: az együttérzés és felelősségtudat (8) felhasználása a jellem
megkeményítésére (11) a belső energia (22) felemésztése, illetve a testi kondíciók (4) lerontása
árán. Amikor egy biológiai (fizikai) energiában szegény számtáblában sok 1-es van, akkor szinte
automatikusan működik ez a konverzió, pusztán az éltető energia szükségszerű felszabadításának
okán. Más a helyzet akkor, ha a számtábla energiában nem szegény, beleértve a megkötött
szellemi energiát (8) is. Sok 2-es, 4-es vagy 8-as esetén a 11→8 átalakulás belső fékezésével van
dolgunk, ám ilyen esetben sincs szó annak lehetetlenségéről.
Amint az 1-esek 8-asokká alakulnak át, úgy veszíti el az eredendő jellem az önmaga felé
megnyilvánuló irányultságát, fokozatosan beolvadván a Mindenség egyetemességébe. Eközben
nemcsak a 8-asok száma növekszik, hanem a 2-eseké, vagy a 4-eseké is. A 4-esek azonban –
megkötött biológiai energiaként – az egyén anyagi elkülönülését erősítik, ami fizikai szinten
ellentmondásban áll a Mindenségben való feloldódással, ezért ezen energiafelszabadító konverzió
meditatív útja mindenképpen a 11→8+22 és semmiképpen sem a 11→8+4. A pszichoaktív szerek
azonban képesek a megkötött biológiai energiát (4) felszabadítani (4→22), tehát egy esetleges
11→8+4 képletet automatikusan a 11→8+22 képletbe fordítják, „mesterségesen” elérvén ily
módon a meditatív állapotot.
Kiegészítő gondolatok L Ron Hubbarddal való hasonlóságok kapcsán
Osho számtáblája első ránézésre is sok hasonlóságot mutat L Ron Hubbardéval, ám az igazán
figyelemre méltó hasonlóság mégis a kiemelt számok teljes azonosságában mutatkozik meg.
Kiemelt számok alatt azokat a számokat értjük, melyeket a születési dátum mint önmagában is egy
számhordozó tartalmaz. Ennek kifejtésével kapjuk az ún. forrás- és célszámokat, valamint ezek
táplálóit, illetve segítőit. Mindkét dátum esetében ugyanaz a forrásszám (8), a szülői örökségszám
vagy másképpen a magával hozott szám (1 és 7), ugyanaz a cél- vagy missziószám (10), továbbá a
hasznosítandó vagy küldetést segítő szám (1 és 9). Még ilyen nagyfokú hasonlóság mellett sem
beszélhetünk egyértelmű determinációról, hiszen az ugyanazon forrásból táplálkozó és ugyanazon
végcél felé tartó utak száma sohasem egy, hanem szinte megszámlálhatatlan. A két ember élete és
sorsa gyakorlatilag két egymástól meglehetősen távoli út választását prezentálja csaknem
ugyanazon kezdeti paraméterek mellett.
További kiegészítő gondolatok
Lásd L Ron Hubbard elemzésének kiegészítő gondolatait.
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