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© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 28. 12:59 | Válasz erre | #1
A Szantálon már közreadtam azt a számítási módszert, amely alapján meghatározhatjuk azokat a
számokat amelyek egy-egy adott (születési) nap számenergetikáját alkotják:
A végső számenergetikát azok a számok (számjegyek) alkotják, melyeket 5 lépésben kapunk meg. Ezek a
lépések az alábbiak:
1. A születési dátum számjegyei
2. A születési dátum számjegyei összegének számjegyei
3. Az előző szám számjegyeinek összege mindaddig, amíg egyjegyű nem lesz az eredmény (kivételt képez
a 11 és 22, melyek tovább nem összegzendők, és ebben az esetben kétszer kerül be az 1, illetve 2)
4. Annak a számnak a számjegyei, melyet akkor kapunk meg, ha a születési dátum számjegyeinek
összegéből (a 2. pont alatt megkapott számból) kivonjuk a születési nap első számjegyének kétszeresét
(egyjegyű szám esetén ennek a számnak a kétszeresét)
5. Az előző szám számjegyeinek összege mindaddig, amíg egyjegyű nem lesz az eredmény (kivételt képez
a 11 és 22, melyek tovább nem összegzendők, és ebben az esetben kétszer kerül be az 1, illetve 2)
Megjegyzés:
• A nullákat a fentiek során nem vesszük figyelembe.
• Ha a 2. pontban és a 4. pontban egyjegyű számot kapunk, akkor a 3. pontban, illetve az 5. pontban
ugyanazt számjegyet kell venni még egyszer.
Példa:
2003. szeptember 19.
1. 2003.09.19. → 1, 2, 3, 99
2. 1+2+3+9+9=24, →2, 4
3. 2+4=6, →6
4. 24-2×1=24-2=22 →22
5. 2+2=4 →4
Végeredmény:
1, 2222, 3, 44, 6, 99
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 28. 13:08 | Válasz erre | #2
Régi jó fórumos barátom, nemo e-mailben tett fel nekem néhány kérdést, melyeket - bízva nemo
utólagos engedelmében - nyilvánosan válaszolnék meg, mert másokat is érdekelhet. A kérdések
lényegében az alábbiak voltak:
a) A módszer leírása nem említi a negatív számok értelmezését az eredményben (pl.2004.01.08).
b) A megadott példában a 5. lépésben a 22-t összeadod, ahelyett, hogy még egyszer leírnád. (Nem
egyértelmű a 11 és 22 ismétlése, a szöveg az 1 és a 2 kétszeri leírásáról szól és nem a 11 és 22-ről.)
c) Mi lesz a részeredményekkel a 3. és 5. lépésben? Azokat nem kell hozzáírni a számsorhoz?
d) Hogyan számíthatók az időszámítás előtti évek?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 28. 13:32 | Válasz erre | #3
Nemo kérdéseire az alábbiakat válaszolom:
a) A negatív számok ugyanúgy értelmezendők számenergetikailag, mint a pozitívok, annyi történik
csupán, hogy az előjelet "elfelejtjük" leírni a végeredményben.
Példa:
2004. január 8.
1. 2004.01.08. → 1, 2, 4, 8
2. 1+2+4+8=15, →1, 5
3. 1+5=6, →6
4. 15-2×8=15-16=-1 →1
5. (-)1 →1
Végeredmény:
1111, 2, 4, 5, 6, 8
b) A leírás 3. és 5. pontjában említem azt a kivételt, amikor 11 vagy 22 esetében nem folytatjuk tovább a
számjegyek összegzését. Ez nem azt jelenti, hogy ha a 2. és a 4. pontban 11 vagy 22 a kapott szám, akkor
el sem kezdjük az összegzést, hanem azt jelenti, hogy ha az első összegzés eredményeként - mint
részeredmény! - kapunk 11-et vagy 22-őt, akkor azt már tovább nem összegezzük. A példában azért
összegeztem a 22-őt, mert azt a 4. lépésben kaptam végeredményül, nem pedig az 5. lépésben
részeredményként.
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c) A részeredményeket a 3. és 5. lépésben nem adjuk a végső számsorhoz, ezek ugyanis nincsenek
hatással a számenergetikára. Kivételt képez az előző pontban tárgyalt eset, de az speciális részeredmény
(11 vagy 22, ún. mesterszámok), viszont ott pedig már nem is folytatjuk a számjegyek összegzését, tehát
valójában nem tekintendő részeredménynek.
d) Az én ismereteim szerint időszámítás előtti évekre ez a módszer közvetlenül nem alkalmazható.
Lényeges ugyanis az, hogy akkor, azon az adott napon éppen milyen számok alkották a dátumot. Ha ezt
tudjuk, és nem valamiféle visszaszámítással kapjuk meg, akkor már lehet valamit kezdeni a módszerrel.
Kicsit hasonló ez a helyzet ahhoz, amikor arról beszélünk, hogy I. Világháború. Minthogy később (a
második után) került oda az az "első" megkülönböztetés, ily módon akkor, amikor zajlott ez az esemény
ez az 1-es szám nem volt jelen az energetikában.
Remélem valamennyire érthetőbbé tettem a dolgot. Annyit feltétlenül meg kell még jegyeznem, hogy
ennek a számítási módszernek nyilvánvalóan van egy úgynevezett logikája, amire később majd kitérek.
Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a módszernek vannak különböző változatai, például olyan is, ahol a
11-et és a 22-őt is tovább kell összegezni. De ennek is megvan a maga magyarázata, amire megint később
térnék majd ki. De hogy még tovább fokozzam az eltéréseket és változatokat, olyan szituáció is van,
amikor a 0-ákat is figyelembe kell venni. És így tovább...
Válasz 'Shift' üzenetére (#2)
© Beáta (62.77.247.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 29. 16:17 | Válasz erre | #4
Kedves Shift! Kezdők kérdése: milyen módszer ez és mire használható? Érdekes módon ugyanazokat a számokat kaptam,
amit egy karakternumerológus számolt ki a táblázatában. Mit tudhatok meg belőle? Köszönöm a segítségedet: Beáta
Válasz 'Shift' üzenetére (#3)
© Beáta (62.77.247.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 29. 17:33 | Válasz erre | #5
Most látom a másik topicban, hogy van egy karakternumerológiai táblázat! Ehhez biztosan köze lesz ugye?
© kincs (62.77.243.17) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 30. 17:35 | Válasz erre | #6
Szia Shift!
Tudom, hogy sok a munkád, de ha nem baj, még lenne egy kérésem.Lenne még egy kolléganőm.Őrá már csak azért is
kíváncsi lennék, mert nem vagyunk túl jóban(rosszban sem), akarom mondani "elvagyunk", de nem szeretem őt.
Adatai: 1977.08.22., 14.55 perc.
Remélem jó topicba írtam, ha nem, bocsánat érte.
A kolléganőm jellemzését nyugodtan jeligézheted a nevével: KATA.
Előre is köszönöm!
Pusszancs:Kincs:)))))))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 31. 16:27 | Válasz erre | #7
Nos, valóban egyfajta karakternumerológia az, amiről itt szó lesz, de messze nem csupán ennyiről van
szó. Bár tudjuk nagyon jól, hogy a jellemünk az maga a sorsunk, ily módon jellemünk (karakterünk)
ismeretében statikus képet, metszetet kapunk a sorsunkról is. A sors pedig nagyon dinamikus
kapcsolatban áll a karmánkkal, ily módon ezt a numerológiai módszert legalább annyira nevezhetjük
karmanumerológiának is. Szerintem különösebben nem is érdemes jelzőkkel ellátni, már csak azért
sem, mert - mint később majd kiderül - ezt a szisztémát nagyon sok esetben lehet segítségül hívni.
Egyelőre ennyit, Beáta, majd konkrét példák kapcsán fokozatosan kiderül, mire is jó mindez.
Válasz 'Beáta' üzenetére (#4)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 31. 16:34 | Válasz erre | #8
Ugyancsak a Szantálon tettem közzé a számenergetikai táblázat vázlatos értelmezését, ami alapján
felépíthető egy adott születési dátumhoz tartozó jellemrajz. Ezt most egy kicsit bővebb formában
megismétlem, minthogy erre még sokszor fogunk hivatkozni.
A számtáblába az alábbiak szerint kerülnek be a számok:

Elemzési segédlet
1 - Jellemerő, szellemi energia, hatalomvágy, egoizmus;
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2 - Saját (belső) energia, nyitottság a kozmikus energia befogadására;
3 - Tudásvágy, rend, precizitás, ismeret-, illetve ismertségvágy;
4 - Fizikai testi adottságok, egészség, testiség;
5 - Intuíció, logika;
6 - Földi (emberi) adomány, földeltség, manualitás, mesterség;
7 - Égi (isteni) adomány, szerencse, spiritualitás, égi tudás, vallásosság;
8 - Felsősség-, illetve kötelességtudat, empátia, segítőkészség;
9 - Mentalitás, memória, földi tudás;
1-4-7 - Célkijelölés és -megvalósítás, célorientáltság;
2-5-8 - Családkapcsolat, családigény;
3-6-9 - Stabilitás-, illetve változtatásigény;
1-2-3 - Önértékelés;
4-5-6 - Önfenntartás, anyagifüggetlenség-igény, az anyagi feltételek biztosítása;
7-8-9 - Tehetség;
1-5-9 - Szellemiség, igény a spiritualitásra;
3-5-7 - Temperamentum, partnerkapcsolat, intimitás.
Megjegyzés: Egy-egy szám energetikai intenzitása alapján még nem szabad következtetnünk egyértelmű
jellevonásokra, minden esetben figyelembe kell venni a kölcsön- (erősítő, illetve gyengítő) hatásokat. A
legfontosabb kölcsönhatások a sorok, az oszlopok és az átlók mentén jelentkeznek, de számos egyéb
összefüggést is figyelembe kell venni a jellemrajz készítésénél.

© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 31. 16:41 | Válasz erre | #9
Oké, Kincs, vettem.
Válasz 'kincs' üzenetére (#6)
© Beáta (213.163.16.137) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. okt. 31. 18:49 | Válasz erre | #10
Kedves Shift! Hogy ne mutassak túl nagy türelmetlenséget, csak úgy feltételesen megkérdezem, hogy túl nagy gáz, ha
valakinek (én) csak egy pár számból van nagyon sok. Az a karakternumerológus, akivel futólag beszéltem nem sokat
mondott. Azt igen, hogy nagyon türelmetlen vagyok, de ez a véremben van, azt meg ugye nem tagadhatom meg. Azt is
tudom, hogy a túl sok egyes az erős ego, öntudat ... jele. Van még kettes és kilences és hetes, de más nem. Üdv! Beáta
Válasz 'Shift' üzenetére (#9)
© Shift (62.77.219.172) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 02. 18:14 | Válasz erre | #11
Nos, Beáta, mindenekelőtt azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem túl nagy gáz, ha valakinek
valamilyen számból sok van, más számokból pedig nincs. Sokan vannak, akarom mondani vagyunk,
akiknek például 1-ből van jó pár, aztán nem kevesen vannak, akiknek 2-ből van három-négy. Van akinek
9-ből, van, akinek 3-ból, viszonylag kevés embernek van 4-ből, 5-ből és 8-ból, még kevesebbnek 7-ből és
még ennél is kevesebbnek 6-ból van legalább 3 db. Ahogy azt említettem is, látni kell a teljes számtáblát,
hogy a számok összefüggéseit és lehetséges átalakulásait figyelembe véve alkothassunk képet a
jellemről. Ha megadod a születési időpontodat, szívesen megcsinálom a tiédet is. Üdv, Shift.
© Beáta (62.77.247.6) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 02. 19:21 | Válasz erre | #12
Köszönöm Shift!!! Kielemezhetsz itt nyugodtan, legalább mások is tanulnak vagy esetleg hozzászólnak, ha lehet.
1972.01.09. 20 óra 30 perc. Üdv:-)))))))
© Nemoda (212.144.144.108) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 03. 13:44 | Válasz erre | #13
Sziasztok, csak örülnék, hogy sikerült bejelentkeznem. Köszönöm Shiftnek a hathatós segítséget!
Beáta! Ime Jézus Krisztus számsora: 1111,22,4,66. Nincs teljes sor, oszlop és átló sem. Nincs 8-asa sem, pedig ő a
Megváltó. Érdekes, ugye?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 03. 15:36 | Válasz erre | #14
Üdvözöllek Nemoda! A Sors akarta, hogy ez legyen a neved! :-)
Igen, a Megváltó esete különösen érdekes. Beáta, a számaidat már úgyis tudod (111111, 222, 7, 999), az
általam készített jellemrajzot pedig hamarosan kiteszem.
© Nemoda (212.144.145.115) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 04. 03:58 | Válasz erre | #15
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Igen a Sors akarta, kedves Shift! :-)
Más. A halálunk napján is kialakul egy számsor. Ezzel a számsorral születünk újra?
Vagy a születésünkkori számsorunk hozzánk tartozik és ugyanezt hozzuk magunkkal valahányszor leszületünk?
Egyáltalán: véletlenszerű a születésnapunk vagy választott?
Válasz 'Shift' üzenetére (#14)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 14:47 | Válasz erre | #16
Beáta
1972. január 9. (vasárnap) 20:30
Numerológiai jellemrajz
Rendkívül erős, akaratos (makacs, könyörtelen) jellem, amely külső ráhatással nehezen, inkább csak
belső szándékból fakadóan enyhíthető. Ezen keménységnek azonban van egy óriási előnye, ami abban
nyilvánul meg, hogy bőséges tartalékkal rendelkezik született jellemének szinte tetszés szerinti
átalakításához. Nagy megterheléseket jelentő fizikai munkavégzésre nehezen vehető rá, esetenként akár
lustának is nevezhető. Amennyiben egy közösségben vagy a családban dominanciára tesz szert (átveszi
az irányító szerepet), úgy - az emberekkel együttérzést nem tanúsítva - viselkedése érzelemmentes,
esetenként kegyetlen is lehet. Ezzel szemben képes rendkívüli módon és önzetlenül szeretni. Egészsége
sérülékeny, a stresszhatásokat viszonylag nehezen viseli, ám nagy belső energiájának köszönhetően
mindez mégse veszi különösebben igénybe szervezetét. Nem utasítja el, ha mások gondoskodnak róla.
Erősen fejlett önértékelése van, amely különböző kudarcélmények hatására azonban átfordulhat egy
tartós/átmeneti önbizalomhiányba. Temperamentuma mérsékelt, különösebben nem kívánja az
emberek társaságát. A munkavégzésben aprólékos, precíz, szereti a rendet. Tehetséges és nagyon okos
ember. Igen jó memóriával és összehasonlító logikai képességekkel rendelkezik. A humán és reál
tudományok, továbbá az alkalmazott tudományok területén is egyaránt szép sikereket érhet el. Ami
jellemét és mentalitását illeti, nagyon korán, már 18 évesen vált igazán felnőtté. Karmikus feladata,
hogy a legjelentősebb adottságát, azt a hatalmas szellemienergia-készletet jól hasznosítsa, önmaga és
mások előnyére. Ennek érdekében mindenekelőtt az emberek iránti empátiát és felelősségérzetet kell
fejlesztenie/fenntartania, hiszen a rendelkezésére álló szellemi energia kifogyhatatlanul képes azt
táplálni. Erős jellemének enyhítése tudatos jellemformálással valósítható meg, ami számos pozitív
hozadékkal jutalmazza meg e jellem tulajdonosát, mintegy pótolva azokat minőségeket, melyek a
született számenergetikában nincsenek jelen. Többek között ennek eredményeképpen jelentős
mértékben javul egészsége, az emberekkel, a külvilággal való kapcsolata és nem utolsó sorban a
magánélete is. Olyan pályán érhet el komoly sikereket, ahol sok emberrel foglalkozik.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 38%, szimbólum: medve
Olyan magas energiaszinttel rendelkezik, hogy - miközben maga sem tud róla - képes másokat
gyógyítani. Ha tudatában van, milyen energiákkal rendelkezik, különleges képességű mágussá válhat.
Válasz 'Beáta' üzenetére (#12)
© Panni (81.182.44.81) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 14:59 | Válasz erre | #17
Kedves Shift! Tartalmilag is, de azt már megszoktam Tőled, de külalakra különösen nagyon tetszik Beáta jellemzése.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 15:15 | Válasz erre | #18
No és, persze Panni is nagyon jól halad a webes látványtechnikában!
Válasz 'Panni' üzenetére (#17)
© Beáta (213.163.16.190) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 16:57 | Válasz erre | #19
Hát ezt meg hogy csináljátok ezekkel a színekkel? Én is akarok, mivel hogy 6db egyesem van, nem is tehetek másként ...
:-)
Válasz 'Shift' üzenetére (#18)
© Beáta (213.163.16.190) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 17:10 | Válasz erre | #20
Szóval, nagyon köszönöm Shift!!!! Ha megengeded, kiegészíteném azzal, ami nem én vagyok, de a többi OK.
1. Lusta nem vagyok, tényleg. Nem mindent csinálok meg azonnal, de számomra az a lusta, aki egyáltalán nem csinálja a
dolgokat vagy másokkal csináltatja. Miből láttad a lustaságot? Most kedvem támadt megfelelni ennek a született
hajlamnak :-)
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2. Kegyetlen sem vagyok, de érzelemmentes tudok lenni.
3. Mások gondoskodását csak akkor viselem el, ha a saját lakásában teszi, és annyira nyomul, hogy látni rajta, hogy jól
esik neki. Akkor hadd tegye!
4. Nem vagyok precíz (sajnos). Inkább felületesség jellemez.
A karmikus feladatom nem nagyon tetszik. Én az embereket hagyom szabadon élni, de muszáj az empátia? Muszáj sok
emberrel foglalkoznom? Komolyan kérdezem, mert jelenleg a magam ura vagyok és ez több mint tökély! Ha bejön az
emberi tényező, oda a szabadság!
Kedves Shift! Ha lesz rá időd, meg lehet tudni, hogy mit jelentenek a számok halmozódásai, vagy hogy egy oszlopban vagy
sorban nincsenek számok?
Válasz 'Beáta' üzenetére (#19)
© Panni (62.77.227.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 17:30 | Válasz erre | #21
Kedves Beáta! Én ugyan nem fogom elárulni, hogy hogyan jönnek a szinek, igaz, csak 4 db 1-esem van (1111), de azon jót
mosolyogtam, milyen hevesen tiltakozol a karmikus feladat ellen. Pedig pont itt a lényeg. Hogy feladat.Tényleg, én még
nem is kérdeztem meg Shiftet, hogy nekem mi a karmikus feladatom...Na, ami késik, az jön! :)))
Még valamit megkérdeznék, Beáta ha más elolvasná a jellemzésedet, mondjuk a férjed,ő mit szólna hozzá, mint többékevésbé kívülálló ????
© Shift (62.77.234.63) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 17:37 | Válasz erre | #22
Kedves Beáta!
Nagyon szépen köszönöm, hogy leírtad az eltéréseket, ezzel sokat segítettél nekem. Csupán csak a dátum
alapján amúgy is meglehetősen kockázatos jellemrajzot készíteni, mindazonáltal - amint azt már
sokszor és sok helyen elmondtam - ezek a tulajdonságok valójában csakis a születés pillanatára
jellemzőek. Az ember élete során számtalan átalakulás adódik a kezdeti számenergetikában, amire egy
részletesebb jellemrajz minden esetben ki is tér. Most kevés időm van, de holnap reagálok az
észrevételeidre, melyek teljesen érthetőek, és - mint Te is látni fogod - valójában nincsenek is
ellentmondásban az általam leírtakkal. Például a lustaság kérdése nagyon is érdekes, hiszen az én saját
esetemben is ugyanilyen a helyzet, s én is kikérném magamnak, ha lustának neveznének. Egyébként a
mi esetünkben (sok 1-es és semmi 6-os) egy ún. rejtett lustaságról van szó, amiről majd írok még.
Más, technikai észrevétel: Beáta, amikor a saját üzenetedet írod, akkor célszerű mindig annak a
hozzászólásnak a "Válasz erre" feliratára kattintanod, amelyikre valójában reagálsz. Ha mindig az
éppen a legutolsó ilyen feliratra kattintasz, az egy kicsit félrevezető, mivel az általad beírt üzenet alján,
kis betűvel olvashatjuk, hogy az a beírás éppen mire reagálás. Ha nem valamelyik üzenetre reagálsz,
akkor egyszerűen elegendő a beíró ablakba bepötyögni az üzenetet és kész. A színes betűket pedig majd
holnap elmagyarázom az "Általános" topikban.
Válasz 'Beáta' üzenetére (#20)
© Shift (62.77.234.63) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 17:45 | Válasz erre | #23
Panni! Azért az a 1111-es se semmi! :-) Beáta azonban túl tesz még rajtam is, pedig nekem 11111-em van
ám! Mellesleg nagyon érdekes, hogy a fiatalabbik nővérem 1952. november 19-én született és a
számtáblája szinte 100%-ig megegyezik a Beátáéval. Annyi csak a különbség, hogy neki nem 999-e,
hanem 9999-e van. Ja, és neki még van egy 5-e is. Érdekes, ugye?
Válasz 'Panni' üzenetére (#21)
© Panni (62.77.227.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 18:28 | Válasz erre | #24
Nagyon érdekes !!!! :)) Jó lenne itt a fórumon egy olyannal találkozni,akinek olyan a számtáblája, mint az enyém. Ha
találsz egyet, szóljál, lécci.:))
Válasz 'Shift' üzenetére (#23)
© Beáta (213.163.16.190) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 19:21 | Válasz erre | #26
Köszönöm az instrukciókat a használatot illetően. A férjem is elolvasta a jellemzést, hát lehangoló képet festett rólam.
Kiderült, hogy tényleg kegyetlen vagyok: kegyetlenül nyers ha az érzékeny pontjaimra tapintanak. Valóban diktatúrát
rendeznék be itthon, ha ő (mármint a férjem) nem állna a helyzet magaslatán. És amit már régóta mond nekem, hogy a
szellemi energiámat eltékozlom, mindenféle mellékes dolgokra. Na mármost leállok ezzel, mert csak mondja tovább a
valóságot és én nem bírom a kritikát! Nagyon nem bírom, de ez gondolom a sok egyesben benne van!
Kedves Shift! A férjem teljesen egyetért a jellemrajzoddal rólam, beteszem az ő adatit is, hátha belefér az idődbe:
1964.07.01. Előre is köszönöm!
Válasz 'Panni' üzenetére (#21)
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© Panni (62.77.227.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 05. 20:10 | Válasz erre | #27
Egy kicsit "csaltam" ám, mert igazából tudom, hogy Shift jellemzései elég pontosak,mégpedig azért,mert egy időben más
fórumon elég sok jellemzést irt, így könnyű volt nyomon követni, hogy helytállóak az általa leirt tulajdonságok. Mégha egy
kicsit berzenkedünk is ellene, ezért jó egy kivülálló személyében segítséget kérni az elemzés helyességéről. És ki lenne
alkalmasabb egy férjnél ???? :))))Kedves Beáta, az én négy egyesemmel bizton állíthatom, hogy nehéz a kritikát hallgatni,
igy megértelek, hogy nem vagy könnyű helyzetben a kritika-hallgatásban. Fogadd mélységes együttérzésemet.....:))))
Válasz 'Beáta' üzenetére (#26)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 06:30 | Válasz erre | #28
Ami késik, az jön! - tetszik nekem ez a mondás, már akkor is tetszett, amikor először idézted nekem.
Válasz 'Panni' üzenetére (#21)
© Panni (62.77.226.55) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 06:47 | Válasz erre | #29
Jó reggelt!!!! Örülök, hogy tetszik, mert akkor talán remélhetem, hogy utánajársz a karmikus feladataimnak. Nagyjából
tudom,de tőled is szívesen elolvasnám. Tudok várni.... ;)
Válasz 'Shift' üzenetére (#28)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 06:54 | Válasz erre | #30
Szia Panni! A karmikus feladatok általánosságban úgy fogalmazhatók meg, hogy
Amiből sok van, azt hasznosítani, amiből kevés, azt megszerezni.
Természetesen majd utánajárok a Te dolgaidnak is. ;-)
Válasz 'Panni' üzenetére (#29)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 10:12 | Válasz erre | #31
Sziasztok!
Érdekes ez a számolgatós dolog, igazából nem tudom hová tenni. Nem értem az összefüggéseit.
Mindenesetre kiszámoltam én is. 4 nappal vagyok idősebb Beátánál. :)))
Nekem 111 22 555 6 77 9 jött ki. Remélem nem számotam el semmit.
Mi lehet az oka, hogy mindőnknek viszonylag sok 1-ese van?
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 10:28 | Válasz erre | #32
Nemoda hozzászólásához:
Asztrológiai vonatkozásait olvastam a születési és halál dátumnak. A halál időpontjában a "belső" csillagkép állás (vagyis a
személyiség erőrendszerének a képe)úgymond befagy. Tehát a halál és az új születés közötti időben már nem változik,
hiszen az entitás nem szerez újabb tapasztalatokat, csak a már meglévőket dolgozza fel. Az ember abban az időpontban
tud születni amikor a belső csillagkép rendszer megegyezik a külsővel, a mikrokozmikus égbolt ugyanúgy áll mint a
makrokozmikus. Így a belső erőrendszer a születendő fizikai testbe tud vésődni a külső (kozmikus) bolygó és csillagállás
mágneses hatására. Az élet alatt aztán ez a két erőrendszer fokozatosan eltolódik a szerzett tapasztalatok miatt. A
kozmikus bolygó és csillagállás az ismert égimechanika szerint változik, míg a belső csillagállás az ember tapasztalatai
miatt módosul. A tapasztalatok eszerint erők asszimilálását jelentik.
Gyanítom, hogy ez a dolog így lehet a numerológiában is, tehát a haláldátum számösszege megegyezik a születásdátum
számösszegével.
A numerológia is csak ugyanazt írhatja le mint a többi rendszer, csak más szimbólumokkal.
Javítsatok ki ha hülyeséget beszélek. :)))
Válasz 'Nemoda' üzenetére (#15)
© Panni (81.182.44.167) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 10:44 | Válasz erre | #33
Szia Miczó! Hamar ideértél legnagyobb örömömre.
Shift, Miczó régi fórumozó, csak egy kis kényszerszünetet tartott a fórumozásban állásváltoztatás ügyből kifolyólag. A
komolyabb hangvételt szereti, de a humor is igen közel áll hozzá.:) Azt hiszem, jó helyen jár.:)
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© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 12:57 | Válasz erre | #34
Üdvözöllek miczo! Eddig, úgy tudom, nem volt még szerencsénk egymáshoz, de Panni bemutatása
(ajánlása) mindkettőnknek segít. Hamarosan hozzálátok a mai válaszokhoz, csak most még vannak
elintéznivalóim. Annyit máris mondhatok, hogy nem beszélsz hülyeséget! Vajon ki is minősíthetne így
bárkit is, aki valamiben elmondja véleményét, gondolatait, ismereteit?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 13:09 | Válasz erre | #35
Ez nagyon ritkán fordul elő, Panni. Rengeteg ember számtábláját láttam már, de két egyformával eddig
csakis Gizus gyermekei esetében találkoztam. Az tényleg maga a csoda, hiszen - mint tudod - kb. 10 év
van közöttük és nem is azonos az apukájuk. Természetesen rögtön szólok, ha valami hasonló nőszemély
akad a horogra. ;)
Válasz 'Panni' üzenetére (#24)
© Panni (81.182.44.167) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 13:34 | Válasz erre | #36
Előre is nagyon köszönöm....:)
© Nemoda (212.144.144.113) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:03 | Válasz erre | #37
Szia Miczo! Nagyon köszönöm a válaszodat!
Ez azt jelenti, hogy ritka eset lehet ugyanazzal a számsorral mégegyszer leszületni? De nem lehetetlen ugye?
És, ha valaki egy elődünk halála napjának számsorával születik, akkor lehet, hogy visszatért közénk?
Valószínűleg változni fogok(vagy nagyon hosszú ideig nem jövök vissza), mert a születésemkori számsorom a 3. évezred
végéig nem fordul elő.
Születésemig viszont 24x "kijött". :-)
A halálozáskori számok majdhogynem érdekesebbek, mint a születéskoriak. :-)
Megkérdezném én is: sok hülyeséget beszéltem kedves Shift? :-))
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:40 | Válasz erre | #38
Örülök hogy nem lőttem mellé a dolognak. Nem tudtam, csak ezt következtettem ki.:)
Kedves Nemoda!
Szerintem a különböző inkarnálódások születési és halál dátumának számai mások és mások, mert az ember változik, nem
maradunk ugyanolyanok mint amikor megszülettünk. Csak mindig az élet végi és köv.születés számképe egyezhet meg.
A halálozáskori dátum tényleg többet mond, mert onnantól a következő születésig sinen van a dolog, nincs nagyon
változáasi lehetőség. Az a baj hogy a mostani halálozási dátumomat nem tudom, csak a születésit. :))) Lehet, hogy jobb
is...:)
Visszafelé lehetne számolni az előző inkarnálódás halálának időpontját, de ott szintúgy megakadna az ember, mert az
előző születési dátumról már nem lenne infónk.
Hogy számoltad ki hogy a numerológiai számod hányszor ismétlődött már? Van valami algoritmusod vagy programod
erre?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:41 | Válasz erre | #39
Akkor most reagálnék a tegnapi észrevételeidre, Beáta.

Lustaság Nagyon összetett kérdés, hogy valójában mikor is beszélünk lustaságról. Ebben a rendszerben
többnyire az utal erre, ha nincs 6-os és esetleg van 3-as. A Te esetedben 6-os nincs, igaz 3-as sincs,
miközben van egy csomó 1-esed. A 6-os hiánya arra utal, hogy a fizikai munkát, különösen a földdel
kapcsolatos tevékenységeket eredendően nem kedveled. Természetesen sok függ attól is, hogy az
eddigiek során milyen környezetben és hogyan éltél, mert például működik a 6→7 típusú átalakulás, s
ebben az esetben máris van 6-od, igaz a 7-es elvesztése árán. Ez az átalakulás azonban igen kedvezőtlen
hatással lenne az amúgy is mérsékelt temperamentumodra, tehát nem valószínű, hogy megtörtént.

9. oldal
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Viszont ott vannak a bűvös 1-esek! Ezek sok-sok mindenre jók ám! Többek között arra, hogy egy testi
szinten beléd programozott lustaságot ne engedjen érvényesülni. Egy ilyen jellemerő ugyanis nem
hajlandó tudomásul venni azt, hogy a test valamit ne akarjon elvégezni, ha egyszer annak elvégzéséről
szellemi szinten megszületett a döntés! Az ilyen jellem képes önmagát folyamatos erőszak alatt tartani!
Tehát máris megszűnt kifelé hatni a lustaság: ha valamit elterveztél, azt meg is csinálod, és lehetőleg
minél előbb! Nos, ezért nem szereted az aprólékosságot és a precizitást. De ezt majd lentebb.
Kegyetlenség és érzelemmentesség. Arról van szó, hogy ha az emberekkel nem tanúsítasz együttérzést,
akkor csaphatsz át ilyenbe. Beáta, Neked nincsenek 8-asaid, de hál' Istennek az 1-eskből ezt közvetlenül
elő lehet állítani, mégpedig így: 11→8! Óriási empátiád tud ám lenni, ha engedsz az 1-esekből, és akkor
máris Te vagy a világon legjobban megértő és szerető ember. Itt arról van szó, hogy ezzel szemben Te
alapból képes vagy az érzelemmentességre. Mellesleg, itt kell megjegyeznem, hogy az érzelemmentesség
messze nem olyan negatív tulajdonság, mint sokan gondolják. De ezt majd a "Karma, Sors" topik alatt
egyszer bővebben is kifejtem.
Gondoskodás. Kicsit hasonló az előzőhöz a helyzet. Már megint az 1-ek mentik meg ezt a helyzetet is. :-)
Akinek a 4-5-6 oszlopa üres, azoknál nem igazán lényeges kérdés az, hogy sokat foglalkozzon azzal, ki és
hogyan teremti meg a lét anyagi feltételeit. Ha más biztosítja az a legjobb - mondanánk általános
esetben. De nem mindig van így, főleg akkor nem, ha valakinek ennyi dolgos 1-e van! Még hogy ennyi 1essel az ember másokra szoruljon? Azt már nem!
Precizitás Ebben a rendszerben a 3-asnak nagyon érdekes a szerepe. Általában valaki akkor nagyon
precíz, ha nincs 3-asa. Ahogy növekszik a 3-asok száma, úgy növekszik a különböző (főleg a műszaki
jellegű) tudományok iránti érdeklődés és persze az ezzel együtt járó, "a káoszt is átlátom" típusú
lezserség, lustaság, hanyagság is. Már tudjuk, hogy Te nem vagy lusta, mert az 1-esekkel kompenzáltad.
Viszont nem vagy percíz, aprólékos, de akár azt is mondhatnánk, hogy ehhez lusta vagy. Tehát az 1esekkel kompenzált lustaság, eredményezhet felületességet egyes területeken. De ez nem törvényszerű.
Bármikor tudsz precíz és pontos lenni. Ennyi 1-essel csupán elhatározás kérdése...
Válasz 'Beáta' üzenetére (#20)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:42 | Válasz erre | #40
Jajj, kövér lett az egész.
Ezt még gyakorolnom kell...
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:45 | Válasz erre | #41
Miczo! Korrigáltam Neked. Az volt a hiba, hogy a lezárásnál nem / jelet, hanem \ jelet írtál. A "per" jel a
jó, tudod "Shift - 6". :-)
Válasz 'miczo' üzenetére (#40)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:47 | Válasz erre | #42
Nemoda és miczo! Nagyon jó hogy beszélgettek, jó a téma és nagyon jókat írtok! Majd mindjárt én is írok
ám erről, csak vannak még más várakozó írásaim is.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:54 | Válasz erre | #43
Nagy öröm is halmozni a szépet és a jót....:)
Válasz 'Panni' üzenetére (#36)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 14:57 | Válasz erre | #44
Beáta! Gyorsan megcsináltam a férjed számtábláját, amit már most ki is teszek. Engedelmeddel a jövő
héten térnék ki az ő részletesebb jellemrajzára. Még jó lenne az óra:perc ismerete is, mert ez a
holdnaptár szerinti jellemzéshez szükséges.
Beáta férje
1964. július 1. (szerda)
Igazi béketeremtő, aki egyaránt szót tud érteni a gyenge jellemű egoista és a kőkemény despota típusú
emberrel. Energetikailag nagyon jó kondíciókkal rendelkezik. Aranykezű ügyes és tehetséges ember.
Nagyon ragaszkodik a szüleihez és a családjához. Fejlett felelősségtudta van, aki szívesen segít a
rászorulókon.
Válasz 'Beáta' üzenetére (#26)
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© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 15:32 | Válasz erre | #45
Nemoda és miczo beszélgetéséhez:
Egy könyvet is lehetne írni erről a témáról, de most igyekszem azért tömören összefoglalni mindazt,
ahogyan én látom.
Az, hogy mikor születünk meg nem véletlen, bár mint tudjuk a véletlenek sem azok. Leszületésünk előtt
lelkünk nagyon pontos és precíz terveket készít, melyben többek között az is meg van határozva, hogy
mikor születünk le. Olyan ez, mint egy mesterséges égitest pályára állítása, hiszen ilyenkor mi magunk
is földi pályára állunk. Miczo nagyon érdekesen írta ezt le a #32-es hozzászólásában, annak tartalma
csaknem azonos azzal, amit én is vélek/vallok. A különbség talán egy alapvető szemléletmódból fakad,
mégpedig abból, hogy számomra a planetáris hatások szerinti megközelítés másodlagos. A bolygók
ugyanis az univerzum rezonátorai, melyeket a Mindenség legmagasabb szintjén ható számok
gerjesztenek. Tehát számomra elsődlegességgel a számok és rezgések bírnak, mivel a bolygók csupán
ezen rezgéseket közvetítik a mi világunkba. (Csak érdekességképpen említem meg, hogy mintegy 2 éve
alkottam egy kisméretű rezonátort, amely a rezgések harmonizálására használható, s az ebben levő kicsi
rezonátorelemek is bolygószerűek. Pedig akkor erre nem is gondoltam.)
Folytatva az eredeti gondolatot, tehát a leszületésük időpontját olyan rezgésegyüttesnek megfelelően
időzítjük, amilyen rezgésekkel a születésünk pillanatát követően (a köldökzsinór átvágása után) fel
kívánjuk tölteni fizikai testünket. Ebből adódik a születésünk napján ható számtábla, ez határozza meg a
jellemünket és lényegében a sorsunkat is.
Mi a helyzet a halál időpontjával? Ez részben annak függvénye, hogy karmikus feladatainkat hogyan
végeztük az életünk során. A halál pillanata sokkal inkább függ ettől, mintsem ahhoz igazodna, hogy a
következő életünket milyen energiaszinttel kezdjük (bár van ehhez is köze). Amikor meghalunk, akkor
még nem igazán tudjuk, hogy mikor születünk majd újra le, ugyanis - és itt jön a lényeg! - a következő
leszületésünkkor a számtáblánk nem egyezik meg sem az előző életünkbenivel, sem a halálunk napján
érvényben levővel. Hát akkor mivel? Nos, nagyon pontosan ezt nem lehet tudni, de mégis nagyon sokat
tudunk róla. Leginkább ahhoz hasonlít, ami a jelenlegi életünkben van, attól mindössze 1 helyen tér el,
mégpedig 1-el több szám kerül bele. Hogy melyik ez a szám, az attól függ, az életünk során melyik
tulajdonságunkat "termeltük" ki, vagy javítottuk. Nagyon gyakran ez éppen egyik hiányzó számunknak a
megjelenése. Ezt a leszületés előtt lelkünk értékeli és erre az új számtáblára kezdi el a nagy tervező
munkát, melynek egyik eredménye a következő leszületés időpontja. Aztán jön az, hogy hová, milyen
szülőkhöz stb... Most talán csak ennyit, de a jövő héten még folytatjuk.
Válasz 'Nemoda' üzenetére (#15)
© Beáta (213.163.17.58) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 06. 17:16 | Válasz erre | #46
Kedves Shift! Köszönöm a kiegészítéseket. Arra jövök rá lassan, hogy én nem akartam bevállalni bizonyos számokat
(3,4,5,6,8), de mivel nem tudtam, hogy szükség lesz-e rájuk beraktam egy rakat egyest, az mindenre jó :-) Olyan mentőőv
féle. Ez a sok egyes tényleg jól használható! SZUPER!
A párom 00.20 perckor született. Amit eddig írtál, az teljesen rá illik. Namármost tegnap óta (amióta a jellemzésem
olvastuk itt nagy bőszen) csak azt hallgatom, hogy "igaza van a Shiftnek, ezt így kellene, azt úgy kellene csinálnod ...stb. "
Mivel eddig csak jókat írtál róla, most megint ő van lovon, de várjuk ki a végét, én már dörzsölöm a kezem! Lesz ez még
így se ... :-) Csak viccelek, ismerjük mi egymást jól, tényleg arany ember a párom. Tényleg imádja a szüleit és bennünket
is, s tényleg minden észerű gondolata ellenére segít ott ahol tudja, hogy ő segíthet. Olyan kitaláló fajta, aki megoldja a
problémákat kétkezűleg.
© Nemoda (62.201.66.78) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 08. 03:19 | Válasz erre | #47
Szia Miczo!
Bocs, hogy várakoztattalak a válasszal, közben ugyanis utaztam egy keveset.
Nem voltam(vagyok) ún. ezoterikus érdeklődésű ember, a numerológia viszont érdekel.
Shift keltette fel -akarva/akaratlanul- az érdeklődést bennem.
Személye garancia a számomra arra is, hogy nem teszek majd hülyeségekre túl nagy téteket.
Még ingadoztam, mikor Shift azt írta valahova: lehet, hogy ez az egész dolog kamu. Na, akkor vált meggyőződésemmé,
hogy éppen tőle szeretnék tanulni.(Nyilván eszébe sem jutott bármiről is meggyőzni egyébként) :-))
Igen, logikusabb a halálozáskori számsorral számolni a következő leszületésnél.
Számomra a vonzóbb elképzelés mégis Shifté, miszerint a születési számsort hozzuk újra
m i n i m á l i s módosulással.
Igen, a fiam csinált egy programot, amit épp fejlesztget. Érdekes dolgokat lehet kérdezni a géptől, amire papíron-ceruzán
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hetekig tartana válaszolni.
Pl. azt, hogy egy adott számsor egy adott időintervallumban hányszor és konkrétan mikor fordul elő.
Nagyon érdekel, hogy mit gondolsz(gondoltok) Shift reménytkeltően k o n k r é t megállapításairól?
-Amikről siet majd közölni, hogy nem az övé, hanem egy orosz asszonyéi, valahonnan Szibériából- :-))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 09. 02:00 | Válasz erre | #48
Shift! Kérek szépen egy karaktertáblát, a Mindenség már megint becsúsztatott a mátrixba valami őrült hibát;) Nos
meddig tart még ez az állapotom?
Még egy kérdés: ET ARICOX IM - írta le Gyermekem egy papírra, aztán határozottan letette a tollat és azt mondta: ez a
tiéd, neked üzeni a Mindenség...
© Nemoda (62.201.65.25) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 10. 16:38 | Válasz erre | #49
Kedves Shift! Sorold föl légyszíves az engedélyezett HTML kódokat. Próbáltunk képet beszúrni, majd helyette linket, de
nem sikerült.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 19. 14:44 | Válasz erre | #50
Néhány gondolatot szeretnék most megosztani Veletek, melyek leginkább Nemoda hozzászólása (#47)
kapcsán váltak aktuálissá. Amikor azt halljuk, hogy numerológia, sokan vannak, akik értik miről is van
szó, anélkül, hogy különösebben érdeklődnének az ezoterika iránt. Nem kevesen közülük rögtön tudják
azt is, hogy ez magyarul számmisztika. (Azokról a kreatív gondolkodású emberekről pedig inkább csak
így, zárójelben teszek említést, akik a numerológiát összefüggésbe hozzák a numera szóval, az ezzel
kapcsolatos tudományt rendelve e fogalom mögé...)
Bizonyára észre vettétek, hogy magam ritkán, szinte soha nem használom a számmisztika kifejezést,
jóllehet általában egyértelmű jelentésazonosságot tulajdonítanak ennek a numerológiával. Ez szerintem
többé-kevésbé így is van, de magam sokkal egyetemesebbnek érzem a numerológia megnevezést, amely
egyben mentes a misztika összetevőtől. Az, amit a számokról vallok, ugyanis sokkal több mint valamiféle
misztika, tehát a számok jelentőségét nem kívánom korlátozni. Ahogy e topik alcíméből is kiérezhető
ugyanis, maga a Mindenség az, aminek megnyilvánulása és a meg nem nyilvánult részének üzenete
valósul meg a számok révén. Nincs a Mindenségnek olyan eleme, amely a számok útján nem lenne
értelmezhető, illetve amely akként létezne, hogy számokkal ne lenne definiálható. A Mindenség ugyanis
minden korlátoktól mentes Információ, a benne foglalt végtelen számú - megnyilvánuló és meg nem
nyilvánuló - világ pedig ezen információ különböző korlátokkal jellemezhető részét képezi. A számok,
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi értelmezésben is az információ hordozói, de még helyesebben a
számok maguk képezik az információt. Tovább haladva e gondolat mentén, összegezhetjük, hogy
valójában tehát minden létező és nem létező, megnyilvánuló és meg nem nyilvánuló nem más mint
számokban rejlő információ. Ez a gondolat képezi az egyik legnevesebb numerológus, Pythagorasz
világfelfogásának magját is. Sokféle numerológiai módszer, eljárás létezik, az, amivel jómagam is
foglalkozom a pythagoraszi elveken nyugszik. A születési időpont jellemző számainak kiszámítása, azok
értelmezése messzemenően nem önkényes, úgy is mondhatnám nem véletlen próbálgatások eredménye
és nagyon úgy tűnik, hogy még csak nem is egy szibériai asszony találmánya. Mindenki, aki azonban e
módszer rejtelmeibe ássa magát, óhatatlanul felfedezi az abban rejlő titkokat, mely felfedezés azonban
nem sajátítható ki. Azok addig is megvoltak, amíg rájuk nem akadtak. És működtek, még ha nem is
tudtunk róla. Működtek és működnek, hittől függetlenül. S hogy igaz-e mindaz, amiről szól? Nos, lehet,
hogy igen, lehet, hogy nem. Nem tudjuk ugyanis mi az igazság. Azt senki sem tudhatja. Nos, ez a helyzet
a számtáblákkal...
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 19. 23:18 | Válasz erre | #51
Kedves Shift! Tisztelettel érdeklődöm, van-e időd a következő elemzésére?: 1955.08.17. éjfél körül született hölgy.
Köszönöm.
© Beáta (62.77.245.102) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 06:18 | Válasz erre | #52
Kedves Shift! A férjem is türelmetlenül várja a félbehagyott elemzését! Légyszi, kerítsd sorra őt is! Üdv
© Nemoda (62.201.66.36) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 08:27 | Válasz erre | #53
Kedves Shift!
Köszönöm az értekezést a numerológiáról!!
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Nagyon tanulságos, emésztem még aztán fogok kérdezni. :-))
Utólagos engedelmeddel betenném Csilla számtáblájat a bűvös 3 hetessel.
Sajna, elemzést nem tudok hozzá írni, ez a feladat rád hárul. :))
üdv , Nemoda

© kincs (62.77.207.6) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 08:27 | Válasz erre | #54
Hogy itt mennyi türelmetlen lyány van???!Elárulok egy titkot: a türelem rózsát - akarom mondani: Shiftet terem!!!:))))
© kincs (62.77.207.6) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 08:28 | Válasz erre | #55
Szia Nemoda!Nagyon szép a csilla számtáblája!Az enyimet is megcsinálnád?Köszi:-)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 11:56 | Válasz erre | #56
Kedves Nemoda
Először is köszönöm Neked, hogy segítesz a fórum színesebbé tételében, aminek igazán nagyon örülök.
Apró bakik ilyenkor könnyen becsúsznak, mivel a fórum lehetőségei korlátozottak. Valójában a HTML
2. verziójának elmeit fogadja szívesen, azokat sem hiánytalanul (pl. táblázatot nem lehet beilleszteni,
pedig az lenne ám az igazi). Ennél komolyabb dolgokat sajnos nem fogad el, tehát meg kell maradnunk
ezen a szinten. Az általános topik alatt szépen lassan közreadom a letesztelt és garantáltan működő
lehetőségeket.
Köszi még egyszer, és nem szeretném, ha elállnál ebbéli szándékaidtól!
Üdv, Shift
Válasz 'Nemoda' üzenetére (#53)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 15:50 | Válasz erre | #57
Easy! Mindenekelőtt elnézésedet kérem, hogy ennyire megvárakoztattalak az elemzésekkel. Amint azt emailben jeleztem Neked, azért válaszolok nyilvánosan, mert többen vannak, akik érdeklődéssel veszik a
mások számtábláinak kapcsán leírtakat is.
-------------------------------------------------------------------------------Easy
Numerológiai jellemrajz
1977. november 20. (vasárnap)
Meglehetősen határozott és erős jellem, némi hatalmi vágy kíséretében. A hazugságot és a képmutatást
nem viseli el sem önmaga sem pedig mások esetében. Képes szembenézni és másokat is szembesíteni az
igazsággal, bizonyos esetekben már-már a kegyetlenséggel határos mértékben. E jellembeli erősségnek számtalan egyéb mellett - az az egyik legértékesebb vonása, hogy kellő tartalékkal rendelkezik született
jellemének szükség szerinti átalakításához. Nagy belső energiákkal rendelkezik, fizikai terhelhetősége
jó, a fizikai munkavégzés számára nem jelent problémát. A családhoz, illetve a szüleihez való kötődése
erős. Általában megértő és segítőkész. Bizonyos helyzetekben azonban átmenetileg képes rendkívüli
keménységet, ridegséget tanúsítani. Vezetői pozíció ellátására alkalmas. Szerencsés embernek született,
tehetséggel megáldva. Nagyon precíz és rendszerető, ami akár tisztaságmániába is csaphat. Az
átlagosnál mérsékeltebb temperamentumú, ami a partnerkapcsolataiban okozhat kisebb problémákat.
Különösebben nem kedveli az emberek társaságát, a népszerűség számára terhet jelent. Önértékelése és
célorientáltsága fejlett, a világról alkotott képében a dolgok szellemiségének fontos szerepe van.
Életének 28. éve - jelentős események kíséretében - meghatározó, jellemének véglegesülése ekkor
következik be.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 78%, szimbólum: szökőkút
A tradíciók őrzője, energiaforrás, amelyből más emberek is részesülhetnek. Ha foglalkozik önmaga
fejlődésével, akkor rendkívül sok jót tud tenni másokkal. Önzetlen és adakozó, továbbá olyan, akihez
érdemes tanácsért (is) fordulni. Rossz irányú hatások esetén kapzsivá válhat, mert tisztában lévén
energiái értékével, kezdi félteni azokat, pedig ő a kifogyhatatlan forrás, a szökőkút.
-------------------------------------------------------------------------------Easy édesapja
Numerológiai jellemrajz
1943. április 8.
Határozott és erős jellem, amely belső tartalékainak köszönhetően még tovább erősíthető. A hazugságot
és a képmutatást nem viseli el sem önmaga sem pedig mások esetében. Fizika felépítését élsportolói
adottságok jellemzik, ami egy szinte elnyűhetetlen - minden bizonnyal szikár - testet jelent. ezen testi
adottságát azonban belső energiákká alakíthatja, melyek - önemésztő folyamatok eredményeképpen -
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képesek egsézségének felmorzsolására, leginkább súlyos és menthetetlen betegségek (rák, infarktus,
agyvérzés) révén. Az átlagosnál mérsékeltebb temperamentumú, aki kedveli az embereket és a
természetet. Jó memóriával rendelkezik, és érdeklődik a tudományok iránt. Rendszeretete
jellemerősségéből fakad, akárcsak a szorgalma és kitartása. Viszonylag korán, már 20 éves korában
felnőtté válik, de egész élete nehézségekkel teli.
-------------------------------------------------------------------------------Easy édesanyja
Numerológiai jellemrajz
1945. november 26.
Rendkívül határozott és erős jellem (már-már kegyetlen) nagy belső energiákkal. A hazugság és a
képmutatás idegen tőle, ezt mások esetében különösen nem tolerálja. Főként szellemi energiatartalékai
lehetőséget nyújtanak számára, hogy jellemében a legkülönbözőbb kívánatos változtatásokat valósítson
meg. Eredendően hiányzik belőle az emberekkel való mély együttérzés, ám - belső munkával - jelentős
mértékű empátiát képes kifejleszteni. Tud magáról gondoskodni, képes egyedül is létezni. A családban ő
viseli a nadrágot. Nagyon jó memóriával és logikai képességekkel rendelkezik. Megérzései jók,
extraszenzorikus érzékeléssel rendelkezik. Szüleihez fűződő viszonya (ami bármikor fejleszthető)
meghatározó az életében. Jellemének meghatározó vonásai már 20 éves korára véglegesültek.
-------------------------------------------------------------------------------Easy bátyja
Numerológiai jellemrajz
1967. május 4.
Gyenge, meglehetősen egoista jellem, amely belső tartalékokkal nem igazán erősíthető, jóllehet
energetikailag nagyon kiegyensúlyozott. A család és a partner fontos számára, de együttérzést nehezen
tud tanúsítani. Átmenetileg képes nagyon gonosz lenni. Tud magáról és másokról gondoskodni, ám
mégis természetesnek vesz mindent, ami mások részéről érdekében történik. Kifejezetten igényli azt,
hogy elismerjék és fontosnak, nélkülözhetetlennek tartsák. Az átlagosnál temperamentumosabb, a
testiség számára önkorlátozásoktól mentes. Fizikai teljesítőképessége nagyon jó, a kétkezi munkában
kifejezetten ügyes. Logikusan gondolkodik, jók a megérzései. Változtatásokra aránylag nehezen hajlik.
Ha gyermekkorában a szüleivel, különösen az apával való kapcsolatában komolyabb problémák
adódtak, azok jellemének későbbi alakítása szempontjából nehezen leküzdhető gátakat
eredményezhettek. 32 éves koráig azonban még változhat a jelleme.
-------------------------------------------------------------------------------Easy barátja 1.
Numerológiai jellemrajz
1979. június 3.
Középen elhelyezkedő jellem, amelytől egyaránt távol áll az egoizmus és az erős hatalmi vágy. Ebből
adódóan kiváló közvetítő a gyenge és erős jellemű szélsőségek között, más szóval ideális béketeremtő.
Fizikai felépítését illetően sérülékeny, betegségekre hajlamos. Vezetői funkciók ellátásához nem
rendelkezik elégséges energetikai tartalékokkal. Erős jellemű partnerrel nehezen tud együtt élni.
Nagyon temperamentumos, ám ehhez állandó - külső - energiákat igényel. Főként ezért kedveli az
emberek társaságát, a természetet. A család fontos, de a partner még ennél is lényegesebb számára.
Tehetséges ember, nagyon jó memóriával és logikus gondolkodásmóddal. A műszaki és
természettudományok, de különösen az alkalmazott tudományok területén érhet el jelentős sikereket.
Meglehetősen későn, 35 évesen válik igazán felnőtté.
-------------------------------------------------------------------------------Easy barátja 2.
Numerológiai jellemrajz
1983. június 30.
Gyenge, meglehetősen egoista jellem, amely belső tartalékokkal némileg erősíthető. Igen erősen
érdeklődik a tudományok, különösen a műszaki dolgok iránt. Vágyik a népszerűségre, főként ez hajtja
az ember társaságába. Kézügyessége nagyon jó. (Nem ritkán jó autóversenyzők válnak az ehhez hasonló
jellemű emberekből.) Önértékelése fejlett, de folyamatosan igényli azt, hogy az elismerést kívülről is
megkapja. Eredendően tiltakozik minden változástól, ám ez nem egy esetben pontosan ellenkezőképpen
nyilvánul meg: éppen azért változtat, mert szeretné magának bebizonyítani, hogy képes erre. (Ez a
partnerkapcsolatára is igaz lehet.) Jelleme 30 éves korára véglegesül.
-------------------------------------------------------------------------------Easy! Ma eddig jutottam el a leírásban, de számos kiegészítő gondolatom van még a jellemekre és a
különböző összefüggésekre vonatkozóan. Holnap folytatom, de most megyek haza, mert nekem is ma
van a szülinapom! ;) Üdvözlettel, Shift
© kincs (62.77.207.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 16:11 | Válasz erre | #58
Nahát, szép ajándékot kaptál Easy!BOLDOG SZÜLINAPOT!!!:)))
© kincs (62.77.207.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 16:12 | Válasz erre | #59
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Mellesleg "Hold-druszák" vagyunk!Én is a 10. holdnapon születtem!:-)
© kincs (62.77.207.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 16:45 | Válasz erre | #60
Nahát, most olvastam el "rendesen" az előbbieket. BOLDOG SZÜLINAPOT KÍVÁNOK NEKED SHIFT A MAGAM ÉS A
TÖBBIEK NEVÉBEN IS!
© Easy (81.182.53.96) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 20. 23:39 | Válasz erre | #61
Kedves Shift! NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A MEGLEPIT:))). Kíváncsi vagyok a további megjegyzéseidre is. Neked is
nagyon boldog szülinapot ismét! :) Ha még "csak" 26 vagyok, akkor fejlődgetek is?:)
Kincs: KÖSZÖNÖÖÖÖM SZÉÉPEN:)))))))))!
Szép álmokat kívánok mindenkinek!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 14:58 | Válasz erre | #62
Kincs és Easy! Köszönöm szépen a jókívánságokat, és Tőled meg külön elnézést kérek, Easy, hogy
megöregbítettelek. (Arról már nem is beszélve, hogy átkereszteltelek.) Hiába, láthatod, mennyire
hadilábon állok ezekkel a számokkal. :-)
Amint arra a jellemrajzodnál már utaltam, a Te esetedben a 28. életév meghatározó lesz, én mintegy
"előrehoztam" Neked ezt. Ami most zajlik, ami Veled mostanában történik nyilvánvalóan előkészítése
egy 2 év után bekövetkező helyzetnek. Ebből még nem kell, nem is igazán lehet konkrét
következtetéseket levonni. Ahogy jeleztem, folytatom majd.
© Easy (81.182.53.124) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 16:02 | Válasz erre | #63
Szia Shift! A mai (tré) nap után az a plusz két év nekem már meg sem kottyan... :( A név viszont nagyon tetszik, remek
választás volt, köszönöm! :) Ezt is a számaim mutatták? :))
Előre is köszi, addig is jó pihit! :))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 16:54 | Válasz erre | #64
Easy!
Néhány szót az általam Neked adott névről. Miután e-mailben küldted meg az elemzésekhez
felhasználható összes információt, úgy gondoltam, hogy nem lenne korrekt dolog arra a névre
hivatkozni, amit mások esetleg már ismernek. Az, hogy ez a név miből állt össze, nyilván nem volt nehéz
megfejtened. Viszont lásd milyen érdekes is a véletlen, egy értelmes angol (!) szó jött ki eredményül. Ez
pedig üzenet értékű, nincs miért csüggedned hát! Mellesleg az a 77-es is ugyanezt erősíti meg. A
szerencse alapvetően melléd szegődött, csupán engedned kell, hogy érvényesüljön. Kevesebb görcsös
akarattal, a mindenkori körülmények jobb elfogadásával életed sokkal egyszerűbbé, könnyebbé, tehát
boldogabbá válik!
Meglepő párhuzamok
Leveledben említetted, hogy a Szantál Portál fórumában figyelemmel kísérted az ottani elemzéseket és
rengeteg párhuzamot véltél felfedezni Kincs esetével (édesapáddal való nagyon közeli kapcsolat, az ő
elveszítésének fájdalma, édesanyáddal való ellentétek, pedagógiai pálya stb.). Nos, én is látom ezt, és azt
is, hogy bizony - egyebek mellett - milyen mértékben érvényesül a Hold hatása, minthogy mindketten a
10. holdnapon születtetek. A különbség talán abban mutatkozik, hogy míg Kincsnél a baba, a Te
esetedben pedig maga a leendő papa várat magára, illetve "riad vissza" valami miatt. Persze valahol ez a
két dolog ugyanarról a tőről fakad. De erre még visszatérhetünk később.
Hasonlóságok a szüleiddel
Ha számtáblákat egybeveted, nem nehéz felfedezni azt, miben láthatók hasonlóságok. Családi szinten
valamennyien nagyon erős (határozott, kemény) jelleműek vagytok (4-5 db 1-es), ez alól csak az bátyád
kivétel, akinek viszont mindössze 1 db 1-e van. Az 1 db 1-es azonban felületes megközelítésben
megtévesztően hasonlatos jellemet mutat, mint az, akinek sok van ebből a számból, de más forrásból
fakadóan. Említettem sokszor, hogy az 1-ekkel sok mindent lehet kezdeni, de a leghasznosabb
"felhasználása" ennek mégis az emberek iránti empátia erősítése (létrehozása). Ez valósult meg
édesapád esetében (jóllehet leplezte az érzéseit, ami a sok 1-essel rendelkezőkre szintén jellemző), és ez
valósul meg a Te esetedben is, amikor a gyermekekhez vonzódsz. Édesanyádnak van a legtöbb 1-e, és úgy
tűnik, ő ezt nem igazán használta fel ilyen irányban. Megőrizte a kemény jellemét, ami - miután Neked is
vanna 1-eid - szembenállások, ütközések forrása lehet. Mi a teendő? Ahogy a mondás is szól, engedjen az
okosabb. Légy Te az, és ne állj ellent, ne ellenállásra használ fel konfliktusok esetén az 1-eidet, hanem az
empátiára, a megértésre. Ez nála is ugyanilyen hozzáállást fog kiváltani!
Ami még nagyon érdekes, hogy belső energiáid és fizikai ellenálló képességed ugyanolyanok, mint
édesanyádnak (222, 4). Ez azt jelenti hogy mindketten tartós szembenállásra vagytok képesek. Csakhogy
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ez egy önemésztő folyamat, aminek ily módon sincs értelme. Édesapád ezen képlet kicsit más (2, 444),
ami még nálatok is erősebb szervezetre utal. Ám ez sem kikezdhetetlen, amennyiben tartósan
emésztésre, önemésztésre volt kénytelen berendezkedni bármilyen okból kifolyólag. (A rák ezt látszik
igazolni.) Bátyád energetikailag hasonló paraméterekkel rendelkezik, mint a család többi tagja, ő
viszont gyakorlatilag képtelen igazi együttérzésre, ez neki egy komoly karmikus feladat is egyben. Meg
kell tehát őt is értened. Intuíciói nagyon jók, akárcsak édesanyádnak. (Neked, édesapáddal egyetemben
már nincs így.)
Partnerkapcsolatod, barátaid
Akik mélyebben foglalkoznak a karmikus összefüggésekkel, vallják, hogy amikor egy nő nehezen talál
partnert magának, akkor annak az az oka, hogy mellette egy férfi hamarosan halálos beteggé válna,
ezért mintegy ezt megérezve előre elriad tőle. Miután bízom abban, hogy Te ezt nem veszed sértésnek, le
mertem írni ezt az álláspontot. Miért is válna beteggé ez a férfi? - merül fel a kérdés. Nos legfőképpen
azért, mert a nő olyan elvárásokat fogalmaz meg magában vele szemben, melyet képtelen lenne
teljesíteni. Márpedig ha szereti a nőt, akkor annak minden kívánságát szeretné teljesíteni. Aztán az is
okozhatja ezt a halálos megbetegedést, mert abban a nőben nagyon sok olyan (elő)ítélet halmozódott fel
a férfiak kapcsán, amely azután elviselhetetlen teherként zúdulna rá. Nos tulajdonképpen ettől
menekülnek a férfiak és nem magától a nőtől, aki ily módon nehezen találja meg a párját.
Miután Neked 1111-ed van, olyan férfi, akinek ettől kevesebbje van nehezen tud megmaradni melletted.
De mégis sok lehet ilyen! Első kapcsolatodban a partnerednek 111-e volt, s amennyiben Te a 1111-ből
legalább 11-et tartósan 8-sá alakítasz, máris sok minden rendben lehet. De valószínűleg az a férfi az
egyetlen 8-át is feláldozta azért, hogy neki több 1-e legyen, mint Neked, ez mehetett az egészségének
rovására, mivel mindössze egyetlen 2-e (belső energiája) volt és 4-e pedig egyetlen egy se. Ha ő nem
gondolta volna úgy, hogy neki keményebbnek kell mutatkoznia, talán nem lett volna beteg. Ő valamiért
mégis így érezhette. A második kapcsolatod még ettől is sokkal nehezebb, szinte áthidalhatatlan
távolságot jelentő helyzet. Neki mindössze egyetlen 1-e volt, amiből a 8-asnak köszönhetően képes 111-et
csinálni, de akkor neki is az egészsége bánja, miközben elveszíti az emberekkel való minimális
együttérzését is. Ő - akárcsak a bátyád - nagyon önző és hiú ember, ami még tovább nehezíti a helyzetet.
(Mellesleg az sem véletlen, hogy éppen ők ketten nagyon jól megértik egymást.) Nem azt mondom, hogy
ilyen esetben egy kapcsolat nincs semmilyen perspektívája, de egy egész életen nehéz jövő elé néz,
mindkét félnek folyamatosan dolgoznia kell rajta. Viszont ha létezik az a férfi, akivel egymásnak
teremtett titeket a Sors, akkor miért kellene egy egész életen át csak ezen dolgozni? Márpedig létezik, de
erről majd később.
-------------------------------------------------------------------------------Most a hétvégére megint tartok egy kis szünetet, aztán folytatjuk. Üdvözlettel, Shift
© kincs (62.77.249.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 18:52 | Válasz erre | #65
Aha!Szóval itt egyeseknek Shift adott nevet.Namármostan azt szeretném kérdezni Shift, hogy nekem jó-e a Kincs
név?Vagy hogy color="blue" Te milyen nevet adnál nekem?
© kincs (62.77.249.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 18:53 | Válasz erre | #66
Meg ne kérdezzétek mit csináltam az előző hozzászólásban, mert én sem tudom, mitől lett nagyobb betű, amikor én - mint
az már látszik - kék színűvel szerettem volna írni!!!!!!!
© kincs (62.77.249.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 18:55 | Válasz erre | #67
Na, ha a fene fenét eszik is, akkor is jól fogom leírni és megkérdezem még egyszer!Shift, jó-e nekem a Kincs név avagy TE
mit adnál helyette nekem?
© kincs (62.77.249.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 18:55 | Válasz erre | #68
Egyébként meg a 65-ösöm nem is olyan rossz!Merthogy: feltaláltam a betűnagyítást!Csak így!:))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 19:19 | Válasz erre | #69
A 65-ösöd? Mivel nekem Te adtad a Szexasszony nevet, valóban nem rossz:))
a nagyítást= " hogyan csináltad?"
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 19:21 | Válasz erre | #70
Drága Shift! A névváltoztatás engem valóban komolyan foglalkoztat pár éve. Segítesz nekem, ha nagyon nagyon nagyon
szépen kérlek?
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 19:23 | Válasz erre | #71
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Nemoda hát a számtáblámért virtuális csókhalmaz jár! Gyönyörű! Ugye te is így találod, főleg holnap:))
© Easy (81.182.54.123) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 21. 20:10 | Válasz erre | #72
Shift kedves, köszönöm!! Nagyon érdekes, amit írsz... Ezt még emésztgetnem kell. :) Valami miatt kezdek attól parázni,
hogy tőlem bizony félnek a férfiak. Igaz, nem csak fizikailag vagyok egy picit magasabb az átlag nőnél, hanem lelkileg is
többet várok. De ezt Te nagyon jól látod.
Ami meglep: nem jók az intuícióim? Ez érdekes! Eddig nagyom durván működtek a dolgok! A rosszat másodpercre
pontosan megérzem már pár éve. Így volt ez a Mamám és Apukám halálával is például, de van még rengeteg példa. Akkor
fejlődtem?:)
Szép hétvégét, jó pihenést mindenkinek! :))
© Shift (213.163.55.128) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 22. 08:19 | Válasz erre | #73
Kedves Easy!
Egy numerológiai jellemrajz nem fogalmazható meg néhány sorban, és egy-egy kijelentés néha könnyen
félre is értelmezhető. Leveledben is írtad, és most is említed, hogy például édesapád és nagymamád
halálát pontosan megérezted, illetve más rossz dolgokat is percre pontosan érzékelsz, miközben én az
intuíciódról nem úgy nyilatkoztam, mint ami erős lenne. Az, hogy dolgokat pontosan megérzel, benne
van a számtábládban egészen konkrétan, minthogy a 222 éppen az extraszenzorikus képességekről
beszél. Lényeges mindemellett tudni azt, hogy a megérzés nem intuíció. A mindennapi életben persze
keverjük ezeket a fogalmakat, én magam is. A megérzés általában fizikai (földi) információ, az intuíció
pedig spirituális (égi) információ. Az intuíció általában nem képes időben pontosan jelezni valamit. Az
intuíció egy fontos és lényeges információ "lejövése", ami nagyon hasznos lehet a földi életed során,
akár praktikus értelemben, akár a fejlődésed érdekében. Az időskálán azonban bizonytalanul
helyezhető el. Ezért van az, hogy a jóslások sem kifejezetten erősek az időbeniséget illetően. A megérzés
az egy már működő, tehát időben jelen levő energetikai állapoton alapul. A halál közeledte igen erős
energetikai változásokkal jár (ugyanígy valamilyen rossz dolog is). Ezt érzed Te meg nagyon pontosan,
akár nagy távolságból is. (Ne értsd félre, de az állatok esetében is a megérzés működik, nem pedig az
intuíció. A technikailag fejlett Japánban még ma is különféle szárnyasokat használnak a szökőár és a
földrengés 2-3 nappal történő előrejelzésére.) Ami pedig az intuíciódat illeti, nos, egészen biztos lehetsz
abban, hogy azzal sincs probléma. Először is azért, mert az 1-esek és a 9-es "kitermel" legalább 1 db 5öst, és karmikus feladatként is képes vagy még egyet előállítani.
Üdvözlettel, Shift
Válasz 'Easy' üzenetére (#72)
© Easy (81.182.52.3) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 22. 11:49 | Válasz erre | #74
Kedves Shift!
Köszönöm a fölhomályosítást!! Így már tisztábban látok. (Mint tudod, én nagyon szeretek tanulni.) Cica szeretnék
lenni:))). Az enyém, Isten nyugtassa, nagyon keményen megérzett dolgokat.
Mi az én karmikus feladatom? Eléggé szétestem, ugyanis egy átbulizott éjszaka után azt álmodtam, hogy két gyereket
szültem, két lányt (kizárólag fiút szeretnék!), és egyedül kellett nevelgetnem őket. Az apjuk nem jelent meg. Az egész álom
olyan nyomasztó, és mégis hihetetlenül életszerű volt, hogy fölébredésekor kellett pár perc, amíg eldöntöm: mi is a helyzet
valójában. Jajjjj! :(
Szép hétvégét!
© Gizus (62.112.219.218) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 26. 21:10 | Válasz erre | #75
Shift szerinted mivel kéne foglalkoznom az életem hátralevő 5o évében? mire vagyok alkalmas szerinted a "tudattalan
férjhezmenési mániámon" kivül:)))
És a Gizus néven kivül milyet adnál nekem? guzuskának a volt férjem felesége nevezett el...szeret a csaj és azért.
Addig giza voltam.
Puszmák emésztem még a álomelemzéseteket....
:))
© Nemoda (62.201.69.17) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 27. 20:25 | Válasz erre | #76
Szia Kincs! zulu elkészítette a kért táblát egy kis bónusszal, íme.
Abban a reményben tesszük föl, hogy Shift esetleg készít egy
összehasonlító elemzést róluk.
Feltűnő a 2 tábla közötti hasonlóság, ez hasonló feladatokra utalhat.
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Különösen a 4-5-6 oszlopok üressége érdekes, vajon mit jelenthet ez?

© kincs (62.77.207.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 27. 21:13 | Válasz erre | #77
Kedves Nemoda!Köszönöm neked és Zulunak a számtáblát!Mi a bónusz benne?Igen, jó lenne, ha összehasonlító elemzést
készítene rólam Shift (az 1. én vagyok, a fiatalabb az uram).De már szinte meg se merem kérni szegényt, annyira
leterheltem én korábban, no meg egyébként is rengeteg a munkája.De azért...:)))
© kincs (62.77.207.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 27. 21:14 | Válasz erre | #78
Ja, a számok (4,5,6) hiányáról van egy józan paraszti gondolatom: miszerint lehet, hogy azokat a tulajdonságokat, amiket
ezeket a számok takarnak együtt, közösen kell megszereznünk, illetve egymást segítjük(?) ahhoz, hogy ezeket a másik
megtanulja.Azért nincsenek.Hm?Nagy butaságnak tűnik?Bár, remélem Shift kijavít nemsokára:))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 07:08 | Válasz erre | #79
Csak kapkodom a fejem, hát ki győz itt lépést tartani az eseményekkel? Ráadásul most már olyan
hivatkozás sem állná meg a helyét, hogy még nem készült el a grafikai illusztráció... De ígérem, minden
kérdésre reagálok majd, csak idő kérdése, no meg türelem részetekről.
Shift
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 07:49 | Válasz erre | #80
A várakozási bizonytalanság mérséklése érdekében tájékoztatlak Benneteket, hogy az alábbi
numerológiai jellemzésekkel foglalkozom, s ezeket igyekszem majd minél előbb felrakni:
Csilla ismerőse (1961. január 7.)
Csilla barátnője (1966. április 10.)
Kincs kolléganője (1975. február 16.)
Kincs kolléganője (1977. augusztus 22.)
Kincs kolléganője (1980. május 18.)
Miczo [#31]
Beáta férje [#44]
És akkor még nem tettem említést sok egyéb, szintén folyamaban levő dologról...
© Gizus (62.68.171.250) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 10:07 | Válasz erre | #81
Mégiscsak küldök neked egy UFOt hogy kisegitsen Shift :)))))
© Gizus (62.68.171.250) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 10:07 | Válasz erre | #81
Mégiscsak küldök neked egy UFOt hogy kisegitsen Shift :)))))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 14:27 | Válasz erre | #82
Csilla! Nagyon kedves Tőled, hogy mindeddig nem türelmetlenkedtél az ismerősöd és a barátnőd
jellemzése miatt, pedig már elég régen vársz Te is. Most azonban elkészítettem ezeket is, kiegészítve a
holdállás szerinti jellemzéssel. Ez utóbbi ráadásul mindkettejük esetében ugyanaz. Mivel Nemoda
nagyon figyelmes volt Hozzád, és elkészítette a számtábládat [#53], kiemelve a legfőbb jellegzetességet,
így majd ehhez is összefoglalom a mondandókat (amiket korábban már elmondtam Neked).
-------------------------------------------------------------------------------Csilla ismerőse
Numerológiai jellemrajz
1961. január 7. (szombat) 6:15
Rendkívül erős, akaratos (határozott, makacs) jellem, amely külső ráhatással nehezen, alapvetően csak
belső szándékból fakadóan enyhíthető. Az önmagával szemben támasztott mérték feletti igényesség
gyakran másokra is kisugárzik, ami a kegyetlenséggel határos túlzott keménységnek tűnhet részéről.
Ezen keménységnek azonban van egy óriási előnye, ami abban nyilvánul meg, hogy bőséges tartalékkal
rendelkezik született jellemének szinte tetszés szerinti átalakításához. Ezen átalakulás legelőnyösebb
változata az emberekkel szembeni empátia növelésében határozható meg, mert ez - számos egyéb
mellett - nagy mértékben hozzájárul sebezhető fizikai kondíciójának (betegségekkel szembeni ellenálló
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képességének) megerősítéséhez. A családra és a partnerre egyaránt szüksége van. Nagyon precíz és
rendszerető, ami akár tisztaságmániába is csaphat. Önértékelése és célorientáltsága fejlett. A világról
alkotott képében a dolgok szellemiségének fontos szerepe van. 25 évesen vált igazán felnőtté.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 77%, szimbólum: sas
Jól ismeri a kozmikus törvényeket, tisztában van küldetésével, és képes türelmesen várni ,amíg a nagy
cselekedetek ideje elérkezik. Ha felismeri élete lényegét, képes mindent megtenni a mások javát
szolgáló célok érdekében.
-------------------------------------------------------------------------------Csilla barátnője
Numerológiai jellemrajz
1966. április 10. (vasárnap) 15:15
Egy igazi nő, aki ráadásul okos és tehetséges is, de sajnos tud rettentően gonosz is lenni. Nagyon igényes
a megjelenésére, pedáns és a részletekre is odafigyel. Igényli, hogy felfigyeljenek rá, hogy
foglalkozzanak vele, hogy bókoljanak neki. Igénye van a szabadságra, de a változásokat az életében nem
igazán könnyen viseli. Jól tudja érvényesíteni az érdekeit. A család és a partner egyaránt fontos
számára. Szorgalmas, kedveli a szellemi és a fizikai munkát is; a földdel kapcsolatos tevékenységekhez
(pl. kerti munka) kifejezetten vonzódik. Kezében minden arannyá válik. A kitűzött célokat - akár
teljesen egyedül is - mindig képes megvalósítani, s ebben (de nemcsak ebben) a szerencse is mindig
mellette áll. Jellemének alapvető vonásai 27 éves korára véglegesültek.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 71%, szimbólum: sas
Jól ismeri a kozmikus törvényeket, tisztában van küldetésével, és képes türelmesen várni ,amíg a nagy
cselekedetek ideje elérkezik. Ha felismeri élete lényegét, képes mindent megtenni a mások javát
szolgáló célok érdekében.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 14:35 | Válasz erre | #83
Kedves Kincs! Természetesen megcsinálom az összehasonlító elemzést is, ha már Nemoda, illetve zulu
jóvoltából ilyen szépen kint vannak a számtábláitok. Mivel azonban viszonylag régóta "várakozó listán"
vannak a kolléganőid is, most őket kerítettem végre sorra . Egyelőre csak a numerológiai jellemrajzukat
készítettem el, a holdállás szerintit esetleg később pótolom. Ha hármukat vizsgálom, nagyon érdekes,
hogy felnőtté válásuk éppen ezekben az időkben zajlik, de érdekes módon fordított sorrendben (azaz a
legfiatalabb már ebben az évben, utána jön a kor szerinti középső és végül a legidősebb). Ezt a felnőtté
válást alapvetően mentálisan kell érteni, illetve pontosabban azt jelenti, hogy jellem valójában ekkora
jut el egy már többé-kevésbé végleges állapotba. Ilyenkor általában komolyabb események történnek
(vagy zárulnak le) az ember életében. A Te esetedben ez 28. életévedben volt.
-------------------------------------------------------------------------------Kincs kolléganője 1.
Numerológiai jellemrajz
1975. február 16.
Meglehetősen határozott és erős jellem, némi hatalmi vágy kíséretében. Alapvetően őszinte ember, az
igazság/igazságosság híve. Akár önmagán is képes tartós erőszakot gyakorolni valamely fontosnak ítélt
ügy érdekében. E jellembeli erősségnek - számtalan egyéb mellett - az az egyik legértékesebb vonása,
hogy kellő tartalékkal rendelkezik született jellemének szükség szerinti átalakításához. Jó energetikával
és fizikai terhelhetőséggel rendelkezik. Szüksége van a partnerre és a saját családra egyaránt. Ennek
hiányát a hivatása képes pótolni. Vezetői pozíció ellátására alkalmas. Tud megértő és segítőkész lenni,
ám bizonyos helyzetekben képes rendkívül keményen és ridegen viselkedni. Temperamentumos, aki
szeretett partner esetén a testiséget is fontosnak tartja. A jó partnerkapcsolat érdekében lényeges, hogy
jellemének enyhítésével növelje az emberek iránti empátiáját, rendezze a szüleivel kapcsolatos esetleges
problémákat, és hagyja, hogy a kapcsolatban a férfi viselje a kalapot. Önértékelése és célorientáltsága
fejlett, a világról alkotott képében a dolgok szellemiségének fontos szerepe van. Életének 31. éve jelentős események kíséretében - meghatározó, jellemének véglegesülése ekkor következik be.
-------------------------------------------------------------------------------Kincs kolléganője 2. (Kata)
Numerológiai jellemrajz
1977. augusztus 22.
Kifinomultan egoista, de nagyon jó lelkű ember. Képes magához vonzani minden jót, hogy aztán azt megerősítve - visszasugározza a környezetének. Szüksége van arra, hogy fontosságát elismerjék,
nélkülözhetetlenségét érzékeltessék. Amennyiben ezt megkapja, úgy azt többszörösen meghálálja az
embereknek. Az átlagosnál jóval temperamentumosabb, amihez megfelelő energiákkal is rendelkezik.
Szereti és igényli a társasági életet, az ismertség, a népszerűség számára lételem. A szüleihez
ragaszkodik. A család és a partner számára egyaránt nagyon fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen.
Tehetséges ember, jó érzéke van a műszaki dolgokhoz. A tudományok, különösen a reál tudományok
igen erősen érdeklik. A rendszeretet és a precizitás nem erőssége. Igényli a stabilitást, nagy
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változtatásra nehezen bírható rá az életben. A szerencse gyermeke, aki 27 évesen válik igazán felnőtté.
-------------------------------------------------------------------------------Kincs kolléganője 3.
Numerológiai jellemrajz
1980. május 18.
A nők többségére tekintve ideális erősségű jellem. Jóllehet egoisztikus vonásai nem meghatározóak, a
kedveskedést, a vele való törődést, az odafigyelést, az elismerést eredendően és folyamatosan igényli.
Amennyiben ezt megkapja, vele született mély empátiája, emberi jósága határtalanul érvényesül, és
ebben az esetben mintegy mágnes vonzza magához a jót, hogy azt megerősítve visszaadhassa
környezetének. Ellenkező esetben figyelme egyre inkább önmaga felé irányul, és - mivel jellemének
megkeményítéséhez nem rendelkezik belső tartalékokkal - szinte védtelenné válik a különböző krónikus
testi-lelki problémákkal szemben. A család és a társ számára létfeltétel. Szereti a természetet és az
embereket, igényli azt, hogy észrevegyék. Ez számára energetikailag is lényeges: így töltődik fel, hogy az
átlagosnál erősebb temperamentumát legyen miből táplálnia. Nehéz, problémáktól nem igazán mentes
élete van, melyben a spiritualitás előbb-utóbb fontos szerepet kap. Önértékelése fejlett (és reális).
Intuíciói nagyon jók. A kitűzött célok megvalósításához segítő partnerre van szüksége. Jellemének
meghatározó vonásai 23 éves korára véglegesülnek.
© kincs (62.77.207.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. nov. 28. 15:18 | Válasz erre | #84
Drága Shift!
Nagyon köszönöm a 3 kolléganőm jellemzését, telitalálat mindhárom./A holdnaptári jellemzéseket még várom,
türelmesen:))/
Ugyanis: a 80-as születésű (igazi Bika) tényleg folyamatosan igényli az odafigyelést, törődést, elismerést és tényleg "több"
lesz általa(Mesmeg én ápolgatom ilyen téren, főleg szakmai szempontból).Kata telitalálat: "kifinomultan egoista"!!!(És
önző- sk.) A 75-ös születésű a "beosztottam", közvetlen kolléganőm.A szellemiség igénye nagyon erős nála, erősen lelkis is
(Vízöntő)és rendkívül erős jellem(temperamentum, dac a köbön), olyannyira, hogy én se vagyok piskóta jellemerősség
terén, de néha kénytelen vagyok kettőnk közül én engedni vagy hagyni a fenébe egy-egy dolgot.
Mellesleg a 75-ös és 80-as kolléganőm ugyanazon a holdnapon születtek, egyszer már írtad, s azt is, hogy nagyon
szeretnek enni.És tényleg!!!Imádják a jó kajákat, a 80-as születésű pufók, dagi típus, de imádnivaló, és én így
szeretem!!!:)))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 10:12 | Válasz erre | #85
Miczo
Numerológiai jellemrajz
?
A jellempaletta súlypontjában elhelyezkedő jellem, amely különleges képességeinek, tehetségének és
alaposságának köszönhetően szinte minden elképzelését képes megvalósítani az életben. Kiemelkedő
adottságai nem nehezítik, hanem segítik a jellem harmóniáját. Mély empátiája nincs az emberek iránt,
de valójában kegyetlen se tud lenni, mindössze ártatlan gonoszságokra képes. Az erőszak nála nem
alkalmazott, vele szemben pedig nem alkalmazható eszköz; az érvelés és a meggyőzés viszont annál
inkább. A dolgokban mindenekelőtt azok szellemi tartalma érdekli, ennek megfelelően egyaránt
vonzódik a humán és a reál tudományokhoz. Fizikai és szellemi munkát is szívesen végez. Intuíciója
erősen fejlett, a problémákat akár tárgyi ismeretek hiányában is képes megoldani. Esetenként hajlamos
az elemzések túlzásba vitelére. Energetikailag megfelelő adottságokkal rendelkezik, ám egészsége,
betegségekkel és stresszel szembeni ellenállóképessége azonban sérülékeny, ezért ajánlatos
folyamatosan odafigyelnie magára. Igen temperamentumos jellem. A család és a partner számára
egyaránt fontos. Társaságban előbb-utóbb a középpontba kerül, mivel szinte mindenkivel képes jó
kapcsolatot teremteni. A szerencse gyermeke.
-------------------------------------------------------------------------------Beáta férje
1964. július 1. (szerda) 00:20
Határozott jellem, amelytől azonban egyaránt távol áll az egoizmus és az erős hatalmi vágy. Ha kell,
képes rettentően kemény lenni, míg más esetben szinte egy egész világ szeretetére elegendő érzés
halmozódik fel benne. Ebből adódóan kiváló közvetítő a gyenge és erős jellemű szélsőségek között, más
szóval ideális béketeremtő. Nagyon jó fizikumú, megjelenésével kellemes benyomást kelt. Nem a szavak
embere, temperamentuma mérsékelt. E tekintetben teljes mértékben megegyezik Beátával, ugyanakkor
más partner esetén okozhatna problémákat. Precíz, aprólékos és rendszerető, talán már túlságosan is.
Aranykezű ügyes és tehetséges ember. Nagyon ragaszkodik a szüleihez és a családjához. Fejlett
felelősségtudta van, aki szívesen segít segít a rászorulókon. Későn érő típus, jellemének véglegesülése
28 éves korára tehető.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 70%, szimbólum: ló
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Tiszta lelkű lovag, az igazság bajnoka.
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 10:53 | Válasz erre | #86
Kedves Shift!
Koszonom szepen az elemzest!
A datum 1972.01.05. Remelem jol szamoltam ki a kepet. :)
Az utolso mondtaon megakadt a szemem, a fenebe, ha ezt tudom akkor most lenne egy lotto otosom.:)))))))))))))))))
Kar, hogy sose lottoztam. Sajnos nem hiszek a veletlenben.:)))
Egyebkent nagyon erdekes a jellemrajz, sok minden stimmel, ugy erzem, vannak amik nem. Ilyenkor mindig
elgondolkozom nem-e rosszul ismerem magam.Mit jelent az igen temperamentumos jellem?
Elgondolkoztam az empatias dolgon is, es rajpttem, nem tudom hogyan elik meg az emberek az empatiat. Hogy en hogy
elem meg, azt tudom. Sokszor atelem mi zajlik masban, de ez az ateles nem indit be reakciokat, ugymond targyilagosan
egyutterzo maradok. Nalam ez lenne az empatia. Erdekes modon sajat tapasztalataim atelesevel is igy vagyok. Ugy latszik
magam irant sem vagyok empatikus.))))
Az egeszsegugyi dolog nem stimmelt. A kulonleges kepessegeket egyelore meg keresem, valahogy nagyon elrejthettek
bennem, hogy eddig nem talaltam meg. :))))
Egyebkent meglepoen sok minden stimmel. Most mar csak arra lennek kivancsi, ez a kep egy szuleteskori
lehetoseghalmaz, vagy ez valtozik az elet soran. Mert a szuletesi datum az fix.:))
© Panni (81.182.158.241) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 13:01 | Válasz erre | #87
Miczo, már másnak is javasoltam, ne csak egyedül döntsd el, mi lehet itt igaz, vagy mi nem, hiszen magunkkal szemben
elfogultabbak vagy elfogulatlanabbak lehetünk. Kérdezzél meg inkább egy közeli barátot( vagy barátnőt ? :)) ), mi lehet a
jellemzésbe valós és mi kevésbé. :)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 13:23 | Válasz erre | #88
Szia Panni! Igen, vannak dolgok, amit a rajtunk kívüllévők jobban látnak mint mi magunk. Főleg az olyan dolgokat amik a
homályosabb tartományainkba tartoznak. Elsőre kérdezzelek meg Téged? :)))))
Válasz 'Panni' üzenetére (#87)
© Panni (81.182.158.241) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 13:41 | Válasz erre | #89
Nem gondolom, hogy nálad lennének homályos tartományok, de megkérdezhetsz, ha gondolod. :))
Válasz 'miczo' üzenetére (#88)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 14:42 | Válasz erre | #90
+kérdezlek...:)
© Panni (62.77.214.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 17:44 | Válasz erre | #91
Na tehát....:)
Vegyük azt, ami ellen a leghatározottabban tiltakoztál, az egészség.
Itt Shift azt irta, "sérülékeny".Úgy gondolom, igaz. Ugyan nagyon sokat teszel ,akár tudatlanul is, az egészséged
érdekében, pl. úszni jársz meg sokat sétálsz, mégis, vannak jelek, amik arra engednek következtetni, hogy figyelned kell az
egészségedre.Most itt ne csak a fizikai betegségekre gondolj csak, hanem a lelkiekre is. Az utóbbi időben is, ugyan egyedül,
de szépen kilábaltál egy egyfajta "megterhelésből".;)
Nem érzed a különleges képességeidet....(mosolygok ). Pl. remekül tudsz másokat meghallgatni, jó tanácsokat osztogsz, jó
időben nyúlsz a telefon után és a legjobb könyvet ajánlod elolvasásra.Lehet, hogy levitálni nem tudsz, és nem materizálsz
a levegőből, de azért hidd el, a hétköznapi életben ez is nagyon sok.
Hogy nem vagy mély empátiával az emberek felé, sőt, egy kis "ártatlan gonoszság"-tól sem riadtál vissz..szerintem belefér.
( lehet, hogy gyerekkorodban a macska farkára diót kötöttél és az azóta is fut....:))))) ) Azt tudom, hogy velem szemben
megértően (és átélve a gondjaimat) viselkedtél mindig.
Az gondolom nem szorul bővebb magyarázatra, mit jelent "az elemzések túlzásba vitele" ???? :))
Mert tényleg egy ilyen elemző elme vagy, és ezen kellene lazítani, kedvenc barátunk is ugye ezt emlegette??? :)
Mi van még ???? Aha, a temperamentumosság...igen, energikiusnak is tünhetne, de lehet, hogy Shift más értelemben
használja ezt a kifejezést. HA energikus, az helytálló az esetedben, szerintem van energiád bőven...:)))Ha nem úszod ki
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magadból.....;))
Ha más értelemben temperamentumos ( egyszer egy elemzésben Shift mintha szexuális étvágyra gondolt volna ), nos,
ebben nem tudok nyilatkozni. :))))))
Mindent összevetve bizony megint találó a jellemzés, szerintem még az is, amit megkérdőjeleztél.Azt hiszem, utoljára
említem meg bárkinek is az ötletet, hogy ne maga döntse el, jó-e az elemzés vagy sem, mert lassan úgy érzem magam,mint
egy fogadatlan prókátor. :)))
Válasz 'miczo' üzenetére (#90)
© Shift (62.77.236.214) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 01. 19:44 | Válasz erre | #92
Pannikám, köszönöm szépen a kiegészítésedet! Nagyon jól látod a dolgokat, és ezennel felfogadlak
prókátornak! Holnap majd még én is hozzáteszek néhány gondolatot. (Azt is látom ám, hogy
folyamatosan figyeled és meg is jegyzed az elemzéseimet.)
Shift
Válasz 'Panni' üzenetére (#91)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 02. 11:36 | Válasz erre | #93
Panni, Igen, igy mar lehet benne igazsag (nem is keves). Orvos nem latott 10 eve. Mindig fogadni szoktam a korzeti
orvosommal, hogy hany eve attuk egymast. A multkor is vesztett. :)))) Igen az agyamon kicsit lazitani kellene ne tekerjen
annyira. Es az a baj, hogy ezt nem lehet kiuszni, a temperamentumossagot sem.:) Igy mar tisztabb.
© Beáta (213.163.23.244) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 02. 16:02 | Válasz erre | #94
Szia Shift! A férjem nagyon köszöni az elemzést, hát oda meg vissza van magától. A jól bevállt módszer szerint most én
pontosítok, mert szerinte minden pontban, mely magasztalja őt, tökéletesen igazad van.
Szóval: szereti a rendet, de csak ha más csinálja!! Az igazság bajnoka? Hát nem tudom, ebben a mai világban az igazság
annyiféle ahányan állítják. Ő ezt tudja, úgyhogy nem nagyon akar bajnokoskodni. (de az is lehet, hogy pár perccel más a
születése, csak ezt nem tudjuk. Hány perc eltérés jelent másmilyen vonást a holdállás szerint?)
A többi teljesen ok!!
Még egyszer köszi mind a kettőnkét! Beáta
Válasz 'Shift' üzenetére (#85)
© Easy (81.182.63.250) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 02. 22:10 | Válasz erre | #95
Szia Shift! Kipihentük a szülinapunkat? :)) Én igyekeztem. :) Nagy örömmel és még nagyobb kíváncsisággal várom, mi jót
(?) tudsz még hozzáfűzni a leírtakhoz. Mostanában ez foglalkoztat a legjobban. Tudsz esetleg segíteni? :) Szép estét, és
előre is köszönöm! :)))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 04. 17:45 | Válasz erre | #96
Miczo, mint láthatod is, jól adtad meg a számtábládat, így az elemzés, amit korábban adtam, részemről
változatlan. Ehhez némi kiegészítést tennék még, illetve reagálnék az észrevételeidre is.
-------------------------------------------------------------------------------Miczo
Numerológiai jellemrajz +
1972. január 5.
Születésed dátumának ismeretében mindenekelőtt azt teszem hozzá a jellemrajzhoz, hogy a Te
esetedben a jellem meghatározó vonásainak véglegesülése 25 éves korodra tehető. Ezt a fordulópontot
szokás még a mentális vagy tényleges felnőtté válás időpontjának is nevezni. Az emberek többsége
esetében ilyenkor valamilyen fontosabb esemény megy végbe (házasságkötés, szülés, hozzátartozó
halála stb.). Most pedig nézzük a felvetéseidet, habár Panni már megalapozta a mondandómat. Hogy
mennyire ismerjük magunkat, az egy nagyon érdekes kérdés, s bizony nagyon gyakran mi magunk is
meglepődünk más emberek vagy élethelyzetek által elénk tartott tükör látványára.
Empátia: Nagyon érdekes a számtábla 2-5-8 vonala, amihez összefoglaló tömörséggel mellesleg a
családot kapcsoljuk. Ezen belül a 2-es a belső energiát, az 5-ös az intuíciót (logikát), a 8-as pedig a
felelősségérzetet (empátiát) mutatja. E három minőség azonban nagyon rokon, sok tekintetben
összefügg, illetve egymást erősítő-kiegészítő jellegű. ha ebben a sorban megfelelő mennyiségű szám van,
akkor képes "kitermelni" a sorban elhelyezkedő hiányzó számot, a Te esetedben ez a 8-as. Ugyanakkor a
hiányzó számot - karmikus feladatként - életfelfogással (életmóddal)is létrehozhatjuk. A 8-ast ráadásul
konverzióval két 1-ből is létrehozhatjuk (11→8), ami szintén működik a Te esetedben is. Ily módon, ha
veleszületett empátiával nem is rendelkezel, képes vagy ezt "előállítani", nem is kis mértékben. Akinek
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22-e van, az már eleve érzékeny energetikai kapcsolatban áll másokkal, 222-es esetében ez már
extraszenzorikus képességeket jelenthet. Valahogy úgy működik ez, mintha egy villamos tekercs,
amelyben mások képesek feszültséget indukálni (és fordítva is működik). Ezen 2-ek segítségével
mintegy megérzed mások rezgéseit, a bennük zajló folyamatokat. Akinek 555-e van, az rendelkezik egy
igen intenzív intuitív képességgel, amely - egyebek mellett - arra jó, hogy időtől és tértől függetlenül
képes legyen mások gondjait, problémáit venni. Nos e két szám intenzív jelenléte máris azt mutatja,
hogy rendelkezel azzal a képességgel, hogy mások lelki állapotát érzékeld, azt összefüggéseiben lásd.
Ilyen információk birtokában valami nagy kegyetlenségnek kellene jelen lennie ahhoz, hogy ne ébredjen
Benned empátia. Mivel Te alapvetően 5-ből vagy erős és eredendően nincs 8-od, Nálad az érzelmi
kérdések is logikai megközelítésben kerülnek terítékre (pl. ok-okozati összefüggések keresése). Ez
vezethet bizonyos esetekben nem kívánatos túlvariálásokhoz.
Egészség: Az egészséget, a betegségekkel szembeni ellenálló-képességet ebben a rendszerben a 4-ek és a
2-ek mutatják, de természetesen az univerzális erejű 1-ek itt is jól hasznosíthatók. Ha valakinek nincs
egyetlen 4-e se, az az átlagnál sérülékenyebb testtel jött e világra, ez azonban nem jelenti azt, hogy egész
életében beteg lesz. Mint ahogy az ellenkezője sem igaz, egy 44-es ember is betegeskedhet nagyon sokat,
de mindez nem a veleszületett adottságaiból fog következni, hanem minden bizonnyal az életmódjából.
Amiből sok van, azt hasznosítani, amiből nincs, azt megszerezni! - szól a karmikus feladatainkra
vonatkozó általános érvényű jelmondat. Ha van egy nagyon jó eszközünk, mondjuk egy vödrünk, de azt
nem használjuk, akkor nem érünk el annyit, mint az, akinek nincsen csak egy pohara, de azzal
folyamatosan hordja a vizet. Ugyanakkor itt működik még a 22→4 konverzió, valamint a 11→8 konverzió
"mellékterméke" szintén egy 4-es. De mindez azt jelenti, hogy tétlenek nem igazán lehetünk, senki sem
kapott olyan jellemet a születésekor, amivel nincs semmi tennivalója! Az úszás, a rendszeres testedzés
kifejezetten az, amivel a hiányzó 4-es teljes mértékben pótolható. Paradox módon már-már azt is
mondhatnánk, hogy egy ilyen helyzet még jobb is, mint amikor valakinek van mondjuk 44-e, de nem
figyel az egészségére, esetleg még emészti is magát. Ez utóbbi nagyon jellemző a rákos megbetegedések
esetén. A rák többnyire jó tesi kondíciójú, szívós embereket támad meg, hiszen ellenük más fegyver
aligha van.
Temperamentum: Ezt a 3-5-7 átló mutatja, ahol Neked öt számjegyed van, ami ennek a minőségnek egy
erős jelenlétére utal. Mi is a temperamentum? A temperamentum vágy és képesség arra, hogy a
rendelkezésünkre álló (vagy megszerezhető) energiáinkat működtessük. Energiát a környezetből
nyerünk és a környezet felé kiadva használjuk fel azt. Az energialeadás azonban önmagában nem okoz
örömet, hiszen egy egyensúly-megbomlásához vezet. Ugyanígy a mértéktelen energiafelvétel se
hasznos/kellemes számunkra. Az az igazi, ha az energiafelvétel és a leadás egyaránt örömmel jár, ennek
pedig leginkább rendelkezésünkre álló formája az emberekkel való kapcsolat, ezen belül kiemelten az
intim kapcsolat. Van, akinek az is egy hatékony energiacsere (energialeadás és feltöltődés is egyben), ha
társaságban eszmét cserélhet, egy jót vitatkozhat, ha ott ő valakinek érdekes lehet, ha ott őt elismerik
stb. Másnak ez nem elegendő, vágyik egy meghittebb emberi közelségre, viszonyra, mondjuk ki nyíltan:
szexre. Nincs két egyforma ember, a temperamentumát ki-ki a maga módján éli meg, a gond abból
adódik, ha a temperamentum tartós energiaegyensúly-felbomlás következtében blokkolva van.
Különleges képességek: A számtáblád amellett, hogy a lehetséges jellemek súlypontjában helyezkedik el,
önmagán belül is egyensúlyban van. Ez az egyensúly azonban nem úgy áll össze, hogy a különböző
minőségek azonosan kis mértékben vannak jelen, hanem vannak erős és kevésbé erős adottságok,
amelyek egy stabil, de mégis variábilis együttest alkotnak. A számtábla középpontjában található 555-ös
önmagában is különleges képességet jelent, ettől több 5-ös már nagyon-nagyon ritka (de én ismerek
ilyet is!), és az nem egy esetben már-már terhessé is válhat az illető számára. (Neki csak akkor van
szerencséje, ha mondjuk rendelkezik hozzá sok 1-sel is.) Neked 111-ed van, ami többek között azt jelenti,
hogy ezekből igazán nem tudsz már sokat áldozni ahhoz, hogy a jellemedet a szükséges
irányban/mértékben módosítsad, viszont éppen ez a 111-es az, ami miatt a jellemek között középen állsz,
tehát jól kijössz szinte mindenkivel. Az összes hiányzó számodat képes vagy előállítani, mivel az érintett
sorok (1-4-7, 2-5-8), illetve oszlop (1-2-3) vagy akár átló (3-5-7) éppen annyi számjegyet (szám szerint
ötöt) tartalmaz, amennyi szükséges ahhoz, hogy a hiányzót automatikusan kitermelje. Ezt egy
univerzális különleges képességnek tekinthetjük!
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 75-80%, szimbólum: sas
Jól ismeri a kozmikus törvényeket, tisztában van küldetésével, és képes türelmesen várni ,amíg a nagy
cselekedetek ideje elérkezik. Ha felismeri élete lényegét, képes mindent megtenni a mások javát
szolgáló célok érdekében..
-------------------------------------------------------------------------------Nos, most ennyit, de maradtak még ki dolgok. Itt van például a 77-es, ami szerencse gyermekét jelenti,
meg a hozzá fűzött kijelentésed a véletlenek kapcsán. De ezt egy másik alkalommal még pótolom. Üdv,
Shift
Válasz 'miczo' üzenetére (#86)
© Gizus (62.112.214.105) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 04. 19:07 | Válasz erre | #97
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Shift: Numerológia
Shift és az üres kockák mit jelentenek? mert nekem is van egy üres kockám a bal alsó.
De látom Miczónak három ürese is van...."?"
:)))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 05. 12:24 | Válasz erre | #98
Gizus, majd hamarosan kitérek az üres kockákra külön, bár menet közben ezek mindig szóba kerülnek.
De ez, látom, többeteket érdekel, Nemoda is tett fel erre vonatkozó kérdést.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#97)
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 05. 18:59 | Válasz erre | #99
Nem gondoltam volna, miket lehet kihámozni egy ilyen ábrából. És a legmegdöbbentőbb hogy a kiegészitésekkel igaz is,
teljesen el tudom fogadni a dolgot. Nagyjából kezdem érteni hogyan hatnak egym'sra ezek az erők a személyiségben.
Ezekszerint a jobban kifejlett erőközpontok támogatják a gyengébben fejletteket, segítenek abban, hogy azokat az erőket
is megszerezzük. Ez igaz lehet, talán a mozgás szeretete öntudatlanul is innen jön nálam.
A felelősségérzet (8) megtanulása valóban ezen élet beli lecke, bár ez most egyfajta belső tanulási folyamat volt. Nem
tudnám semmi olyan pofánverős élettapasztalathoz kötni. Volt egy inkarnálódás amiben egy kissé nemtörődöm férfi élt,
aki inkább foglalkozott a zenével, művészettel és szórakozással mint a körülötte élő emberekkel. Olyan bohém emberke
volt. Igaz rég volt, de a hatások nagyon soká tudnak gyűrűzni. Innen lehet a 8 hiánya, amit tudatosan valóan meg lehet
szerezni. Bár ezt akik ismerek nem tudták volna így megmondani, mert nem látszik, valahogyan mindig kompenzáltam
ennek az erőnek a hianyát. Hogy a fizikaira is hasonló érvényes az így már oké. Visszaemlékezve olyan 5 éves koromig
sokat betegeskedtem, midenenféle nyavajával, majd az összes ismert fertőző beregségen átestem. :))
A temperamentummal kapcsolatos kérdés tiszta. Tehát ez általában a belső energiák és az energiacserével kacsolatos
dolgok. Ha így nézzük, igen, temperamentumos vagyok. De a szónak ez az értelme nagyon távol áll attól amit a hétköznapi
szóhasználat ez alatt ért.
Gizus, szerintem így értghető, hogy az üres négyzetek a megoldandó feladatokat jelentik. Olyan erőket, amiből kevés van,
és így meg kell tanulni a velük való bánásmódot. Azonban azt tudom, hogy tudatossággal ez pótolható, hiszen a hiányzó
erőt az ember képes megteremteni, ha átlátja, érzi a hiányt, és van elég egyéb erőtartaléka. Gondolj csak a bak jegyre, a
karmikus feladatokkal kapcsolatban!
Shift, mi a helyzet viszont akkor ha valakinek "túl sok" van egy számból? Hogy mi a túl sok, azt most így nem tudnám
megítélni, de mondtad ismersz olyan képpet amiben pld több mint harom 5-ös volt. Az mit mond? Akinek valamiből so
kvan óvatosan kell használni nehogy eluralkodjon az a jellemvonás? Vagy transzformálhatja ezt az erőt más tulajdonságai
építésére? Gondolom itt is az összkép számít, a mátrix elemeinek egymásra hatása.
© miczo (212.24.188.93) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 05. 19:02 | Válasz erre | #100
Meg egy dolog, amit nagyon nem ertek. Hogy lehet az hogy a tizes szamrendszerben szamolunk, egy kilences tablaban
rajzoljuk fel a kepet? Ki lettek dobva a nullak?
Gondolom mas szamrendszert hasznalva is kijonne a kep, de azert ez megis fura, hogy miert alakult igy. Nekem eddig a
szamok csak matek volt...
© Gizus (62.68.178.68) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 05. 19:49 | Válasz erre | #101
Igen a bak a felelősség és a korlátok de ezekbe a korlátokba kapaszkodni IS lehet. ÉS! a bak ura a szaturnusz a tanitó, a
mester, a küszöb őre, mert ugye az vizsgáztat és mehetsz feljebb a következő osztályba.
Shift nekem 4 db 1 em van az első kockában de az utólsó balban mi hiányzik?, tán most ha tudnám pont azt kellene
előszednem hogy helyettesitsem? vagy?
És Miczónak is sok mikicsokit.
© Gizus (62.112.219.246) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 06. 12:27 | Válasz erre | #102
Nicsak tegnap a Miczóka volt a 100 vendég!!! vastaps neki meg virtuális puszi a kétoldalára!
:)))

24. oldal

Shift: Numerológia
© kincs (213.163.52.171) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 08. 21:43 | Válasz erre | #103
Szia Shift!Most volt itt az egyik gyermekkori barátném, s ha lehetne, szeretném kérni, hogy csináld már meg légy szíves a
számtábláját és jellemzését, jó?
A neve: Tímea, született: Kisvárda, 1972.11.05., 5.00 óra. Köszönöm szépen!:)))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 10. 15:45 | Válasz erre | #104
Sziasztok! Nem vesztem ám el, csak más irányú elfoglaltságaim kötöttek le. Látom kezdenek érdekes
gondolatok felmerülni itt (is), úgy hogy hamarosan újra belevágok a válaszokba. Shift
© Gizus (62.68.164.90) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 10. 17:53 | Válasz erre | #105
Shift ! Shift ! Shift! várunk!!!!! ugye a jézuskára megválaszolsz alaposan minket :))))))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#104)
© Easy (81.182.63.61) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 10. 21:30 | Válasz erre | #106
:((((
Válasz 'Shift' üzenetére (#104)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2003. dec. 19. 06:46 | Válasz erre | #107
Tudom, hogy van egy csomó várakozó kérdés, mint például "mi van akkor, ha valakinek nincs
valamilyen számból, illetve ha nagyon sok van". természetesen egyetlen kérdésről sem szeretnék
megfeledkezni, egyet azonban most mégis előre veszek ezek közül. Egyben elnézést kérek mindenkitől,
aki az elmúlt napokban csalódottan tapasztalta, hogy nincs semmi változás a fórumon, miután nagyon
sok az egyéb irányú elfoglaltságom az utóbbi időkben.
Miczo felvetése a számrendszer kapcsán az egyik legérdekesebb kérdése a numerológiának. Azt
valamennyien tudjuk, hogy még ma is többféle számrendszert használunk, ezek között nyilván a
legelterjedtebb a 10-es számrendszer. Ez azért tízes, mert a számoknak, mint mennyiségeknek a
jelölésére 10 különböző szimbólumot (számjegyet, karaktert) használunk: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A
számrendszernek azért van jelentősége, mert ugyanazt a mennyiséget más szimbólumhalmaz
(karakterlánc) jelenít meg a különböző számrendszerekben. Mivel a számok nemcsak mint
mennyiségek, hanem mint szimbólumhalmazok is jelen vannak a világban, megteremtve és alakítva azt,
ez ily módon számrendszerfüggő.
Függetlenül az éppen alkalmazott számrendszertől, a számoknak, mint mennyiségeknek sajátos
rezgésük, spektrumuk van. Ha leteszek egy asztalra egy fém golyót (pl. egy csapágygolyót), akkor az az
egyetlen golyó, miközben magába fogadja a kívülről őt érő rezgéseket, ezeket a rezgéseket
egyesítve/módosítva visszasugározza a környezetébe. Ez a golyó tehát a közvetlen környezetében egy
speciális rezgéssel rendelkező teret hoz létre, mégpedig az 1 golyóra jellemzőt. Ha most e golyó mellé
közvetlenül leteszek egy másik ugyanolyat, akkor mindkét golyó "működik", és a közösen képezett
környezetükben a 2 golyóra jellemző rezgéstér alakul ki. Ugyanígy folytathatjuk 3, 4, 5, ... n golyóval,
minden egyes esetben a lerakott n golyóra jellemző rezgéstérrel van dolgunk. Mondhatjuk, hogy a
lerakott golyók számától, mennyiségétől függően más és más rezgésű tereket kapunk abban a
környezetben. Kisebb mennyiségek esetén ezek a rezgések nagyon karakteresek, míg nagyobb
mennyiségek esetén egyfajta "összemosódás" tapasztalható, ami azonban egy arra a nagyobb
mennyiségre jellemző spektrummal írható le. Ebben a spektrumban minden esetben van egy
meghatározó rezgés és több kiegészítő rezgés is. Mivel nulla mennyiségű golyó esetében önálló
karakterű rezgésről nem igen beszélünk, így a numerológiában a nullát többnyire nem is veszik
figyelembe. De ez így teljesen még sem igaz. A nulla tulajdonképpen a semmi, amely ezzel egyidejűleg
természetesen a minden is. Ily módon önálló minőséget nem hoz, viszont egy-egy minőséget
(tulajdonságot, képességet, hajlamot stb.) képes erősíteni ott, ahol jelen van. A nullának ez utóbbi
hatása viszont már nagyon lényeges, és az alaposabb elemzések során ezekre is ki szokás térni.
Egy nagyobb mennyiség rezgési spektrumában 9 különböző minőségű rezgés van jelen, mégpedig az 1es, a 2-es, a 3-as ... és a 9-es önálló (saját karakterű) rezgése. Hogy miért éppen kilenc, azt itt most az idő
és a hely rövidsége miatt nem taglaljuk, egyelőre fogadjuk ezt el. A 10-esnek, mint mennyiségnek újra
olyan a rezgése, mint egy 1-esnek, jóllehet némi kis "felhanggal". Amikor ugyanis a 9-es mennyiség
mellett megjelenik egy újabb, önálló rezgéssel jellemezhető mennyiség, akkor a 9 egy "harmonikus
egységet", ún. enneádot alkot. A harmonikus egység (enneád) a minden és a semmi tulajdonságát
hordozza, tehát hasonlóan rezeg mint a fentebb említett nulla, azaz magára a számra vonatkozóan
önálló minőséget nem jelenít meg. A 10-es számrendszerbeli 10-es ily módon egy enneádból és egy 1esből áll (9+1), mivel az enneád nem visz be külön minőséget, a 10-es rezgésére az 1-es rezgése lesz
jellemző. Numerológiailag tehát a 10-es hasonlóan kezelendő, mint az 1-es, azzal az aprócska (vagy talán
nem is annyira aprócska) különbséggel, hogy benne van egy enneád, ami ezt az 1-est egy kicsit rezonálja.

25. oldal

Shift: Numerológia
Az előzőeknek megfelelően a 12-esben egy enneád és egy 3-as foglaltatik, a 13-ban egy enneád és egy 4-es
stb. A 19-es számban már két 9-es egység (enneád) van + 1. A két enneád erősíti az 1-es rezgését. Ahogy
így haladunk felfelé a számokban, úgy egyre több lesz az enneád ezekben, miközben 9 enneád egy
magasabb hierarchia szinten szintén enneádot alkot. Ezek az enneádok jelentős mértékben nem
változtatják egy nagyobb szám karakterét, mert azok mindig az 1-től 9-ig terjedő számok
valamelyikének, mint alaprezgésnek fognak megfelelni. Az elmondottak alapján nem nehéz levonni azt
a következtetést, hogy amikor a számokat, mint mennyiségeket tekintjük a numerológiában a 9-es
számrendszer működik. Aki korábban valamilyen szinten már foglalkozott az ún. összetett (nagyobb)
számok egyszerűsítésével (a számjegyek folytatólagos összegzésével), tulajdonképpen nem mást tett,
mint meghatározta azt, hogy annak a számnak a 9-es számrendszerben milyen számjegy áll az első helyi
értéken. Ez ugyanis egy nagyobb szám karakteres rezgése (0 esetén itt 9-et szokás tekinteni). A fentiek
tehát a számoknak mint mennyiségeknek a tulajdonságait jelenítik meg számunkra, anélkül, hogy
bármilyen számrendszerben azokat értelmeznénk, vagy le is írnánk. Amikor a számokat még egyáltalán
nem is ismerték, ezek a rezgések akkor is jelen voltak.
Miután a számokhoz különböző szimbólumokat rendelünk, a mennyiségi tulajdonságukból adódó
rezgéseik újabb minőségekkel egészülnek ki. A számjegyszimbólumok - amióta csak léteznek - mindig
jelen vannak, akár leírjuk, akár kimondjuk vagy akárcsak gondolunk rájuk: meg nem szűnő rezgések
formájában töltik be a mindenséget. Ez a szimbólumrendszer nagyon változatos, ám - hasonlóan a 10-es
számrendszerhez - mégis az arab számok, helyesebben számjegyek alkalmazása a legegyetemesebb. Oly
annyira, hogy népektől, nyelvektől függetlenül az egész világ gyakorlatilag ezt használja. A 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 számjegyek mindenki számára érthetőek, mondhatnánk egy egyetemes szimbólumrendszer. Ehhez
hasonló az lenne, ha mondjuk az egész világ a kínai írásjegyeket használná a nyelvben: ugyanazt
jelentené mindenki számára, csak éppen ki-ki másképp ejtené ki azokat. A számok tehát egyetemes
szimbólumok már régi idők óta, és ezek a szimbólumok igen jelentősen jelen vannak a világban. A
numerológiában ezeket a hatásokat, tulajdonságokat is figyelembe vesszük, amikor a számokból
olvasunk. Az a rendszer, amivel eddig itt ezen a fórumon megismertettelek benneteket, alapvetően ez
utóbbiakra épül, de ugyanúgy jelen van benne a mennyiségi tulajdonságokból eredő hatások
értelmezése is.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 08. 16:33 | Válasz erre | #108
Ilyenkor, egy év kezdetén összegezni szokás az elmúlt esztendőt, miközben várakozással tekintünk az
éppen elkezdettre. Az, hogy mi történik majd velünk ebben az évben, nyilván sok mindentől függ, ám
sorsunkat - ahogyan azt már többször is említettem - mi magunk alakítjuk. Ha egy időszakra
vonatkozóan rendelkezünk is előre bizonyos információval, az nem azt jelenti, hogy a sorsunk előre
meghatározottak szerint (tőlünk függetlenül) fog majd alakulni, hanem éppenséggel abban segíthet
bennünket, hogy azt megfelelően alakíthassuk. Az alábbiakban röviden összefoglalom mindazt, amit a
számok rezgései alapján a 2004-es esztendőről látok. Ez az év alapvetően a földi dolgaink alakításához,
rendezéséhez nyújt kedvező rezgéseket. Ehhez a dominánsan jelen lévő 2-es energiát, a 4-es fizikai
állóképességet, a 6-os pedig szorgalmat táplál bennünk. Ebben az évben különösen jó eredményeket
érhetünk el az egzisztencia- és az otthonteremtésben, az önmagunkról és a másokról való
gondoskodásban. A családot és a kapcsolatokat inkább a földi egymásrautaltság, a kölcsönösség táplálja
és erősíti. Nagyon szép, fejlett és egészséges gyermekek fognak születni, jóllehet kevesen lesznek
közülük kiemelkedően okosak és tehetségesek. A felelősség, a szeretet és az empátia erejére ebben az
esztendőben különösebben nem építhetünk, viszont jelen lehet a gonoszság és az önzés. Tartósan
megoldatlan párkapcsolati konfliktusok, lelki problémák emésztése esetén valamivel nagyobb arányban
alakulhatnak ki daganatos elváltozások és egyéb szervi-működési rendellenességek. Nagyon érdekes a
2004-es év rezgési spektruma, legutóbb az 1275-ös esztendő volt ilyen. Érdemes utánanézni ezen év
nevezetesebb eseményeinek, csak néhány ezek közül: ■ Kubiláj kán - mituán elfoglalta Kínát - 1275-ben
megalakította a Jüan-dinasztiát; ■ Ramón Lull (1232-1315) spanyol szerzetes 1275-ben azt a gondolatot
vetette fel, hogy az igazság mechanikus módszerekkel is igazolható. Módszerének elveit az Ars Magna et
Ultima Lulli című munkájában fejtette ki. Egy gondolkodó gépet szerkesztett, amelyben számok helyett
az egymással összefüggésbe hozandó fogalmak, illetőleg azok jelei szerepeltek. E logikai gép segítségével
akarta bebizonyítani Isten létezését és mindenhatóságát, megtéríteni a hitetlen muzulmánokat. (Kora
nem értékelte munkásságát, Tuniszban megkövezték.); ■ Móse de Leon rabbi (Spanyolország) 1275-ben
állította össze a Ragyogás könyvét, a Zóhart. A titokzatosnak és misztikusnak ismert kabbalisztikus
irodalom e gyöngyszeme hosszú évszázadok szóbeli tanainak foglalata, s ötvözője egyúttal a különféle
zsidó Szentírás-magyarázatoknak, valamint a titkos tudásra alapozott, s nem csak a zsidóság köréből
származó filozófiai irányzatoknak. Szóval nagyon érdekes volt ez az 1275-ös esztendő, s bizonyára lesz
majd ez a 2004-es is. Az ördögöt semmiképpen sem szeretném a falra festeni, ugyanakkor eltitkolni se
kívánom, hogy bizonyos szempontból eléggé különösnek látszik a 2004. szeptember 9-i dátum. Ezen a
napon ugyanis az önérzetében sértett gonosz - erővel és rafinációval - képes lehet felülkerekedni,
veszteségeket okozva a világnak. Még szerencse, hogy ezen a napon 0-tól 24 óráig 25. holdnap lesz,
amely minden szinten jelentősen segíti a tisztulási folyamatokat, azaz egy ilyen esetben maga a gonosz is
pusztulásra van ítélve. Nagyon érdekes nap még a 2004. április 5-e is (17. holdnap), rossznak vagy

26. oldal

Shift: Numerológia
kedvezőtlennek azonban nem igen nevezhető. Ez az egyetlen olyan nap az esztendőben, amikor 5555-ös
rezgés van jelen. Két napon lesz 888 (július 5. és augusztus 6.), három napon pedig 777 lesz (június 5.,
július 6. és augusztus 7.). A szerencse szempontjából több mint 40 nap lesz kedvező, ami az utóbbi évek
átlagának megfelelő.
Shift
© kincs (62.77.243.118) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 08. 17:30 | Válasz erre | #109
Szia Shift!
Örülök hogy itt vagy!!!!:)))
És: annak külön örülök, hogy a 2004-es évet így "kielemezted".
De kérdésem is lenne ezen elemzéseddel kapcsolatosan: pontosan mi a jelentésük a majdan bekövetkező következő
rezgéseknek(egy-két mondatban összefoglalhatnád):
5555
888
777.
MÁs: asztrológiai vonatkozásban azt olvastam, hogy 2004 a Vénusz éve lesz.Ez azért fontos nekem, mert Mérleg lévén
sorsbolygóm, s a Bikáé is. Van-e kapcsolat a Vénusz bolygó és a 6-os szám rezgése között, s ha igen, milyen?
Köszi!Puszmák: Kincs:-))))))))))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 09. 23:55 | Válasz erre | #110
Édes Shift!
Van-e közöm a három 777-es naphoz?
A két dátum felettébb érdekel, hogyan lehet eltüntetni a rosszat, van-e valami titkos, általunk még nem ismert módszer?
Az aszcendensünk életünk második felében dominál, jól tudom? Egyre Bikább vagyok, a Rákból az anyaság van meg
erősen, ám odalett a gyűjtögetés és egyéb szenvedélyek. Sorsfordító nekem is??
Egyre nagyobb hőfokon vagyok;)
© Shift (62.77.215.202) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 12. 18:08 | Válasz erre | #111
Tulajdonképpen Nemo(da), illetve rajta keresztül Zulu adta az ötletet, hogy itt a fórumon legyen egy
olyan kis segédlet, amivel ki-ki maga kiszámolhatja, hogy egy adott dátum esetében milyen rezgésekkel
kell számolnunk. Egy ilyen program általános esetben tehát az általunk megadott dátumhoz generál egy
olyasféle számtáblát, amivel itt már találkozhattatok. A gyors elemzéshez ez már bőven elegendő
információval szolgál, jóllehet az elemzés maga azért nem annyira egyszerű. Emberi karakterek esetére
viszonylag sok mindent közreadtam itt már eddig is, és szándékomban áll ezt tovább folytatni,
részletezni. Először számjegyenként, illetve azok mennyiségeinek megfelelően szeretném ismertetni a
rezgések hatásait, jelentését, majd rátérünk a bonyolultabb kapcsolatokra és összefüggésekre is. Ha az
itt látható ábrára kattintotok, akkor egy egyszerű Excel-bázisú programot nyithattok meg, annak
egyszerűsített változatát, amit - többek között - magam is használok. (Célszerű a programot a
táblázatkezelő programmal külön megnyitni, mert böngészőbe ágyazott módon adódhatnak
problémák.) Később természetesen várhatók még ezen a területen is előrelépések, s ebben számítok
Rátok is. Addig is jó számgenerálást és ismerkedést a kapott számokkal!
Shift
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 13. 15:36 | Válasz erre | #112
Szia Kincs! Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek! :-)
5555-777-888 és általában sok azonos szám
A 2004-es évről leírtakban megpróbáltam kiemelni azokat a sajátosságokat, amelyek az idelátogató
ismerőseim/barátaim számára érdekesek lehetnek. Ki-ki tudja magáról, hogy számenergetikája milyen
számok esetében tér el az átlagostól. Ha valamilyen számból többel rendelkezünk, akkor azzal nekünk
kiemelt feladatunk van. Ugyanígy fontos feladatunk van azokkal a számokkal összefüggésben is,
melyekkel nem rendelkezünk. Nagyon érdekes egy-egy nap rezgéseinek vizsgálata a saját születési
dátumunk rezgésinek tükrében. Attól függően, hogy ezek a rezgések milyen mértékben hasonlóak vagy
éppen ellenkezőleg, sorsunk alakítására (jellemünk formálására) ilyen vagy olyan módon járulhat
hozzá. Nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy jellemünk "megmunkálására" a nagyon hasonló vagy a
nagyon eltérő napok a leginkább alkalmasak. Ha például valakinek nagyon sok 1-se van (mondjuk 11111
vagy több), akkor azokon a napokon, amikor szintén sok az 1-es, nála egyfajta túlcsordulás következik
be, ami a "ló másik oldala" effektus szerint kezd el hatni, azaz viselkedésében olyan elemek fedezhetők
fel, mintha nem is lenne 1-e. Az olyan napokon viszont, amikor nincs egyetlen 1-es sem (2004-ben 14
ilyen nap lesz), akkor a sok egyessel rendelkezők nagyon hatékonyan tudják érzékelni, hogyan is
működik az, amikor az 1-ekből 8-asokat "készítenek". Ezen kívül létezik egy másik hatás is, mégpedig az,
amikor a hasonló rezgések egymásra gyakorolt vonzásának hatására valami szokatlan, rendkívüli,

27. oldal

Shift: Numerológia
illetve jelentős esemény történik. Csak konkrét példaként említem, hogy apósom halálakor éppen jelen
volt az egyik unokája, akit korábban ráadásul nagyon ritkán látott. Ennek az unokának a számtáblája
pontosan ugyanolyan, mint amilyen az apósom halálának napjáé volt...
Akit érint, tudja, hogy miért írtam a 5555-ös napot, amely 2004. április 5-én lesz. Az 5-ös egyébként az
intuíciót és a logikát jelenti, de akinek amúgy is van belőle ugyanennyi, vajon kell-e még több? Az a nap
hozhat érdekes eseményeket számára. Aztán ugyanígy a 777-es esetében. Ebben a numerológiai
rendszerben nagyon ritka a sok hetes, ötnél több gyakorlatilag nincs is. Akinek 7777-e van, az már
csaknem angyal. A 777-esek sorsa nagyon különleges, és a 777-es napokon különösen működik a "vagy az
egyik véglet vagy a másik" hatás, ami egyébként is jellemző lehet ezekre az emberekre. A 888-as
esetében megint azok lehetnek érintettek, akiknek ennyi vagy ennél több van, bár a sok 8-as is
hasonlóan ritka, mint a 7-es. Ilyen napokon a 8-asokban erős embereknek könnyen elegük lehet a sok
felelősségből, a mások kal való együttérzésből, az általános emberi jóságból.
6-os szám - Vénusz
Valóban így van, nagyon sok numerológiai rendszerben, főként azokban, amelyek planetáris alapokon
nyugszanak. A Cheiro-féle numerológia is ilyen, de a Magyarországon eddig megjelent
numerológiai/számmisztikai könyvek is döntő többségében. Az a rendszer, amit én is alkalmazok
bizonyos értelemben mélyebb szinten kezeli a számok rezgéseit. Mint egy helyen már említettem is, a
bolygók valójában a világegyetem rezonátorai, s mint ilyenek valóban rendelkeznek sajátos rezgésekkel,
amelyekhez egy-egy szám rendelhető. Az ezen alapuló numerológiai irányzatok sem teljesen azonosak,
de többnyire a következő megfeleltetések vannak: 1 - Nap, 2 - Hold, 3 - Jupiter vagy Merkúr, 4 - Uránusz
vagy Föld, 5 - Merkúr vagy Jupiter, 6 - Vénusz, 7 - Neptunusz vagy Szaturnusz, 8 - Szaturnusz vagy Mars,
9 - Mars vagy nincs. Látható, hogy az 1-es, a 2-es és a 6-os esetében nincs "vita", a mi esetünkben tehát a
Vénusz egy "konszenzuson" nyugvó 6-os rezonátor. A lényeg azonban nem a Vénuszon van, hanem a 6os számon, mivel a 6-os szám "forrása" nem a Vénusz, hanem maga a mindenségbeli 6-os. A Vénusz
szerepe annyi lehet ebben, hogy megerősíti ezt a rezgést, ami nyilvánvalóan nem lebecsülendő, tehát
fogadjuk el, hogy a Vénusz ebben az esztendőben kiemelten hat majd miránk.
Válasz 'kincs' üzenetére (#109)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 13. 15:43 | Válasz erre | #113
Szia Csilla!
Asztrológiával nem foglalkozom, így a bolygókkal kapcsolatos hatásokat nem is tudom igazán vizsgálni,
értelmezni. Az előző hozzászólásomban bizonyára olvastad a Rád vonatkozó dolgokat. Hogy mennyire
sorsfordító ez az év számodra? Nos, az lehet, mivel ez csakis Tőled függ. Ne feledd, a 6-osok
átalakíthatók 7-esekké, s akkor Neked már olyan sok lesz, hogy az angyalok is megirigyelhetik!...
Válasz 'Csilla' üzenetére (#110)
© Gizus (62.68.179.185) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 13. 19:16 | Válasz erre | #114
Shift ha nincs fent az excell nekem akkor mit tehetek? mert kér programot a gép a tábla kinyitáshoz de melyiket "?"
adhatom meg...
Jelentem itt a PC kuka:(
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 16. 10:02 | Válasz erre | #115
Shift hogyan csináljak a 6-osból 7-est, és miért nem 2-est vagy 8-ast, hiszen nekem azok hiányoznak, azokat kéne pótolni,
nem?
A 2004.04.05. most még jobban érdekel, gyermekem miatt is;))
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 22. 16:26 | Válasz erre | #116
Szia Shift!
Nagyon tetszik ez a fórum, engem is érdekel a numerológia, csak kicsit amatőrnek mondanám magam. Azért sikerült
kiszámolnom a számaimat a módszer alapján, és nagyon kíváncsi vagyok, mit is jelentenek. Látom, hogy nagyon elfoglalt
vagy, és vannak lelkes hozzászólók a fórumban, de ha esetleg egyszer lenne időd, írd meg légy szíves az én születési
dátumom elemzését is. Majd rendszeresen benézek, türelmes leszek. (Más forrásokból ugyanis már kiderült, hogy nagy
gyengeségem a türelmetlenség, így most azt fogom gyakorolni, hogy ezt türelemmé változtassam.) Segítségedet előre is
köszönöm
A dátum: 1979.07.28. kb. 5 óra 15 perc
(az én számításaim szerint ez: 1 2 333 4 777 8 999)
© Shift (195.56.183.19) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 23. 19:16 | Válasz erre | #117
Kedves aniq!
Köszöntelek itt minálunk; nagyon örülök, hogy érdekel a numerológia. Mindenképpen elkészítem a
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jellemrajzodat, hiszen az egyébként is nagyon figyelemre méltó. Meg kell mondjam Neked, hogy a
számítást pontosan úgy végezted el, ahogyan én azt a legelső (#1) hozzászólásomban leírtam, viszont - és
többek között ez az egyik érdekessége a születési dátumodnak - van egy másik számítási módszer is, és
ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. A másik számítási módszer alapján számtábládban a következő
rezgések vannak jelen: 11, 22, 33, 4, 777, 8, 999. Az általam közzétett kis programocska (#111) is ez
utóbbi szerint számol. Itt szeretném megjegyezni, hogy Nem(oda) éppen ma jelezte nekem, hogy itt van
valami bibi, nevezetesen éppen ez a difi. Nos, később majd bővebben írok erről, de annyit máris
mondhatok, hogy az ilyen dátum, mint ez is, nagyon ritka, előfordulása nem éri el az 1%-ot. Erről az 1
százalékról eddig nem tettem említést, de a helyzet most ezt is szükségessé tette. Nos, kedves aniq, már
csak ezért is jó, hogy megjelentél körünkben.
Üdv, Shift
© Shift (62.77.215.202) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 24. 19:02 | Válasz erre | #118
Gizus! Ha nincs a gépeden MS Office Excel, akkor helyette ajánlom Neked a teljesen ingyenes
OpenOffice.org irodai programcsomagot. Ez a nagyszerű program szinte 100%-ig képes mindarra,
amire a pénzes társa(i).
Az OpenOffice.org telepítő letölthető az internetről.
Figyelem! Az OpenOffice.org esetében a számtábla-kiszámoló programot elmentés után külön be kell
hívni, mert Explorer alatt nem fogad adatot.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#114)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 26. 11:33 | Válasz erre | #119
Kedves Shift!
Örülök, hogy ilyen hamar jelentkeztél, és válaszoltál a hozzászólásomra. Most már kellően felcsigáztál, úgyhogy alig várom
a részletes elemzést. Addig is: hozzájutottam Csíky Ildikó Sorsunk a számokban c. könyvéhez, amit most még leszorít az
olvasási listámról Gabriel García Marquez legújabb könyve, de nagyon igyekszem. Nagyon tetszik az elemzési stílusod, én
most még csak az egyes számok jelentésével és jellemzőivel ismerkedem, de célom, hogy egyre bővebb és mélyrehatóbb
ismereteket szerezzek a numerológia terén.
Jaj, nagyon izgatott vagyok az elemzés miatt. Mivel ismét olyan jelet kaptam, mely szerint le kell nyugodnom, befelé
fordulnom, és türelemmel várni, mert a nagy dolgok mindig a "csend"-ben történnek, türelemmel várom az elemzést, és
ezzel a bizonyos 1%-kal kapcsolatos infokat is, addig is figyelemmel kísérem a fórumot.
Üdvözlettel
Anikó
Válasz 'Shift' üzenetére (#117)
© Gizus (62.68.178.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jan. 27. 18:29 | Válasz erre | #120
Köszönöm:))))
© kincs (82.131.129.156) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 01. 08:13 | Válasz erre | #121
Drága Shift!
Engem csak nem hagy nyugodni a 2004. április 05-ei dátum!
Amikor a 01.08-án kelt hozzászólásodban először érintőlegesen megemlítetted, azt írtad, hogy: "nagyon érdekes nap" lesz.
Aztán rákérdezett valamelyikünk (lehet, hogy én), s azt írtad, hogy főleg a 777-esekkel rendelkezőknek lehet ez fontos nap.
Nos, én még mindig nem értem ezt a fontos dátumot.Nekem 1111 egyesem van. Azon a napon (mert ugye az 5-ösök
rezgése lesz magas azon a napon, ami az intuíció és logika) mit tudok én kezdeni a sok 1-esemmel? A másik megdöbbentő
dolog, hogy nekem nincs egyetlen darab 5-ösöm sem!!!!Rám így hogyan hat ez a dátum?Mit kell tegyek? És fekete vagy
fehér lesz ez a nap? Vagy mindenkinek a saját "számátalakító" képességétől függ majd, az dönti el a nap kimenetelét?
Mennyire lehet ezt tudatosan csinálni? Mert ha lehet, akkor még van idő, fel lehet rá készülni.
Köszönöm a válaszodat előre is!
Ne haragudj, ha már kérdeztem ezt, de nem értem.Illetve valamicskét értek belőle, csak még nem állt össze a kép.Pedig
elolvaslak mindig Téged és másokat is.
Még egyszer köszönöm és minden jót Neked!:))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 02. 12:05 | Válasz erre | #122
Látom, kedves Kincs, hogy a 2004-es évre adott rövid kis előrejelzésem azóta sem hagy nyugodni, ezért
feltett kérdéseidre most igyekszem azonnal válaszolni. Annyit általánosan és rögtön le kell szögeznem,
hogy egyetlen nap sorsa sincs előre megírva! Amikor tehát olyasmire kérdezel, hogy fekete vagy fehér
lesz-e ez a nap, akkor egy esetleges erre adott válasz könnyen félreérthető lehet. Legyen egy nap - a Te
szóhasználatod szerint - bármennyire is fekete, arra a napra éppúgy szükségünk van, mint a vakítóan
fehérre. De már most megnyugtathatlak, hogy az információim szerint az általad kérdezett nap nem lesz
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fekete. Ettől persze még sok kellemetlen dolog történhet, azaz biztosan sokan lesznek, akik így fogják
utólag értékelni. Lássuk tehát akkor egy kicsit bővebben ezt a bizonyos napot.
2004. április 5. (hétfő)
Amit a számok rezgése mutat erre a napra
A nap egyik jellegzetessége a sok 5-ös, amely ebben az esztendőben mindössze ezen az egyetlen napon
lesz ilyen nagy mennyiségben. Mint említettem, az 5-ös jelentése ebben a rendszerben az intuíció és a
logika. Intuíció alatt az időben és térben független információvételt értjük, azaz, amikor valaki olyan
információ birtokába kerül, amely energetikailag nincs abban a környezetben konkrétan jelen. Hogy ezt
könnyebb legyen megérteni, nézzünk egy példát. Tételezzük fel, hogy meghalt egy távoli jó ismerősöd
vagy rokonod. Nem tudod, hogy miért, de te hirtelen éppen akkor rágondolsz, és bizonyos esetekben
akár bele is borzonghatsz ebbe a gondolatba. Nos, ez nem intuíció, ez megérzés. Az elhunyt személy
ugyanis akkor és ott energetikailag jelen volt, amelyet te megéreztél és ezért kezdtél el vele foglalkozni.
Ehhez azonban nem 5-re van szükség, hanem éppenséggel 2-esekre. Neked pontosan annyi 2-esed van,
amennyivel ez az érzékelés kitűnő módon működhet. Viszont nincs 5-ösöd. Azaz, kisebb valószínűséggel
fogsz mondjuk ráérezni egy nagyon jó üzletre, vagy feltalálni egy merőben új dolgot. Ehhez intuíció
szükséges, nem is kis mértékben. Amikor sok 5-ös rezeg egy adott napon, akkor mindazok, akik
egyébként nem rendelkeznek ezzel számmal, kicsit mégis képessé válnak ilyen téren, tehát ezen a napon
az intuícióik nekik is jók lehetnek.
A 777-esekkel kapcsolatban valószínűleg félreérthető volt a dolog, hiszen ezen a napon egyetlen egy sem
lesz belőlük (a konkrétumokat lásd a #108-as hozzászólásom alatt). De nemcsak 7-es nem lesz, hanem
üres az egész 7-8-9-es oszlop. Neked azonban, a férjeddel egyetemben, nem kell emiatt aggódnod, hiszen
Nektek az az oszlop kellően el van látva rezgésekkel.
Nem egészen ez a helyzet a 4-5-6-os oszlop tekintetében, hiszen ott családi szinten sincs olyan erős
rezgésegyüttes. Ezen a napon viszont jut bőven belőle Nektek is, tehát a számok rezgései kiválóak
lesznek ahhoz, hogy egzisztenciális kérdésekben előbbre léphessetek. Nagyon erősen fog működni a 2-58-as sor is, tehát a család energetikája szintén nagyon kedvező lesz. Összegzésképpen elmondhatom,
hogy számotokra ez a nap a hiányzó rezgésekben való bővelkedés napja lesz, tehát nem kell félni tőle.
Csak meg ne ártson... ;)
Holdállás szerinti jellemzés
17. holdnap
Megvilágítottság: 100%, szimbólum: szőlőfürt
Mint bizonyára már nagyon jól tudjátok a 17. holdnap a női energiák napja. A mi holdnaptárunk szerint
egy adott nap holdnapja alatt azt a holdnapot értjük, amelyik az adott napon kezdődik. Február 5-én
18:30-kor (Budapest) kezdődik a 17. holdnap, az ezt megelőző órákban még a 16. holdnap hatásai
csengenek le. Telihold pedig ugyanezen a napon délben, egészen pontosan 12:03-kor lesz. Igen erősen
tombolnak tehát a különböző energiák, ezért ezek cseréjére gondoljunk, nehogy azok véletlenül
erőszakos cselekedetek tápforrásául váljanak. Összegezve kijelenthetem, hogy "holdilag" is érdekes ez a
nap, és nemhogy nem sötét, hanem vakítóan világos. Majd meglátjátok! :)))
Shift
Válasz 'kincs' üzenetére (#121)
© kincs (62.77.213.146) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 02. 16:36 | Válasz erre | #123
Kedves Shift!
Nagyon köszönöm gyors és most már számomra is érthető válaszodat.Mármint ha arra gondolsz a 4-5-6 számsor
tekintetében, amire én;))
Ígérem, igyekezni fogunk!;;))
Április 05-én is 17. holdnap lesz, mint ahogy február 05-én?
Köszönöm, hogy nem hagytál belesétálni a fekete-fehér csapdába, hát persze, hogy nincsenek előre megírt napok!Ergo:
nem lehet felcimkézni fehérre vagy feketére egy napot.Igen, valóban olyan lesz ez a nap, aminek - a rezgések segítségével,
azaz: igénybevételével vagy nélkülözésével - mi akarjuk!
További szép napot Neked!:-)
© kincs (62.77.213.146) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 02. 16:37 | Válasz erre | #124
Valahogy mindig éreztem, hogy az intuíció és a megérzés nem egy dolog. De sosem tudtam megfogalmazni a különbség
okát, inkább csak éreztem. Köszönöm, hogy szemléltetted, most már értem a különbséget!:)
© Gizus (62.112.221.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 07. 21:06 | Válasz erre | #125
Shift a Kincs által kért nap elemzése nekem is lényeges volt..de mivel a Szantálról ujból bemásoltam a winyómra az ott
rólam irottaidat látom a számtáblám nincs meg..ha lehetne...bár megproszálóm a magyarázataid alapján megcsinálni
dehát :))
Nnna szóval ez a 2004.02.05 nap nekem szülinapom volt, előtted nemis titok melyuk lécci hadd tudjak kaparászni
ezekben a bemásolt és majd kinyomizott papirokban...jó időtöltés magunk megismerésével babrálódni :)))
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és köszi nem sürgetlek csak szeretném:))))))
© Gizus (62.112.221.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 07. 21:13 | Válasz erre | #126
Nnna még azt nemértem hogyan lesz egykockában több számjegy és hogyan lesz egy kocka üres?
Még mindig köszike :)))
© Nemoda (62.201.68.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 08. 02:28 | Válasz erre | #127
Gizuska, a #111-ben van egy számtábla, kattints rá. A többit meglátod!
Ha mégse menne, elmagyarázom, csak szólj. :-)
Válasz 'Gizus' üzenetére (#125)
© Gizus (62.112.218.28) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 10. 21:23 | Válasz erre | #128
OK jöhet a magyarázat és megköszönöm mert a 3 sorig jutok mindig aztán bekavarodok.
1946.02.05. ez ugye =1,2,4,5,6,9,
1+2+4+5+6+9=27=2,7,
2+7=9
és innen "?" egyáltalán ha eddig jó.
Azt irja Shift hogy vegyük mégegyszer.... de nemértem mit vegyek több számom nincs.
Na tegnap eddig jutottam.
Jóéjt és puszmák:))))))
© Gizus (62.112.218.28) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 10. 21:25 | Válasz erre | #129
Jjja látom azt is nekem nincs excell és Shift ajánlott valami mást de nemtalálom Shift levelét talán a virussokkal kilett
törölve. :(
Nagyon pipa vagyok a tetves virusgyártókra:(
© zulu (62.201.70.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 10. 23:07 | Válasz erre | #130
Nemoda kérésére Gizus táblája:
© Gizus (62.68.179.33) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 06:47 | Válasz erre | #131
hú de tele vagyok:) mint a déli busz:))))
3 az nincs rohanok megnézni mi is hiányzik belőlem?
© Gizus (62.68.179.33) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 06:47 | Válasz erre | #132
És mi van akinek minden van? Shift?
© Gizus (62.68.179.33) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 06:58 | Válasz erre | #133
Végigbogarászva látom Shift a 39 alatt irja Beátának a 3 hiányával kapcsolatosan a precizitás hiányát..ami rám is igen
erősen vonatkozik... sajnos:( dehát:(
Ja meg a müszaki dolgokkal való kapcsolat pedig müszakis jellegü munkát végzek igaz "kiszolgáló" szinten.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 15:25 | Válasz erre | #134
Gizus kitartását mindenképpen nagyra értékelem, és - félretéve más elfoglaltságokat - közreadok most
egy rövid, de magyarázatokkal kiegészített jellemrajzot. Ez talán másoknak is érdekes lehet, Gizus pedig
bizonyára nem haragszik meg érte, hogy így kivesézem Őt.
Gizus
Rövid numerológiai jellemrajz + adalékok
1946. február 5.
A nők többségére nézve ideális erősségű jellem1, olyan általános energetikai tartalékokkal2, ami
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lehetővé teszi jellemének keményítését3. A mindehhez kapcsolódó jó/egészséges/szívós fizikai testi
felépítés és kifejezett nőies jellemvonások4 hosszú és eredményes földi élet feltételeit valószínűsítik, a
szerencse5 igen jelentős támogatásával. Magával hozott bölcsességét, rejtett tehetségét6 és jó intuíciós
képességét7 harmonikusan ötvözi jelenlegi életében adódó feladatainak célirányos (és egyben
céltudatos) megoldása során8. Fejlett mentalitással9 rendelkezik, de tudásának bővítésére irányuló
erős késztetése nincs10. Gondolkodásmódjára egyaránt jellemző a logika, az elemzés, valamint a tárolt
ismeretanyag jó hasznosítása11. A valláshoz és/vagy az ezoterikus gondolkodásmódhoz való kötődése
nem született hajlamainak, hanem élete során adódó lelki megpróbáltatásoknak tudható be12.
Megjelenésével kellemes benyomást kelt a környezetében13. Nagyon percíz, rend- és tisztaságszerető14,
mindemellett kitartó munkavégző, akire a lustaság nem jellemző15. Ezen tulajdonságai a másokkal
szembeni elvárásaiban is megjelennek, beleértve a gyermeknevelést is. Fizikai és szellemi tevékenységet
egyaránt szívesen végez16, a földdel kapcsolatos elfoglaltságokhoz (pl. kerti munka) viszont eredendő
vonzódása van17. Született felelősségérzettel és empátiával rendelkezik18, ám jellemének
valószínűsíthető megkeményítése19 révén e területet érintően komplex változások zajlanak le, amelyek
a 27. életévében kapnak végleges megerősítést. Az átalakulás minden bizonnyal együtt jár a családi
életében, valamint az egészségében bekövetkező jelentős kedvezőtlen irányú változásokkal20. Mindez
azonban nem képes elnyomni a család és a jó (partner)kapcsolat(ok) iránti belső igényét, melynek
biztosításához komoly belső jellem-visszaformáló munkára21 van szüksége. Ehhez fel kell dolgoznia a
szüleivel kapcsolatos esetleges sérelmeket (őszintén megbocsátva azokat), növelnie kell az emberekkel
való együttérző képességét22 és újra fel kell fedeznie esetleg feledésbe merült nőiességét23.
-------------------------------------------------------------------------------1 - Nők esetében a 11-es jelenti a közepes/átlagos/ideális jellemet. Ennél kevesebb 1-es esetén a nők
hajlamosak a túlzott egoizmusra, több 1-es esetén pedig kezdenek "átmenni férfiba". (Férfiak esetén az
aranyközép a 111.)
2 - a 22-es nagyon jó bioenergiákat jelent, ehhez még jön a 4-es, ami szintén 22-essel egyenértékű. Az
energetikai tartalékok között kezelendő még bizonyos szempontból a 6-os is.
3 - A jellem keményítése a 8→11 konverzióval valósul meg, ám ehhez az átalakításhoz energia kell, vagy
22 vagy pedig 4. Tehát miközben az egy darab nyolcasból lesz két egyes, elveszítünk két kettest vagy egy
négyest. Viszont eredményként lett 1111! Az persze már más kérdés, hogy mi szükségünk volt minderre...
4 - A jó fizikai testi felépítést a 4-es adja (továbbá a 22 is), míg a nőiességet a 6-os. És itt még azt sem
szabad elfelejteni, hogy működik a 7→6 konverzió is. Csakhogy a hatost munkára is lehet fogni, és akkor
már nem képes olyan jól táplálni a nőiességet.
5 - A szerencsét a 77-es mutatja. De ez egy potenciális lehetőség, ahhoz, hogy ez működjön is, hagynunk
kell azt érvényesülni. Az 1-esek növelése többnyire korlátozza a 7-esek érvényesülését.
6 - A magával hozott bölcsességet a 99 jelenti, a rejtett tehetséget pedig a 77
8
99.
7 - A jó intuíciós képességet az 5-ös jelenti, melyet még erősít a 99-es is.
8 - A célirányos és céltudatos viselkedés az 11
4
77 sorból következik.
9 - A mentalitás fejlettségének mutatója a 99-es, melyet az 5-ös erősít.
10 - És most érkeztünk el ahhoz az ominózus 3-ashoz. Ez egy nagyon érdekes szám, sokféle jelentéssel.
Amennyiben nincs hármasunk, az többnyire azt jelenti, hogy az életben nagyon precízen tartjuk
magunkat a mások és/vagy magunk által kialakított szabályokhoz, ügyelünk a részletekre. Szabály pedig
mindig van, ha más nem, akkor a tisztaság és a rend! Mintegy védekezésképpen ezen szabályok körét
nem igyekszünk bővíteni, hiszen a meglévők is adnak nekünk éppen elég feladatot, ezért nincs bennünk
eredendő késztetés a tudásunk bővítésére. Nem jellemző ránk a "mi miért van és mitől működik"
kíváncsiság, nincs kifejezetten erős műszaki érdeklődésünk. Ha mégis műszaki pályára kerülünk, akkor
ott többnyire a szabályok (pl. előírások és szabványok) világában érezzük jól magunkat. Ha nincs
hármasunk, akkor az egyben azt is jelenti, hogy intenzíven nem keressük sok ember társaságát, hiszen
ott még több szabályhoz kell alkalmazkodnunk, márpedig mi nehezen képzeljük el, hogy fittyet
hányjunk ezekre. Éppen ezért, s megint csak egyfajta önvédelemből nem hajtunk a népszerűségre sem.
A népszerű ember reflektorfényben van, és hamar kiderül, ha valamiben nem precíz. A hármasok
hiányát még tovább erősíti a 6-os, illetve a több 8-as. Akinek viszont sok hármasa van, az ennek
pontosan az ellenkezője: lazább, hanyagabb, lustább (főleg, ha még hatosa sincs), szereti a
népszerűséget, és erős késztetése van a tudása bővítésére, a műszaki dolgok pedig kifejezetten érdeklik.
Jellemző példa ez utóbbiakra az autóversenyzők (népszerűség és műszaki érdeklődés), a különböző
sztárok, politikusok, de a tudósok nagy része is. A kettes nélküli sok hármassal rendelkezők bizonyos
értelemben energiavámpírok.
11 - A logika száma az 5-ös, a tárolt ismeretanyagé (a memóriáé) pedig a 9-es.
12 - Az ezoterikus (spirituális) gondolkodásmód vagy a vallásosság akkor a legjellemzőbb, ha valakinek
nincsen 7-ese. Természetesen meglévő hetesek mellett is jelen lehet ez a világszemlélet, ám ebben az
esetben nem veleszületett, hanem e földi élet során szerzett tapasztalatok viszik ebbe az irányba az
embert. Egyébként a hetesek nélküli emberek sorsa többnyire nehezebb, mint azoké, akiknek van egy
vagy két hetesük.
13 - Ha valakinek nincs 3-asa, de van egy 4-ese, akkor az amellett, hogy odafigyel a megjelenésére, még a
testi felépítésével sincsenek különösebb gondjai. Ha ez az illető nő, és van egy vagy két 6-osa, ráadásul
néhány 2-ese, akkor már nőies kisugárzással is rendelkezik!
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14 - Ez már a fentebbiekből (10-es megjegyzés) elég jól következett, hiszen nincsen egyetlen 3-asa se.
15 - Akinek van 6-osa, az már eleve nem egy született lusta ember. Ha ehhez még hetesek is vannak,
akkor pláne. Ha ezen kívül hármas sincs, akkor még pedáns is az illető. A rejtett lustaságot
(hatoshiányt) a sok egyes kompenzálja, de ebben az esetben nem erről van szó.
16 - Aki nem lusta (lásd a 15. megjegyzést), az szívesen dolgozik. Ha jók a fizikai adottságai (lásd a 4-es
megjegyzést) és a szellemi képességei (lásd a 6-os megjegyzést), akkor minden munkát elvégez, amire
szükség adódik az életben.
17 - A földhöz való vonzódást a 6-os jelenti. Ezek az emberek szeretik a földdel való elfoglaltságot, a kerti
munkát, de minimum szeretnek mezítláb járni. Ha ez még sincs így, akkor a hatosok valamilyen oknál
fogva "mással" vannak lekötve(például kemény fizikai munkavégzés vagy akár "csupán" gonoszság).
18 - A felelősségérzet és empátia száma a 8-as. De - mint tudjuk - ezt fel lehet ám áldozni az 1-esek
oltárán...
19 - … azaz amikor a 8→11 konverzió végbemegy.
20 - A belső energia (2-es) és/vagy a fizikai testi egészség (4-es) felemésztése a 8→11 konverzió során
(lásd a 3-as megjegyzést). Ennek eredményeképpen romlik a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló
képessége, az 1-esek növelésével csökken a nőiség, és igen erősen megcsappan a családot tápláló 2-5-8
energetika, ami szerencsétlen esetben mindössze egyetlen 5-ösre zsugorodik.
21 - A jellem-visszaformálás nem más, mint a fordított konverzió, azaz a 11→8. Ekkor visszakapjuk
mindazt, amit elveszítettünk a jellem megkeményítésével.
22 - A fordított konverzióhoz tehát az 1-esekből 8-ast kell csinálnunk. 8-as azonban nincs anélkül, hogy a
szüleinkkel való viszonyunkat ne rendeznénk! Ha ez rendben van, akkor már más emberekkel szemben
is képesek vagyunk nagyobb együttérzésre.
23 - A sok 1-es nem tesz jót a nőiességnek. Már csak ezért sem érdemes őket még tovább növelni. A 11
22
4
6 egy igazán vonzó nő képlete. Kár ezt módosítani, ha már ilyen szerencsés volt velünk a sors!
:-)
Válasz 'Gizus' üzenetére (#133)
© kincs (193.6.51.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 16:10 | Válasz erre | #135
Nahát!El vagyok ájulva, annyira ráillik ez a jellemzés Boszimamócára!
Mellesleg valamiben hasonlóak vagyunk: nekem sincs egy darab 3-asom sem:((((
Shift, nem tudom, azt hiszem, valamikor decemberben talán itt kértem tőled, hogy csináld meg légy szíves a Tímea nevű
barátnőm numerológiai jellemzését..Remélem, ebbe a topikba írtam!Azért emlékeztetőül (amikor időd lesz) leírom az
adatait, tehát: Tímea, szül.: 1972.11.05., 5.00 perc
© Gizus (62.68.161.27) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 20:17 | Válasz erre | #136
Köszönöm nagyon Shift!!!! és örülök neki...még jó hogy rögtön nem reklamáltam a pici piros 3 honnét vetted...a
türelmetlenségem viszont határtalan.
Most nemirom neked sajna elveszett hogy a 11 házas mercurom oppozicióban a plútóval:)))))) emlékszek és visszairtál
valami igen frappánsat vagy egy hétig vihogtam rajta:)))
Érdekes mostanság a nőiesség felé hajlok inkább márcsak ahogy fogadom a "feleket" és biz'a befogadónak kell ahhoz lenni
hogy ezt a sok mostani életproblémát megtudják velem a 30 asok beszélni.
Igen van egyfajta tömegiszonyom. Egyszer a szúron körbehénytam a körülöttünk levőket mert ahogy láttam hullámzani a
lelátokon a tömeget rosszul lettem.
De a tériszonyom is ilyen mégis letettem azt a fránya ipari alpin vizsgát..naná! :)))
Boldog vagyok a soraidnak Shift most mazsizok.
Tudod kettő dolog amit nem értek: én nem tartom magam túlzottan pedánsnak látom vannak akik szinte
tisztaságmániában szenvednek na én nem.
Meg ugyanakkor sokat tanulnom kellett igaz mindig a munkakörhöz irták elő én meg teljesitettem. (10-14)
Hát a 12 es nagyon nehéz lecke volt.... temetések temetések hátán és közben ápolás..(7ember10 év alatt):( de hálistenneek
egyideje vége.
Szóval akkor most csak megkell bocsátani mindenkinek meg magamnak és élhetek mint marci hevesen?:)))))))))))))és
segithetek másoknak?
Igyvan Shift? Köszike mégegyszer.
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© Gizus (62.68.161.27) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 20:18 | Válasz erre | #137
Ja bocsi nemtom megállani: bika ascendensel semmit nemhagyunk félbe ez lenne a kitartás:)))))))
© Gizus (62.68.161.27) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 11. 20:31 | Válasz erre | #138
Köszi zulu és nemoda, látom most ellettem látva:)) és turizok az ismerekben.
:)))
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 12. 08:49 | Válasz erre | #139
Szia Shift!
Nagyon jó ötlet volt ez a fajta elemzés, így tényleg más (ld. én) is sokat tanulhat belőle. A legjobban a 3-as dolog érintett
meg: nekem van hármasom, keresem is az emberek társaságát, sőt szeretek a középpontban lenni, mégis szabályok szerint
igyekszem élni az életem. Rendszerető is vagyok, de inkább a szabályok a fontosak, amik ritnust visznek az ember óráiba,
napjaiba.
Kíváncsian várom az én számaim elemzését is, és kérlek, térj majd ki arra is, miért is van nekem két táblám. (1979.07.28
5:15)
Válasz 'Shift' üzenetére (#134)
© Gizus (62.68.168.193) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 12. 20:33 | Válasz erre | #140
Igen amikor a másik kielemzését olvassa az ember abbólis nagyon sokat lehet tanulni meglátni.
Shift a nab.ru ról visszajött a levél :))))
© Gizus (62.68.168.193) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 12. 20:35 | Válasz erre | #141
Shift az a sarga 18 as karikába az mit jelent a képernyőn a nevem mellett? Még mi lennénk lányok a boszik mikor te
varázsolsz mindenféle játékot ide nekünk hadd csudizzunk egykicsikét :)))))))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 13. 10:25 | Válasz erre | #142
Igen Gizus, nekem is bika az ascendensem, tényleg semmit nem hagyok félbe;)))))))))))))))))))
© Gizus (62.68.175.168) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 13. 17:25 | Válasz erre | #143
:))))
© Lizzy (195.56.82.53) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 18. 19:38 | Válasz erre | #144
Szia Shift!
Most akadtam ra erre az oldalra es nagyon felcsigazott, amiket olvastam. Mindenhol azt olvasom, hogy a szuletesi
datumom es a sors szamom is kulonleges, de semmi reszletezes es ez kivancsiva tett.
Latom nagyon elfoglalt vagy, de ha idod engedi kerlek keszits egy elemzest rolam is!
1979.07.09. kb 10:40
Koszonom: Lizzy
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 19. 14:49 | Válasz erre | #145
Szia Lizzy!
Köszöntelek közöttünk, és nagyon örülök, hogy érdeklődsz az itt olvasható dolgok iránt. Látom, azt is
észrevetted, hogy elfoglalt vagyok, de - és ez is egyfajta gyakorlat már - az új érdeklődőket nem szoktam
ám sokáig várakoztatni. Ezt teszem a Te esetedben is, és még a mai napon kapsz egy gyors jellemzést.
Shift
-------------------------------------------------------------------------------Aniq! Rólad sem feledkeztem meg, igyekszem mielőbb válaszolni Neked is (#139).
Shift
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 19. 20:02 | Válasz erre | #146
Lizzy
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Numerológiai jellemrajz
1979. július 9. (hétfő) 10:40
Kifinomult egoisztikus jelleméből fakadóan képes magához vonzani minden jót, miközben igyekszik
kihasználni a különböző helyzetekből adódó előnyöket. Igényli, hogy környezete elismerje,
tevékenységét fontosnak tartsa. Nem hatalomvágyó, és kifejezetten kerülnie is kell a hatalom
gyakorlását. Az információval a helyzettől függő szelektivitással bánik, figyelembe véve egyéni érdekeit.
Nehéz vitapartner, veszíteni nem szeret. Tehetséges és nagyon fejlett mentális adottságokkal
rendelkezik, amelyet az élet különböző területein képes hatékonyan alkalmazni. Önértékelése reális.
Analitikus gondolkodásmódjából fakadóan különösen az alkalmazott tudományok területén érhet el
eredményeket. Betegségekkel szemben jó ellenálló képességű fizikai testi felépítéssel rendelkezik,
nagyon jó energetikával. Versenyszerű sportolásra alkalmas adottságai vannak. Ügyes, kezei között
minden arannyá válik. Szereti a földdel kapcsolatos tevékenységeket. Nagyon jó megjelenésű, akit
észrevesznek az emberek. Az átlagosnál mérsékeltebb temperamentumú. A rendetlenség és a lustaság
távol áll tőle. Odafigyel a részletekre is. Szabadságvágya igen erős, amely képes felülkerekedni a
családhoz és a partnerhez való ragaszkodáson. A szüleihez való kötődése nem kifejezett és empátiás
képességét is fejlesztenie szükséges. Estenként nagyon gonosz is tud lenni. Döntéseit viszonylag hamar
meghozza, amelyhez ezután makacsul ragaszkodik. Nem riad vissza a kockázatos lépésektől sem. Képes
önmagáról és másokról is gondoskodni. Életének 33. évében válik valójában felnőtté. Erős jellemű,
önzetlenül adni tudó és jó empátiával rendelkező partnerre van szüksége.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 99,7% (telihold), szimbólum: kígyó
Karmája valószínűleg nem könnyű. Természete hasonlatos a kígyóéhoz: hajlamos az embert kísértésbe
vinni. Nehezen tudja kontrollálni magát, így saját maga is gyakran kísértésbe esik. Állandó tisztulásra
van szüksége.
Válasz 'Lizzy' üzenetére (#144)
© Lizzy (195.56.82.53) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 20. 08:58 | Válasz erre | #147
Shift, köszönöm a gyorsaságod és az elemzést!
Sok újdonságot találtasm benne magamról.Bár az empátiáról szóló rész kicsit meglepett.Idáig azt hittem, hogy ezen a
területen jó vagyok. Lehet mégsem....?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 20. 12:49 | Válasz erre | #148
Aniq, látom türelmesen kivártad, amíg visszatértem Hozzád. Mindennek mindig valamilyen oka és célja
van, így akár annak is, hogy mostanáig vártam. Ez azonban nem mindig tudatos, nálam többnyire az
intuíció irányítja a dolgokat.
-------------------------------------------------------------------------------Aniq
Numerológiai jellemrajz
1979. július 28. (szombat) 05:15
A XX. és a XXI. század napjait alapul véve nem egészen 1%-os arányban fordulnak elő olyan születési
dátumok, melyekhez két, egymástól kis mértékben eltérő számtábla is tartozhat. Az itt látható1. változat
az általam közzétett kis program (#111) segítségével készült, míg a 2. változat megfelel annak az
eljárásnak, melyet e topik legelején ismertettem (#1). A születési dátumok több mint 99%-ában ez a két
számítás ugyanazt az eredményt hozza. Látható, hogy a két tábla első oszlopában (1-2-3) van eltérés, a
többi mező azonos. Az elemzők nem egészen egységesek a két tábla kezelésében, de annyi bizonyos, hogy
a 2. változatot általában csak mint lehetőség kell figyelembe venni, szemben a kiindulási alapul
kezelendő 1. változattal.
Ennek a születési dátumnak azonban van egy másik, nem túl gyakorinak számító rezgése is, mégpedig
az, amelyik a 7-8-9 oszlopban található. A 777 már önmagában is egy figyelemre méltó rezgés, és ehhez
jön még egy 8-as, továbbá a 999. De ne vágjunk rögtön a közepébe, nézzük szépen sorban, mit is lehet
mondani erről a tábláról (1. változat).
Ideálisnak tekinthető női jellemerősség. Jóllehet egoisztikus vonásai nem meghatározóak, a
kedveskedést, az odafigyelést és a dicséretet eredendően és folyamatosan igényli. Amennyiben ezt
megkapja, jellemében semmilyen keményedés nem következik be, és ebben az esetben képes a jót úgy
magához vonzani, hogy azt többszörösen megerősítve visszaadhassa környezetének. Ellenkező esetben belső tartalékainak felhasználásával - jelleme keményebbé, határozottabbá válhat, és elveszíti az
emberekkel való együtt érző képességét, valamint csökkenhet a betegségekkel szembeni egyébként jó
ellenálló képessége. Rendkívül tehetséges és okos ember, akiben megvan a tudásának hasznosítására
irányuló szándék is. Jó memóriával és összehasonlító logikai gondolkodásmóddal rendelkezik. Jó
műszaki érzéke van. A tudományok szinte minden területén nagy eredményeket érhet el, de a
művészetekben is sikeres lehet. A rendet és a pontosságot nem tekinti elsődleges kérdésnek, de mentális
síkon ennek jelentőségét a maga helyén kezeli. Rejtett isteni képességek jutalmazottja. Jóllehet ilyen
adomány birtokában az ember a földi életét paradicsomivá teheti, negatív környezeti hatások
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befogadása következtében azonban azt pokolivá is változtathatja. Többszörösen igaz rá, hogy saját
sorsának közvetlen irányítója, ugyanakkor fokozott felelősséggel bír környezete sorsáért is, hiszen
mások pozitív és negatív gondolatinak megerősítésében is szerepet vállal. Ahhoz, hogy ez a tehetség ne
önpusztító fegyverré váljon a kezében, hanem "boldogságcsináló" gépezetté sokat kell munkálkodnia, s
ebben nagyon sokat segíthet egy megfelelő társ. Bárkit képes elcsábítani és uralma alatt tartani - ez
azonban az isteni adománnyal történő visszaélésnek minősül, melynek "jutalma" a hosszú ideig tartó
szenvedés és gyötrődés. Fő feladata az, hogy a földbe rejtett "csiszolatlan gyémántot" megtalálja és azt
igazi ékszerré formálja. Fejlett kommunikációs képességekkel rendelkezik, temperamentumos, szereti
az emberek társaságát. Egy-egy társaságban hamar a középpontba kerül. Családra és társra egyaránt
szüksége van. Önértékelése reális. Jellemének véglegesülése életének 34. esztendejére tehető.
A 2. változathoz tartozó jellemzés sokban hasonló a fentiekhez. Amennyiben az erős önzés, a leplezetlen
népszerűségvágy vagy a fékezhetetlen temperamentum jegyeit hordozza, úgy valószínűleg erről a
változatról lehet szó.
Türelmetlenség kérdése
Mivel megemlítetted, kitérek erre is. A türelmet vagy éppen türelmetlenséget ebben a numerológiai
rendszerben főként a 8-asok és a 3-5-7 átló alapján lehet vizsgálni. Akinek van sok nyolcasa, és kevés
szám van a 3-5-7 átlóban, az általában nagyon türelmes. Ha ehhez 3-4 db 1-ese van, akkor pláne. Ezek az
emberek például vásárlás esetén képesek alapos előzetes elemzésekre, összehasonlításokra, és igen
átgondoltan döntik el, hogy mit is vegyenek meg. Ha már megvették az árut, nem kezdik el azt rögtön
használni, hanem pl. gondosan tanulmányozzák a leírást, kivárják a megfelelően nyugodt környezeti
feltételeket és akkor kapcsolják be (ha éppen bekapcsolható dologról van szó). Ezzel szemben, akinek
kevés a nyolcasa, valamint legalább három számjegye van a 3-5-7 átlóban és nincs több egyese két
darabnál, az már a türelmetlen emberek kategóriájába tartozik. Ők viszonylag gyorsan eldöntik, mit is
szeretnének, majd - akár minden előzetes tanulmányozás nélkül is - rögtön bekapcsolják a készüléket,
mert nagyon kíváncsiak rá, azonnal használni akarják. A számtáblád alapján nem nehéz megállapítani,
hogy Te ezen utóbbiak közé tartozol. :-)
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 15%, szimbólum: daru
A szavak mágusa: amit kimond, az megvalósul. Erről soha ne feledkezzen meg!
Válasz 'aniq' üzenetére (#119)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 20. 15:09 | Válasz erre | #149
A rezgések napi változása
Minden születési dátumhoz, minden naptári naphoz tartozik egy rezgésegyüttes, egy saját számtábla. A
napok változásával a számtábla folyamatos átalakuláson megy át. Ha például megvizsgáljuk a születési
dátumunk körüli napok rezgéseit, akkor karmikus értékű következtetéseket tudunk levonni arra
vonatkozóan, hogy a születési nap kiválasztásával milyen célunk volt a leszületéskor. Hasonló módon
érdekes az is, ha életünk egy-egy periódusának napjait, illetve éppenséggel a mostani napok
rezgésváltozásait vizsgálgatjuk. Szemléltetésképpen készítettem egy animációt erre a hónapra
vonatkozóan. Február elsején a rezgések képlete: 1, 22, 4, 77, 99, másodikán: 11, 222, 4, 66, harmadikán:
11, 222, 3, 4, 55, negyedikén: 1, 222, 3, 4444 volt és így tovább. Ez a táblázatban úgy jelenül meg, hogy
amelyik mezőben 1 db számjegy van ott egy sötét pont, ahol 2 db számjegy van, ott egy pont és körülötte
egy koncentrikus kör, ahol 3 db ott egy pont és két koncentrikus kör látható azon a napon és így tovább.
(Az ábra nagysága miatt ezek a koncentrikus körök egybemosódnak, de a folt mérete jól jelzi a
számjegyek mennyiségét.) Látható az egyes számok lüktetése ahogyan a napok változnak. Ebben a
hónapban az 1-es, a 2-es és a 4-es rezgésjelenléte (és pulzálása) a legintenzívebb (és ezek soha nem
tűnnek el), a 3-as rezgése gyengén megjelenő és pulzáló, míg az 5, 6, 7, 8 és 9-es számokra a periodikus,
többnyire rövid idejű felvillanás a jellemző. Természetesen mindehhez egy mély elemzés során kellően
konkrét tartalom társul.
Shift
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 23. 15:00 | Válasz erre | #150
Kedves Shift!
Köszönöm az elemzést, ismét megtanultam: a türelem rózsát terem. Igen, sokszor érzem úgy, hogy nekem kell a kezembe
venni a sorsomat, de a tapasztalat azt mutatja, hogy néha nem ártana kivárni. Érdekes, hogy Oroszlánként mindenki
egoistának gondol, amikor először találkozik velem, és később rájön, hogy a középpontban, társaságban lenni akarás
vágya ennél sokkal erősebb bennem. Az odafigyelést és a kedveskedést igénylem, de -szerintem- önző nem vagyok, csak
egészséges mértékben. A tehetséget már asztrológus is kihozta, mindez idáig még csak az útkeresés nevezetű állomásnál
tartok az életemben, és érdekes, hogy a művészetet és a tudományokat is említed. Nyelvek? Nyelvtudás/tanulás? Ezt
hogyan lehetne összehozni az előbbivel? Bár én egyre inkább úgy gondolom, hogy a nyelvek majd az eszköz szerepét
játsszák az életemben. Szertelen vagyok, mindent szeretnék kipróbálni, mindenhez érteni, mindenbe belemélyedni. Talán
ez a gond. Nem tudok egy dolgot kiválasztani, ami igazán érdekel, illetve minden igazán érdekel, vagyis SZINTE minden.
Éppen ezért nem igazán érzem semmiben szakértőnek magam. Nekem egy nap 24 órája kevés. És ráadásul aludni is
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szeretek:-)
Manapság nem lehet valaki "reneszánsz ember", lehetetlen mindenben jártasnak lenni. Erről mi a véleményed? Vagy
majd 34 éves koromra erre is "megérek"? Addig meg legyek türelemmel? :-)
Válasz 'Shift' üzenetére (#148)
© Xifu (62.201.71.210) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. feb. 28. 20:30 | Válasz erre | #151
Kedves Shift!
A kis számolótáblát használtam egy kedves ismerősöm születési adataival.Meglepő számsort kaptam,ezért mégegyszer
megnéztem és akkor jöttem rá,hogy a születési számait fordítva írtam be.Amikor úgy írtam,be,hogy év,hó,nap,akkor más
számsort kaptam.Más születési számokkal is kipróbáltam,mindig más és más számsort kaptam,attól függően,hogy milyen
sorrendben írtam be a születés adatait.Gondolom ez a Te számodra ismert tény.Én azt szeretném megtudni,hogy ez hogy
is van?
© Xifu (62.201.71.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 01. 21:59 | Válasz erre | #152
Kedves Shift!
Most már értem,Zulu elmagyarázta :))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 02. 12:52 | Válasz erre | #153
Easy
Nem feledkeztem meg Rólad, mint ahogy igyekszem másokról sem megfeledkezni. Csupán arról van szó,
hogy mostanság más kiemelten fontos információk feldolgozásával vagyok elfoglalva. Ezért sajnos még
mindig a türelmedre/türelmetekre számítok továbbra is.
-------------------------------------------------------------------------------Gizus
Nem, nem csak a Te gépeden látszik ez a bekarikázott 18-as szám, hanem elvileg mindenkién. Azért
tettem ide, mert az a tartalom, amivel itt találkozhattok felnőtt ember világértelmezési szintjére
szabottak. (Azt talán fölösleges is mondanom, hogy nem erotikus tartalmat érint a figyelmeztetés, mert
ez nem az a hely.) A Mindenségről, a világról és önmagunkról van itt szó, oly módon, hogy a kicsi és a
nagy, a fent és a lent, a fehér és a fekete stb. nem feltétlenül áll egymással szemben, hanem mint egy
egységes (harmonikus) világ egyenrangú összetevői. Ezt gyermeki értelemmel nehéz felfogni, könnyen
félreértelmezhető és - minden jó szándék ellenére -tévútra is terelhet. A gyermeki értelmet azonban mi
felnőttek butítjuk el, olyan szemléletet kialakítva bennük, ahol a fogalmak többnyire egymással szemben
állnak. A világot durván ketté osztva (jóra és rosszra) tálaljuk számukra. De vajon a jónak és a rossznak
szemben kell-e egymással állnia, vagy ugyanúgy a mindenséget együtt építő elemként kell mindkettőt
kezelnünk? Egyáltalán mi a jó és mi a rossz? Jó-e a jó és rossz-e a rossz? Ki mondja ezt meg? És így
tovább... Összegezve tehát, a felnőtt kort szimbolizáló 18-as azért került ide, mert a felnőttek által
eltorzított világszemléletű gyermekek számára a tartalom nem ajánlott. Küzdjenek csak az
értelmezéssel (elfogadással vagy el nem fogadással) a felnőttek maguk....
-------------------------------------------------------------------------------Xifu
Örülök neki, hogy már érted. Azért milyen jó is egy Zulu a háznál! Vagy legalábbis elérhető
közelségben... :-)
© hermion (80.244.97.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 02. 18:20 | Válasz erre | #154
Szia Shift.
Nagon ?rultem, hogy találtam egy oldalt, amelyik numerologiával foglalkozik.Én feng shui tanácsadó vagyok így érdekel
az asztrologia és a numerológia is.Szeretném ha elkészítenéd az elemzésemet.
szuletesi dátum: 1969.11.20.14.00. K?szi hermion
© kincs (82.131.131.201) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 02. 22:41 | Válasz erre | #155
Nahát!Szia Hermione!TE AZ a Hermione vagy?
És ráadásul Nyilas?Mindig Nyilas jegyű szerettem volna lenni, s képzeld:életemben csak 2 Nyilas ismerősöm volt
(mindkettő férfi), s ráadásul nagyon jól kijöttem velük!:)
Érezd magad itthon és jól itt, Minálunk-Shiftnél!:)
© fonal (195.56.241.230) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 02. 23:18 | Válasz erre | #156
Kedves Shift! Én is próbálgattam a saját számaimat rakosgatni a számolóba, de megvallom őszintén, hogy a segédlettel
együtt sem sok világlott ki nekem belőle. Valahogy nem megy nekem ez a számolás :-))) Kérhetem Tőled? Szeretném, ha
kicsit "rám néznél" :-))) 1951.02.25. Köszönöm.
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© hermion (80.244.97.88) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 04. 18:59 | Válasz erre | #157
Kedves kincs
Szerintem skorpio vagyok kos aszcendenssel.Szeretném ha valaki leirná nekem hogyan kell a segéd táblat kit?lteni. Az év a
honap es a nap világos de a t?bbi nem.A feng shuiban is van mumerologiai tabla szeretném a kétt?t ?sszehasonlítani.Köszi
a segítséget .Hermion
© hermion (80.244.97.88) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 04. 19:02 | Válasz erre | #158
Kedves kincs
Szerintem skorpio vagyok kos aszcendenssel.Szeretném ha valaki leirná nekem hogyan kell a segéd táblat kit?lteni. Az év a
honap es a nap világos de a t?bbi nem.A feng shuiban is van mumerologiai tabla szeretném a kétt?t ?sszehasonlítani.Köszi
a segítséget .Hermion
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 04. 23:17 | Válasz erre | #159
Kedves hermion!
Köszöntelek itt körünkben, és ígértem Neked, hogy hamarosan készítek egy numerológiai jellemrajzot
számodra. Annyit már most szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a numerológiai rendszer nem planetáris
alapokon nyugszik, tehát egyáltalán nem veszi figyelembe a születési időpont konstellációját. Ez a
rendszer a számok egyetemes rezgéseinek hatását vizsgálja közvetlenül, azon egyetemes rezgéseket,
melyeket a bolygók - mint a világegyetem rezonátorai - maguk is közvetítenek számunkra. Ebből
adódóan alapvető ellentmondások nem is adódhatnak. A Feng Shui a tao numerológiáján alapul, ahol a
számokat egy speciális harmonikus rezgésű táblába, az ún. Lo Shu négyzetbe helyezték el. Ez
tulajdonképpen a közismert bagua egy számokra egyszerűsített változata. Magam a tao numerológiája
egyik neves mesterének (Chian Zettnersan) munkáját ismerem, sőt őt magát is személyesen. Nagyon
érdekes az a rendszer is, de ebben az esetben is egy speciális megközelítésről van szó. És mint ilyen
nyilvánvalóan más, de alapvető ellentmondásban ez sincs, de nem is lehet azzal, amivel itt már egy jó
ideje foglalkozunk.
Shift
Válasz 'hermion' üzenetére (#158)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 04. 23:29 | Válasz erre | #160
Kedves fonal!
Természetesen nézek majd Rád is. :-)
A numerológiai jellemrajz elkészítésének első technikai lépése a számtábla felépítése, ami teljesen
automatikus, és ráadásul vannak hozzá különböző segédletek is. Ami sokkal nehezebb, az a kapott
számtábla mondanivalójának megfejtése, minthogy ez minden egyes esetben tartalmaz egyedi elemeket
is. Itt - mint Te is tudod - nem csak az egyes mezőkben levő számok maguk, hanem azok egymással való
viszonya is lényeges, mivel különböző erősítő, gyengítő és módosító hatásokkal kell számolni. Magam is
minden egyes jellemrajzzal nagyon sok új összefüggést fedezek fel. Sőt, ha ugyanannak a személynek egy
idő után elkészítem újra a jellemrajzát, abban is lesznek új elemek. (Persze nem lesz merőben más.) Ez a
numerológiai módszer tehát nem egy sablonra épül, és gyakorlatilag nem is algoritmizálható, éppen
ezért mindig nagyon érdekes és izgalmas.
Válasz 'fonal' üzenetére (#156)
© fonal (195.56.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 06. 00:03 | Válasz erre | #161
Köszönöm Shift! Figyeltem a rezgésekről írt részt, csak mostanában kevés az időm. Azt hiszem, továbbra is az a járható
számomra, hogy a kikopizott szöveget olvasgatom. Így "beszélgetve" elég keveset értek meg. Ja, és még az jutott eszembe,
hogy különböző időpontok - személyes dátumok összevethetőek-e? Vagy figyelmetlen voltam, és volt már róla szó?
Érdekes volt, ahogy ismerőseim, barátaim, hozzátartozóim táblácskáit egy papíron láttam.... :-)
Válasz 'Shift' üzenetére (#160)
© kincs (62.77.249.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 07. 22:25 | Válasz erre | #162
Kedves Shift!
HIÁNYZOL!:)
És: én vagyok az, aki már megint elégedetlenkednék...
December 08-án tettem fel neked egy kérdést, illetve inkább kérés volt, mint kérdés...
Az egyik barátnőm: Tímea adatait adtam meg, hogy ha lenne egy kis időd, légy szíves, csináld már meg neki is a
numerológiai táblázatát és jellemzését.Ő kért meg rá anno,hogy kérdezzelek meg erről, s azóta már 4-szer kérdezte, hogy
írtál-e nekem választ...
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Az adatai még egyszer: Tímea, Kisvárda, 1972.11.05., 5.00 perc.
Köszönöm szépen előre is!!!
© shakarra (145.236.33.46) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 01:18 | Válasz erre | #163
Kedves Shift!
Nagyon örülök,h végre én is sikeresen csatlakozhattam ehhez a fórumhoz!:))))
Úgy látom,elég sikeres ez az oldal...nos engem is nagyon érdekel ez a téma.Már régóta(na jó max 4 éve)foglalkozom a
Feng Shuival,de tudom,h ez más.A numerológiáról is tudok dolgokat..mint mondtam nagyon érdekel,úgy mint
mostanában minden olyan dolog,ami közelebb juttat ahhoz a kérdéshez,h ki is vagyok valójában!:)))))
Tehát szeretném én is,ha készítenél egy elemzést rólam,a szül.adataim:1987.03.09.(holnap lesz a szülinapom,ugye milyen
jó?)Előre is nagyon köszi...várok ameddig csak kell!:))))))))
© Gizus (62.68.183.95) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 11:56 | Válasz erre | #164
Kincs! honnét szedted elő ezeket a kis tökfejeket? Édesek.
Shift...benézek és nincs :((((((
© kincs (82.131.130.107) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 18:39 | Válasz erre | #165
Szia Boszimamóca!
Hát ha bejelentkezel, és írsz ide a fehér ablakba, mint én - -, akkor alul a Mehet és a Törlés tábla alatt ki van írva, hogy:
"szmájlik". És amikor írsz és be akarod valahová szúrni a szmájlikat, akkor rákattintasz a "szmájlik" feliratra, s rögtön a
bal felső sarokban felhoz egy csomó jópofa szmájlit...
Nagyon jó ötlet, mert rendkívül gazdag érzelemkifejező szmájlikat találhatsz itt, például arra, ha mérges vagy: , arra, ha
örülsz: , arra, ha szomorú vagy: #szomoru1], ha gonosz: és így tovább...
Ugye milyen klasszak?
Pá!
© Xifu (62.201.71.54) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 21:46 | Válasz erre | #166
Kincs!
© Xifu (62.201.71.54) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 21:47 | Válasz erre | #167
ezt most csak kipróbálom,hogy mi is az,mert nekem nem látszik rendesen
© Xifu (62.201.71.54) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 21:50 | Válasz erre | #168
jajj,ne
azt hittem/reméltem,hogy tapsol
© kincs (62.77.213.70) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 08. 21:58 | Válasz erre | #169
Szia!
Semmi baj: értem és szeretem is a tréfát !
Na most jól kiszórakoztuk magunkat!
© Gizus (62.68.182.159) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 09:45 | Válasz erre | #170
Ja!!!!!!! szmájlik...máshol ikomeon vagy mi a neve meg én tökfejeknek hivom
Nahát
micsoda jó játékot talált ki nekünk Shift
asszem idejövök szmájlizni...
kezd uncsi lenni
© Gizus (62.68.182.159) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 09:48 | Válasz erre | #171
Ja az elixir kezd uncsi lenni.Egy jó vitatéma sincs.
Bár most Crisezek a tanfolyamon.
Ja meg apekozok
Gondolom Shift a hiányát játékkal helyettesiti..akár az apukák a gyereknél
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© Panni (81.182.157.79) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 12:08 | Válasz erre | #172
Nahát....aszittem ez itten egy komoj fórum........és milyen lyó, hogy nem!!!!Azért Shift is tudja, mitől döglenek a lányok.
!!!!!
© Panni (81.182.157.79) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 12:10 | Válasz erre | #173
Shift, , meghajtottam magam előtted!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 15:24 | Válasz erre | #174
Mit látnak szemeim! Csak nem Panni? De bizony Ő az!
Nos, ezeket a szmájlikat azért nem nekem kell ám köszönni, hanem a fórummotor tulajdonosának
(supergamez.hu), de valóban jópofák. Persze, mint mindenből, nem árt ismerni a mértéket. Úgy látom
azonban, hogy a lányok errefelé meglehetősen mohók az érdekes és szórakoztató dolgok tekintetében.
Egyébként nagyon szépen köszönöm Neked, Pannikám, hogy a próbálgatásokat átterelted az Általános
topikba, mert itt valóban kezd kicsit sok lenni az offolás...
Shift

© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 15:32 | Válasz erre | #175
Hermion
Numerológiai jellemrajz
1969. november 20. (csütörtök) 14:00
Rendkívül erős, akaratos (határozott, makacs) jellem, amely külső ráhatással nehezen változtatható
meg. Ez különösen gyermekkorban okozhatott konfliktusokat, de felnőtt korban sem kerüli el az ebből
fakadó problémákat. Az önmagával szemben támasztott mérték feletti igényesség gyakran másokra is
kisugárzik, ami a kegyetlenséggel határos túlzott keménységnek tűnhet részéről. Meggyőződésből vagy
egy-egy cél elérése érdekében önmagát is képes erőszak alatt tartani. Ez a keménység azonban egy
bőséges tartalék ahhoz, hogy jellemét szinte tetszés szerint alakítsa, hogy az emberekkel szembeni
empátiáját tudatosan építse fel. Ez utóbbihoz mindenekelőtt a szüleihez fűződő viszony rendezése (az
esetleges sérelmek elengedése) szükséges. Egy ilyen átalakulás sok egyéb szempontból is előnyös
hatásokkal jár, többek között javul a betegségekkel és a stresszhatásokkal szembeni ellenálló képessége.
Nagy belső energiákkal rendelkezik, aki adott esetben ezzel gyógyítani is képes. Tehetséges és
szorgalmas ember, jó memóriával, jó megérzésekkel és logikus gondolkodással. Mer és tud is
kockáztatni. Vezetői funkció ellátására alkalmas. A sok magyarázkodást nem tűri, számára a tettek a
meghatározóak. A családra és a partnerre egyaránt szüksége van. Nagyon precíz és rendszerető, ami
akár tisztaságmániába is csaphat. Önértékelése és célorientáltsága fejlett. A világról alkotott képében a
dolgok szellemiségének nagyon fontos szerepe van. Maximalizmusa miatt nehezen talál magának
megfelelő társat. 29 évesen vált igazán felnőtté.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 88%, szimbólum: szív
Tudatosan élő, spirituálisan folyamatosan fejlődő jó ember. Gyógyítóvá válhat.
Válasz 'hermion' üzenetére (#154)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 15:36 | Válasz erre | #176
Shakarra
Üdvözöllek körünkben, egyben boldog születésnapot kívánva Neked!
Numerológiai jellemrajz
1987. március 9. (hétfő)
Határozott, erős jellem, komoly szellemi energiával. Testi szintű energetikai tartalékokkal viszont
gyakorlatilag nem rendelkezik, ezért számára a rendszeres mozgás, testedzés, a szabadban való
tartózkodás létfeltétel. Erős fizikai munkát semmiképpen sem javasolt végeznie. A betegségekkel
szembeni védtelenségét egészséges életmóddal kompenzálhatja. Erősen nyitott a külső energiák
fogadására, melyre az előzőeken túlmenően azért is nagy szüksége van, mivel temperamentuma az
átlagosnál erősebb. Igényli a vidám és értelmes emberek társaságát. Nagyon tehetséges ember, igen erős
a vonzódása a tudományok iránt. Jó műszaki érzékkel rendelkezik. Szüleihez ragaszkodik, de számára a
saját család nem kiemelt életcél. Jó kommunikációs és művészi képességekkel rendelkezik, kiváló
előadóművész lehet. Nem minden esetben tud olyan pályát választani, amellyel képes önmaga számára
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megfelelő életfeltételeket biztosítani, ezért lényeges, hogy társa ezt pótolja. A párválasztásban és az élet
egyéb területein is szerencsésnek mondható. Fejlett, de reális önértékeléssel rendelkezik. Jellemének
véglegesülése életének 28. esztendejében várható.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 68%, szimbólum: tüzes kard
Rejtett mágikus képességekkel rendelkezik. Ha az energiákkal helyesen bánik, számára semmi sem
megvalósíthatatlan.
Válasz 'shakarra' üzenetére (#163)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 15:38 | Válasz erre | #177
Tímea
Numerológiai jellemrajz
1972. november 5. (vasárnap) 05:00
Határozott, erős jellem, amely belső energiatartalékainak köszönhetően még tovább keményíthető.
Tehetséges, de a tudományok iránti vonzódása nem jelentős. Szorgalmas és ügyes kezű ember, a földdel
kapcsolatos tevékenységeket kifejezetten szereti. Nem a szavak, hanem a tettek embere. Rendszerető,
precíz, megfontolt. Tud magáról és másokról is gondoskodni. Segítőkész, szereti az embereket, de egyes
esetekben tud nagyon kegyetlen, sőt kifejezetten gonosz is lenni. Szüleihez ragaszkodik, de a saját család
megkülönböztetett fontossággal bír. Reális, jó önértékeléssel rendelkezik. Jellemének véglegesülése
életének 26. esztendejére tehető. Életét végigkíséri a szerencse.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 1%, szimbólum: hidra
Nem könnyű a karmája, ezért élete viszonylag nehéz, ám mégsem szabad megfutamodnia a problémák
elől. Kifogyhatatlan energiával rendelkezik ahhoz, hogy az őt kísér(t)ő gonoszsággal felvegye a
küzdelmet és legyőzze azt. (Minden valószínűség szerint nem a saját karmáján dolgozik alapvetően,
mivel az szoros kapcsolatban áll a család karmájával, azon belül is a nagymama karmájával.) Ezen kell
dolgoznia e földi életében, és mindenképpen segíteni kell őt ebben a munkában, mégpedig figyelemmel
és legfőképpen szeretettel.
Válasz 'kincs' üzenetére (#162)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 16:05 | Válasz erre | #178
Hermion kérésére belinkelem az általam alkalmazott numerológiai módszer számképzési és
táblázatkészítési eljárását, valamint az értelmezést.
#1 Számítás lépésekben
#8 Számtáblaépítés és értelmezés
#111 Automatikus számítás és táblakészítés
Válasz 'hermion' üzenetére (#157)
© kincs (82.131.133.121) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 09. 16:49 | Válasz erre | #179
Kedves Shift!
Köszönöm szépen a magam és Tímea nevében is!
© shakarra (145.236.33.88) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 11. 14:39 | Válasz erre | #180
Szia Shift!
Nagyon szépen köszi,h ilyen hamar megcsináltad a jellemzést:))))))))Totál feldobott!
Nah,megyek szörfölgetni....:)))))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 11. 21:40 | Válasz erre | #181
Nahát!Végre itt vagyok!Szmájlik, nini!
Sziasztok csajok
© hermion (80.244.97.78) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 11. 22:20 | Válasz erre | #182
Köszi a numerologiai elemzest, majd elgondolkodom rajta, és köszi a numerologiai modszer leirasát is.
© kincs (82.131.135.81) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 12. 15:31 | Válasz erre | #183
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OFF
Ne haragudjatok, főleg te Shift, mert sokat gondolkoztam azon, leírjam-e, amit le akarok írni...
Lehet, hogy én vagyok érzékeny, de nagyon nem esett jól a 174-esed.
Igazad volt: ez a topik nem szmájlizásra való.
De egyrészt: én csak Boszimamócának próbáltam elmagyarázni hogyan kell használni, másrészt a mondatod végi offolás
nagyon nem úgy hangzott, hogy mindenkinek szólt volna. Ha igen, én értettem félre és bocsánat.
Mindenesetre rosszul esett - még ha nem is annak szántad - az, hogy én úgy értelmeztem: valakinek lehet dolgokat
csinálnia, valakinek pedig nem.
Konkrétan nem köntörfalazok és leírom: Pannira gondoltam.
Biztos megbánom az őszinteségemet, de úgy gondolom, vagyunk olyan viszonyban, hogy nem sértődsz meg, ha leírom
őszintén, hogy mi bánt.
Ha mégis bántana ez az őszinteség, én előre is bocsánatot kérek ezért tőled, de le kellett írjam, különben nem vagyok
önmagam.
Puszillak Benneteket: Kincs
© Melinda (62.165.207.199) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 12. 16:01 | Válasz erre | #184
Sziasztok!Egy nagyon komoly kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni, mint értőkhöz.Egy szám az ami engem érdekelne,
valami jel ez nekem, de mivel a számmisztika nekem nem eléggé ismert, nem tudom megfejteni. Mit jelent ez a név és ez a
szám egyött:ZOLI 10Előre is köszi!
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 13. 09:24 | Válasz erre | #185
Kincsem ne izgasd magad, nem érdemli meg senki, főleg Panni nem, hogy még te legyél lelkis!
Végül is mi a fenének rakták fel a vigyorikat?????
Azért van ott, hogy használd, nem?
Ki az a Panni?
Aszta..... csak azt nem értem, miért nem csinál a panni magának egy komoj(ezt ő írta!) honlapot?
Már azt sem hiszem, hogy az a nő nőből van.
Na ezt mondom örökkön örökké, hogy a felszínes emberektől és a mindenkinéljóakaroklennidemárleágaztam című
álarcos üres emberektől mentse meg végre az emberiséget az univerzum.
Hiába no, fölkeveredett minden, jelenleg fölül van az alja, de csak annak, aki hagyja magát!!!!!
Kincs megnyugtatlak,a smileikat pontosan miatta rakhatta fel Shift,hogy legalább valamit tudjon beszúrni, vagy
hozzászólni!:)))))))))))))))))))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 13. 09:41 | Válasz erre | #186
Shift drága! Tényleg ki az a Panni? Az, hogy az ly és a j betűket gagyi módon cserélgeti, szerinted hasznos és értelmes,
netán humoros, vagy jópofa? Mondd, hogy nem akartál megsérteni senkit, főleg Kincset nem, mert tudod kijelentem itt a
cybertérben, hogy Kincs a legőszintébb, legnyíltszivűbb ember, és pukkadjon meg az, akinek nincs intelligenciája ahhoz,
hogy mikor hol és mit süssön el. De ugye Shit abban egyet értünk, hogy ártani senkinek sincs joga a másiknak! A Pannika
pedig már szinte minden fórumon bemutatkozott, kizárólag csak pletyka és embertársai sértegetése a motivációja.
Nos Shift, mivel nem is olyan rég érintett voltam Panni ügyben, kérlek válaszolj őszintén:
miért ujjongsz minden egyes alkalommal, amikor ő valahol hozzászól, és miért vagy kimértebb, amikor más? Mert
valóban nagyon feltűnő...
Részemről ennyi, Veled Shift és akiket szeretek más módon is fel tudom venni a kapcsolatot, őszintén szólva a megákat én
sem pazarlom tovább. Nekem az érték a mérték;)A MINDENBEN.
Kincs pedig értékes, nagyon!
© Gizus (62.68.184.127) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 14. 15:55 | Válasz erre | #187
Nyugi lányok nekem irta az offolást Shift.
Nincs semmi baj és sziasztok.
© Panni (62.77.244.180) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 14. 19:14 | Válasz erre | #188
Nem , Gizus, nem neked irta. Valójában senkinek sem irta, csak pont épp én mentem át ezzel az általános topicba és én
nekem irta, hogy végre. Akár engem is leszúrhatott volna. Gizus, komolyan, ne vedd megadra. Ennél sokkal okosabb vagy,
remélem.Nagyon szépen kérlek, gondololkodj. Legalább te.
© Gizus (62.68.174.126) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 14. 23:27 | Válasz erre | #189
OK akkor gyakorolom a befogadást és javaslom mindenkinek : minden ugy van jól ahogy történik.
Talán még az érzékenységünk is..és nézzük meg mire lesz ez jó..mert minden rosszban kéne valami jónak is lenni
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Talán fáradtak voltunk vagy elvette eszünket ez az uj szmájlis játék:)))) nekem legalábbis tetszik jó lehet vele állapotokat
kifejezni.
Bocsi rohannom kell a lakás legkissebb helyiségébe mióta Crisesztem:))
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 15. 12:23 | Válasz erre | #190
Kedves Lányok!
Aranyosak vagytok, amikor így önmagatok dolgozzátok fel a problémát. És a végén mindig kiderül, hogy
valójában miről is van szó, illetve miről nincs. Só sincs arról, hogy bárkit is sérteni vagy
megkülönböztetni kívánnánk. Jómagam egyszerűen véleményt nyilvánítottam, s ez nektek is szabad.
Még kötetlen témában is... Egyikőtök javaslatát megfogadva erre nyitottam egy külön topikot.
Használjátok bátran!
Shift
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 15. 12:35 | Válasz erre | #191
Kedves Melinda
Egy kicsit többet szeretnék tudni a kíváncsiságod tárgyát képező betű-szám kombinációról, mert ez így
eléggé általános. Olyan, mintha azt kérdenéd, mit jelent az, hogy esik az eső? Nos valakinek ezt,
valakinek azt. Aki éppen aznap kirándulni megy, annak rosszat, kellemetlenséget, aki viszont éppen
előtte szórta el a fűmagot, annak jót, kellemeset, segítséget stb. Várok tehát némi kiegészítést ahhoz,
aminek a jelentését szeretnéd tudni.
Shift
Válasz 'Melinda' üzenetére (#184)
© cecamica (81.182.101.225) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 16. 18:14 | Válasz erre | #192
Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az összefüggés az alábbiak között?
1977.12.03-án születtem=3-as születési számom.
1925.07.15-én született apai nagyapám=3-as a születési száma.
Ráadásul én a nagyapám névnapján születtem.
A nagyapám 77 éves korában halt meg, a 25. születésnapomon. A kettönk közti korkülönbség 52 év.
Mi lehet ez a sok 5-ös, kettes, illetve összeadva 7-es?
Köszönöm előre is, ha segíteni tudtok.
cecamica
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 18. 21:42 | Válasz erre | #193
Drága Shift! Bizony nagyon várja az 1981-es és az 1956-os hölgyemény is az elemzést. A rózsa már kinyílt;))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 18. 21:44 | Válasz erre | #194
Szia cecamica!;) Az én numerológiai ismeretem szerint az 5-ös szerencsét, a 7-es pedig angyalt jelent:)))
Igaz Shift?
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 18. 21:46 | Válasz erre | #195
Ja és a kettesek a nőiességet, és a dualitást
© Melinda (62.165.207.199) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 19. 17:49 | Válasz erre | #196
Kedves Shift!
Először is köszönöm szépen, hogy foglalkozol a kérdésemmel.Nagyon jol esik.
Az előzménye a talánynak dióhéjban annyi, hogy egy társkereső hirdetésemre egymás után négy Zoli jelentkezett, ebből
három a X. kerületben lakik. Ez még így önmagában nem olyan meglepő, de úgy már igen, hogy az exem, akitől nyolc évig
voltam(?) függő testileg, lelkileg, érzelmileg szintén Zoli és a X. kerületben lakik. Szeretném megtudni, azt üzenik-e nekem
a számok és betűk, hogy megértem már az elengedésre, és egy új befogadására?Lehet, hogy a kérdést nem jól tettem fel
most sem, nem értek a számmisztikához,asztrológiával foglalkozom, innen ered az ezirányú érdeklődésem. Előre is
köszönöm, hogy időt szánsz rám!:-))szia
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 23. 15:45 | Válasz erre | #197
Kedves cecamica!
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Üdvözöllek itt minálunk, és kicsi türelmedet kérem a válaszommal kapcsolatban. Előzetesen csak
annyit, hogy számok nemcsak mint minőségeket meghatározó rezgések vannak jelen a Mindenségben,
hanem különböző formában üzeneteket is közvetítenek felénk. Amikor bizonyos számok gyakran
előfordulnak, akkor annak mindig valamilyen külön üzenete van, hasonlatosan az egyéb jelekhez.
Válasz 'cecamica' üzenetére (#192)
© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 28. 00:03 | Válasz erre | #198
Kedves Shift!
Nagy örömömre szolgál, hogy rátok találtam és gratulálok az oldalhoz.
Másfél éve tanultam és foglalkozom karakternumerológiával. Össze is zavarodtam egy kicsit, mert ez a módszer nagyon
hasonló de más is és óhatatlanul keresem az összefüggést. Erre igazából az itt töltött pár óra böngészés után még nem
jöttem rá. Viszont nagyon felkeltette az érdeklődésemet és nagyon tetszik ez a fajta elemzés.
Sok kérdésre keresek már régóta választ. Pl. mi okozhatja a döntésképtelenségem illetve miért engedek el nehezen
dolgokat, mi a baj velem stb. Gondolom a fő jellemvonásaimból lehet ezekre is következtetni.
Sajnos a számítással és a táblázattal nem hoztam ki azonos eredményt és az értelmezésre már nem is vállalkoznék saját
magamnak.
Szóval most csak kavarog a sok szám a fejemben, segíts kérlek rendet raknom köztük. És ha lesz időd légyszíves elemezz ki
egy kicsit. Nagyon köszönöm előre is! Az adataim:1975.08.05. 06.00óra
Üdvözlettel: Gerda
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 29. 10:59 | Válasz erre | #199
Kedves Shift!
Még sosem jelentkeztem be egy fórumra sem, de a Tiedre, Tietekre pénteken bukkantam s úgy éreztem , hogy akkor ide
most bekapcsolódnék. (Szabad? :)) Nagyon izgalmasak a magyarázataid, s a beszélgetéseitek! Kinyomtattam hazavittem, s
a család, a barátaim képleteit irogatva próbáltam felfedezni, elkülöníteni a különbségeket, azonosságokat. Nehéz. (Nyilván
nem érezhető (érezhetem) elsőre a rendszert.:( Talán sokat segít(het) mindannyiunknak a Gizushoz írt alapos
-magyarázatokkal teli elemzésed (mint a 134-es).
Mindenesetre -már eddig is meglevő- érdeklődésemet nekem is alaposan felkeltetted.
A kérdésem: milyen szakirodalom van ahonnan részletesebben megismerhető az elemzés rendszere?
Milyen néven kereshetek rá? (Cheirora rábukkantam, ...de Ő az pontosan?) Hány éve foglalkozol ezzel?
Nagyon szimpatikus ember rajzolódik ki a soraid mögül, türelemmel jósággal, figyelmességgel és alapossággal.
(Ez nem "nyalás" :) )
.....esetleg tanfolyamot is vezetsz ?
Utálok kérni: -rosszul is érzem magam tőle-, de talán a mai születésnapom "ürügyén", én is ideírom a saját és gyermekeim
számait....Hátha egyszer, beleférünk mi is az idődbe. Szívesen veszem a kiméletlen igazságot.:)
olivia számai: 11, 2222, 33, 5,6, 8, 99 ( 1962.03.29. 10 óra körül Budapesten)
a NagyFiam: 11, 2, 3, 4, 5, 7, 88, 999
(1992.05. 08. 7 óra körül Budapesten)
a KisLyányom: 11, 2, 33, 444, 5, 6, 7, 99
(1994.06.14. 10 óra 08. Parisban)
Köszönettel, és szeretettel:
o.
A többieknek is virtuális "sziasztok"! Kopp-kopp! Bejöhetek?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 29. 16:54 | Válasz erre | #200
Kedves Gerda!
Őszinte örömmel köszöntelek e fórumon, és köszönöm szépen a gratulációdat! Írod, hogy másfél éve
foglalkozol karakternumerológiával, ami - mint ki is derült - nem egészen ugyanaz, mint amivel itt
találkoztál. Az egyes numerológiai módszerek, illetve rendszerek lényeges mértékben eltérhetnek
egymástól, ám ez nem jelenti azt, hogy jelentős ellentmondás van közöttük. Valójában mindegyik igaz,
mivel azonban másképpen közelítik meg ugyanazt a dolgot, a végeredményben érthető különbségek,
esetleg ellentmondásnak tűnő megállapítások adódnak. Semmiképpen sem ajánlatos az egyes
módszerek elemeit, (szám)értelmezéseit egymással összekeverni, mindig meg kell maradni egy adott
rendszeren belül, és abból egy képet alkotni. Aztán egy másik rendszernél ugyanezt, majd egy eltérő
módszerrel (pl. asztrológia, grafológia, fiziognómia stb.) kaphatunk egy-egy újabb képet, míg kialakul
egy valóságos galéria.
Igyekszem mielőbb elkészíteni a jellemrajzodat ezen módszer szerint, megválaszolva azokat a
kérdéseket is, melyeket feltettél. Üdvözlettel,
Shift
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Válasz 'gerda' üzenetére (#198)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 29. 16:54 | Válasz erre | #201
Kedves olivia!
Szeretettel üdvözöllek a fórumunkon! Nagy örömömre szolgál, hogy be kívánsz kapcsolódni az itt folyó
gondolatcserébe, amihez természetesen "engedélyt" sem kellett volna kérned. Mielőtt bármi továbbit
mondanék, engedd meg, hogy a mai nap alkalmából külön köszöntselek. Boldog szülinapot Neked!
Nagyon örülök neki, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődésedet a módszer iránt. Míg a számtáblát
rutinosan és gyorsan el lehet készíteni, addig a rá épülő elemzés már jóval komplikáltabb. Jelenleg nem
tudok olyan magyar nyelvű irodalmat, amely ezzel módszerrel foglalkozna, az interneten sincs ilyen (ezt
leszámítva). Főként orosz nyelvű források vannak, ezt később majd közre is adom. Amit mindenképpen
tudnod, kell, az az, hogy a numerológiának nagyon sok rendszere és módszere van, s ezek jelentős
mértékben különböznek. Magam sem túl régóta, mindössze néhány éve foglalkozom vele, és - miután
sok változatot tanulmányoztam eléggé részletesen - ennél maradtam. Rengeteg elemzést készítettem
már, és gyakorlatilag mindig pozitív visszajelzéseket kaptam. Ezt a munkát önmagam és remélhetőleg
mások örömére csinálom, miközben semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kérek és nem is várok
érte.
Hamarosan Te is kapsz tőlem egy jellemzést, illetve később a többit is. Üdvözlettel,
Shift
Válasz 'olivia' üzenetére (#199)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 29. 16:55 | Válasz erre | #202
Tájékoztatlak Benneteket, hogy jelenleg az alábbi jellemzéseken dolgozom:
Csilla két nőismerőse (1981. november 25. és 1956. október 29.)
cecamica (1977. december 3.), cecamica nagyapja (1925. július 15. - 2002. december 3.)
Gerda (1975. augusztus 5.)
olivia (1962. március 29.)
Ezek a jellemzések hamarosan elkészülnek, addig is számítok türelmetekre!
Shift
© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 29. 22:35 | Válasz erre | #203
Kedves Shift!
Nagy örömöt okoztál a gyors válaszoddal, igazán köszönöm. Türelmesen várom majd az újabb jelentkezésedet.
Jópár(/kevés) dolog megtalált már, a válaszokat keresve, de még mindig úgy érzem nem látok tisztán. Tudom valószínűleg
hiába is keresem ezt a külvilágban, de fellelkesítettek az itt olvasottak és azért bízom benne, hogy egy kicsivel többet
megtudhatok a numerológia által magamról ami majd segíti a továbblépésemet ami viszont már másokat is érint remélem
végeredményben kedvezően. Néha nagyon érzem mi is lenne a megtanulni való feladatom, de a hétköznapi dolgok, az
elvárásoknak való megfelelés stb. sokszor vissza riasztanak a lépéstől. Készíttettem sorselemzést is, ami első olvastra igen
döbbenetes volt (skorpió-karma).
Elnézést ha sok voltam és témában talán nem is idevágó, de most valahogy jól esik ezt elmondanom és tényleg nagyon
feldobott, hogy erre a fórumra rátaláltam.
Üdvözlettel és köszönettel: Gerda
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 07:58 | Válasz erre | #204
Kedves Shift))
Szeretnék egy elemzést kérni tőled.
Szül: 1971.07.31. cc. 17 óra 36 perc
Felrajzoltam magamnak a kis táblicskut, ha mindent jól csináltam, akkor számomra is elég érdes képet mutatott. Az 5-ös
szám kivételével, minden szám képviselve van, és ezen el is gondolkodtam. A sok egyesen meg sem lepődtem))) és nagyon
izgalmasnak találtam, hogy megláttam az összefüggést)) amikor az életemben hagytam a dolgokat, nem "én akartam"
akkor jöttek a segítő gondolatok, csak hát ez roppant nehéz számomra. Kívűlről úgy látom magam, mint aki egy szobában
van, ahol rengeteg köny hever a földön, a jobb kezemben tartom azt a könyvet amit keresek, de nem figyelek rá, hanem a
ballal vadul túrom a többit, és nem találom......
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 11:07 | Válasz erre | #205
Oliviának a különböző forrásokra vonatkozó kérdése kapcsán korábban már utaltam arra, hogy magyar
nyelvű gyakorlatilag nem található, ezek főként orosz nyelven állnak rendelkezésre. Az orosz
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numerológusok meglehetősen szűk körben terjesztik az ismeretanyagot, ezért viszonylag kevés ott is az
irodalom. Az egyik, tavaly megjelent könyvet azonban tudom ajánlani az érdeklődőknek: Александров,
А. Ф.: Даты и судьбы (Alexszandrov A. F.: Dátumok és sorsok). (E módszer alapjait magam is orosz
mestertől sajátítottam el.) Interneten az Online Гороскопы oldalon van például egy szintén orosz
nyelvű számtáblakészítő program. Ott néhány mondatos értelmezést is kaphatsz, ez azonban gépi, s ily
módon jellemrajzként nem minden tekintetben helytálló. Terveim között szerepel, hogy nemcsak
interneten, hanem valamilyen nyomtatott formában is összefoglalom majd az ezzel kapcsolatos
ismereteket. Erről természetesen majd értesítelek Benneteket.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 12:23 | Válasz erre | #206
Csilla! A türelem rózsát terem. Igaz, hogy az a rózsa már régen kinyílt, de - mint tudod - vannak olyan
rózsák, amelyek sokáig megőrzik (sz)épségüket. Remélem nem probléma, hogy itt írom le a két ismerős
nő jellemzését.
-------------------------------------------------------------------------------Csilla ismerőse
Numerológiai jellemrajz
1981. november 25. (szerda)
Egyfelől rendkívül erős, akaratos (határozott, makacs, könyörtelen) jellem, másfelől pedig embertársait
megértő, segítő, szüleihez ragaszkodó szeretni tudó ember. Határozott jelleme, keménysége csakis belső
elhatározással formálható, enyhíthető. Az önmagával szemben támasztott mérték feletti igényesség
gyakran másokra is kisugárzik, ami estenként a kegyetlenséggel határos túlzott keménységnek tűnhet
részéről. Bőséges energetikai tartalékkal rendelkezik született jellemének szinte tetszés szerinti
átalakításához. Szervezete erős, jól terhelhető, a betegségek ritkán döntik le lábáról. Felelősségtudata és
beleérző képessége nagyon fejlett. Ritkán követ el meggondolatlanságot. Vezetői funkciók ellátására
alkalmas, és azon nők körét bővíti, akik számára ez a munka nem is ellenjavallt. Erősen
családcentrikus, de a saját család nem mindenképpen elérendő cél számára. Temperamentuma az
átlagnál jóval mérsékeltebb, nem szereti a népszerűséget. Aprólékos és precíz, szereti a rendet. Tud
magáról és másokról is gondoskodni. Tehetséges, céltudatos és szorgalmas. Nem riad vissza a
változtatásoktól, de értelmetlenül nem kockáztat. Élete nem mentes a különböző megpróbáltatásoktól
és nehézségektől. Mindenért magának kell megküzdenie. Gondolkodásmódja előbb-utóbb spirituálissá
válik. 28 évesen válik majd igazán felnőtté.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 1,3%, szimbólum: hidra
Nem könnyű a karmája, ezért élete viszonylag nehéz, ám mégsem szabad megfutamodnia a problémák
elől. Kifogyhatatlan energiával rendelkezik ahhoz, hogy az őt kísér(t)ő gonoszsággal felvegye a
küzdelmet és legyőzze azt. (Minden valószínűség szerint nem a saját karmáján dolgozik alapvetően,
mivel az szoros kapcsolatban áll a család karmájával, azon belül is a nagymama karmájával.) Ezen kell
dolgoznia e földi életében, és mindenképpen segíteni kell őt ebben a munkában, mégpedig figyelemmel
és legfőképpen szeretettel.
-------------------------------------------------------------------------------Csilla ismerőse
Numerológiai jellemrajz
1956. október 29. (hétfő)
Határozott, nagyon erős jellem, melyet kiválóan hasznosíthat az emberek iránti empátiájának
fejlesztésére. Amennyiben nem ezt teszi, úgy önértékelésére a végletek közötti folyamatos ingadozás lesz
jellemző. Ha a makacsság helyett az engedékenység és mások megértésének, segítésének útját választja,
az minden tekintetben kedvezően hat sorsának alakulására. Ez egyébként a legfontosabb karmikus
feladata is. Kellemes benyomást keltő, igazi nő, aki kevésbé elegáns öltözékben is nagyon vonzó tud
lenni. Szüleihez való ragaszkodása nem erős, ám a család számára mégis nagyon fontos.
Temperamentuma átlagos, szereti a népszerűséget. Igénye van a megfelelő társra, a jó
partnerkapcsolatra. Eredendően nagyon óvakodik a változtatásoktól, ám ennek ellenére előfordulhat,
hogy életében meggondolatlan lépés(eke)t tesz. Bár elvileg alkalmas erre, a kemény döntésekkel járó
(vezetői) munkakör számára különösebben nem ajánlott. Ez mindenképpen női vonzerejének
csökkenését és a családi életének romlását eredményezné. Nagyon jó memóriája és műszaki érzéke van.
A fizikai munkát is szereti, a földdel kapcsolatos tevékenységeket (pl. kerti munka) különösen. Amit
csinál, azt mesterien teszi. A rendet és a pontosságot nem tekinti elsődleges kérdésnek, de mentális
síkon ennek jelentőségét a maga helyén kezeli. Nemcsak a szavak, de a tettek embere is. A szerencse
nem egyengeti útját, a megpróbáltatásokat nem kerülheti el. Küzdelmes élete van. Jellemének alapvető
vonásai 24 éves korára véglegesültek.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 21%, szimbólum: denevér
Élete nagyon bonyolult és nehéz, mivel folyamatosan a reális önértékelés problémájával küzd. Számára
sokszor ajánlatos inkább hallgatni, mert a beszéddel sok energiát veszíthet.
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© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 13:56 | Válasz erre | #207
Shift.
Köszönöm!
(Hmm, senkiről nem feledkezel meg, s mindenre válaszolsz....szokatlan ez a "mai világban"....engem egész zavarba hoz)
Azóta belemélyedtem a a Szantálon levő fórumtémákba is. Nagyon jó lenne, ha közkinccsé vállhatna az orosz könyv is, -s
ha Te fordítanád- mert egy szimpla fordító nyilván nem ugyanazt adja vissza, amit már Te tudsz, vagy amihez ilyen
különleges érzéked van.
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#205)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 14:00 | Válasz erre | #208
Shift! Kérlek ha lehet a gyemekeimről is csinálj egy kis elemzést! (adataikat a 199-es levelemben megírtam.)
Köszönöm!
olivia
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 14:04 | Válasz erre | #209
Hello Shift! :)
Igazán tetszik az oldalad és becsülendő az elhivatottságod az olvasók iránt. Az én nevem Kiss Lajos és 1984.01.18-án
születtem Berettyóújfaluban. Szeretnék tőled kérni egy elemzést magam számára, ha ez teljesíthető. Tudom, hogy elfoglalt
vagy, de ha rám szánnád az értékes idődet, igazán megköszönném. :) Valószínűnek tartom, hogy nagyon érdekes képet
kapsz majd, ha elkészül az elemzés, de ez maradjon egyelőre titok. Más még nem készítette el nekem a numerologiai
elemzést, de tudom, hogy nagyon meg fogsz lepődni, ha kész lesz. Persze normál társadalmi körülmények között, normál
emberek között. De ez most más lesz. Már Te is biztosan vártad a jelet, hogy megtaláld az utad célját. Biztosan
körvonalazódott már körülötted az út, csak a cél nem biztos, hogy látszott. Egyrészt a segítségedet szeretném kérni a
numerológiához, hogy megtanuljam az alapjait, melyet később tovább fejlesztek és csiszolok. Tudom, a tudás
mindenkiben benne van, de a numerologiát most ezegyszer mástól kell tanulnom. :)Az e-mail címem:
'kabalala@freemail.hu'
Ha úgy gondolod, erre a címre bármikor küldhetsz levelet, szívesen fogadom. Egy angyalt már magad mellett tudhatsz.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 14:57 | Válasz erre | #210
Melinda, köszönöm, hogy pontosítottad a kérdésedet, és hogy türelemmel voltál a válaszomat illetően.
Neked köszönhetően most egy itt eddig még nem ismertetett dolog is bemutatásra kerül, mégpedig az
ún. betűtábla és az ehhez kapcsolódó névmandala.
A betűtába felépítése nagyon hasonlít a számtábláéhoz, a különbség annyi, hogy a 3x3-as kialakítású
cellákhoz nem számok, hanem betűk vannak rendelve. Ez a hozzárendelés ugyanazt az elvet követi, mint
a számtábla esetében, azaz az A-B-C-D-... betűk rendre az 1-2-3-4-.. számoknak megfelelő helyre
kerülnek. Mivel jóval több a betű, mint a szám, ezért az utolsó cellát követően újra az elsőnél folytatjuk
stb. Nagyon lényeges kérdés, ami egyben numerológiai rendszerfüggő is, hogy mi legyen az ékezetes
betűkkel? Mivel az ékezetes betűk az ékezet nélküli, kiinduló változatokra épülnek, így szimbolikában
(és egyébként rezgéseiben is) annak főkaraktereit hordozzák. Ezért az ékezetes betűk ugyanoda
kerülnek, ahová ékezet nélküli szülőjük. Mire jó a betűtábla? Sok mindenre, amit most teljes körűen
ismertetni képtelenség, de erre majd a későbbiekben különböző aktualitások kapcsán lépésekben úgy is
sor kerül.
A betűtábla alapján készül a névmandala, amely egy kezdetből és végből álló folyamatos, de törésekkel
tarkított vonal. A kezdőpontja abban a mezőben van, ahol egy adott név vagy szimbolikus üzenet
kezdőbetűje (-száma) található, majd karakterről karakterre követi azt egészen az utolsóig. Nagyon
érdekes az így kapott ábra, mandala elemzése például a becenevek vagy nickek esetében.
Anélkül, hogy az itt látható SHIFT-mandala bővebb értelmezését ismertetném, érdemes azon eltűnődni,
hogy vajon mit is jelenthet egy ilyen ábra. Szinte mindenkinek mond valamit. Például ilyet: A dolgok
felszíne (1) mögé (8) tekint, majd a mélyre hatol (9), hogy ott elidőzve (6) felhozzon azokból valamit.
Mivel azonban nem a kiinduló pontba tér vissza (2), így bizonyos dolgokat rejtve hagy... Természetesen
az ábra nem mindig ilyen egyszerű, az egyes szakaszok gyakran keresztezhetik egymást, vagy például
önmagába csavarodik, illetve a farkába harap, mint a kígyó. A mandala elemzése a betű-szám
kombinációkból álló jeleknél, üzeneteknél érdekes információkkal szolgálhat. Nagyon érdekes dolog
példul a gépkocsit rendszámainak elemzése ilyen módon, de számos más példát is lehetne még felhozni.
-------------------------------------------------------------------------------ZOLI X
Numerológiai jelértelmezés
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Mint láthatod, Melinda, nem véletlenül kérdeztem rá a dolog bővebb részleteire. Valóban nem mindegy,
hogy egy-egy üzenet milyen környezetben jelenik meg számunkra, és nagyon lényeges az is, hogy
életünknek éppen milyen aktuális problémájával állunk szemben. A különböző üzenetek legtöbbször
feltűnő/váratlan élethelyzetek, események, ismétlődő betűk és számok, valamint álmok formájában
jutnak el hozzánk. Ebben nagyon nagy szerepe van a tudatalattinak, hiszen ő "felügyeli" a sorsunkat,
mintegy kötelességszerűen - előre - figyelmeztetve bennünket. Ebben az adott esetben úgy látom, hogy
nem a 10-es számról van szó, hanem a X-ről, ami a kerületek hagyományos római számos megjelölése.
Akkor beszélhetnénk 10-ről, ha ez más szituációban, más dologgal kapcsolatban is jelentkezett volna,
ahol a római változat nem jellemző. Nálad olyan férfi(partner)ről van szó, aki Zoli nevű és a X.
kerületben lakik, s az ezt tartalmazó betű-szám kombináció jelként üzen Neked. Az üzenet mandalája
azt mutatja, hogy nagyon mélyre merültél a kötődésben, és itt ebben a mélységben keresed a folytatást
is. Nem tudsz, de még inkább nem akarsz felemelkedni, s így óhatatlanul önmagadba ütközöl, illetve egy
helyben topogsz.
Válasz 'Melinda' üzenetére (#196)
© Beáta (62.77.247.64) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 30. 16:00 | Válasz erre | #211
Sziasztok!
Az utóbbi időben állandóan az egyes és négyes számokkal találkozom kombinálva Pl: mindig ránézek az órára
11.44,14:41,14:11-kor stb., az autók rendszámtáblája túl gyakran 441 vagy 114 ... Időnként bejön egy-egy hetes is, de
mostmár nem akarom ezt figyelmen kívül hagyni. Szóval ha van ötlet kérlek osszátok meg velem.
Köszönettel: Beáta
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 31. 12:17 | Válasz erre | #212
Kedves Shift)
Én emlékszem, cc 15 évvel ezelőtt volt egy könyvem
(ami sajna nyomtalanul eltűnt), magyar nyelvű, és ezt a módszer volt benne taglalva. Már akkor is nagyon érdekesnek
találtam, de nagyon kevés "magyarázat" volt benne, elolvastam és igazából nem sokkal lettem okosabb.
Válasz 'mom' üzenetére (#204)
© Easy (81.182.53.197) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. márc. 31. 23:03 | Válasz erre | #213
Kedves Shift! Ha nem is könnyen (easily), de azért eljutottam ide ismét. :)) Mint a szülinapunkkor említetted, van még
hozzáfűznivalód az elemzésemhez. Tudom, hogy sem erről, sem pedig az újabb elemzésről (1969. 07.15., London) nem
felejtkeztél el -- gondoltam, azért dobok egy életjelt. :)) Nagyon izgi, amit a névmandalákról írtál. Hol lehet bővebben
utánuk olvasni? Sok szeretettel üdvözöllek, és a legjobbakat kívánom Neked, Nektek!! :))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 01. 16:04 | Válasz erre | #214
Kedves mom! Nagyon örülök, hogy Téged is érdekel a numerológia és szeretettel köszöntelek minálunk!
Valamit elnézhettél, mert a "tablicsku", amit magadnak felrajzoltál, nem egészen felel meg a születési
időpontnak. Az 1971.07.31-es dátum rezgései a következők: 11111, 22, 33, 5, 77, 99. Tehát - állításoddal
szemben - van 5-ös, viszont nincs 4-es, 6-os és 8-as a számtábládban. A jellemrajz-készítéshez nagyon
sok összefüggést kell ismerni, s mindemellett természetesen kellően nyitottnak kell lenni az intuitív
csatornák irányában is. Ha van egy kis türelmed, akkor a Te jellemrajzodat is elkészítem, csak most van
még néhány egyéb is addig. A módszer, amit én alkalmazok tudomásom szerint Magyarországon könyv
formájában még nem került kiadásra. Nekem meglehetősen nagy irodalmat sikerült már
összegyűjtenem, s ezek egyike sem érinti ezt. Elképzelhető, hogy az a könyv, amire Te utalsz (#212), az
egy megjelenésében hasonlónak tűnő módszert ismertet. Ilyen könyv például: Norman Shine:
Numerológia (A számok feltárják a személyiség mélységeit és a jövőt), Magyar Könyvklub, Budapest,
1997. Ez a könyv főként a nevekkel foglalkozik (egy kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy itt én is elkezdtem a
névmandalákkal), a születési dátummal csak érintőlegesen. A számokat planetáris összefüggések
rendszerében vizsgálja, ami teljes más, mint amiről itt szó van. Igaz, ezt a könyvet mindössze 7 éve adták
ki, így könnyen lehet, hogy nem erre gondoltál. Ha mégis lenne ilyen irodalom, az engem is érdekelne.
Válasz 'mom' üzenetére (#204)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 01. 16:04 | Válasz erre | #215
Szia Ezoboy!
Köszöntelek Téged is köreinkben, és külön köszönöm méltató szavaidat. Érdeklődési körödre a neved is
utal, elhivatottságtudatodat pedig láthatóan nem rejted véka alá. Nem állítanék valót, ha azt
mondanám, hogy vártam volna valamiféle jelre, ám a jelekre mindig nyitott vagyok. Azt sem állíthatom,
hogy életem célja pontosan körvonalazódott, mindemellett azonban az örök bizonytalanságtól nem
szívesen szakadék el. Valójában minden egyes számtábla tartalmaz meglepetéseket, így a Tiéd sem lehet
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kivétel. Bár nem szorosan numerológiai kategória, de nálam mégis fontos - kiegészítő/megerősítő információ a holdállás. Nos, a születésed napján Berettyóújfaluban 15:05-kor volt abszolút (100%-os)
telihold, ami mindig nagyon figyelemre méltó jelenség. Ekkor 17. holdnap volt, ami - többek között - a
női energiák hasznosulása, a párkapcsolat erősítése és a jó hangulat tekintetében különbözik a többitől.
Később majd elkészítem a részletesebb jellemrajzodat, annyit azonban már most tudok mondani, hogy
nagy szükséged van az ismertségre és meglehetősen nehéz élet vár rád.
Shift
Válasz 'Ezoboy' üzenetére (#209)
© Bethy (81.182.106.221) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 01. 19:24 | Válasz erre | #216
Kedves Shift!
Mindenekelött szeretném elmondani, hogy milyen öröm számomra, hogy végre találtam egy olyan oldalt a neten, ahol az
alábbi leveleket olvasva részletes és közérthető módon kapnak választ az olvasók. Meglepő számomra az a körültekintő és
türelmes válasz adás, mely jellemzi egy-egy leveled. Ezért arra gondoltam, talán végre tőled megkapom a választ a
kérdésemre, mely már hónapok óta nem hagy nyugodni.
A kislányom 2001 november 13.-án (17.50-kor Győrben) született, a neve Berger Michelle- a második neve Laura, de azt
nem használjuk. Szeretném végre megtudni mit jelentenek pontosan a számai, mit rejt a név. Nagyon érdekelnek mind az
ezoterikával és számmisztikával kapcsolatos dolgok, így több helyen is utána olvastam ennek kapcsán, de miután zavaros
és ellentmondásos eredmények születtek, szeretném, ha ebben egy kompetensebb személy segítene. Nekem a Cheiro féle
könyv van meg, abból néztem meg a kislány nevét, de miután negatív eredményt kaptam a jelentést illetően, próbáltam a
kereszt névben egy-egy betüt variálni, de a megannyi lehetőség közül egy név volt az, ami mind az apai névhez és
önmagában is pozitív rezgést adhat, a születés számot is figyelembe véve(!).- valamint, hogy maga a Michelle név sem
változzon meg teljesen: ez a Michelin (vagy Micheline)ami tudom kissé vicces a közismert márka miatt, de a húsz variáció
közül egy sem volt jó. Kérlek addj tanácsot, valóban indokolt-e változtatni, mit tehetnénk, hogy megmaradjon az eredeti
névi hangzás, mert ahol adtak, csak felületi választ kaptunk, hogy "a kislány nehéz sorsra született és hogy az egyetlen
amit tehetek, hogy változtassuk meg a nevét"- de már annyira megszoktuk a "misel-t" és a kislány is tudja, hogy ez a neve.
Köszönettel: Bethy
© Melinda (62.165.207.199) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 01. 19:51 | Válasz erre | #217
Kedves Shift!
Nagyon szépen köszönöm az elemzést, hogy időt szántál a problémámra.
© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 01. 22:15 | Válasz erre | #218
Kedves Shift! Döbbenet ez a betűtáblából kialakuló névmandala is, nagyon tetszik. Írtad, hogy érdekes dolgot adhat a
gépkocsik rendszámainak elemzése ezzel a módszerrel. Ezért muszáj leírnom az ezzel kapcsolatos tapasztalásomat. Úgy fél
év óta renszeresen és akaratlanul felfigyelek egy bizonyos rendszámra, ami az -ILB-. Van, hogy hetekig nem is jön elő,
nem gondolok rá, de ma megint több mint fél tucatot láttam belőle. (Vagy egyszerűen Szegeden csak ilyen autók
járnak??:)) Nagyon érdekel mit üzen számomra, egyedül semmi okosra nem tudok rájönni. A segítségedet kérem, és
köszönöm előre is!
Üdvözlettel: Gerda
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 08:34 | Válasz erre | #219
Kedves Shift))))
Köszönöm a válaszod))) Türelmesen megvárom a jellemzésem))) Esetleg egy névelemzés is beférne mögé??))) Na-Ta az
igazi nickem, de bénáztam a bejelentkezésnél és mással kellett belépnem. Ez a "mom" csak úgy jött))))
Valószínű igazad van a könnyvel kapcsolatban, a borítója nem rémlik, de arra határozottan emlékszem, hogy amerikai
elnökök neve is elemezve volt benne, és a hátsó belső borítóján, egy öszülő szimpatikus emberke van, a szerző maga. Ez a
könyv csak egy magyar fordítás volt, Ő talán német, de igazából passzolok, érdekes, már megfigyeltem, hogy
"figyelmetlen" vagyok és hogy furcsán raktározom az emlékeimet))). Jelentéktelennek tűnő dolgok megmaradnak, de
képes vagyok nagy sztorikat és történéseket elfelejteni. Mi ez védekező mechanizmus??
Köszönöm, hogy korrigáltad a számaimat, este számoltam egy fárasztó nap után. Örülök is neki, hogy másképp van, mert
nagyon hiányzott nekem az az 5ös)))
Szeretném azt kérni Tőled, hogy olyan szemmel készítsd el az elemzésem, mintha a "mesterem" lennél. Az én célom:
ebben az életben szembe nézni önmagammal, és segíteni a többieken. Keresem azokat az embereket, akik közelebb
visznek.....
Válasz 'Shift' üzenetére (#214)
© Gelina (212.92.13.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 09:23 | Válasz erre | #220
Mit jelent az, hogy 8 napja mindif negyed 11-kor nézek az órára? Mindegy milyen napszak van. Tehát este is, reggel is.
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© Viva (212.40.104.117) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 13:05 | Válasz erre | #221
Kedves Shift!
Nekem is nagyon tetszik ez a Fórum.Gratulálok!Szeretném,ha elkészítenéd az én elemzésemet is. 1975.05.07. éjjel pont 1
órakor születtem.Előre is köszönöm.:)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 15:49 | Válasz erre | #222
Szia Beáta! Az 1-es, a 4-es és a 7-es szám több szempontból is érdekes. Alakilag azért, mert ezek írásához
csupa egyenes vonalak szükségesek, azaz ívelt (kerek) szakaszok nincsenek ezekben a számjegyekben.
Az 1-es és a 7-es ráadásul még nagyon hasonló is. Az 1-es jellemerőt (szellemi energiát), a 4-es fizikaitesti kondíciókat, a 7-es pedig fentről kapott támogatást jelent az általam használt numerológiai
rendszerben. Így együtt pedig, az 1-4-7 vonal a célra irányultságot (céltudatosságot) jelenti. Ha
rápillantasz e három szám alkotta, nagyon egyszerű mandalára, abból egy határozott vonalat, egy
előrehaladást szimbolizáló nyilat látsz és semmi többet. Ez minden bizonnyal azt az üzenetet hordozza,
hogy a megkezdett (vagy megkezdeni szándékozott) utadon határozottan kell haladnod, és az eldöntött
dolgot teljes odaadással kell véghezvinned.
Válasz 'Beáta' üzenetére (#211)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 15:51 | Válasz erre | #223
Szia Easy!
Örülök, hogy újra látlak! Mint tapasztalhatod, meglehetősen sok elemzési lehetőséggel vagyok
megáldva, de talán egyszer folytatom majd a tiédet is.
Shift
Válasz 'Easy' üzenetére (#213)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 15:52 | Válasz erre | #224
Kedves Bethy!
Számomra igen nagy megtiszteltetés, ha egy-egy probléma megoldása során hozzám fordulnak
segítségért. Tanácsot adni különösen nagy felelősség, mivel az sorsformáló információként kerülhet
felhasználásra. Ezt a felelősséget még az sem csökkentheti, hogy egy-egy útmutatást nem kötelező
megfogadni, illetve a döntést végül is nem a tanácsot adó hozza meg. Ezt átérezve, ilyen esetekben
igyekszem kellően megvizsgálni a helyzeteket, ezért az azonnali válasz nagyon ritka. Amit már most
mondhatok, hogy az én numerológiai rendszerem szerint a kislányod egyáltalán nem néz nagyon nehéz
sors elé. Mindenképpen szüksége lesz az életben egy olyan környezetre és legfőképpen partnerre,
ami/aki biztosítja majd az anyagi feltételeket számára (és majdani családja számára). Kislányod életét
fentről hozott tudás, szerencse támogatja majd végig, tehát nincs miért aggódnod. Aggódnod még akkor
sem kellene, ha 1 nappal később született volna, pedig akkor nehezebb sorsot leíró rezgések voltak és a
hold állása is nagyon kedvezőtlen volt (29. holnap). Majd később még írok, de már most nagyon úgy
tűnik, hogy a névváltoztatás nagyon meggondolandó, hiszen nincs rá különösebb ok.
Üdvözlettel, Shift
Válasz 'Bethy' üzenetére (#216)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 15:53 | Válasz erre | #225
Gelina! Szeinted vajon mit is jelenthet? A 11-es szám karakteres rezgése 2-es, illetve tartalmaz egy
harmonikus egységet (enneádot) és egy kettest, a spektruma tehát 12. Ez azt is jelenti, hogy előállít egy
3-as jellegű rezgést is. Tehát máris adódik az 1-2-3 oszlop, amely az önértékelést jelenti. Kedves Gelina!
Lehet, hogy nem értékeled kellően önmagadat?
Válasz 'Gelina' üzenetére (#220)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 15:53 | Válasz erre | #226
Kedves Viva!
Köszönöm szépen a gratulációt, és üdvözöllek Téged is a fórumon. Természetesen megcsinálom Neked
is, csak legyen elég türelmed kivárni. Ugye megérted?
Válasz 'Viva' üzenetére (#221)
© Beáta (213.163.23.28) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 16:05 | Válasz erre | #227
Köszönöm Shift, én is valami ilyen megerősítést vélek felfedezni az 1-4 számok tükrében.
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© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 18:37 | Válasz erre | #228
Úgy tűnik, kedves mom, hogy ketten csak összehozzuk akkor az eredményt. Igen, a hátsó borítón
valóban ott látható a szerző, Norman Shine. Valóban, ebben a könyvben megtalálhatók az amerikai
elnökök neveinek elemzése, csak - ahogyan már említettem - egy másik rendszer alapján. A
jellemzésedet természetesen minden elfogultságtól mentesen fogom elkészíteni, mint ahogyan teszem
ezt mások esetében is. Sajnos erre még egy kicsit várnod kell, mert sorrendben megelőz Téged cecamica,
Gerda, valamint Olivia (és a gyermekei). Remélem nem tévesztettem el a sorrendet. Ekkor jössz Te,
utánad pedig: Ezoboy, Bethy és Viva, ha ezt se kevertem össze. Hál' istennek van mit elemezgetnem, és
akkor még itt fel se soroltam egyéb rám váró feladatokat. De ez így van nagyon jól!
Üdv Neked és Mindenkinek, Shift
Válasz 'mom' üzenetére (#219)
© Bethy (81.182.176.67) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 02. 19:03 | Válasz erre | #229
Kedves Shift!
Szeretném megköszönni, hogy rám is szánsz időt és segítesz a döntésben. Valóban nem könnyü dolog, amikor valakinek
tanácsunkal akár egy, az életére kiható döntést határoz(hat)unk meg. Valóban nagy felelősség, még akkor is ha nincs
közvetlen hatása és sokszor tudatában sem vagyunk a dolgok jelentőségével, mint pl. ugye a névválasztás, amelyről ma
már azért egyre többen tudják, hogy mekorra jelentősége lehet az ember életére a jól megválasztott név. Amikor a
kislányunk neve mellett döntöttünk természetesen minden oldalról végig gondoltuk a dolgot, de akkor még nem hallottam
a számok jelentőségéről e téren... Ezt csupán azért írom le, mert bár a névhez ragaszkodva igen rögös út vezetett (külön
kérvényezés..stb.), mégis úgy gondolom, ha indokolt a változtatás, inkább most legyen mint később, mikor óvodába és
iskolába fog járni. És mert a felelőség elsősorban nyílván a szülőé, szeretném ezt átgondoltan tenni és minél több erősítést
kapni afelől, hogy mi a helyes, miután én csupán egy lelkes hallgatója vagyok ennek a témának. Ezért szeretném, ha
nyíltan megírnád majdan a dolgok lényegét, mert kész vagyok minden véleményt meghallgatni, de sajnos eddig még nem
tudtam konkrétabb konzekvenciát levonni, amely egyértelmübbé tehette volna a döntést. Hálás köszönet mégegyszer,
hogy válaszoltál, hiszen ahogy látom, van most is bőven munkád.Üdv.Bethy
© Easy (81.182.53.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 03. 17:17 | Válasz erre | #230
Kedves Shift! Ez a "talán egyszer" rejt magában reális esélyt is?
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 04. 23:04 | Válasz erre | #231
Drága SHIFT! Hálásan köszönöm a két elemzést!
Pusszantalak:
a rózsák rózsájának illatával és szépségével együtt;))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 04. 23:08 | Válasz erre | #232
BEÁTA! Szia! Csupán átfutottam ezt az oldalt, ám megakadt az 147-en a tekintetem. Kb 15 éve kutatom. Ha úgy tetszik, az
angyalok száma is az 147, és mellesleg finommechanikai együttható.
Lehet még fokozni!!!!! Több év után,nekem a mai napig az első rendszám az autókon az 147. És teljesen mindegy, hol
vagyok, és mikor megyek ki, az tutti, hogy ott van. Bár mostanásban már a három 7-es is gyakori.
Summa summárum az 1-4-7 bármilyen kombinációban, egy univerzális állandó. Mindenben benne van;)))))
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 04. 23:09 | Válasz erre | #233
az elgépelésért
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 07:34 | Válasz erre | #234
Kedves Shift))
Bingó)) Ez az a könyv)))
A soromat természetesen kivárom, de jót mosolyogtam magamban, mert az egyik hozzászólásodban olvastam, hogy
akinek nincs nyolcasa, de a 3-5-7 vonalon vannak számai az elég türelmetlen fajta))) Lelepleződtem))) bár az az igazság,
hogy ez már szerintem a"múlt", sokat fejlődtem ebben a tekintetben.
üdv a türelmes momtól))
ui: Elfelejtettem megírni a születési helyemet:Karcag
Válasz 'Shift' üzenetére (#228)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 08:45 | Válasz erre | #235
Kedves Shift)))
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Kedvem támadt játszani))) Partner volnál benne?? Szeretném az "önismeretemet" letesztelni. Mi lenne, ha én is
összeszedném a gondolataimat, hogy milyennek is látom magam, és priviben elküldeném Neked, mielőtt Te elkészíted a
numerológiai jellemrajzomat??
Válasz 'Shift' üzenetére (#228)
© Viva (212.40.104.105) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 12:10 | Válasz erre | #236
Kedves Shift!
Türelmesen várom az elemzést.(?)Bár kíváncsi lennék még arra,hogy mit fűznél a személyes év meghatározásához(esetleg
kiszámításához).Ezzel kapcsolatban én azt olvastam,hogy az ember élete során kilenc periódusos ciklusokban fejlődik,s
életünk minden egyes éve egy fejlődési szakasz része.
Üdvözlettel:)Viva
© kincs (62.77.249.185) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 13:35 | Válasz erre | #237
Kedves Shift!
Ma van az a bizonyos és ominózus április 05. napja! Azt írtad, hogy ebben az évben ez az egyetlen olyan nap, amelyiken
5555-ös szám rezgése van jelen, azaz: 4 db 5-ös rezeg!
Azon gondolkodtam az elmúlt fél órában, hogy vajon hogyan számoltad ezt ki. Józan paraszti eszemmel ezért leírnám,
hogy szerintem hogyan jön ki a 4 db 5-ös, jó?
1./ 2004+04+05=15 - ez az 1. 5-ös szám
2./ Ma van ennek az évnek a 96. napja: 9+6=15 - ez a 2. 5-ös szám
3./ Ma április hónap 05. napja van - ez a 3. 5-ös szám
4./ Ma ennek az évnek a 15. hetébe léptünk - ez a 4. 5-ös szám.
Így kell kiszámolni, te így számoltad vagy másképp?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 16:46 | Válasz erre | #238
A mai nap rezgéseiről még egyszer
Kincs felvetésére újra nézzük meg a mai napot, levezetve azt, hogyan is jön ki az a négy darab 5-ös. Ez a
numerológiai rendszer a napok számából egyfajta belső mércét képez, s a rezgések összetevőinek
meghatározása során e mércét egyszer hozzáteszi a többihez (év+hó), egyszer pedig elveszi abból, majd
egy külső mércével megvizsgálja az eredményt. Szemléltetésképpen jelöljük kis korongokkal a dátum
számjegyeit, ezen belül piros színű legyen a mércét adó, zöld pedig a többi. Ezek után lássuk, hogyan jön
ki a mai nap számtáblájában (lásd a hozzászólás alatt) levő négy ötös. Az első 5-ös, valóban abból
adódik, hogy a dátumban szereplő minden egyes számjegy ad egy rezgésösszetevőt, így a napok száma
ad egy darab ötöst. A második 5-ös úgy jön ki, hogy a belső mércét (5) hozzáadjuk a többihez (10), majd
az összegből addig veszünk el 10-et (mint külső mércét), amíg csak tudunk, végül megnézzük a
maradékot. Ebben az esetben mindössze egyszer tudunk elvenni 10-et, és marad 5, tehát megvan a
második ötös. A harmadik 5-ös úgy jön ki, hogy a belső mércét kivonjuk a többiből, majd a különbségből
10-esével addig veszünk el, amíg csak tudunk, végül megnézzük a maradékot. Ebben az esetben egyszer
sem tudunk elvenni 10-et, hiszen mindössze 5 marad, és ez lesz a harmadik ötös. A negyedik 5-ös úgy jön
ki, hogy a belső mércét kivonjuk a többiből, majd a különbségből addig veszünk el 9-et (egy másik külső
mérce), amíg csak tudunk és a végén megnézzük a maradékot. A helyzet az előzőhöz hasonló: egyszer
sem tudunk elvenni 9-et, hiszen mindössze 5 a különbség, ami így adja a negyedik ötöst.
A fentiek során láthattuk, hogy a dátum saját mércéjén (5) kívül fontos szerepet kapott két abszolút
mérce, mégpedig a 10-es és a 9-es. A numerológiában ennek a két számnak, rezgésnek meghatározó
szerepe van, amint erről már eddig is volt szó, és lesz még ezután is. A pontosság kedvéért azt is hozzá
kell tenni, hogy ez a számítási módszer a dátumok 99%-ára érvényes, a csekély kivétel esetében némileg
bonyolultabb.
Válasz 'kincs' üzenetére (#237)
© kincs (62.77.249.185) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 05. 17:51 | Válasz erre | #239
Köszönöm Shift! Hát, azért a te számításod jóval bonyolultabb!:)
Mesmeg "bejött" ez a mai nap azon szempontból, amit előre "jósoltál". Nekem egy darab 5-ösöm sincsen a
számtáblámban. Nos, reggel bementem dolgozni, s 7.30-8.30 között bolondokháza fogadott a munkahelyemen, úgymond:
az a bizonyos végbéltermék szétrobbant a fejemben. És még hol volt a dél!!!!Nem jó nap volt ez nekem, az emberi ész és
értelem mintha körülöttem eltűnt volna, mintha megbolondult volna mindenki, akivel érintkeztem vagy elment volna a
józan esze!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 07. 13:12 | Válasz erre | #240
cecamica
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Numerológiai jellemrajz
1977. december 3. (szombat)
A nők többségére tekintve ideális erősségű jellem. Jóllehet egoisztikus vonásai nem meghatározóak, a
kedveskedést, a vele való törődést, az odafigyelést, az elismerést eredendően és folyamatosan igényli.
Céltudatos és magabiztos, ám ehhez a környezet megerősítésére folyamatosan igény tart. Jó
megjelenésével és fejlett kommunikációjával mindenekelőtt a népszerűségre való rendkívül nagy belső
igényét igyekszik kielégíteni. Testi és energetikai adottságainak köszönhetően ritkán betegszik meg.
Szüleihez való ragaszkodása nem túl erős, az emberek iránti együttérzését fejlesztenie szükséges. A
partnerkapcsolat számára létfeltétel, de a saját család nem mindenek előtti cél. Szabadságvágya erős,
mégsem változtat könnyen. Ha viszont változtat, akkor hajlamos azt meggondolatlanul tenni.
Tehetséges, jó műszaki érzékkel van megáldva. Érdeklődő, fokozott belső késztetése van ismereteinek
bővítése iránt. Az apróságok, a részletek nem igazán kötik le. Viszonylag későn, 30 évesen válik igazán
felnőtté, de a szerencse végigkíséri egész életét.
cecamica nagyapja
Összehasonlító numerológiai jellemrajz
Születés: 1925. július 15. (szerda)
Halál: 2002. december 3. (kedd)
Egész életében béketeremtő volt, s ezt halála napján is szükségesnek tekintette. Veleszületett erős
temperamentuma és a dolgok szellemiségének erős befolyása bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy
tehetségét nem sikerült az életben megfelelően hasznosítania. Ezért halálakor a temperamentum, a
szellemiség és a tehetség helyett sokkal fontosabbnak tartotta a fizikai test szívósságát és erőteljességét.
A partnerkapcsolatban és a családban is csalódottnak tűnt halálakor. Igen fejlett intuíciója bizonyára
korlátozta őt a boldogságban, miközben a családi terheket szinte önmaga viselte egyedül. Küldetését
nem tudta befejezni, mert belső tartalékait más célok érdekében kellett feláldoznia.
-------------------------------------------------------------------------------Cecamica felvetett néhány érdekes összefüggést és egyes számok különösen gyakori előfordulását
kettejük kapcsolatában. Ezek a következők: 1. Cecamica a nagyapja névnapján született. 2. A nagyapa
cecamica születésnapján halt meg. 3. Mindkettejük születési dátumának karakteres rezgése 3
(küldetésszám). 4. A nagyapa 77 évesen halt meg, ekkor cecamica 25 éves volt (2+5=7); kettejük közötti
korkülönbség: 77-25=52 (5+2=7). Nos, én (is) úgy látom, hogy ebben az esetben a számok üzenetet
hordoznak. A 3-as szám mindhárom számtáblában előfordul, legnagyobb mennyiségben a cecamica
táblájában. Ez a szám mindkettejük küldetésszáma, ami nem más, mint a születési dátum számjegyei
alkotta mennyiség karakteres rezgése. Ezzel a fő rezgéssel álltak mindketten pályára. A 3-as szám
esetében olyan misszióról van szó, amely az emberek és az ismeretek irányában való nyitottságban
valósul meg, tehát bizonyos értelemben az ismertség, a népszerűség megszerzését jelenti. Cecamica és
nagyapjának születése és halála dátumaiban való nagyon érdekes összefüggések, mindegyike a 7-es
számhoz vezet. Ez a hetes többszörösen is erősíti a 3-5-7 átlót, tehát cecamica esetében ezt a küldetést
mint nagyapja küldetésének folytatását kell tekinteni. Egyfajta közös misszióra utalnak a születési,
illetve halálozási dátumok érdekes egymáshoz való viszonyulása.
Válasz 'cecamica' üzenetére (#192)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 07. 14:06 | Válasz erre | #241
gerda
Numerológiai jellemrajz
1975. augusztus 5. (kedd) 06:00
Kifinomult egoisztikus jelleméből fakadóan szinte minden jót képes magához vonzani, hogy aztán azt
nagy-nagy hálával és szeretettel visszasugározza a környezetébe. Fokozott mértékben érez megértést és
felelősséget más emberek iránt, illetve helyett; a család szinte minden terhét képes magára venni. Ehhez
azonban nem rendelkezik kellő energetikai tartalékokkal, ezért viszonylag könnyen megbetegszik. Testi
és leki problémák egyaránt nyomaszthatják, ezért mindenképpen szüksége van olyan technikákra,
melyek segítik őt fizikai és mentális fittségének elérésében, fenntartásában. A szülők, a család és a
partner számára mind-mind kiemelten fontos dolgok. Nagyon tehetséges ember. Emellett hiperintuitív,
ily módon óriási mennyiségű információhoz képes folyamatosan hozzáférni. Ez a mérhetetlen
mennyiségű információ megnehezíti életét, tehát meg kell tanulnia szelektálni. Hajlamos a hirtelen
hangulatváltozásokra. Erős fizikai munka végzésére nem alkalmas. Rendkívüli temperamentumát nem
képes belső energetikájával működtetnie, ezért szinte folyamatosan szüksége van a barátok, ismerősök
társaságára. Nagyon lényeges, hogy egy energikus, határozott jellemű társa legyen az életben. Sorsa
egyébként nem túl nehéz, mivel a szerencse is mellette áll. Jellemének véglegesülése 26. életévére
tehető..
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 7,4%, szimbólum: háromágú szigony
Titkos tudással rendelkezik, de tudnia is kell ezt alkalmazni. Amennyiben e tudását nem képes
hasznosítani, úgy állandó bizonytalanságban él, ezért keveset beszél. Mágikus eszköztárának fontos
fegyvere lehet a szómágia..
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-------------------------------------------------------------------------------És most lássuk a kérdésedet, azaz mi okozza a döntésképtelenségedet. A döntésképtelenség elsődleges
oka a mindössze 1 db 1-es, másodlagos oka a 2 db 8-as, harmadlagos oka pedig a 4 db 5-ös. Akinek sok
egyese van, az rendkívül határozott ember és gyorsan dönt; főleg akkor, ha nincsen 8-asa. A 8-as ebben
a rendszerben a felelősségérzetet és a megfontoltságot jelenti. Akinek nincs ilyen, az szinte nem is
mérlegel, hanem ahogy jön egy dolog, máris dönt és megy tovább. Az 5-ös szerepe a döntéshozatalban
nagyon érdekes. Akinek 1 vagy 2 db 5-öse van, azt segíti a gyors döntéshozatalban, hiszen logikusan látja
a dolgok összefüggéseit. Akinek nincs 5-öse, annak nehezebb átlátni az összefüggéseket, ezért ez
késleltetheti a döntéshozatalban. Akinek viszont sok (3 vagy ennél is több) 5-öse van, az oly mértékben
látja az összefüggéseket, az ezzel járó összes lehetséges következményeket, hogy képtelen ebből az
információhalmazból szelektálni, főleg akkor, ha még érzelmi motívumok is jelen vannak (8-asok).
Nagyon érdekes egyébként, hogy a változtatásoktól igazából nem félsz, csak a döntésképtelenség
akadályoz abban, hogy ezek a változások meg is valósuljanak.
Másik kérdésedre, az ILB-s rendszámokra vonatkozóan pedig úgy gondolom, nem az a válasz, hogy
Szegeden egyszerűen tömegével járnak ilyenek. Lehet, hogy több van ott belőlük, a lényeg mégis az, hogy
ez neked feltűnt, valami miatt felfigyeltél rá, tehát üzenet számodra. Ez az üzenet talán éppen az általad
megfogalmazott lényeges problémára, a döntésképtelenségre lehet segítő válasz. A névmandala a
változtatások vonalán jelenik meg (3-6-9) és ebből a megoldásra mutat, mégpedig a 2-esre, miközben az
önértékelés vonalára (1-2-3) lép át. Az ábra szépen mutatja azt, hogyan kell elkerülni az 5-öst, amiből
Neked nagyon sok van. Ahhoz tehát, hogy döntésképességed fejlődjön, nélkülöznöd kellene az 5-ösök
jelentette sok-sok következményelemzést, a logika mérték feletti alkalmazását. Ehelyett inkább a
megérzéseidre (nem az intuíciódra!) kellene hagyatkoznod. A megérzés egy energetikai hatás, ami az
intuícióval ellentétben csakis akkor jelentkezik, ha éppen aktuális. Ezt jelenti a 2-es. Tudnod kellene
szelektálni, azaz az összes elvileg lehetségesből ráérezni arra, ami tényleg fontos, és legfőképpen neked
magadnak. Értékeld magad és bízzál magadban! Ráadásul a szerencse is Neked dolgozik...
Válasz 'gerda' üzenetére (#198)
© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 07. 22:09 | Válasz erre | #242
Kedves Shift! Nagyon köszönöm, hálás vagyok a segítségedért. .
A legjobbakat kívánom Neked!
Szeretettel: Gerda
Válasz 'Shift' üzenetére (#241)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 08. 14:11 | Válasz erre | #243
Kedves Shift)))
Találkoztál már olyan táblicskuval, ahol minden számból egyforma mennyiség van??)) persze csak azokból, amelyek
képviseltetik magukat. Kívánciságból megnéztem a párom számát, az övé ilyen. 1975.08.27.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 09. 10:50 | Válasz erre | #244
Kedves mom (Na-Ta)!
Úgy látom több felvetésedre még nem reagáltam, ezért most pótolom. A jellemrajzod elkészítésére
vonatkozó speciális kérésed (#204) teljesítése nem okoz különösebb problémát, hiszen gyakorlatilag
amúgy is így készítem. Amennyire csak lehet, igyekszem torzításoktól mentes képet alkotni. A minősítés
nem feladatom, a kapott információt pedig ki-ki úgy értékeli és kezeli, ahogyan jónak látja. Ha ezzel
segíthetek egy-egy probléma megoldásában, akkor az számomra nagyon nagy öröm.
Az általad megfogalmazott életcélt (ti. segíteni a többieken) a számtáblád alapján magam is
megvalósíthatónak látom, de majd erre a jellemrajzban bővebben kitérek. Most csak annyit, hogy a
veled született türelmetlenséged (#234) olyan mértékben csökken, amilyen mértékben sikerül ezen cél
szolgálatába állítani magad.
Jó ötletnek tartom azt, hogy előre leírod, milyennek tartod önmagad (#235), de ezt előre nem kell
elküldened nekem. Elegendő az, ha utólag küldöd el, amikor már elkészítettem a jellemrajzodat.
Azok a számtáblák meglehetősen ritkák, amelyekben a jelenlévő számok azonos mennyiségben
fordulnak elő. A párod számtáblája rendkívül érdekes (11, 22, 33, 55, 77, 88, 99), még nem találkoztam
hasonlóval. Olyan viszonylag gyakran előfordul, hogy egy-egy oszlopban vagy sorban vannak párosával a
számok, sőt olyan is van, hogy pl. egy oszlopban (többnyire az 1-2-3 oszlopban) hármasával fordulnak
elő a számok. Olyan számtábla van, ahol minden szám jelen van, de ezek mennyisége nem azonos
(gyakorlatilag nem is lehet). (Természetesen a párod jellemrajzát is elkészítem a tiéddel együtt, de még
egy pici türelmet kérek.) Üdv,
Shift
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 09. 11:29 | Válasz erre | #245
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Kedves Easy!
Mint régi ismerős, talán bízol bennem, s elhiszed, hogy tényleg visszatérek majd a dolgaidra.
Kárpótlásul újra összefoglalom mindazt, amit már eddig is leírtam, számtáblával és holdnappal együtt.
(Kitérek majd a szüleidre, a bátyádra és korábbi barátaidra is.), Csak tényleg légy még egy kis
türelemmel. Addig is tekintsd meg a tőlem kapott nick névmandaláját, ami már önmagában is nagyon
biztató. Valahogy úgy fogalmazható meg az üzenete, hogy egy intuitív csatornán megkapott (élet)feladat
végrehajtását kellő határozottsággal és célirányultsággal sikerül majd végrehajtanod. Ha van kedved,
akkor érdemes megnézned azoknak a nickeknek a névmandaláját, amelyekből végül is ez a nick
született.
Válasz 'Easy' üzenetére (#230)
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 09. 13:26 | Válasz erre | #246
Drága Shift!
Kérlek szépen, készíts rólam egy 2004 májustól októberig tartó szinopszist karrier és család ügyben. Köszönöm: Csilla
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 09. 14:37 | Válasz erre | #247
Oké, Csilla, lehet szó róla, de - mint tapasztalhattad is - nagyon gyors eredményre mostanában nem
igazán számíthatsz. Ezt persze nem a karrier és család ügyben mondtam, hanem az áttekitő elemzés
elkészítése kapcsán. :-)
Válasz 'Csilla' üzenetére (#246)
© Anyta (212.108.247.189) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 10. 05:12 | Válasz erre | #248
Kedves Shift!
Véletlenül találtam erre az oldalra, még soha nem "fórumoztam" Engem nagyon érdekelne,hogy a számok milyen tükröt
tartanak elém. Asztrológiai képet már valamelyest kaptam ,de az óra perc a homályba vész.Régész szeretnék lenni, ezt a
"törekvésemet" a számok alátámasztják? Szóval kiváncsi vagyok a számok vajon mit festenek rólam akárcsak dióhéjban is.
Kedves Shift! Itt ilyesmit lehet kérni, ugye? 1977.09.29-én születtem és próba szerencse megnyomom a "mehet" gombot.
Ha itt teljesen másról van szó Bocsánat. Köszönöm. Anita Burian
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 10. 15:09 | Válasz erre | #249
"nem várok holnapig, holnapig, jó ha kibírom két napig..."
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 13. 10:58 | Válasz erre | #250
Kedves Anyta!
Nagy örömmel köszöntelek itt köreinkben, és csak bátorítanálak, hogy nyugodtan kérj, ezt teljesíteni
számomra megtiszteltetés. Azt bizonyára tapasztalhattad, hogy időben nem sikerül nagyon gyorsan
válaszolni, mert hál' Istennek van sok elemzendő. Türelmeddel persze nem szeretnék visszaélni, ezért
igyekszem majd. Ha átnézel egy másik topikba, láthatod, hogy valamicskét máris foglalkoztam Veled...
Üdv
Shift
Válasz 'Anyta' üzenetére (#248)
© Easy (81.182.63.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 13. 12:50 | Válasz erre | #251
Kedves Shift!! Köszönöm az előrejelzésed. Van egy kis para... gondolom, picit sejted is Volna itt még egy dátum... Sanszos
fiú, 1985.01.22., Budapest. Van esély netán arra, hogy egy kalap alatt Ő is bekerüljön az elemzésbe? Nagggyon hálás
volnék, kedves Shift. A legjobbakat Nektek!
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 14. 07:46 | Válasz erre | #252
Kedves Shift))))
Nagyon jól estek a soraid, türelmesen várok.))))
Na-ta
Válasz 'Shift' üzenetére (#244)
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 15. 12:45 | Válasz erre | #253
Szia Shift!
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Végigolvastam az egész forum numerologiai részét és egész jól haladok afelé, hogy jellemrajzokat készítsek. Persze kezdő
szinthez képest. Kb. 90-95 %-ban megegyezik amit én mondok és ami a valóság. Már több mint 10 embernek készítettem
el a jellemrajzát, ismerősöknek és családtagoknak, de ismeretleneknek is és az előbbi %-os arány stimmelt náluk is. Úgy
gondolom jó képességem van ehhez és szeretnék többet tanulni. Bár Te is láttad, hogy ez nem meglepetés (333) :) Annyi
kérdésem lenne most, hogy mire tudom használni a 7-eket, mert a jellemrajzoknál sajnos nem tudtam megfelelően
elhelyezni azokat. Így részint kihagytam azokat. Mindössze a szerencse és vallásossághoz tudtam minimálisan
hozzányúlni, nehogy téves összefüggéseket hozzak. Ezért szeretnék kérni egy kis segítséget a 7-ek mélyebb
értelmezéséhez. Előre is nagyon szépen köszönöm.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 15. 15:21 | Válasz erre | #254
wow Ezoboy !
Ez aztán az önbizalom :
..."90-95%-os arány"...
...."már több mint 10 ember"... -írod.
Nem félsz attól, hogy -ugyan elhivatott- de mégiscsak amatőrként esetleg még árthatsz is egy félresikerült numerológiai
diagnózissal?
A 3 hármasod meg egyáltalán nem biztos, hogy a jó képességre és a tanulásvágyra utal.
Shift pl. azt írja :
"Általában valaki akkor nagyon precíz, ha nincs 3-asa. Ahogy növekszik a 3-asok száma, úgy növekszik a különböző (főleg
a műszaki jellegű) tudományok iránti érdeklődés és persze az ezzel együttjáró, "a káoszt is átlátom" típusú lezserség,
lustaság, hanyagság is."(39-es)
üdv
o.

© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 15. 16:27 | Válasz erre | #255
Kedves Ezoboy!
Nagyon örülök annak, hogy ennyire belelkesedtél e numerológiai módszer iránt, ám - mint sok minden
másban - a kellő körültekintés itt sem nélkülözhető. Egy jó elemzéshez nagyon sok olyan további ismeret
szükséges, amire itt legfeljebb utaltam. Bizonyára megvannak Benned azok a képességek, melyekre
alapozva magas szintre fejlesztheted majd a numerológiai tudásodat, de ez nem megy egyik napról a
másikra. Ehhez nem 10, nem 100, hanem sokkal több olyan jellemrajzot szükséges készíteni, melyeket
utólag külön - tanulási szempontból is - elemzel. Nagyon sok összefüggésről nem tudtam még szólni,
igaz ezek egy részét ki-ki maga is feltárhatja, megint csak sok befektetett munkával. És, ismétlem, egyéb
irányú ismeretekre is szükség van, mivel minden mindennel összefügg. Mindazonáltal én mégse
beszélnélek le arról, hogy foglalkozzál vele, csupán vedd mindezt figyelembe. Tekintsd valami játéknak,
ami előbb-utóbb komollyá válik. Legyen egy elkészített jellemrajz számodra és az érintett számára is
egyfajta ismeretszínesítő anyag.
Olivia mellesleg zseniálisan reagált, láthatóan ő is sokat foglalkozik a módszerrel. Való igaz, hogy 333 és
9 kombináció esetén az ember műszaki érdeklődése igen intenzív, nagyon szereti a népszerűséget. Ezért
lehet az, hogy a Forma 1-es autóversenyzők jelentős részénél ez a kombináció érhető tetten. Emellett sok
híres tudós is rendelkezik ilyen táblarészlettel, és persze politikusok, előadóművészek is. A sok hármas
erősen csábít a lezserség és felületesség irányába, ám a 8-asok ennek enyhítésében segítségül hívhatók.
Neked 88-od van a számtábládban, tehát jó lehetőséged van egyensúlyozni. Feltéve ha éppenséggel nem
hajtasz keményen valamilyen cél felé, mert akkor a 8-asok rezgése egészen más irányba visznek: a minél
előbb a célba érni elvet erősítik. Most ennyit, a többit majd később, amikor külön Veled fogok
foglalkozni. Üdv,
Shift
Válasz 'Ezoboy' üzenetére (#253)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 15. 16:31 | Válasz erre | #256
Olivia!
Válasz 'olivia' üzenetére (#254)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 15. 16:53 | Válasz erre | #257
Kedves Easy!
Nem hiszem, hogy lenne okod parázni, pláne 77-sel. Hová sietsz? Az idő múlását nem tudod módosítani,
és Neked a sors jövőre tervez nagyobb változást... Különben is, amit erővel akarsz, az erővel áll Neked
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ellent, amit viszont megértéssel fogadsz el, az Téged is elfogad és segít... Természetesen megcsinálom a
kért újabb elemzést is. :-)
Válasz 'Easy' üzenetére (#251)
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 12:43 | Válasz erre | #258
Szia Olivia!
Köszönöm, hogy segítesz, hogy nehogy elszaladjon velem a ló. Ámbátor sziveskednék megjegyezni egy aprócska hibát az
érvelésedben. Ezt Shift látja biztosan és a válaszában meg is találtam a bizonyosságot rá. Ugyanis Te értékítéletet vittél
bele az üzenetetbe és magadban máris kialakult egyfajta kissé, hangsúlyozom kissé lefitymáló magatartás felém. Nem
akarok ezzel ugyanabba a hibába esmi mint Te ezért nem is állítok rólad semmi nemű minősítést, csupán megjegyeztem,
hogy oda kellene figyelned erre is. Ugyanis csak akkor értheti meg az egyik ember a másikat, ha ismeri. És! Csak akkor
ismerheti az egyik ember a másikat teljes valójában, ha Ő maga az az ember. Ha ugyanazokon -nem hasonlón - ment
keresztül és tapasztalt meg mint az az ember. Ezért nyilván nem is alkothatok Én sem rólad átfogó képet magamban, mert
Én sem ismerlek Téged, sajnos, mert, ha ismernélek, akkor megérthetnék mindent amit Te gondolsz. És mint mondtad is
sok a 3-om, ámbátor ugye Nekem feladatom is ebben az életben is, hogy az egyensúlyt elérjem a jellememben. Tehát ,
ismételten csak köszönni tudom neked és Shiftnek, hogy rávilágítottatok arra amire oda kell figyelnem. Mert hiszen
mindig kapunk jeleket, amikre oda kell figyelnünk és most Te és Shift kaptátok a közvetítő szerepet Isten felől. További
szép napot.
Válasz 'olivia' üzenetére (#254)
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 12:52 | Válasz erre | #259
"Bármit megtehetsz, mi másnak s neked nem árt!"
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 13:06 | Válasz erre | #260
Ezoboy
Lehet, hogy az én hibám, de nem mindent értek a (mostani ) leveledből, van ami kicsit rébuszos, segítene ha nyíltabban
fogalmaznád.
Nem akartalak bántani.
Tény az, hogy tegnap este megfedtem magam, mert valóban kissé “lefitymáló magatartás “ áradt a levelemből.
Gondolkoztam azon, hogyan lehetne “”segíteni”” a fejlődésedben, -már amennyiben nem zavar, hogy segíteni szeretnék.
Gondolom igazán Shift tud majd irányokat mutatni, de az jutott eszembe, hogy gyakorlásképpen megcsinálhatnád az én
elvileg –mostanában készülő számtáblámat. Beírod ide, s mikor Shifté is kész lesz, össze tudod majd hasonlítani a Te
gondolataiddal. (Ilyen még úgysem volt itt)
……Hmm? …..Mit szólsz?
olivia:1962. 03. 29.
Persze bármilyen más születési dátum megfelelne, (nem magam akarom preferálni) de éppen most ez aktuális Shiftnek…
…
Üdv
o.
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 13:44 | Válasz erre | #261
Szia Olivia! :)
Köszönöm a megértésed. Tudom, hogy még "csak" 20 éves vagyok, de sokat megéltem. Nyilván Te is nagyon sokat
megéltél már mert 22 évvel többet töltöttél a mostani testedben, mint Én a jelenlegiben. Én már gyökeresen más életet
élek mint korombeli emberek és az úgynevezett "átlagemberek", egyébként az átlagember is minősítő ezért inkább a
hétköznapi szót használom. Szerintem ez sokkal jobb. Hétköznapi abban az értelemben, hogy miként szemléli a világot.
Számomra megadatott a lehetőség, hogy már gondolkozzak is, ne csak elfogadjam a dolgok menetét. Úgy is mondhatnám,
a megvilágosodás első szele már megcsapott. Úgy élek, hogy mindent átgondolok, mindennek a miértjére vagyok kíváncsi,
tudni akarom, hogy mi miért van úgy, ahogyan. Persze ezt úgy teszem, hogy semmit sem siettetek, erőltetek, hagyom a
folyó folyását, tapasztalok. Így egy végtelenül könnyű élet kialakulása nyílik meg előttem, a szemléletmódot tekintve.
Hiszen azért vagyok itt ezen a földön, hogy tanuljak. Mindenből és mindenkor. Mi más dolgom is lehetne hát a
gondolkozáson és tapasztaláson, elfogadáson kívül. Mindent elrendeztek vagy elrendeztem már a testi születésem előtt.
Csak fel kell ismerni. Onnan már könnyű. Persze, ha az ember el tudja ezt fogadni. A szenvedést ugyanúgy mint az
örömöt. A van-ság fogalmát megérteni. Szeretnék neked ajánlani egy könyvet: Deepak Chopra-A Mágus útja c. könyve.
Letölthető "www.mek.iif.hu" a oldalról. A mondanivalója hűen tükrözi az Én világnézetemet. A jellem rajzodat sajnos
leghamarabb csak jövő héten hétfőn tudom felrakni, mert csak akkor jutok internet közelébe, addig is szives türelmedet
kérem. Legyen kellemes, boldog, szeretetteljes napod és hétvégéd. :)
Válasz 'olivia' üzenetére (#260)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 14:01 | Válasz erre | #262
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Kedves Ezoboy (és Shift)
Örülök, hogy tisztáztuk s akkor hétfőn!!
Shift kedves, ha addig elkészülnél is kérlek tartsd vissza a beírást, hadd jöjjön előbb Ezoboy.
Na ez megint olyan amit még nem kértek :))
Jó hétvégét napocskásat, derűset! Mindnyájatoknak!
o.
© Easy (195.199.15.77) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 16. 14:41 | Válasz erre | #263
Kedves Shift! Hajjajjj, para van, para. És pont az a bajom, hogy MÚLIK az idő. Viharos gyorsasággal... Erre sem ér
ráparázni? Biztos nem... Köszönöm a segítséged mindenesetre.
Válasz 'Shift' üzenetére (#257)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 17. 19:27 | Válasz erre | #264
Olivia és Ezoboy!
Nagyon érdekes párbeszéd alakult itt ki kettőtök között, melyben egyfajta fokozott érzékenységet is
vélek felfedezni. Ez nagyon jó, mert arról beszél, hogy nem közömbös számotokra a numerológia. Olivia
kérésének amúgy is eleget tettem volna, mert elfoglaltságaim nem tették lehetővé, hogy elkészítsem a
jellemrajzokat. Holnap viszont külföldre utazom egy szűk hétre, így további jó pár napig még várt volna
a dolog amúgy is. Olivia, szerintem elegendő, ha Ezoboy e-mailben küldi el Neked a jellemrajzot, s ha
majd én is elkészítettem, akkor egybevetheted a kettőt.
Shift
© Viva (80.98.152.139) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 18. 16:04 | Válasz erre | #265
Kedves Shift!
Jó utazást kívánok :), s remélem feltöltődsz kellő energiával!
© Ezoboy (145.236.54.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 19. 21:55 | Válasz erre | #266
Kedves Olivia! :)
Elkészítettem a jellemrajzod, de Shift kérésének eleget szeretnék tenni, ugyanis úgy vélem neki, mint a forum vezetőjének
joga van ilyet kérni, akár utasítani is. Sajnos nem tudom az E-mail címed, de ha elküldenéd a kabalala@freemail.hu címre
hálás lennék. Ez az én címem. Sajnos nem biztos, hogy holnap be tudok jönni, de megpróbálom. Megértésed előre is
köszönöm. :)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 20. 09:55 | Válasz erre | #267
Ezoboy!
(Ugyan nem érzem,hogy Shift utasított, -vagy utasítana is bárkit -Ő inkább olyan jófajta moderátor:)- de belátom, hogy a
többiek esetleg unhatják a beszélgetésünket.:))
Bár: változatlanul úgy látom, jobb lenne, ha mindenki olvashatná mindkettőtök elemzését -nemcsak Shifét- én ugyanis
szerettem volna kimaradni az esetleges tévedéseid bírálatából. Asszem nem lehet, hiszen én tudhatom leginkább milyen is
vagyok.:) Hát akkor küldöm a megadott kabalala címedre a sajátom.
Üdv
o.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 23. 14:30 | Válasz erre | #268
Tekintettel arra, hogy Ezoboy vállalkozott arra, hogy olivia numerológiai jellemrajzát elkészítse, így elkerülve az egyfajta duplikációt - ebben az esetben egy másik megközelítésben készítem el a saját
verziómat. Úgy gondolom, hogy a különböző megközelítések alapvetően nem lesznek ellentmondásban
sem egymásal, sem pedig a valósággal. Már ha egyáltalán van olyan, hogy valóság...
olivia
Numerológiai jellemrajz
1962. március 29. (csütörtök) 10:00
Rendkívül kifinomult érzékkel megáldott nő, akihez különösen vonzódnak az emberek. Könnyen szót
ért mindenkivel, nagyon jól érvel, és hitelesen tud az emberek között közvetíteni. Óriási bioenergetikai
potenciállal rendelkezik, ezért nem egy esetben olyan emberek is igyekeznek a környezetében
tartózkodni, akik terhére vannak. Ennek biztos jele az, ha társaságban váratlanul vagy érthetetlen okok
miatt hirtelen kellemetlenül érzi magát. Segítőkész, és néhányan meg is próbálják kihasználni, de
alapvetően képes átlátni az ilyen helyzeteket. Míg másokat segít, hasznos tanácsokkal lát el, addig
önmagát illetően egyfajta állandó bizonytalanságban van. Nehezen szánja el magát a változtatásokra,
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főként azért mert nem biztos a megoldások helyességében és gyakran önmagában sem. Mindenképpen
szüksége van egy olyan környezetre van szüksége, ami segíti őt a célok megfogalmazában, és a
végrehajtásban pedig erkölcsileg támogatja. Óriási energiáit ugyanis ebben az esetben képes leginkább
hasznosítani, egyébként céltalannak tűnő szétforgácsolódás érzete emészti. Ez utóbbi számára
semmiképpen sem ajánlatos, mert egészségének és szervezetének lassú aláaknázásához vezethet.
Érthető tehát, hogy egy határozott, de mégis megértő társra van igénye, aki a megfelelő időben képes
átjuttatni őt a nehéz helyzeteken. Ilyen helyzetek 23 éves korától kezdve szép számmal fordultak elő az
életében. Energetikai ciklogramja 6 éves periódusokkal jellemezhető, melynek csúcsai 4-5 éves korától
kezdve 6 éveként követik egymást. Legutóbb tehát 40-41 éves korában volt egy ilyen energetikai csúcs,
amit - mint mindig - viszonylag erős visszaesés követett, ám energetikai szintje ekkor sem csökkent az
átlag(embereké) alá. Olivia számára különösen megfontolandó, hogy minden ember a saját sorsának
alakítója, ezért ne vállalja magára aránytalan mértékben szűkebb környezete problémáit. Még a
gyermekeknek is maguknak kell majd az életben minden problémát megoldaniuk. Minél tovább tesszük
ezt mi helyettük, annál később fejlődik ki az életképességük...
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 50%, szimbólum: krokodil
Olyan ember, aki - miután kiválasztott egy utat -azt meggyőződéssel járja. Ilyen emberek például a
szerzetesek.
-------------------------------------------------------------------------------olivia fia
Numerológiai jellemrajz
1992. május 8. (péntek) 07:00
A szüleihez erősen kötődő, nagyon tehetséges gyermek. Könnyen nevelhető, szófogadó, ám frusztrált
helyzetben rövid időre képes megmakacsolni magát. Érdeklődési köre széles, de képességeit leginkább a
tudományok és a művészetek területén tudja majd kamatoztatni. Rejtett képessége van a kudarcok
kezelésére, ám egy túlontúl oltalmazó családi környezet ezt vissza is fejlesztheti. Bár sorsa alapvetően
nem lesz küzdelmes, mégsem árt, ha felkészül az élet igazságtalanságaira. Ez utóbbit főként az
indokolja, hogy emberi jósága, felelősségtudata az átlagnál érzékelhetően nagyobb, ezért hajlamos arra
építeni, hogy mások is ilyenek. Kemény döntésekkel járó vezetői feladatokat semmiképpen sem
ajánlatos majd vállnia, mert az - bár alapvetően jó a betegségekkel szembeni ellenálló képessége egészségének károsodásához vezethet. A partner és a saját család fontos lesz számára. Személyisége 25
éves korára véglegesül.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 34%, szimbólum: jogar
Olyan ember, aki eredendően képes együttműködni a természet szellemével. E holdnap szülöttei között
sok a mágus vagy szent ember.
-------------------------------------------------------------------------------olivia lánya
Numerológiai jellemrajz
1994. június 14. (kedd) 10:08. Párizs
Kifelé nagyon nyitott, érdeklődő gyermek. Az átlagnál erősebb temperamentuma és nehezen fékezhető
szabadságvágya, meggondolatlansága még felnőtt korában is okozhat kellemetlen pillanatokat a
szüleinek. Nagyon jó, szinte elnyűhetetlen testi adottságokkal rendelkezik, amivel kiemelkedő
sportteljesítményeket produkálhat. Ha úgy tartja szükségesnek szellemi és fizika tevékenységet
egyaránt szívesen végez, és az életben minden helyzetben képes lesz megtalálni a céljainak eléréséhez
szükséges megoldást. Az ilyen emberekre szokás mondani, hogy a jég hátán is megél. Ehhez és úgy
általában nagy szüksége lesz a megfelelő partnerre, melyet könnyen talál magának. Számára a család
kezdetben nem fog élvezni mindenek előtti prioritást. Anyai örökségnek köszönhetően nehezenen
változtat, és ez a nézeteire is érvényes. Személyiségének fejlődése két jelentős állomást mutat, melyből
az első 25 éves korában, a második pedig 34 évesen következik be. valójában ekkor válik felnőtté.
Holdállás szerinti jellemzés
Megvilágítottság: 24%, szimbólum: daru
Olyan ember, aki eredendően hordozza magában a kozmikus energiákat, ami legfőképpen a kimondott
szó erejében nyilvánul meg nála.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 23. 14:33 | Válasz erre | #269
Köszi a jókívánságokat, Viva, így is volt. Sok érdekes információt hoztam magammal, ezek között
kifejezetten numerológiai vonatkozásúakat is. "Véletlenül" úgy adódott, hogy még a repülőgépen is
végig erről volt szó a mellettem ülőkkel, sőt elemzéseket is készítettem. Üdv,
Shift
Válasz 'Viva' üzenetére (#265)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 23. 14:36 | Válasz erre | #270
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Kedves Ezoboy!
Köszönöm, hogy ennyire figyelemmel voltál kérésemre, ami természetesen nem utasítás volt. (Ilyet
semmiképpen sem tennék.) Most, miután elkészítettem olivia jellemrajzát, csupán rajtatok áll, hogy
kiteszitek-e ide a tiédet is. Bár szerintem az is "működik". :-)
Válasz 'Ezoboy' üzenetére (#266)
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 23. 14:48 | Válasz erre | #271
Először is üdvözlet Mindenkinek!
Kedves Shift!
Mindig is érdekelt a számmisztika, így neten böngészés közben találtam rá az Ön forumjára. Ha lehet néhány kérdést
tennék fel a témával
kapcsolatban:
1. Érdekelne a saját ellemzésem, nem tudom itt adjam-e meg...
2. Milyen "előjel", -ha egyáltal az-e -, ha a szül. dátum ugyanaz?
Természetesen a név már nem egyezik meg...
Milyen tekintetben érdemes meg nézni? Csak párkapcsolati szempontból nézitek vagy volt már szimpla baráti kapcsolatok
elemzése is?
Üdvözlettel,
Kid
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 23. 16:21 | Válasz erre | #272
Kedves Kid!
Először is - szíves engedelmeddel - tegeződnék, ahogyan itt tesszük valamennyien. Kérdésedre a
következőket tudom válaszolni:
1. Többnyire olyan elemzéseket készítek, amit a fórum nyilvánossága előtt előzetesen ki-ki felvállal.
Mindezt bármiféle ellenszolgáltatás nélkül, hiszen ez egy kölcsönös lehetőség számunkra:
mindegyikünk tanul(hat) belőle. Kivételesen természetesen e-mailben is meg tudom küldeni, de abban
az esetben mindez csupán egyéni célokra szűkül le, azaz csorbul az eredeti szándék. Senkinek nem
kötelező itt a szükségesnél nagyobb mértékben kiadnia önmagát, ezt tiszteletben tartom. Ha olvasgattad
itt a jellemrajzokat, akkor Te is rájöhettél arra, hogy ritkán minősítek valakit vagy valamit úgy, hogy
rossz vagy jó. Minden dolognak, minden egyes számnak a lehetőségeit kell nézni, mert önmagában azok
sem jóvá sem pedig rosszá bennünket nem tesznek. Ilyen körülmények között tehát senkinek sincs mit
szégyellenie a saját jellemrajzában.
2. Amikor ketten ugyanazon a napon születnek, az egy nagyon érdekes helyzet, ám valójában semmivel
se több vagy kevesebb annál, mintha ez nem így lenne. Mindig a találkozás maga az, ami üzenet
mindkettejüknek, hiszen a sorsuk bőven alakulhatott volna úgy, hogy soha nem is találkoznak az
életben. Attól, hogy ugyanazon a napon születtek, még nem teljesen egyformák, hiszen végeredményben
a sorsát ki-ki maga alakítja, továbbá - ezzel összefüggésben - a belső alkímiájuk tejesen elérően
működhet és valószínűleg működik is. Egy-egy kapcsolatot sokféle szempontból lehet vizsgálgatni, tehát
erre is van lehetőség.
Várom a reagálásodat, és egyben persze biztatlak is! Üdvözlettel,
Shift
U.I.: Ha Te voltál, aki e-mailben megkeresett, akkor egyben elnézésedet is kérem, hogy még nem
válaszoltam Neked, de közben külföldön tartózkodtam.
Válasz 'Kid' üzenetére (#271)
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 24. 11:41 | Válasz erre | #273
Szia Shift! Megkülönböztetett köszönet a MINDENnek, hogy vagy!;)
Kérlek szépen, gyermekem apjának születési dátuma:
1962.03.06.
talán most választ kapok a miérteimre...
Köszönöm!
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 26. 07:50 | Válasz erre | #274
Örülök kedves Shift, hogy újra itt vagy)))))
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persze annak is, hogy "besárgultam"))))))))))))
Üdv
Na-Ta
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 26. 08:02 | Válasz erre | #275
Shift!
Köszönöm!
Most olvastam végig, -s mivel Ezoboy az elmúlt héten se itt, se privátban- nem jelentkezett, ezért úgy érzem rögtön
reagálhatok is.
A gyermekekét még emésztenem kell, de így első olvasatokra is nagyon sok minden benne : erős találat.
Az enyém: szívencsapott. Valóban a sajátom ( eddigi ismereteim szerint :) ).
Phúúuu, nem is tudok mit mondani.
Mégegyszer köszönöm.
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#268)
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 26. 13:17 | Válasz erre | #276
Sziasztok! :)
Kérlek ne haragudjatok, de múlt héten beteg voltam csütörtökig, legalábbis addig voltak tünetek és nem voltam internet
közelben. Így nem tudtam reagálni. A Shift által Oliviára leírtak érdekesek. Igaza volt neki, tényleg más megközelítesben
szerepel. Shifthez lenne annyi kérdésem, hogy milyen módszer alapján írta ki Olivia számait, mert nekem valahogy nem
teljesen ezek jöttek ki. Itt van az általam használt számolás:
1962329------1,22,3,6,99
32-----------2,3
5------------5
31-----------1,3
4------------4
11,222,333,4,5,6,99
Talán azért lehet, mert nekem csak az évet, hónapot, napot küldte Olivia. Egyébként a fórum legelején leírtak alapján
csináltam. Úgyhogy ezen számsor alapján készítettem az elemzést. Tehát Oliviától is megértést kérek az elemzésem
értelmezésével kapcsolatban. Shifttől pedig némi segítséget szeretnék kérni, hogy neki hogyan jöttek ki a
11,2222,33,5,6,8,9 számok. Bár lehet, hogy a programmal számoltatta ki, ami itt található a forumon. Ha jól emlékszem,
akkor már volt valami hasonló eltérés. Előre is köszönöm. :)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 26. 13:33 | Válasz erre | #277
Kedves Ezoboy!
Shift az a számítást használta amit az általa nyitott fórumban mint első "hozzászóló " vagy fórumgazda annak idején
bemutatott.De a szintén általa felrakott excel "szám számoló" is ugyanúgy működik.
A negyedik sorodtól tévedtél.
Nézz utána!
Üdv
o.
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 27. 18:57 | Válasz erre | #278
Kedves Shift!
Vállalom a nyilvánost elemzést. Örömmel "gurulok" a sorba.
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 28. 01:00 | Válasz erre | #279
Shift drága kérlek szépen két dátum:
1947.01.01.
1947.01.21.
"szorgalmiként" és adalékként: az 1947.01.01. férje 1942.01.01-én született;)
Köszönöm*******
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. ápr. 29. 16:45 | Válasz erre | #280
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Rendben, Csilla, felvettem a listára. Időt nem tudok mondani, de nagyjából láthatod a rám váró
feladatokat. :-)
Válasz 'Csilla' üzenetére (#279)
© teca (212.92.3.253) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 01. 16:55 | Válasz erre | #281
Kedves Shift!
Nagyon örülök, hogy rábukkantam erre a rendkívüli oldalra, engem is nagyon érdekel a numerológia, de eddig sajnos nem
volt időm olyan mélyen beleásni magam, hogy ki tudnám elemezni a számaimat. Amennyiben lehetséges, kérlek a
következő számokat nézd meg: az enyém: 1964-03-27 a férjemé pedig 1956-11-07- A fiam adatai: 1985-01-10, a lányomé
pedig 1987-12-02. Tudom, hogy nem rögtöm lesz válasz, de mindenképpen köszönöm, ha tudsz vele foglalkozni. üdv.Teca
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 02. 20:34 | Válasz erre | #282
Kedves Teca!
Nagyon örülök, hogy megtaláltál, és köszöntelek itt e fórumban. Mint láthatod, már fel is vettelek a
jellemrajzra várók listájára, és remélem, hogy nem kell nagyon sokat várnod. Addig is nagyon szívesen
látunk itt, és nyugodtan kapcsolódj be a beszélgetésekbe!
Üdv,
Shift
Válasz 'teca' üzenetére (#281)
© Ezoboy (195.199.2.109) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 11:20 | Válasz erre | #283
Szia Olivia! :)
Köszönöm a segítségedet, rátaláltam a hibára. :)
Elég nagy baj, hogy ilyet megengedtem magamnak, de tanulok a hibáimból. :)
Válasz 'olivia' üzenetére (#277)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 12:47 | Válasz erre | #284
Kedves Shift!
Most találtam rá erre a honlapra, és nagyon örölök neki. Tulajdonképpen nem a saját vagy a párom jellemrajzát
szeretném megismerni, hanem azt szeretném megtudni valamilyen módon, hogy ketten együtt képesek vagyunk e az
életre. :) Ebben esetleg tudnál nekem segíteni? Nagyon sokat segítenél vele. Köszönöm szépen a válaszodat előre is. Szilvia
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 14:51 | Válasz erre | #285
Kedves Szilvia!
Köszöntelek, és örülök, hogy idetaláltál Te is, hiszen - mint tapasztaltad - nem egyszerű út vezet ide.
Remélem, hogy hasznos dolgokkal ismerkedhetsz meg nálunk. Konkrét kérdésedre azt tudom
válaszolni, hogy igen, ez a módszer alkalmas arra, hogy feltárja a párkapcsolati síkon adódó
sajátosságokat. Természetesen ehhez mindkét fél születési dátuma szükséges. A kapcsolat jósága a
hasonlóság és a komplementeritás (egymás kiegészítésének tulajdonsága) elvének megfelelő arányán,
harmóniáján alapul a legtöbb esetben. Elemzéssel erre elég konkrét útmutatást kaphatunk. Üdv,
Shift
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#284)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 15:31 | Válasz erre | #286
Kedves Shift! Köszönöm válaszod. Esetleg van arra mód, hogy kérjek tőled egy elemzést erre vonatkozóan, nem
nyilvánosan?
Üdvözlet, Szilvia
© pepita (81.182.197.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 21:05 | Válasz erre | #287
Kedves Shift!
A honlapra én is most akadtam rá,és beleolvasgattam,hát szuper!Nagyon ritkailyen honlap a neten.A numerológiáról
nagyon keveset tudok:-(
Pár éve már,hogy kialakult bennem egyfajta "kódolás"a mindennapi dolgokkal és emberekkel
kapcsolatban.Pl.:megismerkedem egy szimpatikus emberrel,aki felkelti az érdeklődésemet,mert úgy érzem fontos
dolgokra vezetett rá,akkor elöbb-utobb megkérdezem mikor is van a szülinapja,évszámmal együtt.Ezekből a számokból
kétjegyű számot kapva már valamennyivel jobban látom azt az embert.Hozzám viszonyítva is,jelleméhez is.De a saját
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benső kérdéseimre választ egy éppen megpillantott számmal kapok választ,mert hát véletlenek ugyebár nincsenek:-)
Mondjuk én alapszámoknak a tarot nagy arkánumát használom "számilag".Hogy ez gondolkodás mennyire áll messze a
numerológiától ,azt nem tudom,de szeretném,ha elárulnád,én mindenesetre nem tudok leszokni róla,ugyhogy
marad.Talán közel állnak hozzám a számok,vagy nem tudom mi is okozta ezt,de az tény,hogy egy szülinap,telcsiszám
nehezebben megy ki évek alatt a fejemből,mint egy vezetéknév,olykor keresztnév.Pedig nem vagyok matekzseni,sőt!!:-)
Köszönöm. Pepita
© ildi (195.46.94.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 03. 22:03 | Válasz erre | #288
Sziasztok!
Nagyon érdekel a numerológia, bár túl sokat nem tudok róla. Szeretném megkérdezni, hogy el lehetne - e készítettetni az
én elemzésemet is.
1983.8.14-én, 23.30-kor. születtem. Köszönöm
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 11:53 | Válasz erre | #289
Természetesen van erre is lehetőség, Szilvia, írjál nekem az email-címemre (shift@nab.ru).
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#286)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 11:54 | Válasz erre | #290
Kedves Pepita!
Örömmel üdvözöllek a fórumon, és érdeklődve olvastam a számokkal kapcsolatos élményeidet. Úgy
gondolom, hogy az, amiről írtál egyáltalán nem áll messze a numerológiától, minthogy annak számtalan
változata működik. Nagyon sokan éppen a Tarot kapcsán jutnak el oda, hogy felfigyeljenek a számokra,
hogy megtapasztalják azt, hogyan üzen számokba kódolva a Mindenség. Hajo Banzhaf könyveiben (pl. A
Crowley-Tarot) találkozhatunk ahhoz hasonlóval, amit Te is használsz. Nem hiszem, hogy bármi miatt is
le kellene "szoknod" erről, minthogy a saját tapasztalataid valószínűleg már kellően cizellálták a
technikát, ily módon egyre többet és többet tudsz egy-egy szám jelentéséről. Minden numerológiai
módszer és technika jól alkalmazható, fontos azonban azt tudni, hogy a különböző módszerekben alapul
vett számértelmezéseket sohasem szabad egymás között keverni! Az a numerológia, amit én használok
nem áll közvetlen kapcsolatban sem a Tarot-val, sem a Kabbalával sem pedig más, planetáris alapokon
nyugvó módszerekkel. Számomra mindeddig ez bizonyult egyre többet és többet feltáró, sok mindenre
választ adó útnak. Üdvözlettel,
Shift
Válasz 'pepita' üzenetére (#287)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 11:58 | Válasz erre | #291
Szia ildi!
Köszöntelek, és örülök érdeklődésednek. Persze, megcsinálom a te elemzésedet is, csak elég sokat kell
rá várnod, mint láthatod is. Üdv,
Shift
Válasz 'ildi' üzenetére (#288)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 12:04 | Válasz erre | #292
Kid, ahhoz, hogy elemzést készítsek, kellene ám a születési dátum... ;-)
Válasz 'Kid' üzenetére (#278)
© pepita (81.182.197.12) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 17:51 | Válasz erre | #293
Kedves Shift!
Köszönöm szépen a válaszod,nagyon megnyugtató volt.Igazolást kaptam valamire amit úgy azért eddig is sejtettem,hogy
az én másoknak különös számkódolásom egy megfelelő közegben már nem is olyan hülyeség:-)
Pepita
Válasz 'Shift' üzenetére (#290)
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 04. 18:41 | Válasz erre | #294
Kedves Shift!
Én annak idején elküldtem még e-mailben az adatokat és egy kisebb hozzáfűzést is, de elküldöm még egyszera biztonság
kedvért.
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Kid
Válasz 'Shift' üzenetére (#292)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 12:28 | Válasz erre | #295
Easy! Hovatovább már egy meglehetősen tartalmas önálló Easy-dossziéval rendelkezem, de - miután
korábban írásban, nemrégiben pedig személyesen tettem ígéretet - most megint visszatérek rád. A
könnyebbség kedvéért az eddigieket is megismétlem, s ahol azokhoz kiegészítéseket fűzök, azt piros
színnel teszem. Ezen túlmenően, ami a piros elválasztóvonal alatt olvasható, az is teljesen új.
-------------------------------------------------------------------------------Easy
Numerológiai jellemrajz
1977. november 20. (vasárnap)
Meglehetősen határozott és erős jellem, némi hatalmi vágy kíséretében. A hazugságot és a képmutatást
nem viseli el sem önmaga sem pedig mások esetében. Képes szembenézni és másokat is szembesíteni az
igazsággal, bizonyos esetekben már-már a kegyetlenséggel határos mértékben. E jellembeli erősségnek számtalan egyéb mellett - az az egyik legértékesebb vonása, hogy kellő tartalékkal rendelkezik született
jellemének szükség szerinti átalakításához. Nagy belső energiákkal rendelkezik, fizikai terhelhetősége
jó, a fizikai munkavégzés számára nem jelent problémát. Ezeket a tulajdonságokat szülői örökségként
hozta (a 2-es anyai, a 4-es pedig apai ágú örökség). A családhoz, illetve a szüleihez való kötődése erős.
Általában megértő és segítőkész. Bizonyos helyzetekben azonban átmenetileg képes rendkívüli
keménységet, ridegséget tanúsítani. Vezetői pozíció ellátására alkalmas. Szerencsés embernek született,
tehetséggel megáldva. Nagyon precíz és rendszerető, ami akár tisztaságmániába is csaphat. Az
átlagosnál mérsékeltebb temperamentumú, ami a partnerkapcsolataiban okozhat kisebb problémákat.
Ezek a problémák akkor hidalhatók át nehezen, ha partnerének jóval erősebb a temperamentuma (mint
például a két első barátja esetében.) Különösebben nem kedveli az emberek társaságát, a népszerűség
számára terhet jelent. Önértékelése és célorientáltsága fejlett, a világról alkotott képében a dolgok
szellemiségének fontos szerepe van. A változtatások nem esnek nehezére, de megfontolatlanul nem
cselekszik. Életének 28. éve - jelentős események kíséretében - meghatározó, jellemének véglegesülése
ekkor következik be.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 78%, szimbólum: szökőkút
A tradíciók őrzője, energiaforrás, amelyből más emberek is részesülhetnek. Ha foglalkozik önmaga
fejlődésével, akkor rendkívül sok jót tud tenni másokkal. Önzetlen és adakozó, továbbá olyan, akihez
érdemes tanácsért (is) fordulni. Rossz irányú hatások esetén kapzsivá válhat, mert tisztában lévén
energiái értékével, kezdi félteni azokat, pedig ő a kifogyhatatlan forrás, a szökőkút.
-------------------------------------------------------------------------------Easy édesapja
Numerológiai jellemrajz
1943. április 8.
Határozott és erős jellem, amely belső tartalékainak köszönhetően még tovább erősíthető. A hazugságot
és a képmutatást nem viseli el sem önmaga sem pedig mások esetében. Fizika felépítését élsportolói
adottságok jellemzik, ami egy szinte elnyűhetetlen - minden bizonnyal szikár - testet jelent. ezen testi
adottságát azonban belső energiákká alakíthatja, melyek - önemésztő folyamatok eredményeképpen képesek egészségének felmorzsolására, leginkább súlyos és menthetetlen betegségek (rák, infarktus,
agyvérzés) révén. Az átlagosnál mérsékeltebb temperamentumú, aki kedveli az embereket és a
természetet. Jó memóriával rendelkezik, és érdeklődik a tudományok iránt. Rendszeretete
jellemerősségéből fakad, akárcsak a szorgalma és kitartása. Viszonylag korán, már 20 éves korában
felnőtté válik, de egész élete nehézségekkel teli.
-------------------------------------------------------------------------------Easy édesanyja
Numerológiai jellemrajz
1945. november 26.
Rendkívül határozott és erős jellem (már-már kegyetlen) nagy belső energiákkal. A hazugság és a
képmutatás idegen tőle, ezt mások esetében különösen nem tolerálja. Főként szellemi energiatartalékai
lehetőséget nyújtanak számára, hogy jellemében a legkülönbözőbb kívánatos változtatásokat valósítson
meg. Eredendően hiányzik belőle az emberekkel való mély együttérzés, ám - belső munkával - jelentős
mértékű empátiát képes kifejleszteni. Tud magáról gondoskodni, képes egyedül is létezni. A családban ő
viseli a nadrágot. Nagyon jó memóriával és logikai képességekkel rendelkezik. Megérzései jók,
extraszenzorikus érzékeléssel rendelkezik. Szüleihez fűződő viszonya (ami bármikor fejleszthető)
meghatározó az életében. Jellemének meghatározó vonásai már 20 éves korára véglegesültek.
-------------------------------------------------------------------------------Easy bátyja
Numerológiai jellemrajz
1967. május 4.
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Gyenge, meglehetősen egoista jellem, amely belső tartalékokkal nem igazán erősíthető, jóllehet
energetikailag nagyon kiegyensúlyozott. A család és a partner fontos számára, de együttérzést nehezen
tud tanúsítani. Átmenetileg képes nagyon gonosz lenni. Tud magáról és másokról gondoskodni, ám
mégis természetesnek vesz mindent, ami mások részéről érdekében történik. Kifejezetten igényli azt,
hogy elismerjék és fontosnak, nélkülözhetetlennek tartsák. Az átlagosnál temperamentumosabb, a
testiség számára önkorlátozásoktól mentes. Fizikai teljesítőképessége nagyon jó, a kétkezi munkában
kifejezetten ügyes. Logikusan gondolkodik, jók a megérzései. Változtatásokra aránylag nehezen hajlik.
Ha gyermekkorában a szüleivel, különösen az apával való kapcsolatában komolyabb problémák
adódtak, azok jellemének későbbi alakítása szempontjából nehezen leküzdhető gátakat
eredményezhettek. 32 éves koráig azonban még változhat a jelleme.
-------------------------------------------------------------------------------Easy barátja 1.
Numerológiai jellemrajz
1979. június 3.
Középen elhelyezkedő jellem, amelytől egyaránt távol áll az egoizmus és az erős hatalmi vágy. Ebből
adódóan kiváló közvetítő a gyenge és erős jellemű szélsőségek között, más szóval ideális béketeremtő.
Fizikai felépítését illetően sérülékeny, betegségekre hajlamos. Vezetői funkciók ellátásához nem
rendelkezik elégséges energetikai tartalékokkal. Erős jellemű partnerrel nehezen tud együtt élni.
Nagyon temperamentumos, ám ehhez állandó - külső - energiákat igényel. Főként ezért kedveli az
emberek társaságát, a természetet. A család fontos, de a partner még ennél is lényegesebb számára.
Tehetséges ember, nagyon jó memóriával és logikus gondolkodásmóddal. A műszaki és
természettudományok, de különösen az alkalmazott tudományok területén érhet el jelentős sikereket.
Meglehetősen későn, 35 évesen válik igazán felnőtté. Partnerkapcsolati szempontból az erősebb
temperamentum, a gyengébb jellemerő és belső energia jelentett nehezen kezelhető problémákat.
-------------------------------------------------------------------------------Easy barátja 2.
Numerológiai jellemrajz
1983. június 30.
Gyenge, meglehetősen egoista jellem, amely belső tartalékokkal némileg erősíthető. Igen erősen
érdeklődik a tudományok, különösen a műszaki dolgok iránt. Vágyik a népszerűségre, főként ez hajtja
az ember társaságába. Kézügyessége nagyon jó. (Nem ritkán jó autóversenyzők válnak az ehhez hasonló
jellemű emberekből.) Önértékelése fejlett, de folyamatosan igényli azt, hogy az elismerést kívülről is
megkapja. Eredendően tiltakozik minden változástól, ám ez nem egy esetben pontosan ellenkezőképpen
nyilvánul meg: éppen azért változtat, mert szeretné magának bebizonyítani, hogy képes erre. (Ez a
partnerkapcsolatára is igaz lehet.) Jellemének fontos sajátossága, hogy gyakorlatilag képtelen bárkihez
vagy bármihez megfelelően alkalmazkodni, s ez sok probléma forrása lehet. Az ismertség, a népszerűség
számára életelem. Partnerkapcsolati szempontból talán ez volt a legnehezebb eset Easy számára.
Jelleme 30 éves korára véglegesül.
-------------------------------------------------------------------------------Easy barátja 3.
Numerológiai jellemrajz
1985. január 22.
Béketeremtő típus, akire sem az egoizmus, sem pedig az erős hatalmi vágy nem jellemző. Óriási
energiatartalékokkal rendelkezik, mely révén nemcsak önmagán képes eredményesen dolgozni, de
másoknak is nagyon sokat tud segíteni. Ha kell kőkemény és rendíthetetlen tud lenni, ha kell, akkor az
egész világot a keblére öleli. Felelősségtudata nagyon fejlett, hajlamos mások terheit is magára vállalni.
Szüleihez, családjához nagyon erősen ragaszkodik. Tud önmagáról és másokról is gondoskodni.
Tehetséges, céltudatos ember, akinek azonban az életben mindenért meg kell küzdenie. Jellemének
véglegesülése 28 éves korára várható.
-------------------------------------------------------------------------------Easy és Barátja
Partnerkapcsolati numerológiai analízis
Nő: 1977. november 20.
Férfi: 1985. január 22
Ez a kapcsolat alapvetően a hasonlóságok erejére alapozható, miközben a jellemekben rejlő belső
tartalékokat ki-ki olyan irányban hasznosíthatja, hogy az egymás kölcsönös kiegészítésének irányában
hasson. A számtáblákra tekintve már eleve látunk egy hasonlóságot, a eltérés az 5-ös és a 7-es számok
tekintetében erős, ám a kapcsolat ezt előnyére tudja hasznosítani (egymás kiegészítése területén). A
számtáblából közvetlenül nem látszik, és eddig még itt nem is nagyon beszéltem róla, de ennek a
numerológiai módszernek van egy olyan része, amely egy-egy jellem esetében 4 számot külön/kiemelten
értelmez, illetve vizsgál. Ezek a következők: 1. Hasznosítandó szám 2. Küldetésszám 3. Szülői
örökségszám 4. Velünk hozott szám. Anélkül, hogy ezeket most bővebben részletezném, szeretném
hangsúlyozni azt, ami ebben a partnerkapcsolatban fantasztikus. Ez pedig nem más, mint az, hogy a
fentebbi számok mindkettejük esetében kivétel nélkül ugyanaz, és rendre a következők: 28-10-24-6.
Erre szokták azt mondani, hogy a hasonló a hasonlót vonzza, viszont ügyelni kell arra, hogy a "két dudás
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egy csárdában" helyzet ne állhasson elő. Ebben a kapcsolatban egyaránt képes működni a férfi és a női
dominancia, de tekintettel minden más körülményre, minden bizonnyal hatékonyabban működhet egy
férfi által vezetett együttműködés. Ehhez Easynek célszerű lemondania a 1111-ről, konvertálva 11-et 8assá. Ezáltal még jobban közelít kettejük számtáblája, azzal a különbséggel, hogy most már a barátjának
lesz több 1-e. Easy további energiákat szabadíthat így fel, amely erősítheti a közös család létrehozására
irányuló törekvéseket. A jelenlegi helyzetben ugyanis a barátja valószínűleg erősen kötődik a szüleihez,
illetve ahhoz a családhoz. Míg Easy az életben sokat köszönhet a szerencsének is, addig a barátja ezt már
nem mondhatja el. De kettejük kapcsolatában éppen elegendő az egyik fél által behozott szerencse. Easy
barátja logikusan gondolkodik, támaszkodhat az intuícióira. Erre szüksége van kettejük kapcsolatának
is, mivel Easy ezen a területen nem olyan erős. Mindketten nagyjából azonos mértékben megfontoltak,
percízek és rendszeretők, tehát ilyen területen konfliktusok nem várhatók. Mérsékelt
temperamentumuk, a változtatásokkal kapcsolatos rugalmasságuk és azonos jellegű
kommunikativitásuk, szorgalmuk szintén összekötő erőként működhet. Nagyon fontos ebben a
kapcsolatban, hogy a problémákat mindig azonnal meg kell beszélni, azt gyűjtögetni veszélyes. (Arról
nem is beszélve, hogy mindketten azonnal megérzik úgyis, ha valami nincs rendben.) A gondok,
problémák tárolása robbanásszerű kitörésekhez, vagy éppen ellenkezőleg szervezetet károsító tartós
folyamatokhoz vezethet.
Energetikai ciklogram
Most megint egy eddig itt még nem tárgyalt dologról lesz szó, mégpedig egy olyan grafikonról, amely azt
mutatja, hogy egy-egy ember energetikája hogyan változik évről évre. Itt nem egészen azokról az
energiákról van szó, amiket a számtábla mutat, jóllehet erős a kapcsolat. Egyfajta energiamezőként
lehet felfogni, ami mintegy "árnyékként" kísér bennünket életünkben, változó mértékben segítve
dolgaink alakulását. Ebben a változásban 6 vagy 7 éves ciklusok figyelhetők meg. A magasabb szintek a
sikerek szempontjából sokkal kedvezőbbek. Az itt látható ábrán narancs színnel Easy, zölddel pedig
barátjának ciklogramja látható. Easy átlagos energiaszintje valamivel alacsonyabb, viszont a barátja
erősebb ingadozásokat mutat. Alapvetően jól kiegészítik egymást. Csak érdekességképpen említem meg,
hogy kettejük kapcsolatából nagyon nagy valószínűséggel 2006-ban és 2009-ben foganna fiú gyermek.
;-)
Válasz 'Easy' üzenetére (#251)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 12:51 | Válasz erre | #296
Nagyon köszönöm Shift! Elküldtem az születési dátumokat az e-mail címedre. Üdvözlet, Szilvia
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 13:14 | Válasz erre | #297
Oké, köszi, megkaptam, Szilvia. Rögtön bele is tekintettem a két táblába, s máris látható a probléma
egyik lehetséges forrása. De nem kezelhetetlen! Annyit mondok csak így előre, és nyilvánosan, hogy
egyikőtök egy viszonylag ritka tulajdonsággal rendelkezik, ami nagyon sok mindenre nyújt lehetőséget.
Ezzel egyaránt el lehet lehetetleníteni egy életet, de paradicsomivá is lehet változtatni. Akkor miért ne ez
utóbbit választanátok? A többit majd e-mailben. Üdv, Shift
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#296)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 13:15 | Válasz erre | #298
Megkaptam mindkét levelet, Kid, akkor mehet itt a fórumban a válasz?
Válasz 'Kid' üzenetére (#294)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 14:07 | Válasz erre | #299
igen, igen látványosan közeledik mom jellemrajza)))))))))))
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 14:09 | Válasz erre | #300
Ajajj! Hamarosan az is kint lesz!
Válasz 'mom' üzenetére (#299)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 14:56 | Válasz erre | #301
)))))))))Kedves Shift)))
én titokban ilyen névnapi ajándékban reménykedtem))))
de egye kutya, később is örülni fogok neki))))))))))
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 15:21 | Válasz erre | #302
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Köszönöm. Most már kíváncsibb vagyok mint voltam :)
Válasz 'Shift' üzenetére (#297)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 15:42 | Válasz erre | #303
Mom, mondtam én, hogy nem ma lesz?...
Válasz 'mom' üzenetére (#301)
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 15:54 | Válasz erre | #304
Shift, természetesen vállalom.
További jó napot és sikeres érettségit kívánok akiknek aktuális (sajnos nekem is az ).
Válasz 'Shift' üzenetére (#298)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 15:57 | Válasz erre | #305
Persze, hogy nem))))) de a ma nekem csak 16ig tart, ami más esetben nagyon klassz))))
Nem voltam neheztelő, ne hari, ha "olybá" tűnt))))
különben is mom=a türelem minta szobra)))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#303)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 05. 16:43 | Válasz erre | #306
Kedves mom (Na-Ta)! Mindenekelőtt Isten éltessen névnapod alkalmából! Remélem, hogy az
alábbiakban szolgálok olyan információval, amit valamilyen formában tudsz majd hasznosítani. Most
csak egy átlagos termedelmű elemzést készítettem, de ha vannak további kérdéseid, azokra is válaszolok
szívesen.
-------------------------------------------------------------------------------mom
Numerológiai jellemrajz
1971. július 31. (szombat) 17:36
Nagyon erős, határozott jellem, aki képes szinte minden külső ráhatással tartósan szembeszegülni. Az
ilyen jellem már gyermekkorában jelentős útelágazáshoz ér, ahol döntenie kell, hogy meddig érdemes
ezt a belső keménységet fenntartania. Megfelelő környezetben, illetve a neveltetés hatására elindulhat
benne egy olyan folyamat, amely meggyújtja az emberek iránti empátia tüzét, hogy aztán azt egy egész
életen át kifogyhatatlanul táplálja. Ellenkező esetben előbb-utóbb a testi-lelki megbetegedések és nehéz
élethelyzetek rádöbbentik az így választott út járhatatlanságára. Mások segítése, az emberekkel való
együttérzés és felelősségvállalás számára egyáltalán nem teher, hanem éltető elixír. Egy ilyen belső
alkímia ugyanis jelentős mértékben járul hozzá egészségének megőrzéséhez, a betegségekkel és
stresszel szembeni ellenálló képesség megerősítéséhez, a partner- és családi kapcsolatok javulásához.
Számára a makacsság, az értelmetlen szembenállás semmiképpen sem ajánlatos, mert éppen ezt a belső
folyamatot blokkolja. Vezetői pozíció ellátására alkalmas. Szerencsés embernek született, tehetséggel
megáldva. Nyitott, kommunikatív, társaságkedvelő ember, az átlagosnál jóval erősebb
temperamentummal. Számára a partner létfeltétel, és a család is fontos szerepet tölt be, bár ez utóbbi
nélkül is képes teljes életet élni. Tehetséges ember, aki a különböző tudományok (humán és reál
egyaránt), valamint a művészetek területén kiemelkedő sikereket érhet el. A földdel kapcsolatos
tevékenységekhez különösebben nem vonzódik. Lustának semmiképpen sem nevezhető, de a rend és a
precizitás számára nem képez elsődlegességet. Logikusan gondolkodik, intuíciói jók. Képes a gyors és
határozott döntésre, továbbá a kockázatvállalásra is. Önértékelése és célorientáltsága fejlett, a világról
alkotott képében a dolgok szellemiségének fontos szerepe van. Életében két jelentős, jellemmeghatározó
állomás volt, az egyik 20, a másik 29 éves korában.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 62%, szimbólum: szökőkút
A tradíciók őrzője, energiaforrás, amelyből más emberek is részesülhetnek. Ha foglalkozik önmaga
fejlődésével, akkor rendkívül sok jót tud tenni másokkal. Önzetlen és adakozó, továbbá olyan, akihez
érdemes tanácsért (is) fordulni. Rossz irányú hatások esetén kapzsivá válhat, mert tisztában lévén
energiái értékével, kezdi félteni azokat, pedig ő a kifogyhatatlan forrás, a szökőkút.
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 06. 07:41 | Válasz erre | #307
Kedves Shift)))))))
Nagyon szépen köszönöm mind a jó kívánságot, mind az elemzést)))))))
Amit leírtál, az mind úgy van)))))) talán egyet kivéve, a földdel való kapcsolatomat. Nagyon sokáig nem volt bensőséges
életem a földdel, a virágokkal, a fákkal, művészetekkel...stb, de egyszer túlcsordult bennem a "sokaság" a "zaj" a "rohanás"
és csendre, békére vágytam, de olyanra amit nem meditálva teremtek meg. Azóta nagyon szeretek kertészkedni, túrázni,
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egyáltalán a természetben lenni. Addig nem halok meg, amíg nem lesz egy kertes házam)))))
Szívesen élnek a felkínált további lehetőséggel!
Ami a legjobban foglalkoztat, az az önismeret, az "öntudatra" ébredés. Feszít ez a vágy. Nagyon sok felé jártam, és végül is
a legszűkebbet választottam, és most ezen tartok, befelé. Egy ideje itt mocorog az érzés, nagyon szeretnék találkozni az én
"mesteremmel". Persze lehet, hogy azok közé tartozom, akiknek nincs konkrét segítőjük itt és most, de én ezt valahogy
másképp érzem. Ha csak el nem mentem már mellette))))
Szeretnék tisztán látni, "megtisztulni" és segíteni a többieket, vissza, az OTTHONUNKBA
A Na-Ta nickem, megtennéd, megelemeznéd??))
Válasz 'Shift' üzenetére (#306)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 06. 07:58 | Válasz erre | #308
ja, ja és Te sokkal kedvezőbb képet rajzoltál rólam))))) van ám nekem sok kis "rossz" tulajdonságom is........)))))))))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#306)
© Pinky (193.6.32.106) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 06. 10:09 | Válasz erre | #309
Szia Shift!
/annyira az áll a számra hogy Shifty a Pinky után, ne haragudj hogy ezt megemlítem...Hehe/
Én is foglalkozok numerológiával, és érdekelne te hogyan számolod ki, mondjuk mikorra várható gyermekáldás, mert én
ezt úgy próbálom kiszámolni hogy a pár személyes éveit hasonlítom össze, mennyire kedvezőek az ilyesmire (továbbá ki
lehet még különböző tranzitokból következtetni), de ez az energetikai rendszer igencsak érdekelne, ha kicsit ki tudnád
fejteni, leköteleznél..
Üdv, és köszi a választ, akármilyen:
Pinky
© Easy (195.199.15.65) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 06. 11:18 | Válasz erre | #310
Drága Shift!!! Mit mondjak... Teljesen le vagyok nyűgözve!!! Nagyon szépen köszönöm. Remélem, az Easy-akták azért
nem X-akták. Szép napot Nektek!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 08:54 | Válasz erre | #311
Kedves mom (Na-Ta)! Köszönöm, hogy reagáltál a jellemrajzra, a visszacsatolás számomra mindig
nagyon hasznos. Említettem Neked, hogy amit leírtam, az egy átlagos terjedelmű elemzés, ami
alapvetően a potenciális lehetőségeket elemzi, és nem tér ki például a tulajdonságok lehetséges
transzformációira. Azt nem hiszem, hogy kedvezőbb képet festettem volna Rólad, mint amilyen vagy,
legfeljebb nem olvastál a sorok között. De - mint ahogy azt már sokszor és sok helyen elmondtam - egy
jellemrajz nem jó és rossz tulajdonságok felsorolását jelenti, hanem adottságokat, lehetőségeket,
képességeket. Hogy aztán mindezt ki-ki hogyan és mire hasznosítja, az már egyéni döntés kérdése. Mint
ahogy az is relatív, hogy mit tekintünk jónak és rossznak. Mindenesetre nagyon figyelemre méltó az,
hogy önmagadat ennyire képes vagy kritikusan szemlélni, remélhetőleg ítélettől mentesen. Felvetésed
apropóján az alábbiakban folytatom az elemzésedet, megvizsgálva azt, hogy a veled született belső
tartalékok milyen módon képesek különböző jellemminőségeket előállítani. (A Na-Ta vizsgálatára
később természetesen visszatérek majd.)
-------------------------------------------------------------------------------Eredeti (veleszületett) számtábla
11111, 22, 33, 5, 77, 99
Amint az a korábbiakból is ismert, a táblában szembeötlő a sok 1-es, ami az átlagost jóval meghaladó
szellemi energiaszintet jelent. Ez a szellemi energia képes a jellemet kőkeménnyé tenni, de tápforrásul
szolgálhat szinte tetszőleges átalakuláshoz. Egy-egy átalakulás mindig az adott személyen múlik; a belső
munka, a külvilághoz való viszonyulás az, ami ezeket számokat mozgatja a mezőkben.
1. átalakulás
111, 22, 33, 4, 5, 77, 8, 99
Korábban arról is volt szó, hogy megfelelő feltételek hatására megindulhat egy olyan belső folyamat,
ami ezt a nagy belső keménységet elkezdi empátiává transzformálni. Első lépésben végbemegy a 11→8
átalakulás, melynek eredményeként keletkezik egy 4-es. Mi lesz az eredmény? Enyhül a jellem, javul a
felelősségtudat, a másokra való odafigyelés, a segítőkészség, erősödnek a családi kötelékek, rejtett
tehetségek kerülnek felszínre és mindehhez ráadásul javul a szervezet betegségekkel szembeni ellálló
képessége is.
2. átalakulás
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111, 22, 33, 5, 6, 7, 8, 99
Az előző állapottal egyidejűleg (vagy azt követően) valósulhat meg a második átalakulás, amelynek a
lényege a 7→6 átalakulás. Egy ilyen átalakulásnak azonban "ára" van, azaz oda az előbb megszerzett 4-es.
Amikor az égi adományt, azaz a 7-est átalakítjuk földivé, azaz 6-ossá, akkor hirtelen jóval fontosabbá
kezd válni mindaz, ami materiális. Kedvet kapunk a földdel kapcsolatos tevékenységekre, hiszen az
teremti a különböző anyagi javakat, fontos lesz a saját ház, az egzisztencia. Ezzel a 6-ossal tehát
megjelenik egyfelől a szorgalom, hiszen e nélkül lehetetlen mindezt elérni, másfelől viszont megjelenik
a hatalomvágy és a gonoszság is. Ez utóbbiakat persze a 8-as képes lehet ellensúlyozni.
3. átalakulás
1, 22, 33, 4, 5, 6, 7, 88, 99
Miután a jellemben még van elég szellemienergia-tartalék, végbemehet egy újabb 11→8 átalakulás, így
visszanyervén az elvesztett 4-est. Ekkor már csak egyetlen 1-es marad, ami a jellemet a kifinomult
egoizmus irányába viszi el, azaz elkezdi vonzani magához a jót. Ezt persze vissza is adja a
környezetének, mivel már két 8-asa is van. Ez a 88-as egyfelől tehát képes kompenzálni a hatalmvágyat,
az anyagiasságot és a gonoszságot, másfelől az egoizmust. Mindez úgy valósulhat meg, hogy a szervezet
is teherviselő marad. A családi kapcsolatok javulnak, a képességek úgy szintén szellemi és anyagi téren
egyaránt.
4. átalakulás
1, 22, 33, 5, 66, 88, 99
Ám ha az illető mohó és elégedetlen, akkor szeretne még több földi sikert, ezért beáldozza a maradék 7ét, tehát jön megint egy 7→6 átalakulás. De mint tudjuk, ennek ára van, azaz megint elveszett a 4-es,
tehát jönnek a testi betegségek, amit lelki problémák is kísérhetnek, mivel a szellemi energia (1) a
minimumon van. Nő a gonoszság, az irigység, a hatalomvágy, de ez még mindig nem a mélypont...
5. átalakulás
1, 22, 33, 5, 66, 88, 99
A hatalomvágyhoz szükségessé válik a jellem visszakeményítése, tehát erősíteni kell az 1-eseket. Ehhez a
8→11 átalakulás segít hozzá, ám az ilyen irányú átalakításhoz energia kell, azaz elvész a 22-es. És akkor
itt van egy keménységet mutató jellem, ami mögött egy gyakorlatilag védtelen test húzódik meg. A
legkisebb betegség is ágyba dönti, ahol aztán van ideje azon gondolkodni, hogy vajon minderre szüksége
van-e. A 33-66-99 sornak köszönhetően rettentő nehezen képes változtatni a helyzeten, így tartós
problémáknak nézhet elébe. A 7-esek hiánya miatt sorsa egyre nehezebb lesz, ezért hamar eljut oda,
hogy spirituálisan kezdje értékelni a helyzetet. És ekkor már meg is van a megoldás!...
Válasz 'mom' üzenetére (#307)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 10:13 | Válasz erre | #312
Szia Pinky! Tetszik nekem a játékosságod (ami a nickemet illette), no és persze az érdeklődésed is. Azt
hiszem Neked fölösleges mondanom, hogy a numerológiának különböző módszerei és rendszerei
ismeretesek. Az, amit én művelek egyfelől nem planetáris, másfelől nem misztikus alapokra épül. Ebben
a rendszerben alapvetően a Mindenségben foglalt elsődleges információkra, valamint annak
"tömörebb" megnyilvánulásaira, azaz az energiákra támaszkodunk. A dátummisztika nem kifejezetten
tartozik az elemzéseim tárgykörébe, jóllehet nagyon sok közvetett információ áll ehhez is
rendelkezésünkre. Amennyiben a dátummisztika érdekel, úgy én tudom ajánlani Dr. Erich Bischoff
Számmágia - Számmisztika című könyvét (Hermit Könyvkiadó, Miskolc). Amikor Easy esetében a fiú
fogamzásának valószínűségéről szóltam, ott egy ún. energetikai ciklogram alapján tettem megállapítást.
Nem arról volt szó, hogy Easy abban az évben fog gyereket szülni, hanem arról, hogy ha abban az évben
fog megfogannia gyermek, akkor az minden valószínűség szerint fiú lesz. Ez pedig egy olyan egyszerű elv
alapján mondható, hogy ha amelyik partnernek magasabb az aktuális esztendőben a ciklogram szerinti
energiaszintje, az annak megfelelő nemű gyermek fogantatása valószínűbb. Az energetikai ciklogram
kiszámítása nem bonyolult, meg kell szorozni a születési évet a hónap és nap együtteséből álló számmal,
és az így eredményül kapott 6 vagy 7 jegyű szám számjegyei alkotják az évenként váltakozó
energiaszinteket ciklikusan. A ciklus nem a születési évben kezdődik, hanem a nemző-, illetve
fogamzóképessé válás évében. Amennyiben ezt nem ismerjük, úgy lányoknál 12, fiúknál pedig 14 éves
kort veszünk alapul. Példa: A mai napon (2004. május 7.) született gyermeknél 2004x507=1016028.
Lány esetében az energetikai ciklus 2016-ban kezdődik egy 1-es szinttel, majd 2017-ben a minimumra
(0) esik, azután visszamegy az 1-esre, 2019-ben megugrik az átlagosnak tekinthetőt is meghaladva, majd
megint visszaesik minimumra, ezután megemelkedik 2-esre, és 2022-ben eléri a saját maximumát, a 8as értéket, ami csak 1 fokozattal kisebb a lehetséges 9-es maximumnál. Ezután minden kezdődik előlről.
A kiemelkedő események és sikerek szempontjából a magasabb energiaszintű évek sokkal kedvezőbbnek
tekinthetők.
Válasz 'Pinky' üzenetére (#309)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 10:48 | Válasz erre | #313
Easy, nagyon örülök, hogy segíthettem, én magam is sokat tanultam eközben. Shift
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Válasz 'Easy' üzenetére (#310)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 10:55 | Válasz erre | #314
Ez szédületes Kedves Shift)))))))))) Többször elolvastam......amit írtál..... hát igen ez a lecsupaszított valóság... a mai
helyzet: hogy végbement az 1. a 2.,nem régiben a 3.átalakulás is.... és most tartok ott, hogy azt vettem észre magamon,
hogy "kezdek" önző lenni, nem figyelek a szeretteimre, sokszor pénzben számolok.... és ez annyira elkeserített,fusztrált,
diszharmóniát okozott bennem.... mivel valóban elég tisztán látom magam, ezért hamar tudok erre reagálni.. . rögtön
megtettem az ellenlépéseket, amitől kezd visszaállni a "rend")))) én úgy gondolom, hogy annyira erős bennem a segíteni
akarás, és az a sok év ami nem mennyiségben mindinkább minőségben mögöttem van,nem engedi a szolgálatot felcserélni
sem a hatalomra, sem a gonoszságra, sem az önzőségre....
Nyílván kísértések mindig leszenek, de én nem veszem le a szemem a távoli célomról, legyen az bármi könnyebbség itt
ebben a világban. Az én szemem a nem látható, a nem érezhetőt szemléli..... elköteleztem magam, még leszületés előtt egy
nemesebb célért, én ezt így érzem....
Igen, tudom hogy jellemrajz nem felsorolt tulajdonságok halmaza))))) csak a mostani helyzetben, amikor én elég tisztán
látom magam, tűnt sokkal rózsaszínűbbnek))a jellemzésed, nem ítélem el magam, mert tudom a szívem, az érzéseim
tiszták, önzetlenek.......
Nagyon szépen köszönöm amit értem teszel, azt hiszem ha az ember kap nehézségeket, akkor kap hozzá segítséget is)))
talán most úgy hivják: Kedves Shift))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#311)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 11:05 | Válasz erre | #315
Még arra szeretnék reagálni, hogy mennyire érdekes, hogy a fizikai egészség, hogy követi nyomon a lelki egészséget))))
egy-két komolyabbnak ható "betegségem" volt pl. egy légből kapott csípőízületi gyulladás, ami el is múlt, mihelyt
felderítettem a lelki hátterét. Úgy gondolom, mindenkinek nagyon figyelni kellene, ha egy betegség felbukkan az életében,
mert az szerintem mindenképp eltérést jelez a vállaláshoz képest.
Úgy érzem végtelen energiával rendelkezem, csak kisebb pihenők -megfázások- vesznek le a lábamról, mivel túl hajlamos
vagyok túlhajtani magam.
Nagyon érdekes az 5. átalakulás, amiben én most "megint" megláttam a rendet, a circule vitae-t.....senki nem kerülheti el
a fejlődést és mindig van lehetősége változtatni.....újból el kell adni az 1-ekből))))))))))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#311)
© Easy (195.199.15.65) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 13:08 | Válasz erre | #316
Drága Shift! A kép is nagyon édes. Még jelentkezem!
Válasz 'Shift' üzenetére (#313)
© Alma (81.0.85.94) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 07. 16:19 | Válasz erre | #317
Szia Shift! Most találtam rá erre az oldalra, talán tudsz nekem segíteni! Az utóbbi időben két alkalommal is előfordult
velem, hogy vásárláskor pontosan 777 Ft-ot fizettem több apró tárgy vásárlásakor. Néhányan azt mondták, hogy ez egy
fontos üzenet lehet, de senki nem tudja a jelentését. Szerinted mit jelezhet ez, és milyen időintervallumban érvényes az
üzenet? Köszönöm válszodat!
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 08. 06:55 | Válasz erre | #318
Szia Alma! Örülök, hogy idetaláltál, s remélem tudok segíteni. A 7-es szám ebben a numerológiai
rendszerben az "égi adomány" elnevezést viseli, szemben a 6-os számmal, amely "földi adomány".
Korábban ezekről már írtam. Azt talán Te is sejtetted, hogy 777 nem lehet valami kellemetlen üzenet,
hiszen már eleve biztatóbban hat, mint a 666, ami a Bibliából is ismert. Amikor a számok útján üzenetet
kapunk, akkor az mindig arra az élethelyzetere, arra a problémára ad választ, ami éppen akkor velünk
kapcsolatos. Időintervallumot nem lehet az üzenetből meghatározni, minthogy a jelek, az álmok, az
intuitív információk amúgy sem időben behatárolható tartalommal bírnak. Te magad tudod azt
legjobban, hogy mire vártál választ vagy üzenetet, nos ebben kell gondolkodnod az adott esetben is, így
esetleg, ha nagyon muszáj, hozzá tudsz kapcsolni időintervallumot is. Az üzenet jelentése pedig valami
olyasmi, hogy az égiek Veled vannak, segítenek, hogy célodat megvalósítsd. Míg 77 esetén egyszerűen
szerencséről beszélünk, addig 777 esetében már jóval többről: csak menned kell az úton, és hagynod
kell, hogy az célba juttasson. Ingadozni, őrlődni nem szabad, mert az önpusztító.
Még valami érdekeset, sok országban szándékosan választanak 7-esekkel kapcsolatos jelöléseket,
elnevezéseket, bízván a magasról vezérelt eredményekben. Tavaly én is jártam egy helyen, ahol
lefényképeztem egy kaszinót, ami a 777-es nevet viselte.
Válasz 'Alma' üzenetére (#317)
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© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 08. 22:30 | Válasz erre | #319
Szia Shift! Az energetikai ciklogrammal kapcsolatban szeretnélek kérdezni, jól értelmezem-e:
-a ciklus év kezdetét itt is mindig a születésnaptól kezdődően számítjuk?
-az anya alacsonyabb energiaszintű évei esetén kisebb a valószínűsége a gyermek nemzésnek vagy a valószínűség
ugyanakkora mint más években azzal a különbséggel, hogy fiúcska születésére számíthat? Lehet, hogy túl logikázom a
kérdést (négy 5-össel ugye van rá némi esélyem) Megnézve a saját ciklogrammomat örömmel látom, hogy kedvező évekre
számíthatok (és párom is 9-9). Most annyit érzek, hogy valami feszít belülről ami megvalósításra vár.
Ha megengeded még két kérdés, hamár az ötöseimet említettem: ez a szám milyen átalakulást "szokott" véghez vinni és ez
nálam milyen változást hozhatna?
Köszönöm, Gerda.

© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 09. 09:20 | Válasz erre | #320
Nagyon tetszik:D Alma a 777-ről, Gerda 5555-ről érdeklődik.Én és Gyermekem:))))))))))
Nos Shift?
Válasz 'Shift' üzenetére (#318)
© Pinky (193.6.32.106) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 09. 21:27 | Válasz erre | #321
Szia Shift!
Köszi az infót, érdekes volt. Engem tényleg a dátum"misztika" fogott meg inkább, de a te rendszeredet roppant
hatékonynak tartom jóllehet az én természetemtől távol áll, viszont nagyon sokat lehet belőle tanulni és felhasználni.
Köszi a könyvajánlást is! ;)
Volt szó az elmúlásról és meg kell jegyeznem hogy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban; tény hogy fel lehet fedezni
bizonyos (valójában elég jelentős) hasonlóságot születési és elmúlási dátum között, azonban ilyesmi az élet során többször
is előfordul és pusztán a kor alapján -tegyük fel egy 80 éves embernek összecseng az adott időpontban a születési és az
aktuális dátum- mégsem lehet következtetni arra hogy meg fog halni, ez egyáltalán nem biztos.
Én azt hiszem ez Isten dolga nem a miénk és bár a numerológia valamint az egyéb ezoterikus tudományok(!)
hozzásegíthetnek megérteni magunkat és a világegyetemet, -annak rendjét- a végső megoldás nem a mi kezünkben van.
Természetesen mindenkinek szíve joga levonni a mintákból a következtetéseket, én nem ajánlom senkinek hogy ilyesmivel
foglalkozzon, szerintem fölösleges, és óvok mindenkit ettől!
Az élet túlmutat minden numerológián és asztrológián, élvezzétek! :)
Bocs ha esetleg úgy tűnt le akarok valakit torkolni, egyáltalán nem ez volt a célom, remélem nem haraxotok meg.
További jó munkát, és kitartást mindenkinek, mégegyszer is köszi!

© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 10. 06:46 | Válasz erre | #322
Kedves Pinky!
Hozzászólásodra később majd részletesen reagálok. Addig is, kérlek, hogy áruld el nekem, hol volt szó
ebben a fórumban az elmúlás (halál) időpontjának meghatározásáról? Köszönettel,
Shift
Válasz 'Pinky' üzenetére (#321)
© Pinky (193.6.32.106) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 10. 07:16 | Válasz erre | #323
Szia Shift!
Azt hiszem igazad van, a #240-es hozzászólást sikerült túllihegnem; kicsit másra emlékeztem, mindenesetre az
összefüggések fentállnak, jóllehet más kontextusban. Köszi hogy válaszolsz majd, kíváncsi vagyok a véleményedre!
Üdv,
Pinky
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 10. 14:09 | Válasz erre | #324
Gerda, kérdéseidre, azok sorrendjében, az alábbiakat tudom válaszolni (talán másoknak is):
1. Itt olyan nagyon nincs értelme elválasztani a naptári évet, a születés napjától számított esztendőket,
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illetve a biológiai felnőtté válás időpontját. Amennyiben ez utóbbiak az év második felére esnek, úgy a
ciklus kezdetét praktikus a következő év elejétől számítani, egyéb esetben az adott évtől. Kisebb
eltolódások adódhatnak persze, de ez csak akkor lehet kritikus, ha a ciklogramban hirtelen ugrások
vannak. Abszolút pontos számítás nincs, ezért inkább valószínűsíthető megállapításokról beszélhetünk.
2. Magasabb energiaszintű évek esetén a sikerek valószínűbbek, s ebbe nyilván beleértendő a
gyermekáldás is (amennyiben az kívánatos). Alapvetően azonban nem a fogamzóképességről szól ez a
grafikon, arról már sokkal inkább, hogy a partnerek energiaszint-eltérései esetén az erősebb neme
érvényesül a fogamzáskor.
3. Az 5-ös nagyon érdekes szám és nagyon jelentős. Már abból is látható, hogy a táblázat közepén
található. Mindkét átló része, és ezen felül része még egy sornak és egy oszlopnak is. Ily módon
gyakorlatilag minden egyes másik számmal kapcsolatban áll, azok megteremtéséhez és
érvényesüléséhez jelentős mértékben járulhat hozzá. De ezek elnyomásához is! Közvetlenül az 5-ös
egyetlen másik számmá át nem alakul, és egyetlen más számból nem keletkezik. Ez egy nagyon lényeges
tulajdonsága az ötösnek, szemben például az 1-essel. Ilyen tekintetben kicsit hasonló a 3-ashoz és a 9eshez. Az 5-ös képes viszont szimulálni szinte mindegyik őt körbevevő számot, erre az egyik legjobb
példa a 9-es pótlása. Akinek nincs sok 9-ese, annak elvileg nem túl jó a memóriája, azaz sok-sok adatot
nehezen tud megjegyezni. Akinek van viszont 5-öse, az az információhalmazban hamar megtalálja a
logikai összefüggést, és elegendő csupán azt megjegyeznie. Innentől kezdve már bármikor elő tudja
állítani a konkrét információt. A sakkozók egy része ilyen, azonnal és gyorsan képes felismerni a
helyzetet, és több lépésben előre modellezni a lehetséges folytatást. A másik része éppen ellenkező,
nekik sok 9-esük van, így képesek százszámra megjegyezni érdekes partikat. Amikor adódik egy helyzet,
akkor a memóriájából lehív egy hasonlót, és annak tapasztalata szerint teszi meg a lépését. De térjünk
vissza még az 5-ös szerepeire. Az ötös a logika és az intuíció száma, ami az életben való érvényesüléshez
nagyon nagy támogatást nyújt. Az egyén számára az egzisztencia megteremtésének pillére, ily módon a
családban a teherviselés tartóoszlopa. Fontos szerepe van a szellemiség és a temperamentum
kialakulásában, illetve fenntartásában. Tehát egy nagy fegyver a kézben, csak tudni kell vele bánni.
Tudni kell munkára fogni, és nem szabad hagynunk, hogy ellenünk forduljon. Sok ötös esetén az ember
hajlamos magát túlvállalni, hiszen úgy gondolja, hogy ez az ő feladata. De tudnunk kell, hogy mások
terheit nem cipelhetjük mi magunk, mert akkor a fejlődési lehetőségeket vesszük el azoktól. Sok ötössel
nagyon veszélyes dolog morfondírozni, mert abból soha semmi jó nem sül ki. Sok ötösnél fokozottan
érvényes az első gondolat a legjobb elv. Sok ötössel ne pazaroljunk energiát önigazolásra, hiszen aki
nem ért meg bennünket, nem fogad el bennünket, annak úgyis hiába minden igyekezet. Arról nem is
beszélve, hogy az önigazolási próbálkozások túlvariáláshoz vezetnek, s ez megint a lehető legrosszabb út
a továbblépéshez. A sok ötössel rendelkező ismerje el, ha tévedett, hiszen az tulajdonképpen annak
beismerése, hogy már megint túlvariált valamit. A sok ötös valami olyasmi, mint amikor valakinek van
egy nagyon szuper rádiókészüléke, millió gombbal, állítási lehetőséggel, óriási teljesítménnyel. Ha a
kezelőszerveket össze-vissza csavargatjuk, akkor bizony szörnyűségek jönnek ki belőle, s más egy
egyszerűbbel is élvezni fogja az adást. Meg kell tanulni bánni a készülékkel (ehhez tanulni kell
önmagunkat) és akkor mások is örömmel gyűlnek körénk, hogy ők is élvezzék a jobbnál jobb adásokat
(hogy tanulhassanak mindebből).
Válasz 'gerda' üzenetére (#319)
© Alma (81.0.86.111) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 11. 09:08 | Válasz erre | #325
Szia Shift! Köszi a 777-es választ! Sajnos most is arra kellett rájönnöm,hogy tudatosabban kell figyelnem kérdéseimre,
mivel egy csomó mindenen kattogtatom az agyam,nehezebb eldöntenem, hogy mihez kapok segítséget.
A közelmúltban szembesültem egy meditáció kapcsán egy születésem előtt vállalt dolgommal, ami nagy hatással volt rám.
Úgy érzem,még többet kell megtudnom vállalt feladatomról. A születési dátumból lehet feladatokat kiolvasni?
1977.08.20-án születtem. Üdv: Alma
© Bethy (81.182.176.67) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 11. 18:53 | Válasz erre | #326
Kedves Shift!
Elnézést, ha a privát levélben adottakat (a részletesség végett) nem a fórumban írtam le. Valószínű, hogy nem is kellett
volna részletezni, így ezuton is szeretném kérni, az alábbi dátumokat, ha időd engedi. Enyém: 1976. október 23. (04.50), a
férjemé; 1970. július 22.
Érdekesnek találtam az energetikai ciklogrammal kapcsolatos dolgokat, szeretném megkérdezni,hogy amikor egy
családon belül két generáción keresztül nem születik fiú, (de ha meg is megfogann nem tud megmaradni)mennyi köze van
az energiaszintnek mindehez. Köszönettel: Bethy
© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 13:50 | Válasz erre | #327
Sziasztok!
Én is nagyon örülök hogy idetaláltam! Régebb óta érdekeltek a számok... ebben a vonatkozásukban :o)
Kedves Shift! Igazán lenyűgöz amit teszel, jó ilyet látni, és örülök neki, vmint gratula is a kitartásodhoz! :o)
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Természetesen nekem is lennének kérdéseim.. Az itt talált excel táblával megcsináltam az én és a barátom táblázatát.
Sztem érdekes. Azt szeretném kérni, hogy írj rólunk is egy elemzést!
Az én dátumom: 1977.09.12 a barátomé: 1977.05.19.
Mindkettőnknél három hetes és három kilences is van. Az jutott eszembe, hogy ebben nem lehet egyfajta 'kioltás'? Mint az
egyszerűsítés a matekban :o) Másrészt ahol a barátomnak nincs szám, ott nekem van (4,6), ahol pedig nekem nincs, ott
Neki van (5). Viszont nyolcasunk nincs :o)
Ha a nevünket is megadom, az sokat tesz hozzá? Mert akkor azt is megírnám, de ha lehet azt csak mailben.
Előre is köszi!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 13:55 | Válasz erre | #328
Pinky felvetései kapcsán
1. A születés és a halál időpontjai között numerológiai hasonlóság a legritkább esetben van. Ilyen
valójában akkor fordulna elő, ha az illető az egész földi életét különösebb feladat vagy küldetés nélkül
élné le. A születés időpontjából nem következik egyértelműen a halál időpontja, de a küldetés
befejeztével (a távozásról szóló döntés meghozatalával) már rendelkezhetünk a halál időpontára
vonatkozó előzetes információval. Ennek meghatározásával a numerológia nem foglalkozik. Az
asztrológiáról pedig nem vagyok kompetens nyilatkozni.
2. Miután Istent nem tőlünk független, kívülálló lényként értelmezem, így csak szimbolikusan tudom azt
is értelmezni, hogy minden az Ő kezében van. Nagyon sokan, istenhívő emberek (is), úgy tekintik Istent,
mint aki helyettünk dönt rólunk. Ez egy nagyon kényelmes álláspont, mert egyben a saját
felelősségünket is eldobják ezzel. A sorsunk a mi kezünkben van, az Isten nem kísérleti lényként kezel
bennünket, hogy kedvére döntögessen ügyeinkben. Az Isten bennünk van, de mi mégsem vagyunk
istenek! A numerológia abban segít bennünket, hogy értelmezzük a Mindenség üzeneteit, ezáltal
egyfajta térképet kapjunk az utunkhoz.
3. Az élet a tanuláshoz szükséges átmeneti állapot. Az élet célja tehát nem az élvezet, igaz nem is zárja ki
azt. Aki az élet élvezete miatt kíván élni, az a Mindenség egy részét magának kívánja kisajátítani. Az élet
az egyik legjobb lehetőség arra, hogy lelkünk megtanuljon igazán Eggyé válni a Mindennel. Az élet ily
módon nem egy kategória a numerológiával, mivel a numerológia egy közvetítő nyelv, az élet pedig egy
fejlődési lehetőség.
Válasz 'Pinky' üzenetére (#321)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 14:15 | Válasz erre | #329
Szia ludmi!
Hát, ami igaz, igaz: meghökkentem egy picit én is, amikor láttam kettőtök számtábláját. Egyébként
örülök, hogy megtaláltál minket, remélem kapsz majd hasznos(ítható) ismereteket. Később foglalkozom
Veletek bővebben is, mert láthatod, hogy vannak sokan, akik már régóta várnak. És vannak még emailes kérések is. Persze megijedni nem kell azért, 1977-ben amúgy is nagyon sokan születtek 777 és 999
kombinációval. Ezek természetesen egymás kioltására is képesek, de akkor mindketten a szenvedés
útját választottátok. Érdemes tehát inkább egyesíteni ezeket, s akkor egy hatalmas közös erőforráshoz
juttok. A név most nem szükséges. Sokakkal ellentétben én a neveknek nem meghatározó ,hanem
inkább módosító (erősítő vagy gyengítő) jelentőséget tulajdonítok. Üdvözlettel,
Shift
Válasz 'ludmi' üzenetére (#327)
© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 14:22 | Válasz erre | #330
Szia! Láttam hogy pont itt vagy :o)
"Persze megijedni nem kell".... aham, hát most ijedtem meg :o) Eddig üldögéltem itt boldogan a sok hetessel, és most...
:o)))) Najó, az biztos, hogy nem választottuk a szenvedés útját, úgyhogy kezdem megnyugodni :o)
Természetesen illedelmesen várok a soromra. Addig nem is nagyon olvasgatok sztem már vissza, mert a végén még olyan
helyre kis elemzést gyártok magunknak, hogycsakna :o)
Mindenesetre érdeklődéssel várom pontosan mi is volt "meghökkenésed" tárgya
Üdv
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 14:34 | Válasz erre | #331
Nem titok, a 777-es. Ez ugyanis egy kétélű fegyver, melynek birtokában az ember egyaránt képes pokollá
vagy paradicsomivá varázsolni az életét. Egy családban általában egy ilyen ember is elegendő, mert az
gyakorlatilag nemcsak a saját, de a környezetének a gondolatait is képes valósággá alakítani. Ha őszinte,
egymást, másokat elfogadó gondolatokkal éltek, akkor a környezetetekben minden kivirágzik, még a
sziklából is fű fog kibújni! :-)
Válasz 'ludmi' üzenetére (#330)
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© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 15:12 | Válasz erre | #332
Wow, már előre örülök a virágzó szikláknak :o) Az őszinteség talán az egyik legjellemzőbb ránk, a gyakrangyerekes
mellett... Az elfogadásunk egymással szemben mindenképp működik, és a családainkkal is. Főleg az én szüleim nem
könnyítik ezt meg, mert egyke vagyok, egy 1950.04.07-es anyával, és egy 1949.03.19-es apával. Már az ő táblájukat is
megcsináltam :o))) Na, az aztán nem mondott semmit. Teljesen más, mint ők maguk is. Érdekes világ ez.
Egy gyors kérdés: az pl., hogy a 9-es stabilitás vagy változtatásigény, a többi cellához való viszonytól függ? Mert ugye
egyébként vagy egyik vagy másik...
Ja, és még egy: nem szeretnélek nagyon feltartani, így ha tudnál nekem linket ajánlani, ahol az alapszámokról
olvashatnék... utánanéznék!
Válasz 'Shift' üzenetére (#331)
© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 15:16 | Válasz erre | #333
Hát, lassan már szégyellem magam, hogy ennyire rátelepedtem a topikra... csak megakadt a szemem ezen: "nemcsak a
saját, de a környezetének a gondolatait is képes valósággá alakítani".
Komolyan mondom, ez nálam már nagyon sokszor bevált. Pl. kiskoromban tetszett a szemüveg, és én is szerettem volna
szemüveges lenni. Ezt többször mondogattam is, egész addig míg úgy lett. Most is úgy van :o)
Másik esetben tetszett a gipszelt láb (oks, tudom morbid 'kiválasztottaim' vannak), és addig addig bénáztam, míg
meghúzódott a bokámnál vmi, és vagy két hétig alig tudtam menni... kvázi mintha gipszben lennék...
Az utolsó az volt, mikor vagánynak gondoltam az allergiát ... és egy macskától toxoplazmózisom lett... azóta gyakorlatilag
meg van tiltva hogy macskához nyúljak, vagyis bevonzottam magamnak egyfajta allergiát...
Lehet nem is ilyesmire gondoltál, akkor sorry. Mindenesetre mostanában ezersze meggondolom, mit választok :o)
Válasz 'Shift' üzenetére (#331)
© Pinky (193.6.32.106) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 19:42 | Válasz erre | #334
Szia Shift!
Köszi a választ, valami ilyesmire számítottam bár sokan állítják hogy van összefüggés (numerológiai) a születési és az
elmúlási számok között...Én sem gondolom így, kössz a megerősítést -nem veszem el a többi hozzászólótól a
sávszélességet ;)-, további jó 'munkát' nektek, legyetek jók!
Isten pedig Isten
definíció nincsen
Érzem vagy nem
Rajtam áll, így
Lesz kerek e kicsi világ.
Sziasztok!
Válasz 'Shift' üzenetére (#328)
© gerda (62.77.231.162) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 12. 22:56 | Válasz erre | #335
Shift, köszönöm a kimerítő válaszodat.G.
Válasz 'Shift' üzenetére (#324)
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 13. 18:35 | Válasz erre | #336
Nem titok, a 777-es. Ez ugyanis egy kétélű fegyver, melynek birtokában az ember egyaránt képes pokollá vagy
paradicsomivá varázsolni az életét.

© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 08:40 | Válasz erre | #337
Szia Csilla!
Ennél azért eddig kevésbé mozgalmas volt az életem, életünk :o)
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© Lizi (193.225.229.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 11:09 | Válasz erre | #338
Szép jó napot!!! :-)
Olvastam ezt a fórumot, és nagyon-nagyon örülök, hogy végre hasonló embereket látok, mint én.
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Szeretek élni meg szeretem az embereket is. Alapjában véve szerencsésnek is mondhatom magam, de mindig van valaki,
aki keresztbe tesz nekem, és nem tudok igazán boldog lenni. Itt vagyok 19 éves, és 40-nek érzem magam. Nagyon sok
dolgot megéltem már. Rengetegszer találkoztam az emberek rossz indulatával, nagyon sokan ártottak nekem. Úgy voltam
vele, hogy ez biztos egy feladat, amit meg kell oldanom: túl kell tennem magam ezeken a sérelmeken EGYEDÜL ( ugyanis
soha nem segített senki ), hogy egy magasabb szellemi szintre léphessek. De én már úgy gondolom, hogy ez már sok.
Lehetséges, hogy valaha megtalálom azt, amit/akit keresek?
Köszönöm
1984.12.13. 16:30
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 13:38 | Válasz erre | #339
Szia ludmi! Az enyém igen mozgalmas:)))))))
A 336-osban Shift mondatát idéztem és illusztráltam, az idézőjelet lehagytam:)))
A 777 az 777;))) Shift nagyon sokat segített és segít a hetesek "működésének" megismerésében!;)))
© ludmi (171.19.1.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 14:00 | Válasz erre | #340
Elmondod nekem, mi az, amire Shift segítségével jöttél rá, és kamatoztatni tudtad? Mi változott mióta tudsz róla?
Figyelek :o)
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 15:03 | Válasz erre | #341
Ludmi igen;) A gondolat teremtő ereje hatványozottabban működik:)) "visszalapoztam" élete(i)mben, és fantasztikus
felismerésekre jöttem rá. Ki mikor, miért tette azt amit, és mekkora ereje van még a kósza gondolatoknak is! Ahogy Shift
mondta, a 777 valóban kétélű fegyver, mert mások gondolatait is képes vagy megvalósítani. Amikor ezt már tudatosan
használod, akkor tapasztalod csak meg igazán. Egy konkrétum: egy antagonisztikus családi kötelék részeseként, nem
láttam kiutat.
Ahogy megváltoztattam a hozzá(juk) kötött negatív gondolataimat, szinte varázsütésre az történt, amit gondoltam! Míg
azelőtt az ő gondolataik váltak valóra. Szembesültem azzal, hogy a bennem rejlő félelmeket felületesen kezeltem velük
kapcsolatban, és blokkokat "gyártottam". Hát vettem egy mély levegőt, előszedtem őket és alaposan megvizsgáltam
szemtől szemben magammal;)) Féltem és az a félelem a legnagyobb táptalajt adta azoknak az eseményeknek, amik be is
következtek.
Minden megváltozott és változik most is, folyamatosan "dolgozom" a heteseimmel. Igyekszem a lehető legjobban és
leggyorsabban átalakítani pozitívra mindent. Gyermekem a segítőm, hiszen 5555-el jött e világra. A 5555 és a 777 együtt
gyakorlatilag bármire képes. Shiftnek köszönet, hogy segített visszatalálni az elveszettnek hitt ösvényre. Életem egyik
legnehezebb szakaszán lendített át.:)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 14. 22:54 | Válasz erre | #342
Kedves Lizi!
Örömmel látlak Téged is itt minálunk! Remélem segítő információkkal járulunk majd hozzá, hogy
problémáiddal megbirkózzál. Te is azon nők körét bővíted, akiknek sok az 1-esük, ami egy sokrétű és
nagy erejű szám. Nőknek különösen van mit kezdeni az egyeseikkel, de azt tudnod kell, hogy az egyes az
egyik legkiválóbb erőforrása a számtáblának. Majd később megcsinálom Neked a jellemrajzodat, de
addig is néhány gondolatot. Ha más embereket vagy a külvilágot negatívan minősíted (rossz indulatúak,
ártanak, nem segítenek stb.), akkor egyben felelősséget hárítasz át magadról másokra. Ez hajlamossá
tehet arra, hogy úgy gondold, hogy sorsod akkor fordul jóra/jobbra, ha ezek a külső körülmények
megváltoznak. Ebből az következik, hogy általad nem befolyásolható, tőled független körülményektől
teszed függővé az életedet, ami gyakorlatilag egy teljes kilátástalanság állapotába visz előbb-utóbb. Ezért
érzed magad sokkal idősebbnek. Gondolkodj el egyszer azon a mondáson, hogy mindenki a maga
szerencséjének kovácsa, mivel ebben igen mély igazság rejtőzik. Sorsod nem másoktól, nem a
külvilágtól függ, hanem tetőled, önmagadtól! A döntés mindig a tiéd, és a felelősség is. Ha a sorsod nem
úgy alakul, ahogy szeretnéd, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy vannak-e elvárásaid a külvilággal,
másokkal szemben. Mert amennyiben ezek érzékelhetően jelen vannak, úgy sorsod mindaddig nem is
fog jobbra fordulni, amíg ezen nem tudsz változtatni. Fogadj el mindenkit és mindent olyannak,
amilyen, és minden számodra kellemetlen dologban próbáld azt látni, ami számodra a tanulás, a
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fejlődés lehetőségét teremti meg. Szerintem már egészen jó úton haladsz! :-)
Üdvözlettel,
Shift
Válasz 'Lizi' üzenetére (#338)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 15. 09:37 | Válasz erre | #343
Szia Alma! Bocs, de elfelejtettem Neked válaszolni a legutóbbi kérdésedre. Születésünk erre a földre
nem céltalan, és valóban feladatokra vállalkozunk, amikor erről meghozzuk a döntést. Sorsunk
egyébként "automatikusan" úgy alakul, hogy e feladattal szembesüljünk, igaz nem egyszer nagyon nagy
kerülők és megpróbáltatások révén. A numerológia sokat segíthet abban, hogy ezeket a vállalt
feladatokat tudatosíthassuk. A születési időpont egy nagyon meghatározó paraméter ebben a
tekintetben, hiszen lelkünk pontosan megtervezett feladatainak véghezvitele mindig a legalkalmasabb
kölcsönhatások létrejöttekor veszi kezdetét. Miután közölted ezt az időpontot, később kapsz majd tőlem
egy rövid elemzést. Üdv, Shift
Válasz 'Alma' üzenetére (#325)
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 16. 11:11 | Válasz erre | #344
Kedves Shift!
Olvasva az előző hsz.-od elgondolkodtam, hogy akkor az életem meghatározó pillanatai már meg van határozva? (
Válasz 'Shift' üzenetére (#343)
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 16. 11:20 | Válasz erre | #345
(Determinizmus?) Akkor elfelejthettem azt, amit már a Mátrix előtt hittem, hogy a sorsom én magam határozom meg?
A hsz.-okat a kérdéshez előre is köszönöm.
Üdv,
Kid
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 16. 11:23 | Válasz erre | #346
Elnézést a fogalmazási hibákért és tördelésért, de remélem így is érthető.
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 16. 20:52 | Válasz erre | #347
Kid! Nem értem, mikor beszéltem én determinizmusról? Majd később visszatérek részletesebben erre a
témára, de ajánlom, hogy előtte a #342-es hozzászólásomat (is) olvasd el még egyszer.
© Tib (80.98.197.110) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 16. 23:54 | Válasz erre | #348
Kedves Shift!
A fórumon elhangzottak alapján sok hasznosat megtudtam, de szeretnék egy részletesebb elemzést kapni. Tudnál egy kis
időt szakítani rá?
A születési dátumom: 1970.10.10
Nekem ez a tábla jött ki:
111111 -- 77
-- -- 8
-- -- 99
Üdv:
Tib
© Lizi (193.225.229.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 07:52 | Válasz erre | #349
Szia, Shift!
Nagyon köszönöm szépen. Megerősítettél abban, hogy jó úton járok. Arra, hogy minden rajtam múlik, kb. fél éve jöttem
rá. Szóval van mit bepótolni. És azt is tudom, hogy nagyon erős vagyok, és mindent le tudok győzni, csak akarnom kell...de
néha elgyngül az ember...
Még 1* köszi...
Válasz 'Shift' üzenetére (#342)
© Alma (81.0.87.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 09:08 | Válasz erre | #350
Kedves Shift! Nagyon várom sorsfeladataim elemzését, és nem tudom, hogy azzal a 9 táblás módszerrel készíted-e,mint
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amilyeneket már láttam ezen az oldalon, de az az igazság, hogy ezekben a dolgokban nincsenek tapasztalataim, és
fogalmam sincs, hogy a többiek mit számolnak! Kezdetben naívan azt hittem, hogy egyszerűen be kell írni a születési
dátumot a négyzetrácsba és az értelmezéshez kell a tudás. Azután arra gondoltam, hogy a helyiérékekben van még kutya
elásva...egyszóval nem tudom! Ezzel kapcsolatban van hely, ahol megnézhetem, hogy hogy is van ez? Köszi:Alma
© Kid (81.93.193.7) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 11:10 | Válasz erre | #351
Kedves Shift!
Véletlenül kimaradt az a hsz. Így tényleg máshogy fest már a dolog.
Üdv, Kid
Válasz 'Shift' üzenetére (#347)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 12:37 | Válasz erre | #352
Úgy látom átkereszteltelek "kedvesshift"-re)))))))
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 15:36 | Válasz erre | #353
Hát én még a várakozók között sem szerepelek Kedves Shift?
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 15:39 | Válasz erre | #354
Jaaaj, olvasva az előző mondatomat, nagyon dorgálósra sikeredett. Nem reklamálni akartam ám....
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 16:04 | Válasz erre | #355
Bocsánat, Szilvia, technikai okok miatt maradtál ki, meg amiatt is, hogy a tiédet nem nyilvános
formában csinálom majd. Már korrigáltam, tehát ha jobb egérgombbal frissíted a kis ablakot, már
láthatod a neved. Egyébként ilyen észrevételeket, sőt még a valóban kritikákat is köszönettel veszem.
Hiszen az mindig segítség számomra. Üdv, Shift
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#353)
© pepita (81.182.2.190) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 18:02 | Válasz erre | #356
Kedves Shift!
Többször átolvastam már a fórumot,de ma egy különös-legalábbis számomra:-) -dolgot találtam amit meg szeretnék
kérdezni tőled,mármint,hogy egy másik embernek pont olyan számtáblája van,mint az enyém.Statisztikailag gondolom ez
azért eléggé törvényszerű lehet,pl. a legegyszerübb,hogy egy napon születtünk.De ami igazán érdekelne,hogyha még a
holdfázis is ugyanaz lenne két embernél,akkor ők valahol az életükben ikrek?:-)Mármint hasonló problémák,hasonló
érdeklődés...stb.Gondolom találkoztál már ilyen esettel,így a te meglátásodra lennék kiváncsi.
Elöre is köszi. Pepita
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 17. 18:45 | Válasz erre | #357
SHIFT????? 2012 ami nagggyon érdekel!
Most nem ragozom, de egész nap kutattam.
Évek óta mondom, 2012 az emberiség történetében sorsfordító dátum.;)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 18. 08:37 | Válasz erre | #358
Jajj de jó már látom magam. köszönöm
© kincs (62.77.246.193) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 18. 09:01 | Válasz erre | #359
Csicu! Cifrázzuk meg és kérjük meg Shiftet, hogy a 2012-es dátumban szereplő számokkal nézze meg a következő napok
rezgéseit:
2012.01.20.
2012.01.02.
2012.12.01.
2012.12.02.
2012.02.01.
2012.02.02.
És látod mi a furcsa a jégkorszak vonatkozásában: mindegyik dátum TÉLI dátum!!!
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© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 18. 10:02 | Válasz erre | #360
2012-ről röviden
Nem lesz világvége, nem fog lefagyni a föld északi féltekéje, nem fog megállni a föld forgása, hogy aztán
ellenkező irányba folytassa, nem lesz semmilyen megrengető változás, ami az emberek életében
gyökeres fordulatot hozna. Természetesen minden olyan elemzést szívesen megcsinálok, amivel
valamilyen módon segíthetek bárkinek, de 2012 kapcsán ilyesmit abszolút nem látok. Ezzel a témával
nem is foglalkoznék többet, mert nem szeretném bulvárszintre süllyeszteni a fórumot.
Shift
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 20. 16:21 | Válasz erre | #361
Kedves Ezoboy! Végre elkészítettem a régen megígért jellemrajzot, melyet csak rövidített változatban
adok most közre. Ha vannak kérdéseid, akkor szívesen kiegészítem még. Üdv, Shift
-------------------------------------------------------------------------------Ezoboy
Numerológiai jellemrajz
1984. január 18. (szerda)
Klasszikus béketeremtő típus, aki nagyszerűen szótért a jellempaletta minden képviselőjével. Együtt
érző, segítőkész, már-már mások helyett is felelősséget vállaló ember, aki számára a sors nagy
megmérettetéseket tervezett. Rendkívül kommunikatív, a társaságban hamar az érdeklődés
középpontjába kerül. A fizikai munkához nem érez vonzódást, tehetségét a tudományok és a művészetek
területén tudja a leginkább hasznosítani. Képtelen gonosz lenni! Az ismertség elérésére irányuló
törekvése részben szülői örökség, részben előre megtervezett feladata ebben az életben, hogy küldetését
teljesíthesse. Intuitív csatornává válni az emberek számára - ez a tényleges küldetése. Az átlagosnál
temperamentumosabb ember, akinek a családra és a partnerre egyaránt nagy szüksége van. Sorsában
jelentősebb változás 2007-ben várható.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 99,9%, szimbólum: szőlőfürt
Olyan ember, akinek a párkapcsolati energiákra eredendően szüksége van. Amennyiben ennek
hiányában szenved, úgy képtelen sikereket elérni az életben, és nagyon nehezen boldogul. Egy jó társ
hozzásegíti őt a belső harmónia megteremtéséhez, és élete így egyszeriben gyümölcsözőre fordul.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 20. 16:22 | Válasz erre | #362
Kedves Bethy!
Neked is elég sokat, mintegy másfél hónapot kellett várnod erre a válaszra, igaz néhány gondolat erejéig
előzetesen már reagáltam a kérdéseidre (#224). Amit lentebb olvashatsz majd, az nem lesz ezzel
ellenkező, tehát én úgy látom, hogy a választott névvel különösebb probléma nincs. Valójában nem is
értem, hogy miért merült fel a kérdés, de ha egyszer felmerült, akkor foglalkozni kell vele.
Ha már itt tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a föld legkülönbözőbb részein élő népeknél
régebben (de még ma is) a gyermeknek először nem adtak végleges nevet. Születéskor egy ún.
köldöknevet vagy tejnevet adott a törzs varázslója vagy az apa, többnyire a köldökzsinór elvágása után
közvetlenül, vagy az első szopáskor, legfeljebb azonban 3 napon belül. Ezt a nevet viselte a gyermek kicsi
korában, majd amikor az első fontosabb állomásához érkezett életében (civilizált helyen iskolakezdés)
vagy a serdülő kor bekövetkeztekor kapott egy ún. nagynevet, ami már szinkronban állt
tulajdonságaival, jellemével. Bizonyos esetekben rendkívüli névváltoztatáshoz folyamodtak, főleg
akkor, ha a gyermekkel valami probléma volt (sírós, beteg). Névcsere után a gyermek korábbi nevét már
nem volt szabad kiejteni.
Nos, ezek után térjünk vissza a mi közvetlen témánkhoz. A név természetesen sokat számít, de
alapvetően nem a nevünk határozza meg a jellemünket, sorsunkat. A név erősíthet és gyengíthet is
velünk született energetikán, azaz mintegy módosítja a számtáblát. A nevünk tulajdonképpen a
legközelebbi társunk, így azonosulhat velünk, illetve ki is egészítheti jellemünket. Túlzásba azért nem
kell esni, és megalapozatlan annak kijelentése, hogy egy név valakinek tönkreteheti a sorsát, vagy
csupán a névtől válik minden problémamentessé. Az alábbiakban először adok egy rövid numerológiai
jellemrajzot, majd a kislányod jelenleg használt teljes nevének elemzését ismeretem, kitérve a születési
dátummal (számtáblával) való kölcsönhatásokra. Szerintem ennyi elegendő is a döntésed segítéséhez,
ám ha vannak kérdéseid, akkor nyugodtan tedd fel azokat. Üdvözlettel,
Shift
-------------------------------------------------------------------------------Bethy kislánya
Numerológiai jellemrajz
2001. november 13. (kedd)
Meglehetősen erős, határozott jellem, amely tartósan képes a külső ráhatásokkal szembeszállni.
Magabiztos és céltudatos, ám céljainak eléréséhez partnerre van szüksége. Hajlamos az azonnali, nem
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kellően megfontolt döntésekre, akár hangulati alapon is. A változtatások különösebben nem esnek
nehezére. Tehetséges kislány. A családhoz és az élethez való viszonyulását alapvetően a 9 éves kora
előtti környezeti minta határozza meg. Ebben kiemelt szerepük van olyan értékeknek, mint a megértés,
a segítőkészség, a felelősségtudat és az empátia. A szerencse, melyet részben szülői örökségként kapott,
segíteni fogja mindvégig.
-------------------------------------------------------------------------------Berger Michelle
Numerológiai névelemzés
Ha a névszámtáblára tekintünk, rögtön látható, hogy ez a név jelentős mértékben pótol olyan
rezgéseket, amelyek a születési dátum táblájában nincsenek jelen. Ez a név mindenekelőtt nagyon
intenzíven segíti az intuitív képességek kialakulását, erősíti az egészséget, kialakítja a felelősségtudatot
és hozzájárul a népszerűség iránti vágyat növeléséhez. A jellemet nem keményíti. Jelentős mértékben
növekszik a névviselő temperamentuma és a családhoz fűződő kötődése. Javítja az egzisztenciateremtő
képességeket és fékezi a változtatásokra irányuló hajlamot. Az önértékelés és a képességek területén a
név szinkronban áll a viselőjével. A név nem gyengíti, hanem kicsit még erősíti is a szerencsetényezőt. A
piros színnel ábrázolt névmandala arról szól, hogy a név viselője a saját és környezete energiájából
intuitív képességeket teremt, javítva ezáltal a környezetéhez fűződő viszonyát. A zöld színnel ábrázolt
névtopológia azt mutatja, hogy ez a név az élet egyetlen területén sem okoz megoldhatatlan, kiúttalan
helyzetet.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 21. 09:49 | Válasz erre | #363
Kedves Tib!
Bocs, hogy eddig nem reagáltam a kérésedre. Természetesen tudnék időt szakítani Rád is, csak - mint
láthatod is - sokan vannak, akik erre várakoznak. Remélem, lesz türelmed hozzá. Üdv,
Shift
Válasz 'Tib' üzenetére (#348)
© Bethy (81.182.176.12) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 21. 16:16 | Válasz erre | #364
Kedves Shift!
Az elemzéssel valóban sokat segítettél, nagy örömet szereztél vele, van olyan dolog is, amit eddig is sejtettünk, de így egy
picit még jobban megerősített abban amit tudni véltünk. Nagyon köszönöm a segítséget, és azt hogy foglalkozol olyan
kérdésekkel, amely más számára talán semmiségnek tűnhet, de én is úgy gondolom, hogy nincs felesleges kérdés,
legfeljebb rossz időzítés, merthogy a múltkori kérésemet bizony nem időben tettem fel (326-os). Kérlek ne haragudj,
ígérem várok türelmesen, csak annyit üzenj, hogy majd ha időd engedi választ kaphatok-e rájuk is.(a
bemutatott,energiamezőt jelző tábla is felcsigázott, azóta is sokat foglalkoztat, személyes, sajnos nem túl pozitív dolog
kíséretében.)Hálás Köszönettel: Bethy
© Ezoboy (213.197.81.108) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 24. 17:42 | Válasz erre | #365
Szia Shift!
Nagyon szépen köszönöm amit értem tettél. Sajnos mostanság ritkán jutok szg közelbe, úgy, hogy internet is van rajta.
Ezért még csak most tudtam megnézni, belátogatni a forumra. Mióta megismertelek, újabb nézőponttal bővült a
látóköröm - ami a hétköznapihoz már így is jócskán szélesebb- de ennek csak örülni tudok. Törekszem arra, hogy minél
jobban megismerjem magam => így a környezetem, az embereket és Versa. Megismerem a környezetem, az embereket
akik körülvesznek és ezáltal megismerem magam. Nagyon tetszik ez nekem. Persze nem mindig kellemes szembenézni a
valósággal, de próbálom az életem úgy felfogni, mint egy interaktív videojátékot, a "problémákat" pedig kihívásnak,
feladatnak.
Annyi kérdésem lenne, hogy van egy konkrét időpont ami újra és újra előjön, mint jelzés, de nem tudok rájönni, hogy mi
lehet az. Agykontrollozok is már elég mély szinten, de ezzel nem boldogulok. Egyelőre.
Szóval: ha a konyhánkban lévő faliórára nézek és tudatosul bennem, hogy az időt akarom leolvasni, akkor mindig!, de az
esetek 85%-ában 10 óra 9 percet mutat. Analóg óra, tehát -szerintem- 10 óra 9 perc, de ami eleinte megfogott, az az
óraállás: az óra mutató pontosan a 10-esen van, a perc mutató pedig a 12-es és 2-es között, kilec egységnyire. Először azt
gondoltam, hogy 10 óra 9 perc, de lehet, hogy a kilenc perc helyett a kettest kell nézni. Nem tudom, sem azt, hogy mit
üzenhet.
Ehhez szeretném a segítségedet kérni, ha tudsz, akkor mit mondanál erre? Előre is köszönöm.
Válasz 'Shift' üzenetére (#361)
© Lizi (193.225.229.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 26. 10:00 | Válasz erre | #366
Szia, Shift!
Azt szeretném megkérdezni Tőled, hogy nagyjából mikorra várható vmi "eredmény", mert csak júni 11-ig vagyok
netközelben... sajnos.
Köszi
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© Alma (81.0.85.248) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 26. 10:52 | Válasz erre | #367
Szia Shift!
Az életfeladataim vázolását én is várom türelemmel.
Mostanában mindenfelől az 'angyalok "kerülgetnek. Úgy kezdődött, hogy beszéltek róluk nekem, a 777-es üzenetek jöttek,
és fontos helyzetekben jelenlétüket észleletem-tudom,hogy furán hangzik, de alkalmanként térsűrűsödést észlelek, és egy
barátnőmnek, aki fontos szemléletváltozáson megy jelenleg keresztül, az őrangyalát láttam-, az érzés magában is
megerősítő, hogy velünk vannak. -átlag helyzetekben nem látom őketMostanában azonban elgondolkodtam azon, hogy hogyan tudnám fejlszteni a velük való kommunikációt. Te mit
gondolsz?
Szívesen várom a többi 'látogató' hozzászólását is!
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 26. 21:20 | Válasz erre | #368
Kedves Pepita!
Elnézésedet kérem, hogy kicsit megfeledkeztem a válasszal, ezért jó, ha tudod, hogy köszönettel és nem
sértődéssel veszem azt, ha figyelmeztetnek engem egy-egy ilyen esetben. Szóval:
Azonos számtáblák
Foglalkoztunk már ezzel, de talán jó, ha még egyszer újra összefoglalom az ezzel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat.
1. Teljesen azonos számtáblája nyilvánvalóan nemcsak az egy időben született emberek esetében
lehetséges, hanem azok esetében is, akik eltérő időpontban születtek. Az aktív fórumosok rögtön példát
is tudnának erre felhozni, mondjuk Gizus gyermekeinek esetét (a mintegy 10 éves korkülönbséggel,
ráadásul különböző apától született lány és fiú, ugyanolyan számtáblával rendelkezik).
2. A teljesen azonos számtábla sohasem jelent teljesen azonos személyiséget, jóllehet egyfajta ikrek
jellegű hatás azért jelen van. A számtábla csupán azonos építőelemeket és azonos kiindulási
lehetőségeket jelent, ám az, hogy ezekből ki mit "állít elő", már egyénfüggő.
3. Az azonos számtáblákat a következő hasonlattal tudnám szemléltetni. Képzeljünk el egy olyan
kísérletet, hogy mondjuk két cukrász, egymástól távol ugyanazt a féleségű és mennyiségű alapanyagot
(liszt, cukor, vaj, tojás stb.) kapja, azzal a feladattal, hogy süssenek belőle valamit. Szinte egészen biztos,
hogy a két sütemény nem ugyanaz lesz, talán még az is lehetséges, hogy az egyiket nagyon finomnak a
másikat viszont kevésbé annak találjuk. Valami ilyesmi van a számtáblák esetében is. Pusztán az, hogy
ki milyen mértékben hasznosítja a kapott lehetőségeket, kinél milyen belső alkímia megy végbe, eltérő
jellemeket és sorsokat eredményez.
4. A numerológiai elemzéshez általában szoktam egy holdnap szerinti jellemrajzot is adni, mert ez sok
támpontot adhat a lehetséges és valószínű sorsformáló körülmények tekintetében. Az előző hasonlatnál
maradva, a holdnap valami olyasmit jelent, hogy milyen sütővel rendelkezünk az adott sütemény
elkészítéséhez. Az egyik sütő nagyon szépen egyenletesen, stabilan szolgáltatja a hőt, a másik inkább
alulról süt jobban, a harmadik felülről grillezik is stb. De még ez az azonosság se fogja azt jelenteni,
hogy a két cukrász süteménye ugyanolyan lesz!
5. A számtáblák alaki azonossága nem jelenti azt, hogy egyéb, a számtáblán kívüli számok is azonosak.
Ilyen szám például a mentális felnőtté válás kora, a magunkkal hozott szám, a szülői örökségszám, a
küldetésszám, a hasznosítandó szám stb. Ezek mind-mind lényeges kiinduló adatai egy numerológiai
jellemrajz elkészítésének.
Nos, talán sikerült egy kicsit rávilágítanom arra, hogy a számtábla, jóllehet nagyon-nagyon sok
információt szolgáltat, de önmagában még messze nem minden. Üdv,
Shift
Válasz 'pepita' üzenetére (#356)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 26. 21:21 | Válasz erre | #369
Kedves Bethy!
Nagyon örülök, hogy segíthettem, és ígérem, hogy a másik kérdésedre (#326) is visszatérek majd. Mint
láthatod, sokan vannak mások is, akik várnak rám, tehát egy kis ideig még türelemmel kellene lenned.
Ráadásul most nekem is sok egyéb elfoglaltságom van, de igyekszem azért itt is lenni. Üdv,
Shift
Válasz 'Bethy' üzenetére (#364)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 27. 09:16 | Válasz erre | #370
Kedves Shift!
Jó ideig nem olvastam a fórumot, de most újra idevonzott valami(véletlenek gondolom nincsenek:-), és két napba telt,
míg "bepótoltam" a lemaradást. Még mindig nagyon szimpatikus, ahogy igyekszel mindenki kérdésére
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válaszolni/kérésének eleget tenni. Újraolvastam a rólam készült jellemrajzot is, és két kérdésem lenne:
1. Ha a 34. évemre várható jellemem végleges kialakulása, akkor az idei évnek (idén 25 leszek) van valamilyen különleges
jelentősége? (csak a 9 éves ciklus miatt gondolom)
2. Mit jelent ez: "Fő feladata az, hogy a földbe rejtett "csiszolatlan gyémántot" megtalálja és azt igazi ékszerré formálja. "
Vagy törjem a kis fejemet, amíg rá nem jövök?
előre is köszönöm
Anikó
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 27. 09:47 | Válasz erre | #371
A #148-as volt az enyém, ezt elfelejtettem írni.
© pepita (81.182.0.253) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. máj. 30. 22:52 | Válasz erre | #372
Kedves Shift!
Köszönöm szépen az igazán szemléletes válaszodat,nagyon közel áll hozzám az ilyen "józan paraszti észre"fordított
ismeret,bölcsesség.Bocsi:-)))))Szóval ehető,hogy a példánál maradjak:-)
De szeretném megkérdezni,hogy amit a válaszodban 5. ponttal jelöltél,erről nem lehetne egy kicsit hallani itt is?
"Ilyen szám például a mentális felnőtté válás kora, a magunkkal hozott szám, a szülői örökségszám, a küldetésszám, a
hasznosítandó szám stb. Ezek mind-mind lényeges kiinduló adatai egy numerológiai jellemrajz elkészítésének."
Pepita
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 01. 23:18 | Válasz erre | #373
Aniq felvetésére néhány gondolat azokról a számtáblákról, melyek fő, hanem a legfőbb jellegzetessége
az a bizonyos 777. A 7-es jelentése ebben a numerológiai rendszerben az égi ajándék, szemben a 6-ossal,
amely földi ajándékként kezelendő. Mi is ez az égi ajándék? Ez nem más, mint az isteni képességek apró
morzsája, melyek a földi életünk során egyébként törvényszerű szenvedések elkerülésének lehetőségét
adják a kezünkbe. Szokás ezt a szerencse számának is tekinteni, mivel a 7-esek mintegy "begyűjtik"
számunkra azokat a sikereket, eredményeket, melyekért általános esetben keményen meg kell
dolgoznunk. Akinek a számtáblájában nincs 7-es, annak nehéz, küzdelmes életre vannak kilátásai,
gyakorlatilag mindenért fizetnie kell. Akinek van egy 7-ese, annak már korántsem kell ilyen küzdelmes
életre számítania, hiszen előbb-utóbb felszínre tör a föntről kapott tudás, amely mintegy "ösztönösen"
segíti őt a helyes döntések meghozatalában. A 77-es emberek már kifejezzetten szerencséseknek
mondhatók, nekik érdemes akár lottózniuk is, igaz sohasem fix számokkal. Gondolhatnánk, hogy a 777esek esetében végképp nem lehet semmi gond, hogy nekik aztán az élet abszolút nem nagy feladvány,
minthogy ennyi égi ajándék birtokában számukra talán már nincs is igazi földi próbatétel. De a dolog
messze nem ilyen egyszerű, a 7-eseknek ez a mennyisége ugyanis a lehető legkritikusabb! Az isteni
képességek ekkor már olyan mértékben vannak jelen, hogy anélkül is hatnak, hogy tudnánk róla. Ha
pedig nem tudunk valamiről és az úgy is működik, akkor az nem feltétlenül olyan irányban fejti ki
hatását, hogy az számunkra - földi megközelítésben - kellemes, hasznos, örömteli. A gondolatok
teremtőereje ilyen esetben sokszorozott mértéket ölt, tehát egy 777-es ember szinte minden gondolta
valósággá válik. A jó is és a rossz is! Ha tehát valakiről azt gondolja, hogy az rossz, akkor az érintett
önkéntelenül is felveszi a 777-es számára rossz ember szerepét, és úgy is fog viselkedni. Mindez persze
fordítva is működik. A 777-es ember tehát amit elgondol, amit megtervez, az meg is valósul. Éppen ezért
gyakran az élet mérnökeinek is nevezik őket. A 777-es az emberekben az isteni képesség rejtve van, ezért
szokás ezt földbe rejtett csiszolatlan gyémántnak is nevezni. Ezt először meg kell találni, majd szép
csillogóra kell azt csiszolni, hogy hasznára váljon nemcsak az adott embernek, hanem a környezetének
is. Mert a 777-es ember a környezetére is fokozottan hat! Sőt, bizonyos - negatív - értelemben uralma
alatt is tart(hat)ja. Ha azonban a gyémánt szépen csillog, akkor uralomról szó sincs, ellenben mindenki
gyönyörűségének és boldogságának kiváltója. Amíg azonban eddig el nem jut az égi ajándékok
birtokosa, addig igen gyötrelmes életnek lehet részese. Főleg akkor van ez így, ha kettős hatás alatt áll. A
kettős hatás ugyanis végletes és egymással szemben ható teremtőerőket mozgósít, ami borzalmas
szenvedéseket okoz a 777-es embernek és környezetének is. Pedig számukra csakis egyetlen szabálya van
a földi életnek: menni az úton, mert az törvényszerűen jó irányba visz. Minden gyötrődés, vívódás,
morfondírozás önpusztító, az úton való haladás azonban eggyre fényesebbé csiszolja a gyémántot...
Válasz 'aniq' üzenetére (#370)
© pepita (81.182.1.247) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 02. 06:30 | Válasz erre | #374
Kedves Shift!
A 7777-ről miért nem írsz ilyen bővebb kifejtést sose.Mondjuk egyszer írtad azt,hogy akinek 4 hetese van az majdnem
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angyal.
Én egyszer félreütöttem az évszámomat a számtáblás progin ,és láttam,ha egy évvel korábban születek akkor 4 hetesem
lenne.De hát valaki biztosan született akkor is.....
Vajon az négy Joker lenne,vagy inkább valami nem jó?
Kérlek írd azt is majd egyszer ide.
Pepita
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 02. 08:27 | Válasz erre | #375
Köszönöm szépen, tényleg kimerítő a válasz, de egyben kicsit ijesztő is...
Van itt egy mondás a falon az irodánkban: "Ne küzdj túl erősen. A legjobb dolgok váratlanul történnek." Ez az utolsó
mondatodról jutott eszembe. Hát... azt hiszem, sokáig megmarad bennem ez a mostani hozzászólásod, kell ezt kicsit
emésztgetni... (na, már megint ez! lehet, hogy nem is kellene emésztgetnem és morfondíroznom rajta?) most már tényleg
belezavarodtam...
Válasz 'Shift' üzenetére (#373)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 02. 21:29 | Válasz erre | #376
Pepita érdeklődésére néhány definíció:
Mentális felnőtté válás kora: A számtábla a születés napjának rezgési spektrumát mutatja, ez egyben az
ember jellemének (sorsának) kiinduló állapota. Ez a tábla - mint oly sokszor már beszéltünk róla - a
lehető legkülönbözőbb formákban módosulhat, minthogy egyfajta belső alkímia révén a számok
meghatározott szabályszerűség szerint egymásba átalakulhatnak, miközben újak keletkezhetnek, illetve
emésztődnek fel. Mentálisan akkor válik az ember felnőtté, amikor ez a belső alkímiai folyamat beindul.
Hasznosítandó szám: Ezek a számtáblában levő azon fontosabb szám(ok), amely(ek) kifejezetten
segítőleg hatnak abban a tekintetben, hogy küldetésünket teljesíthessük.
Küldetésszám: A számtábla egyik kiemelt jelentőségű száma (ritka esetben két szám), amely fő
vonalakban körvonalazza küldetésünket ebben az életben.
Szülői örökségszám: Leszületésünkkor a szülők megajándékoznak bennünket egy, de inkább két
számmal abból a célból, hogy segítsék ezen életünkben vállalt feladatainkat. (Ezek a számok
természetesen szintén a számtábla részei.)
Magunkkal hozott szám: Leszületésünkkor mindig hozunk magunkkal egy, ritkább esetben két
"megkülönböztetett" számot a számtáblánkba azzal a céllal, hogy segítsük ezen életünkben vállalt
feladatainkat.
Válasz 'pepita' üzenetére (#372)
© Ezoboy (81.182.163.19) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 02. 22:07 | Válasz erre | #377
Kedves Shift.
Mindössze meg szertném kérdezni, hogy a 365-ös hozzászólásomban kért információt meg tudnád majd mondani, ha
tudod, vagy valamilyen segítséget tudsz róla adni, mert már az újságokban lefényképezett analóg órákon is ugyenezt az
időpontot látom és egy kicsit már tragikomikus szinezete van.
Köszönöm.
© Csilla (212.92.8.195) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 03. 09:45 | Válasz erre | #378
Érdekes Shift. ÉN tudok várni, mégis ha van valami más okod rá, mondjuk, nem akarod megcsinálni az elemzésemet,
akkor elfogadom. Bizonyára másoknak sokkal nagyobb szükségük van rá.... Na isten pá!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 03. 12:54 | Válasz erre | #379
Szia Lizi!
Majd előreveszlek és soron kívül megcsinálom addig, jó?
Üdv,
Shift
Válasz 'Lizi' üzenetére (#366)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 03. 14:40 | Válasz erre | #380
Shift!
Aniq felvetésére a hetesekről küldött (373-es) "számjellemzésed" borzasztó érdekes, tudásgyarapító, hasznos! Lehetne
alkalmanként egy-egy ilyet beiktatnod a többi számról is? ( Tudom/ látom kevés az időd :( )Gondolom nem csak engem
érdekelne a többi szám hatása is , (különösen akkor, ha mennyiségük növekszik).
o.
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Válasz 'Shift' üzenetére (#373)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 03. 15:25 | Válasz erre | #381
Természetesen lehet, ezt tervezem is. Egy-egy aktualitás kapcsán majd írok más számokról is, nemcsak a
7-eskről.
Válasz 'olivia' üzenetére (#380)
© pepita (81.182.197.91) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 04. 08:45 | Válasz erre | #382
Kedves Shift!
Köszönöm szépen a válaszod,de nem lehet egy kicsit konkrétabban?Mármint,hogy merre lehet a számtáblán az a
küldetésszám,és például a hasznosítható szám...
Vagy túlságosan bonyolult lenne elmagyarázni?Én nem kértelek meg arra,hogy csináld meg a jellemzésem,mert arra
számítottam,hogy majd idővel megfejtem saját magam,ha eleget olvaslak:-)))Meg hát van is bőven mit csinálnod,bár ez
álszerénység:-))))
Amit még szeretnék kérdezni,hogy van-e olyan ÉLŐ ember akinek teljes a számtáblája?
Válasz 'Shift' üzenetére (#376)
© kincs (82.131.135.62) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 05. 12:28 | Válasz erre | #383
Shift: jún. 02-ai hozzászólásodhoz:
honnan lehet tudni, hogy melyik a küldetésszámunk, a szülői örökségünk és a magunkkal hozott (segítő) számunk?
Mert ez így okés, de túl általános.
© pepita (81.182.2.3) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 05. 15:37 | Válasz erre | #384
Kedves Ezoboy!
Olvastam amit írtál,és hát nekem a 10+9=19 a napot jelentené,tehát valami örömöt.De a változás,a körforgás és a
bölcsesség is benne van...ugyhogy nem tudom.
Csak azért írtam le,mert már az első kérdésed után eszembe jutott ez.
A másik az,hogy szerintem ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget neki,ha sokat látod ezt az időt,mert velem már volt ilyen,és
olyan "üldözési mánia" szerüség pozitív értelemben.vagyis ráállsz arra,hogy ezt így észrevedd.
Pepita
Válasz 'Ezoboy' üzenetére (#377)
© Ezoboy (212.108.215.25) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 05. 16:21 | Válasz erre | #385
Köszönöm, hogy szakítottál rám időt. Egyébként igazad lehet az üldözési mániát illetően, mert egyre többször veszem
észre ezt az időpontot. De amit az ujságban láttam az tényleg érdekes lehet. Ha már ott is ez az idő látszik, akkor lehet
valami mondanivalója. És nyilván nem jöttem még rá erre az üzenetre, mert még mindig látom és nem hagy nyugodni.
Válasz 'pepita' üzenetére (#384)
© Viva (80.99.28.87) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 06. 05:29 | Válasz erre | #386
Kedves Shift!
Pár kérdés felmerült bennem:
1.Számít-e numerológiai elemzésben, hogy a kérdző nő, illetve férfi?
2.Mi a helyzet azokkal, akiknek a születési dátumában csak páratlan számok (pl: én, 1975 05. 07.), vagy csak páros
számok szerepelnek?
Üdvözlettel: Viva
© pepita (81.182.0.184) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 06. 09:17 | Válasz erre | #387
Tudjátok,hogy tegnap 4 db 5 találatos volt a lottón?A június 5-e egy 777-es nap volt,három ilyen nap közül az első idén,hát
nekem nagyon tetszett:-)))
Bár Shift 40 szerencsés napot jelölt meg idén.Azért akkor is elképesztő:-)Csak hát nem vagyok közöttük:-(
Shift #108
© Lizi (193.225.229.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 08. 11:57 | Válasz erre | #388
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Szia, Shift!
Köszi szépen...
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 08. 14:56 | Válasz erre | #389
Ezoboy nagyon érdekes kérdésre keresi a választ, mégpedig egy analóg óra gyakori mutatóhelyzetének
jelentését, illetve az ebben rejlő üzenetet szeretné tudni. Amikor valamire felfigyelünk, ami szokatlan,
ami ismétlődő, akkor szinte kivétel nélkül jelekben és üzenetekben kell gondolkodnunk. Természetesen
egy idő után már sokkal szenzibilisebbek vagyunk az adott jelre, ezért kezd úgy tűnni, mintha szinte
vonzanánk magunkhoz ezeket az üzenethordozókat. Nincs ebben semmi rendkívüli és nyilván nem
bebeszélésről, hanem egyszerűen zavarszűrésről van szó, ezért tűnik egyre erősebbnek a jel. Amikor az
üzenet konkrét számokban jelenik meg (pl. egy ház- vagy szobaszám, egy autó rendszáma stb.), akkor
minden esetben azoknak a konkrét számoknak a vizsgálatával kell foglalkoznunk. Ugyanez a helyzet a
számkijelzéses, digitális órák esetében is. Nem ez viszont az analóg órák esetében, itt ugyanis nem
azokról a számokról van szó, amelyek az óra számlapján láthatók, már ha láthatók egyáltalán. Ebben az
esetben az óramutatók relatív helyzete, az azok által meghatározott szektor hordozza a jelentést. Mivel
Ezoboy hozzám fordult kérdésével, így értelemszerűen úgy kell vizsgálnunk az üzenetet, mintha az
analóg óra számtábláját az általam alkalmazott numerológiai rendszer szerinti számtábla képezné. A 10
óra 9 perc által bezárt szektor az 1-4-7 számokra mutat, miközben a központban az 5-ös áll. Felmerülhet
a kérdés, hogy vajon miért éppen 10:09 és miért nem 10:10 például? Nos, az üzenetek egyik fontos
tulajdonsága éppen az, hogy törekednek a maximális egyértelműségre. Ahogy az óra halad a nagymutató
viszonylag gyorsan, a kicsinél 12-szer gyorsabban mozog, ezért viszonylag hamar belefut egy következő
számnak megfelelő szektorba. Ebben az esetben semmiképpen sem volt kívánatos, hogy egy 10 óra 10
perces helyzet elbizonytalanítson abban a tekintetben, hogy vajon nem kell-e a 8-ast is figyelembe
vennünk. Ugyanakkor egy 10 óra 8 perces helyzet pedig esetleg azt a látszatot keltené, minta a 7-es csak
éppen hogy benne van ebben az üzenetmezőben. Könnyen belátható, hogy csakis a a 10:09-es
mutatóhelyzet jelenti a fentebb említett számüzenetet. A #222-es hozzászólásomban már foglalkoztam
ezzel az üzenettel, s valójában itt sincs másról szó. A nagymutató mozgásával az 1-4-7 irányvonal
rajzolódik ki, ami - mint tudjuk – célra irányultságot (céltudatosságot) jelenti. Mintegy ismétlésként
mondhatom, hogy ez nagy valószínűséggel azt az üzenetet hordozza, hogy a megkezdett (vagy
megkezdeni szándékozott) utadon határozottan kell haladnod, és az eldöntött dolgot teljes odaadással
kell véghezvinned. És még valami nagyon fontos! Itt jelen van az 5-ös, azaz az intuíció is, ami mint
motor hajt, segít téged ebben a misszióban.
Válasz 'Ezoboy' üzenetére (#365)
© Ezoboy (81.182.163.178) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 09. 10:37 | Válasz erre | #390
Szia Shift!
Nagyon szépen köszönöm neked a segítséget. Sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet, a meditációim során is hasonló
következtetésre jutottam, a témát is megjelölve, amiben cselekednem kell. De, hogy Te is ezt mondod, így elfogadom a
sorstól az üzenetet teljes mértékben.
Annyit szeretnék kérdezni még, hogy: Hogyan lehetne a saját képességeimbe vetett hitemet erősítenem? Mármint a
mentális képességekbe.
Én tudom, hogy van/vannak, használom is azt/azokat, de egy kicsi kételkedés legtöbbször bennem van. Sokan lehetnek és
vannak is akik az ilyen hókusz-pókusz mesét nem hiszik el. Biztosan van itt is ezen a fórumon. Úgy is mondhatnám, hogy
érzem. A lényegen nem változtat, mert Én tudom, hogy van ilyen.
Kézrátételes gyógyítás, agykontroll magasabb szinten, mint amit a tanfolyamon tanítanak, látomások meditáció közben,
auralátás (kézrátétellel)-tisztítás. Ezeket a képességeimet fejlesztem, csiszolom nap, mint nap, de a látomásaimban még
nem bízok teljesen. Ugyanis annyira valóságszerűek, hogy nagyon sokszor nem tudom mikor vagyok "ébren" és mikor
"álmodok". Igazából Nekem az ébrenlét - amit az emberek 98%-a annak mond -, számomra közelebb áll az illúzióhoz, egy
erős tudati blokkoláshoz, hogy az ember ne tudja használni felelőtlenül és véletlen módon, korlátok nélkül a képességeit.
Én - amit az emberek álomnak mondanak -, azt valóságosabbnak hiszem. A képességeim sokkal csiszoltabbak ott,
könnyebben megy minden, nem érzem magam úgy, mintha vízalatt kellene gyorsan mozogni. Ugyanis, ha "ébrenlétben"
használom a képességeim, sokkal több időt és koncentrációt vesz igénybe.
Szóval, az álmaimat és üzeneteit hamarabb elfogadom kész tényként, mint, ha ébrenlétben meditálnék és ott látnék
valamit.
Mit gondolsz lehet ezen valamiféleképpen csiszolni, vagy még nem rendelkezek azzal a felelősségtudattal/tudással, hogy
Isten rámbízza a képességeim feletti teljes irányítást?
Válasz 'Shift' üzenetére (#389)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 10. 11:37 | Válasz erre | #391
Lizi
1984. december 13. (csütörtök) 16:30
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Nagyon nagy belső határozottsággal bíró jellem, amely még a legintenzívebb külső ráhatással szemben is
képes ellenállni. Ez a jellemerő (szellemi energia) azonban kiválóan hasznosítható a jellem szinte
tetszőleges átformálására is. Egy ilyen jellemformálás során mindenekelőtt az emberekkel való
együttérzés növelését célszerű szem előtt tartani. Fizikai felépítésének és energetikai adottságainak
köszönhetően többnyire sikerül elkerülnie a betegségeket. Ezt az adottságát a külvilággal szembeni
merev ellenállás, a dac azonban érzékelhetően rontja. Azon viszonylag kevés számú nők körét bővíti,
akik jó vezetőkké válhatnak, ám a sikeres tevékenységhez mindenképpen egy megfelelő intuícióval
rendelkező munkatársra van szüksége. Vezetői funkciók ellátása során a kemény utasításos rendszer
helyett sokkal célszerűbb a személyes példamutatás révén szerzett tekintélyét kamatoztatni, továbbá az
emberek megértésére és meggyőzésére alapozni. Ebben az esetben a vezetői beosztás nem veszélyezteti
a magánéletét és a családi kapcsolatokat sem. Ez utóbbi nagyon fontos számára. Az átlagosnál
mérsékeltebb temperamentummal rendelkezik. Hangulatilag hajlamos az egyik végletből a másikba
esni. Társa egyaránt lehet hasonlóan erős jellemű vagy alacsonyabb jellemerővel rendelkező is. Vele
azonosan erős jellemű társ esetében mindenképpen kerülni kell a kemény ütközéseket, és ellenkező
esetben sem szabad visszaélni az erőfölénnyel. Tehetséges ember, nagyon jó memóriával és
összehasonlító logikai képességekkel. Esetében az egyik legfontosabb sorsszabály az, hogy a világ
ugyanannyira kemény vele szemben, mint ő maga a világgal szemben. Jellemének véglegesülése 29 éves
korára tehető.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 72%, szimbólum: ló
Tiszta lelkű lovagtípus, az igazság bajnoka.
© Lizi (193.225.229.99) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 10. 12:02 | Válasz erre | #392
Szia, Shift!!!
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy előre vettél...segítségeddel sokmindent megértettem...
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 10. 12:08 | Válasz erre | #393
Kedves Viva!
Mielőtt a numerológiai jellemzésedet kitenném, válaszolok a közben feltett kérdéseidre. 1. Igen, a
numerológiai elemzésben célszerű figyelembe venni, hogy az érintett személy férfi-e vagy nő. Ezt a
numerológiai rendszert nem lehet elválasztani a karmikus feladatoktól és funkcióktól, és mivel a férfi és
a nő esetében ezek jelentős mértékben különböznek, így a jellemrajz készítése során lényeges
információ az érintett neme. 2. Annak nincs különösebb jelentősége, hogy a születési dátumban csak
páratlan, vagy újabban már esetleg csak páros számok fordulnak elő. A számtáblába ezen számokon
felül még egy sor újabb szám kerül, melyeket meghatározott eljárással kapunk meg. A Te esetedben
például az alábbi számok jönnek ki: 1, 22, 3, 4, 55, 777, 9. Láthatod, hogy itt a páros számokból máris
megjelent két 2-es és egy 4-es. Az elemzéseim során nem emlékszem, hogy elfordult volna olyan eset,
amikor a számtáblában csak páros vagy csak páratlan számok lettek volna. Ha ilyen mégis lenne, a
rendszer ezt nem tekinti felhasználandó információnak.
Üdv, Shift
Válasz 'Viva' üzenetére (#386)
© Eloy (213.197.75.192) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 10. 23:08 | Válasz erre | #394
Kedves Shuft!
Nagyon érdekesnek találom a honlapodat.
Szeretnéém, ha az én numerológiai elemzésemet is elkészítenéd.
Köszönettel: Eloy
adataim
Férfi 1964 április 8 16:45
© Eloy (213.197.75.192) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 10. 23:11 | Válasz erre | #395
Bocs, csak véletlenül klikkeltem ide
Eloy
© Viva (80.99.28.87) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 11. 11:12 | Válasz erre | #396
Kedves Shift!
Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. A jellemzésre türelmesen várok, segítségül még annyit, ha ez tényleg számít, s
a "nevem" alapján nem feltétlen derült volna ki, hogy én egy hölgyemény vagyok.
Üdvözlettel: Viva :-)
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Válasz 'Shift' üzenetére (#393)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 11. 13:08 | Válasz erre | #397
Kedves Eloy!
Köszöntelek a Fórumon, és remélem, hogy a továbbiakban is találsz majd érdekes dolgokat itt.
Természetesen megcsinálom az elemzésedet, de erre egy kicsit várnod kell, mivel többen vannak,
akiknek még nem készítettem el. Az elemzési gyorsinfó feliratra kattintva követheted, hogy hol tartok
éppen. A számtáblád mellesleg nagyon érdekes, minden szám megtalálható benne. Üdv,
Shift
Válasz 'Eloy' üzenetére (#394)
© pepita (81.182.197.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 11. 21:06 | Válasz erre | #398
Egy teljes számtábla?
Az én kiváncsiságom is teljesül:-)
Kedves Eloy neked is köszi,hogy itt vagy:-)))
Pepita
© Nilcsi (82.131.139.150) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 12:27 | Válasz erre | #399
Szia!Azt szeretném kérdezni hogy,mely tulajdonságokkal rendelkeznek a számok 1-9-ig?
© Nilcsi (82.131.139.150) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 12:28 | Válasz erre | #400
Lécci még ma válszolj rá!!!!!!
Köszi!!
Válasz 'Nilcsi' üzenetére (#399)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 15:09 | Válasz erre | #401
Kedves Nilcsi!
Biztos nagyon sürgős Neked, s ki tudja Shift mikor ér ide. A nyolcas számú hozzászólásában el tudod olvasni mely számok
mely tulajdonságokhoz kapcsolhatók, s miről "árulkodnak".
o.
Válasz 'Nilcsi' üzenetére (#400)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 15:27 | Válasz erre | #402
Fonal esete nagyon érdekes, bár messze nem egyedi, ami a numerológiai elemzésimet, illetve azok
készítési procedúráját illeti. Akik rendszeresen látogatnak ide, tapasztalhatják, hogy egy-egy elemzésre
bizony elég sokat kell várni. Mindezt főként azért van, mert van egy ún. civil elfoglaltságom, ami az időm
jelentős részét leköti, no meg van magánéletem is. A numerológiával hobbiból vagy ha szebb kifejezést
szeretnék használni, akkor egyfajta elhivatottságból foglalkozom. Rengetegen keresnek meg, nemcsak
itt a fórumon, hanem minden más lehetséges formában is. Ezen kérések között igyekszem korrekt
sorrendiséget tartani, de kínosan erre nem figyelek. Sokszor vannak kivételek, soronkívüliségek, és mint említettem - vannak, akik az átlagnál jóval hosszabb ideig várakoznak. Ez utóbbiak közé tartozik
fonal is, aki mintegy 10 hónap után olvashatja mindazt, ami lentebb található vele kapcsolatban. Nem
magyarázkodásképpen, csupán az eddigiek tapasztalatának összegzéseként szeretném azt mondani,
hogy amikor ilyen esetek előfordulnak, többnyire arról volt szó, hogy az illetőnek egyszerűen nem volt
korábban szüksége arra az információra, amit később végül is megkapott. Nem hiszem, hogy bárki is
gyökeresen megváltoztatná az életét egy numerológiai jellemzés ismeretében, ez valószínűleg nem is
lenne célszerű. Valamilyen hatással azonban mégis lehet, és ebben az esetben egy esetleges ilyen
hatásnak időbeni aktualitása van. Mindezt nem én és főleg nem tudatosan irányítom, egyszerűen így
alaulnak a dolgok. És most lássuk akkor fonal elemzését.
-------------------------------------------------------------------------------Fonal
Numerológiai jellemrajz
1951. február 25. (vasárnap)
Önállóságra született jellem, amely nem törekszik másokon uralkodni, ugyanakkor az alárendeltséget is
kerüli (111 és nincs 8). Jóllehet rendkívül kifinomultan érzékeli a környezetében zajló - leplezett érzelmi állapotokat (2222), az emberekkel való együttérzése, empátiája eredendően mégsem erős (nincs
8). A családhoz való kötődése nagyon erős, miközben hajlamos aránytalanul nagy terheket magára
vállalni (2222, 555). Az átlagosnál temperamentumosabb jellem (3-555-7), aki hajlamos a
robbanékonyságra (2222) és a hirtelen hangulatváltozásra (3). Gondolkodásmódjára a túl erős logika a
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jellemző és kevésbé épít az ismeretanyag memorizálására (555-9). Kreatív ember (3-555-9). Határozott
és céltudatos, aki rendszerint megvalósítja az elképzeléseit (111-7), ám ebben a szerencsének is van némi
szerepe (7). Határozottsága és energikussága szülői örökség. Küldetésszerű feladata ebben az életben,
hogy fejlett megérző és intuitív képességét (2-5) annak érdekében érvényesítse, hogy élhessen a sors
által felkínált lehetőségekkel (7). Önértékelése nagyon fejlett, esetenként azonban (főként
kudarcélmény hatására) hajlamos az önbizalomvesztésre (111-2222-3). A változtatásokat könnyen viseli
(3-9), esetenként hajlmaos kellően át nem gondolt lépéseket tenni (nincs 8). Hiperérzékeny jellem, aki
ebből adódóan óriási mennyiségű információ hatása alatt áll (2222-555), ami nehezíti a
döntéshozatalban. Rendkívüli belső energiával rendelkezik (2222), melynek egy részét testi
adottságaiból adódóan (nincs 4) egészségének megőrzésére, másik részét pedig temperamentumának
"meghajtására" használ fel. Tartósan feldolgozatlan neheztelések hatására szervezetében daganatok,
kövek keletkezhetnek, melynek forrásául szintén ezen nagy belső energia szolgál. A fizikai
munkavégzéshez, főként a földdel kapcsolatos tevékenységekhez nem érez különösebb vonzódást (nincs
6). Életének 25. évében - feltételezhetően egy energetikai mélyponton lévén - olyan változások történek,
melynek hatására mentálisan végleg felnőtté vált.
Energetikai ciklogram
Az ábra jelentős kitöltöttsége rögtön mutatja, hogy életét meglehetősen nagy sorsformáló energiák
kísérik. Utoljára 2002-ben volt a maximumon, jelenleg egy leszálló ágban van. Ennek mélypontja 2006ra várható, majd 2007-ben jelentős ugrás (növekedés) következik be, ez 2008-ra még tovább nő, majd a
ciklus a 2002. évben elkezdődőnek megfelelően ismétlődik 6 évenként. Átlagos energiaszintje nagyon
magas.
Numerológiai névelemzés
A névszámtáblára tekintve, rögtön látható a tehetségvonal (7-8-9) jelentős terhelése (10 szám). Ez arról
beszél, hogy a jelenleg használt név igen erős késztetést jelent a névviselő tehetségének hasznosítását
illetően. A névmandala annyival egészíti ki mindezt, hogy e tehetség hasznosítására irányuló késztetés a
felelősségérzetből indul ki és a tényleges tudás megszerzéséig vázol fel feladatokat. Sikerélmények
hiányában ez frusztrált helyzetet idézhet elő, ami blokkolhatja a tehetség kibontakozását és az ismeretek
szerzését. Ez a név azonban igen erősen segíti a szerencse érvényesülését, éppen ezért a görcsös akarat
helyett sokkal célravezetőbbnek mutatkozik a könnyed hozzáállás. A helyzet hasonlatos ahhoz, mint
amikor légycsapóval akarunk legyet fogni és ez nehezen sikerül. Ilyenkor valószínűleg jobb, ha
egyszerűen belógatunk egy enyves papírt, ami szinte vonzza magához a legyeket. Az adott esetben is
egyszerűen hagyni kell, hogy lépten-nyomon ragadjon ránk a tudás, s ne próbáljuk üldözni azt. Ez a név
ilyen. Ez működik, ezt mutatja a tiszta rajzolatú névtopológia.
Holdállás szerinti jellemzés
Láthatóság: 75-80%, szimbólum: sas
Jól ismeri a kozmikus törvényeket, tisztában van küldetésével, és képes türelmesen várni ,amíg a nagy
cselekedetek ideje elérkezik. Ha felismeri élete lényegét, képes mindent megtenni a mások javát
szolgáló célok érdekében.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 15:30 | Válasz erre | #403
Kedves Shift.
Végigolvastam a Szantál fórumon folytatott / kezdett elemzéseidet. Felfigyeltem egy mondatra.
Gizus és gyermekeinek numerológiai egybevetése (volt a témád)
Idemásolom:
"Gizus egyébként egy leszületéssel a gyermekei előtt jár, így bölcsességben, tapasztalatban sokat ad át nekik mostani közös
életükben. “
A kérdés:
Honnan lehet tudni, hogy ki hol (hanyadik) leszületésnél jár?
Elnézést, ha foglalkoztál már vele, s csak az én figyelmemet kerülte el. Vagy nem ismertem fel valami összefüggést?
o.
© pepita (81.182.0.72) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 17. 20:41 | Válasz erre | #404
Kedves Shift!
Így számokkal kiegészítve nagyon tanulságos,és érdekes volt Fonalról írt jellemzésed,és tudom,hogy máskor is írtál már
így.
Amit Olívia felvetett engem is érdekelne.Csatlakoznék:-)
Én itt ezen a fórumon olvastam most visszamenőleg jópár oldalt el,és hát olvastam már,de nagyon más volt most
olvasni,mint egy jó könyv,hiába többször olvasva,de mindig más "jön le":-)
Üdv. Pepita
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 18. 12:46 | Válasz erre | #405
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Szia Nilcsi! Örülök, hogy kérdezel, és külön köszönettel tartozom Oliviának, hogy segített nekem a gyors
(és helyes!) válaszban. Ha arra voltál kíváncsi, hogy ebben a numerológiai rendszerben az egyes
számokhoz milyen tulajdonságok, minőségek kapcsolódnak, akkor a rövid Elemzési segédlet (ezen topik
#8-as hozzászólása alatt) megadja a választ. Ám ha úgy általában kérdezted, akkor erre már sokkal
összetettebb a válasz. Ha egy kicsit beleolvasol az eddigiekbe, láthatod Te is, hogy többnyire nem arról
van szó, hogy egyetlen számnak egyetlen valamilyen jelentése a lényeges. Sokkal inkább az a jellemző,
hogy a különböző tulajdonságokat megjelenítő különböző számok különböző kölcsönhatásaiból lehet
valamire következtetni. Mindezen felül nagyon lényeges, hogy milyen formában került képbe az a szám,
hogy folyamatosan jelen van-e (pl. születési dátumban levő számok) vagy csak újabban jelent meg (pl.
gyakran nyitsz ki egy könyvet egy adott számot tartalmazó oldalon) stb. Tovább menve azt is tudnod
kell, hogy különböző numerológiai rendszerek vannak, és ezek nem azonos számértelmezéseken
alapulnak. Ez nem jelenti azt, hogy egymással ellentmondásban lennének, vagy valamelyik igazabb
lenne mint egy másik. Nézzünk egy gyors szemléltetést. Ha például a 8-as számot, mint egy térben
megjelenített alakzatot kezelünk, akkor az egyes numerológiai megközelítéseket hasonlíthatjuk ahhoz,
mintha ugyanazt a nyolcast egymástól eltérő nézőpontból látná és értelmezné. Az "A" numerológiai
értelmezés szerint a 8-as egy hordószerű szimpla tárgy, míg a "B" numerológiai rendszer szerint egy
duplahordó-féleség. Egyszerre a teljeset senki sem láthatja, itt e földi képességeink ehhez kellően
korlátozottak.
Válasz 'Nilcsi' üzenetére (#399)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 18. 12:48 | Válasz erre | #406
Kedves Olivia! Megnyilvánulásaidból mindig kitűnik, hogy nagyon alaposan foglalkozol ezzel a
numerológiai rendszerrel, e legutóbbi kérdésed pedig mindezt még tovább erősíti. Mondhatnám azt is,
hogy már vártam ezt a kérdést, hiszen az alapokhoz tartozik. Nagyon örülök, hogy feltetted, s így most
ezzel is foglalkozhatunk egy keveset. Valóban, ez a numerológiai rendszer szoros összefüggésben áll a
leszületéseink számával. Természetesen teljes képet erről itt sem kaphatunk, azt azonban
megtudhatjuk, hogy a velünk együtt élő emberek viszonylatában hol is tartunk a leszületéseinkben.
Mielőtt további konkrétumot mondanék, rögtön meg kell jegyeznem, hogy helytelen lenne korai
következtetéseket levonni csupán a leszületések számának ismeretében. Az hogy valaki kevesebbszer
született le, nem feltétlenül jelenti azt, hogy tapasztalatlanabb. Elegendő csupán egy olyan példát
felhozni, amikor valaki éppen azért születik le még egyszer, hogy az előző életében meg nem oldott
feladataival újra szembesülhessen, egy másvalaki viszont már korábban túl van ezen. Miután minden
egyes leszületésünkkor egy újabb szám kerül a számtáblánkba, a számok mennyisége mindig azt
mutatja, hogy a leszületéseink számában éppen hol tartunk egy 1000 éves ciklus alatt. Ennek
maximuma 15 lehet. Ha tehát valakinek a számtáblájában éppen 15 szám található, arról annyit
tudhatunk, hogy ilyen típusú földi életre az elkövetkezőkben már nem fog leszületni. Hogy mi volt azon
bizonyos 1000 év előtt és mi lesz utána, arra ez a numerológiai rendszer nem tartalmaz információt.
Válasz 'olivia' üzenetére (#403)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 18. 12:50 | Válasz erre | #407
Pepita!
:-)
Válasz 'pepita' üzenetére (#404)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 12:57 | Válasz erre | #408
Hmm, Shift.
Elgondolkodtató.A számok mennyisége max 15 lehet. "Ha tehát valakinek a számtáblájában éppen 15 szám található, arról
annyit tudhatunk, hogy ilyen típusú földi életre az elkövetkezőkben már nem fog leszületni."
Ha jól néztem -az itteni publikált számtáblákban - csak Lizinél és Easy édesanyjánál van 15 szám.
hmm.... emésztem :)
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#406)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 13:43 | Válasz erre | #409
Shift!
hmm... arra gondoltam, ha egy adott az élet kezdeti számaiból kb. „mérhető” , hogy ki hanyadik leszületésénél tart(hat),
akkor a a halál időpontjának számmennyisége miért nem számít valahol? Vagy számít?
o.

88. oldal

Shift: Numerológia
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#406)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 14:06 | Válasz erre | #410
tehát :
( Újra idézlek)
"Gizus egyébként egy leszületéssel a gyermekei előtt jár, így bölcsességben, tapasztalatban sokat ad át nekik mostani közös
életükben. “
azért mert: Gizus számtáblája 12 számot tartalmaz, Gyermekei számtáblája pedig 11 db. számot?
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#406)
© Panni (81.182.170.69) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 15:10 | Válasz erre | #411
Shift, nekem 14 db számom van....
© Panni (81.182.170.69) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 15:12 | Válasz erre | #412
Egy kicsit izgulok, mit válaszolsz.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 15:22 | Válasz erre | #413
Panni! voltak itt már egy páran ilyenek.
Pl. mom,Hermion, Aniq... tán mások is :)
Ezzel persze nem az izgalmadat szeretném "szegni" :)
o.
Válasz 'Panni' üzenetére (#411)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 15:28 | Válasz erre | #414
Shift, az is érdekelne még, hogy:
( " megtudhatjuk hogy a velünk élő emberek viszonylatában hol is tartunk" -ahogy írod)
A velünk élő emberek viszonylata alatt vérségi köteléket, vagy egyebet pl. baráti, vagy párkapcsolatot is érted?
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#406)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 16:11 | Válasz erre | #415
Olivia, nagyon érdekes és nagyon jó kérdéseket teszel fel, igyekszem még ma válaszolni ezekre. Shift
© Panni (82.131.139.241) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 18:32 | Válasz erre | #416
Köszönöm, kedves olivia !!
Válasz 'olivia' üzenetére (#413)
© Gizus (62.112.220.74) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 20:40 | Válasz erre | #417
Én is kiváncsian várom. és ezekszerint még 3alkalommal muszáj visszajönnöm? nemlehetne most egyfüst alatt elintézni?
még van vagy 40 évem még akkoris adósóm marad a nyufig.
Válasz 'Shift' üzenetére (#415)
© Panni (82.131.139.241) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 20:58 | Válasz erre | #418
Gizus irta :
"Én is kiváncsian várom. És ezek szerint még 3 alkalommal muszáj visszajönnöm? Nem lehetne most egy füst alatt
elintézni? Még van vagy 40 évem, még akkor is adósóm marad a nyufig."
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Úgy "hallottam", önkéntes a jövetel. Mi több, sorbanállás van.
HA az ember már "ott van", valószínüleg sok mindent másképpen lát, így másképpen értékel.
Azért lehet a visszafele iparkodás.
Egy előadáson még azt is hallottam, hogy az olyan kijelentésekkel is csínján kell bánni, amit szerelmesek mondanak
egymásnak.
Hogy a következő életünkben milyen jó lenne együtt lenni.
Aztán megtörténik, mondjuk,csak éppen nem abban a felállásban, hanem egész másképpen.

© Panni (82.131.139.241) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 21. 20:59 | Válasz erre | #419
Jaj, ezt át szerettem volna vinni a "kötetlen " topicba"
Lehet, Shift ?
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 07:25 | Válasz erre | #420
Olivia kérdései nagyszerűen tükrözik mindazt, amit eddig is tapasztalhattunk, de ennyire egyértelműen
azért talán nem domborodott ki. Ezekre a kérdésekre ugyanis már nyugodtan válaszolhatnék a Karma,
sors topik alatt is, hiszen szinte erről szólnak a válaszok. Mégis itt teszem, hiszen a numerológiai
elemzések kapcsán merültek fel. Láthatjuk, hogy ez a numerológia milyen szoros összefüggésben kezeli
a jellemet a sorssal és a karmával.
-------------------------------------------------------------------------------1. Ha a számtáblában éppen 15 szám található, az azt jelenti, hogy az illető ilyen típusú földi életre már
nem születik le. Ezen lélek számára a karma törvénye szerinti élet már nem jelent fejlődési lehetőséget,
de ez azért még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyáltalán nem fog leszületni, azt meg pláne nem, hogy
isteni szintre jutott. Könnyen elképzelhetők olyan földi leszületések, melynek folyamán nem a karma
törvénye, hanem az áldozat törvénye szerinti életet él. Lehet például egy olyan kicsiny gyermek, aki
egészen fiatalon hal meg, a szülőknek máshoz nehezen hasonlítható tanulási lehetőséget adva ezáltal. Az
olyasféle tragédiák, amelyek lakásban bennégett, közlekedési balesetben meghalt vagy kutyák által
halálra tépett kis gyermekekről szólnak mind ebbe a kategóriába tartoznak. Ha már a kutyákról esett
szó, akkor meg kell azt is említeni, hogy a közelünkben/környezetünkben élő állatok is mindannyian az
áldozat törvénye szerint élnek. Az áldozat törvénye szerint élni annyi, mint mások karmikus
feladataiban közreműködni, megteremtve a tapasztalás, a tanulás, tehát a fejlődés feltételeit más lelkek
számára. Aki a 29. holdnapon született és ráadásul 15 szám van a számtáblájában, az - jóllehet a karma
törvényei szerinti életet éli - valójában már nem a saját karmáján dolgozik, hanem valamelyik
nagyszülőjének "segít be". Az ő élete nagyon különös, nem könnyű esetnek számít. Abból, hogy a
számtáblában maximum 15 szám lehet, nem következik az, hogy törvényszerűen ennyiszer le is kell
születni mindenkinek ezer év alatt. Ettől kevesebb földi "próbálkozással" is el lehet jutni oda, hogy a
lélek kikerüljön a karma törvényének hatása alól.
2. A halál időpontjának számtáblája egy néhányszor már szóba került itt is. Ennek valójában csak annyi
a jelentősége, hogy ebből lehet arra következtetni, hogy az illető milyen módon nyugtázta ezen földi
életét. Meghalni sokféleképpen lehet, lehet hosszú betegség után, lehet rövid ideig tartó súlyos kór
kíséretében, lehet tragikus baleset kapcsán stb. Mindegyik más és más dologról beszél, de egyetlen
közös dolog van bennük: a lélek döntött arról, hogy ebben az életben már nem kíván több feladattal
szembesülni. Az esetek egy jelentős részében ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalt feladatokat sikeresen
elvégezte. Külön lehetne taglalni az öngyilkosság esetét, de majd egy másik alkalommal. A halál
időpontját a lélek tulajdonképpen "menet közben" dönti el, nem pedig jóval előre, főleg nem a születés
idejének meghatározásával egy időben. A halál időpontját pontosan és jóval korábban meghatározni
nem is lehet. Bizonyos "prognózis" persze adható a halál körülményeire, módjára vonatkozóan, de a
pontos időt csak a halált megelőző hetekben lehetséges előre tudni. Ha a halál napjának számtábláját
egybevetjük a születési számtáblával, akkor nagyon érdekes ismeretekre tehetünk szert. Megtudhatjuk,
hogy az illető hogyan értékelte ezen földi pályafutását, milyen jellembeli tulajdonságokat tartott
fontosnak és mit kevésbé. Tömören mondhatjuk azt is, hogy a két táblázat együttesen azt mutatja, hogy
az ún. belső alkímiától a lélek mit várt és mit kapott.
3. A velünk élő emberek kivétel nélkül karmikus kapcsolatban állnak velünk, s mi is velük. Ez nem
feltétlenül vérségi kapcsolat, hiszen az a legritkább eset, hogy például a szomszédunk vagy a
munkatársunk egyben rokonunk is. Számos esetben az ember hosszabb-rövidebb időre együttélésre
kényszerül más emberekkel, például kollégium, katonaság, táborok, üdülés stb. Ezek mind megfelelő
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fontossággal bírnak az életünkben. A legérdekesebb és egyben a legkiemeltebb karmikus kapcsolat
egyébként a partnerkapcsolat, még akkor is, ha az nem megbonthatatlan. A vérségi kapcsolat - mint
tudjuk - megbonthatatlan karmikus kötelék, hiszen a lélek azokat magával a leszületéssel, a szülők
megválasztásával determinálja. Nem ebbe a kategóriába tartozik életünk párja, a szeretett ember,
melynek megtalálása az egyik legnagyobb "feladvány" az életben. Itt érdemes megemlíteni, hogy
karmikus értelemben elhibázott párválasztás, házasságkötés nincs! Elhibázott módon megvalósított
szakítás, illetve válás annál inkább. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek törvényszerűen egy partnerrel
kell leélnie az egész életét. A feladatunkat akkor nem oldjuk meg maradéktalanul, ha ezen kötelék
megbontását haraggal, nehezteléssel, ítélettel stb. valósítjuk meg. Azzal az emberrel akkor valójában
erősítettük a karmikus köteléket, nem pedig feloldottuk.
4. A karmikus kapcsolatban lévők számtáblái és leszületésük száma, illetve ezek vizsgálata sok érdekes
információt hozhat felszínre. A leszületések számából elég jól lehet következtetni arra, hogy a korábbi
életekben ki is az, aki törvényszerűen szerezhetett olyan tapasztalatokat, melyeket átadhat a
környezetének. Nem ritka az, hogy "fiatal" szülőknek "idős" gyermekük születik, tehát a
tapasztalatátadás a legkülönbözőbb irányban valósulhat meg. Ebből a numerológiai rendszerből olyan
törvényszerűség olvasható ki, hogy az idősebb lelkek az ezredfordulók előtt, a fiatalabbak pedig az
ezredfordulók után születnek le többnyire. Ebben az évtizedben a legkisebb leszületésszám 4, a
legnagyobb pedig 12. A leszületések száma nagyon érdekes témakör, de elhamarkodottan vélekedni
erről nem érdemes, mint ahogy azzal sem érdemes sokat foglalkozni, hogy vajon leszületünk-e még e
földre vagy nem. Ezt pontosan megmondani nem lehet. Elképzelhető, hogy valaki a 12. leszületés után
már nem születik le ide, de olyan is lehet, hogy a 15. leszületés után is "bevállal" még néhány másokat
segítő életet.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 09:33 | Válasz erre | #421
Shift! most csak köszönöm a gyors és részletes választ.
...emésztem....
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#420)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 10:14 | Válasz erre | #422
Shift (és persze a Többiek)
hmmm
...tehát ha nem a karma törvénye szerint van a földön, -s nem állat-akkor az áldozat törvénye szerinti életet él?
Ez azokra is igaz akik mások erőszaktétele miatt pusztulnak? Pl: John Lenon?
(csak érdekességképpen: J.L.( 11,2,44,666, 99, ---- 11111,22,3,4,88,99 )
Mikor elkezdtem érdeklődni felőletek, akkor kiváncsiságképpen sok :)))... -na jó, több- számtáblát készítettem híres –de
már nem élő- emberekről akinek az életéről valamit tudhatunk. Természetesen így emberi tulajdonságokat nem igen
tudtam behatárolni, (legfeljebb egy-egy olimpikon esetében a 4-esek száma adott valamifajta „igazolhatóbb”útmutatót,:))
de kiváncsi voltam találok –e valamifajta összefüggést a születés és a halál számtáblái megfigyelésével. Többek között
szívesen úgy képzeltem (volna) :)))) , hogy a halál dátumával számaink növekednek. De teljesen véletlenszerűnek találtam
, hogy kinek milyen a halál(os) számtáblán levő számok mennyisége a születésihez képest.
„Nem ritka az, hogy "fiatal" szülőknek "idős" gyermekük születik, tehát a tapasztalatátadás a legkülönbözőbb irányban
valósulhat meg.”-írod.
Hogy ez milyen igaz, s nemcsak szülő gyerek relációban (s nagyon kiváncsi lennék a többiek ilyesfajta tapasztalataira! )
nagyon sokszor érződik ,( vagy talán bevállalom, hogy :érzem,) hogy 1-1 testben -akár felnőtt, akár gyerek- milyen "öreg"
lélek lakik. A gyerekek esetében különösen megdöbbentő, hiszen ők –a felnőttekkel ellentétben- nem takargatnak, nem
palástolnak, s nem szinlelnek.
A nem vérségi ( hanem a VÁLASZTOTT!, vagyis nem a szomszéd) karmikus kapcsolatokban az ember olyanokat keres
maga köré, akik nagyjából hasonló leszületés-számúak? Vagy csak én gondolom így ?
o
(áttehetsz a Karma, Sors topikba is, ...ahogy gondolod. ...nehéz szétszedni a kettőt. )
Válasz 'Shift' üzenetére (#420)
© Gizus (62.68.176.197) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 19:09 | Válasz erre | #423
Hmmmmmmm Megint...régóta volt olyan érzetem hogy törpesnaci kiskutyám sok egészségügyi (nöi) problémát átvett...ki
is kellett pakolni akkor mikor nekem egyébként nagyon nagy fül(fej) mütétem volt, és a kettőt aligha tudtam volna ezzel a
"viszonylag könnyedséggel" letudni mint csak az egyiket a másikat meg a kutya...és egyszerre voltunk lábadozó betegek a
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szobában:))) és éreztem hogy valami akkor nálam rendeződőtt végleg ami addig némileg problémás volt néha.
Aztán mikor sok évvel előtte az első gyermekem születése halála...mintha a gyermekáldás szentségét akarta volna
JOBBAN kifejezni azzal hogy megkelljen küzdenem érte! sikerült
© Gizus (62.68.176.197) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 19:12 | Válasz erre | #424
Shift! a mult hónapban meghalt egyik barátnőm...oly hirtelen hogy ????
Ha ideteszem a szül és a halála adatait betudnád mutatni rajta az életcélját és mit tudott belőle megvalósitani?
És ugye ez igy nem kegyeletsértés?
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 20:51 | Válasz erre | #425
1. Erőszak és John Lenon. Ha valaki erőszakos halál áldozata, akkor az kifejezetten egy előzetes
megállapodáson alapuló halál esete. Ez azt jelenti, hogy a két lélek még leszületés előtt megállapodott
egymással, hogy olyan kölcsönös földi tapasztalatszerzésre születnek, melynek folyamán egyikük a
gyilkos, a másikuk pedig az áldozat szerepét éli át. Karmikus értelemben egy ilyen gyilkosság már csak
azért sem kezelendő súlyosan, mert - mint tudjuk - a szerepek éppen fordítottak. A gyilkos valójában
áldozat, hiszen neki kellett felvállalnia ezt a háládatlan földi szerepet. Ami viszont John Lenon
személyét illeti, az sokkal több mint érdekes. A számtáblájában ugyanis van 666, miközben sem 7-ese,
sem pedig 8-asa nincs. Hogy ki is volt valójában ő, és mennyire volt képes tudatában lenni küldetésének,
azt a legjobban az Imagine dal fejezi ki. De erre a kérdésre később még mindenképpen visszatérek, talán
külön topikot is nyitok az ismert emberek elemzése céljából (köszönet Oliviának az ötletért).
2. Kit választunk közelünkbe? Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten igaz lehet az, hogy többnyire
hasonló leszületési számú emberekkel vesszük magunkat körbe, de ez nem törvényszerű. A lélek a
különböző leszületések előtt mindenképpen figyelembe veszi azt, hogy a korábbi életekben kikkel
maradtak rendezetlen ügyei. Ezek karmikus feladatok, melyek rendezéséhez úgy kell leszületni, hogy
kapcsolatba kerüljünk ezekkel az emberekkel. A kapcsolat milyensége attól függ, hogy milyen a feladat.
Ha például valaki az előző életében egy durva részeges férj volt, akkor valószínűleg egy következő
leszületéskor - a megtapasztalás érdekében - mondjuk egy olyan anya lesz, akinek egy szem leánya egy
durva részeges férfihoz megy feleségül, hogy aztán az megkeserítse mindkettejük életét, de még a
gyerekekét is. Ez csak egy példa volt, és sok más indok is lehetséges még. Nyilvánvaló azonban, hogy a
léleknek másféle tapasztalatokra is szüksége van, ezért újabb eltérő leszületésszámú kapcsolatok is
kellenek. Mi, akik most élünk éppen olyan időszakban vagyunk, amikor kötelező jelleggel kapcsolatba
kerülünk kevés korábbi életet megélt lelkekkel.
Válasz 'olivia' üzenetére (#422)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 22. 20:52 | Válasz erre | #426
Gizus, látom Te egymagadban és ebben az életedben meglehetősen sok feladatot vállaltál fel. Ám azt is
látom, hogy nem is eredménytelenül. :-)
Úgy gondolom, nem lenne kegyeletsértés, tehát szívesen vállalkozom egy ilyen elemzésre, bár - mint
láthatod - van mit csinálnom bőven. Hál' Istennek.
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 23. 13:30 | Válasz erre | #427
Shift
Örülök hogy kivülállóként igy látod..ez önbizalmat erösitő voltmég akkoris ha eddig sem volt túl sok bajom vele.
Élettársam fiam apja: mert ez ugye engem is érint?
Szül:1945.01.20.
meghalt:1999.03.02.
A mostani eseményt alig tudom még ésszel felfogni..ez egy teljesen egészséges fistal nő a fia ballagásán összecsuklott és
elment...semmi szervi hiba?????Neki otthon vannak az adatai mert a családja hozzám jár némi feltöltödésre
megnyugvásra...és mivel a családjával régebbi barátságban vagyok szivesen segitek ahol tudok most ebben a nehéz
helyzetben.
De érdekes lenne ez is:)))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#426)
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 23. 13:33 | Válasz erre | #428
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A munkahelyi elfoglaltságokon láűtom nagyonis igénybe van véve az az ember aki olyan szinten felelős egy cégért mint
te...még az én szintemen is van néha zriiiiiés kapkodom a fejem...pedig csak...illetve..nekem annyi a dolgom hogy lessem a
fiukat..mit is csinálnak a védőeszközökkel.
Tehát türelem rózsát terem nálam is
© Attil@ (212.108.201.37) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 25. 02:23 | Válasz erre | #429
Hello
Most járok itt először de remélem itt végre megtalálom a választ a kérdésemre:Ki vagyok én?
Születtem:1986.03.10
Ja egyébként a nevem:Zsigmond Attila
Megértem ha nem kapok azonnal választ. Én azt szeretném ha majd azért egyszer választ kapnék a kérdésemre.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 25. 12:13 | Válasz erre | #430
Hello,sziasztok,üdvözlet mindenkinek!
Remélem minél hamarabb kész lesz az oldal,már nagyon kíváncsi vagyok rá,mert eddig egy normális numerológiával
foglalkozó oldalt nem találtam a neten.
Nem tudom lehet-e kérni egy rövid,tömör(lehet hosszú is)elemzést???Ha igen megköszönöm,ha nem,akkor sincs semmi
probléma.
Az adataim:Proity Petra Katalin,1985.01.14.
És még egy:Abelovszky Gábor,1984.04.15.
Örök hálám,köszönöm!
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 25. 12:21 | Válasz erre | #431
Hello,sziasztok,üdvözlet mindenkinek!
Remélem minél hamarabb kész lesz az oldal,már nagyon kíváncsi vagyok rá,mert eddig egy normális numerológiával
foglalkozó oldalt nem találtam a neten.
Nem tudom lehet-e kérni egy rövid,tömör(lehet hosszú is)elemzést???Ha igen megköszönöm,ha nem,akkor sincs semmi
probléma.
Az adataim:Proity Petra Katalin,1985.01.14.
És még egy:Abelovszky Gábor,1984.04.15.
Örök hálám,köszönöm!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 25. 13:57 | Válasz erre | #432
Szia Attil@!
Köszöntelek itt, és nagyon jó dolognak tartom, hogy keresed önmagad. A válasz erre nem egyszerű, itt
csupán adalékokat kaphatsz, de talán ez is több a semminél. Ehhez elsőként csinálok majd egy
numerológiai jellemrajzot, de sejtheted, hogy egy kis idő kell ehhez. Köszönöm előre is a türelmedet.
Üdv,
Shift
Válasz 'petra' üzenetére (#430)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 25. 13:58 | Válasz erre | #433
Szia petra!
Örülök, hogy idevezérelt a sors, és kívánom, hogy hasznosítható információval gazdagodj. A honlap
valóban nem készült még el, de ha beleolvasol az egyes topikok tartalmába, akkor akár honlapszerű
élményed is lehet. Semmi akadálya nincs, hogy megcsináljam Neked is a jellemrajzot, illetve annak a
másik személynek is, akár partnerkapcsolati kitekintéssel is. Miután ez egy kis időbe telik, ismételten
ajánlom, hogy olvasgass bele a korábbi anyagokba, mert attól tartok, hogy érdekes gondolatok
rejtőzködnek ott számodra is. Hálálkodnod pedig nem kell, mindannyian kapunk valamit a másiktól.
Üdv,
Shift
Válasz 'petra' üzenetére (#430)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 28. 14:29 | Válasz erre | #434
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Kedves Shift!
Légy szíves, vegyél sorra engem is egy partnerkapcsolati kitekintéses jellemzéssel. Szeretném az ő jellemrajzát
(1978.12.13.) és a kettőnk közötti kapcsolatról valamit (én:1979.07.28.). Van itt egy pár dolog, amit szeretnék megérteni,
és kibogozni a szálakat.
Természetesen türelemmel várok, addig is élvezem az itt leírtak olvasgatását, pl. ez a John Lennon-, illetve úgy általában
az ismert emberek-téma nagyon érdekesnek tűnik. Engem nagyon érdekelne pl. Szepes Mária elemzése, feladatai, feltéve,
hogy ezzel nem sértünk személyiségi jogokat, illetve hogy valaki tudja a szükséges adatokat, mert én sajnos nem tudom,
mikor született.
Aniq
© istorie (160.114.48.182) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 28. 14:51 | Válasz erre | #435
Szia Shift!
Nagyon sokszor tanulmányozom a numerológiát, nagyon tetszik a Te rendszered is. az tetszik benne, hogy olyan kiforrott.
megcsinálnád nekem a numerológiai jellemrajzomat? születtem: 1981.05.10 19:35 Szeged. Köszönöm.
© Anyta (195.228.231.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. jún. 29. 15:00 | Válasz erre | #436
Szia Shift!
A múltkorjában azt írtam, hogy régész szeretnék lenni... Nos azt hiszem, hogy ez nem lenne igazi a számomra (lehet, hogy
vmelyik ősöm ambícióját követem tudat alatt, még csak nem is kertészkedtem soha ).
Nagyon örülök, hogy John Lennon "szóba" került a fórumon. Nemrégiben próbáltam párhuzamot vonni Sting és közte.
Érdekes, hogy mindketten ugyanabban a csillagjegyben születtek, zenészek és "békeharcosok". Persze remélem Sting nem
választott hasonló véget. Erről jut eszembe, hogyha megvalósul a híres-emberes rovat, kíváncsi lennék rá, hogy John F
Kennedy (B. Kennedy, Martin L. King) sorsáról mit árulnak el a számok és sejtetik-e, hogy életük úgy ér véget, ahogy
véget ért? Három "K" betű, mindhárom gyilkosság a 60-as években... Elég "karmikus", nem?
Jaj igen! Nem tudom, mennyire számít ez, de mikor születtem:77.09.29 csütörtökre esett (4. nap és 4-en vagyunk
testvérek és a táblámban a 4-es "mindent visz" vagy hoz?)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 07. 09:09 | Válasz erre | #437
Kedves Aniq! OK, vettem a kérésed. Az Ismert emberek topikot hamarosan megnyitom, kezdem majd
John Lennonnal és folytatom mindig azzal, ki éppen a képbe kerül valamilyen apropó kapcsán. Itt a
kéréseiteket is figyelembe fogom venni, így akár Szepes Mária lehet a következő. Nem gondolom, hogy
személyiségi jogokat sértenénk ezzel, hiszen a jellemrajzok nem jóról és rosszról szólnak, hanem
különböző minőségek/tulajdonságok együtteséről.
Válasz 'aniq' üzenetére (#434)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 07. 09:09 | Válasz erre | #438
Szia istorie! Üdvözöllek itt a fórumon; örülök, hogy érdekel a numerológia. Természetesen
megcsinálom a jellemrajzodat, csak erre elég sokat kell várnod. Addig is olvasgathatod a korábbi
anyagokat, hiszen sok dolgot magad is megfejthetsz a számaid alapján. Üdv,
Shift
Válasz 'istorie' üzenetére (#435)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 07. 09:10 | Válasz erre | #439
Szia Anyta! Tudom, régóta vársz a jellemrajzodra, amiről nem is feledkeztem meg, csak éppen tetemes
mennyiségű elintéznivaló késleleti. Köszönöm a türelmedet. A jellemrajzod hamarosan elkészül, de
addig is néhány szót. A számtáblád valóban tele van 4-esekkel, meglehetősen ritka is az ilyen
mennyiségű 4-es, ráadásul ez a szám sok egyéb területen is erősen jelen van az életedben. Majd erre
kitérünk akkor kicsit részletesebben a jellemrajzodban. Az ismert emberekről beindítandó topikban
pedig a Kennedy-fivérek és Martin Luther King is sorra kerül majd, bár nem kifejezetten az erőszakos
halált halt emberekre szeretném azt szűkíteni. Karmikus értelemben egyébként az erőszak áldozatai
maguk döntöttek a megtapasztalás efféle módjáról. Az sem véletlen, hogy a gyilkos később maga is
gyilkosság áldozatává válik. A téma meglehetősen érdekes majd foglalkozunk azért vele kicsit bővebben.
Hamarosan...
Válasz 'Anyta' üzenetére (#436)
© Anyta (195.228.231.89) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 08. 11:06 | Válasz erre | #440
Kedves Shift! Köszönöm. Türelmem az van...
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 08. 14:53 | Válasz erre | #441

94. oldal

Shift: Numerológia

Kedves Shift!
Képzeld,a bátyám barátnőjének pontosan ugyanaz a számtáblája,mint az enyém,még a részleteket tekintve is,pedig mi
nagyon nem hasonlítunk egymásra,de jól kijövünk.Szeretném megkérdezni,hogy a 666-os mit takar,mert a családomban
egyedül a bátyámnak van 6-a,és pedig 666-a van.Senki másnak nincs és egyedül neki nincs 5-e.Az érdekes,hogy a 3-5-7
átló neki teljesen hiányzik.Ez mit jelent,mert gondolom annál mélyebb értelme van,mint hogy nem túl temperamentumos
vagy ilyesmi.És még valami:apunak,anyunak,nekem 14 számjegyünk van,egyedül tesómnak van 12.Szegény nem túl
szerencsés,ha nem keresi a bajt,akkor is lecsap rá a szerencsétlenség.

© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 08. 17:03 | Válasz erre | #442
Kedves Petra!
1. Egyforma számtáblájú emberek. Az egyforma számtáblájú emberek nem kötelezően egyformák
teljesen, még akkor sem, ha ráadásul ugyanazon a napon születtek. Az azonos számtábla csupán valami
olyasmit jelent, mintha több kavicsdarabot egy kézből repítettek volna ki valamilyen irányban.
Mindegyik kavics a saját pályáján fog repülni, és egymástól távol fognak földet érni. A számtábla ugyanis
nem kőbe vésett tábla, a számtábla kiindulási állapotokat és lehetőségeket tartalmaz. Az, hogy ezekből
ki mit csinál, hogyan él a lehetőségekkel, egyéni dolog. A számok - mint bizonyára olvastad itt már több
helyen - különböző szabályok szerint át is alakulhatnak, újak keletkeznek és meglévők eltűnnek.
Csupáncsak a számtáblából még nehéz egyértelmű jellemrajzot készíteni, ehhez sok egyéb is
szükségeltetik.
1. 666 és 3-5-7 átló. Az egyik legérdekesebb témája ennek a numerológiai rendszernek (is). A 6-os
számról hamarosan külön fogok itt szólni elég részletesen, kitérve ama bizonyos 666 esetére is.
Hamarosan nyitok egy új topikot Ismert emberek néven, ahol elsőként John Lennonról lesz szó. Milyen
érdekes, hogy John Lennonnak is 666-a van és a 3-5-7 átlója teljesen üres. Ugyanaez a helyzet a bátyád
esetében is. Korai következtetéseket levonni sohasem érdemes.
1. Leszületések száma. Mint említettem is, nem feltétlenül jelent valamiféle előnyt vagy
fejlettebb/szerencsésebb állapotot az, ha valaki a leszületéseiben megelőzi a többieket. A leszületések
száma önmagában nem, csakis sok egyéb információval együtt mond valamit a karmánkról.
Válasz 'petra' üzenetére (#441)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 08. 22:38 | Válasz erre | #443
Korábban részletesebben beszéltünk a 777-ről, most pedig elérkeztünk oda, ahol aktuálissá vált egy
másik nevezetes hármas, mégpedig a 666 közelebbről történő vizsgálata. A 6-os jelentése ebben a
numerológiai rendszerben a földi ajándék, szemben a 7-essel, amely égi ajándékként kezelendő. Mi is ez
az földi ajándék? Ez nem más, mint az isteni képességek mélybe hullott morzsája, mely a földi életünk
során felmerülő akadályok megoldásához egy nagy hatóerejű eszközként (tápforrásként) szolgál
kezünkben. Szokás ezt a szorgalom számának is tekinteni, mivel a 6-osok mintegy erőt és képességet
adnak ahhoz, hogy fáradhatatlanul dolgozzunk és mesteri módon alkothassunk. A 6-os a földhöz köt
bennünket, a mélységbe, a sötétségbe csábít, és onnan táplál. Akinek a számtáblájában nincs 6-os, az
nem igazán vonzódik a földdel kapcsolatos tevékenységekhez, szemben azzal, akinek van. A 66-os
emberek mesterek, akik ezt az aláhullott isteni morzsát oly módon hasznosítják, hogy kezükben minden
arannyá válik. A 66-os ezen kívül a nők esetében nagyon erős kisugárzást, ellenállhatatlan vonzerőt
táplál. A 6-osok azonban szolgálhatnak mások ellen irányuló gondolatok és cselekedetek eszközéül is
akár nőben, akár férfiban. A mások feletti uralom megszerzését, befolyás alá vonását alapvetően a 6osok energiái táplálják. A 6-osok ebben az esetben a mesteri alkotás, a teremtés földi képességének
számából a leigázás, a pusztítás és a gonoszság számába fordulnak át. Egy hasonlat segítségével nézzük
meg, hogy is hat ez az ellentmondásos 6-os szám: Az ember földkapcsolata oly módon áll a teremtés
szolgálatában, hogy az ember által a föld a mélyébe ültetett magot a föld önmagából táplálja. Ahhoz,
hogy ez a teremtési folyamat meginduljon, az embernek fel kell szántania a földet, azaz annak a mélyébe
kell hatolnia. Az egyszerű földművesnek van egy lova, amely a mögéje akasztott ekével már szépen tud
szántani. Az ember a maga 2 lábával, a ló pedig az ehhez adott további 4 lábával, azaz együttesen 6
lábbal végzik ezt a műveletet. A földkapcsolat ezen a 6-oson keresztül valósul meg, melyhez a szorgalom
társul, hiszen ez kell ahhoz, hogy egyetlen lóval a területet jól és időben meg lehessen megművelni. Ha
ketten összefognak, akkor két ló és két földműves egymást fel tudja váltani: amíg az egyik pihen, a másik
dolgozik. A föld mesterien meg van művelve, időben fel van szántva a vetéshez. Ezért a 66-os a mesteri
munka száma. És ekkor jön a harmadik földműves a lovával, létrehozva a 666-ost. Ha minden szépen
működne, akkor folyamatosan váltogatnák egymást, ám ez nem megy mindig ilyen egyszerűen. Az
egyikük ugyanis hamar rájön, hogy a föld megműveléséhez elegendő a "két ló + két földműves" felállás
is, ezért inkább azzal kezd el foglalkozni, hogy a többieket hogyan tudná úgy irányítani, hogy az ő ereje
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és energiája a szántásra ne pazarolódjék. Kialakul a mások feletti uralom vágya és az képes meg is
valósulni. A Biblia szerint a 666 a fenevad száma (Jel. 13,18), s ez sokakat elrettent. De tudni kell, hogy a
666 automatikusan semmilyen gonoszságot még nem jelent. Képzeljünk el egy jól kifejlett, erős
állkapcsú, éles fogazatú kutyát. Vajon ez a kutya rögtön szét fog tépni mindenkit, aki elé kerül? Nem, ez
lehet egy olyan kutya, amely a leghűségesebb, legragaszkodóbb társa gazdájának és minden jó embert
szeret. Akár kenyérre is lehetne kenni. De! Meggondolandó, hogy egy ilyen kutyával szabad-e
igazságtalanul bánni, szembeszegülni és vele harcba szállni. A 666-os ember olyan képességekkel
rendelkezik, amely számára minden helyzetben biztosítja a győzelmet. Bármilyen áron. Végezetül kell
arról is szólni, hogy a számtáblában levő 666-os karakteresebb abban az esetben, ha nincs 7-es és 8-as se
a táblában. Ha ez utóbbiak vannak (főleg a 8-as), akkor a 6-osok kicsit háttérbe szorulnak. Ugyanakkor
azt is kell tudni, hogy a 6-osok 7-esekké, a 7-esek pedig 6-osokká alakíthatók. Az első esetben 22 vagy 4
szabadul fel, míg a másodikban ezek emésztődnek el. Az egyik legnehezebben kezelhető állapot a 66-777,
ugyanis ebben az esetben az ember állandó ingamozgásba eshet a 666-777 állapotok között...
© Akira (62.112.206.234) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 13. 21:50 | Válasz erre | #444
Szia Schift! Szia Mindenki ( Gizus, Panni, olivia,mom,Eloy, pepita, Viva, Ezoboy, Lizi, Kincs, aniq, Alma, Bethy, Csilla,
petra, Anyta ), ha valakit kihagytam, mert előfordulhat…bocsánat!! Olvastam az írásaitokat és még most sem vagyok
meggyőződve arról, hogy helyesen teszem, hogy írok! Érzem a vonzódást hozzátok és szeretném….de bátortalan vagyok…
,ami azonban nem jellemző rám. Úgy érzem, talán a „nem-tudásom” miatt van, mert nagyon butának érzem magam
hozzátok képest. Igen, mondták már – ne legyek kishitű! Ha segítetek…megköszönömJ!!! Úgy gondolom, hogy segítséget
kapok és kaphatok Tőletek, ha bekapcsolódom a beszélgetéseitekbe…már ha tudok! Már az írásaitok olvasása is segítség
számomra. Mert JÓÓÓÓÓÓ! Vonzódom az ezotériához, és az utóbbi időben a numerológia – avagy a számmisztika
teljesen leköt, mert szeretném magam megismerni. Tudom, hogy tudni fogom!…Egyszer!
Schift! Ha időd akad, majd megcsinálom az én jellemzésemet is???
Akira
© Akira (62.112.206.234) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 13. 21:53 | Válasz erre | #445
Shift! Ne haragudj, hogy elvétettem a neved, de németül tanultam és automatikusan beirtam a egy c-t a nevedbe!! Jó
pihenést Neked-Nektek a nyaralásra!
© Panni (81.182.199.235) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 07:16 | Válasz erre | #446
Kedves Akira!
Légy üdvözölve !!
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 15:33 | Válasz erre | #447
Szia Akira!
Biztosan megírja Shift a te jellemzésedet is, ha szépen kéred. Nem lehetett valami egyszerű végigolvasni mindent... Vagy
még csak bele-belenézegettél?
Ne légy bizonytalan magadban, csatlakozz bátran, én is csak egy lelkes és kezdő amatőr vagyok.
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 15:37 | Válasz erre | #448
Csak hogy a témánál maradjak, milyen érdekes, hogy pont a 444-es hozzászólással érkeztél hozzánk... Hm,
elgondolkodtató. Shift, lehetne a következő átfogó ismertetésed a 4-es számról? Nekem ugyan csak egy van (az is több,
mint a semmi), de Akira csatlakozása miatt is érdekes lehet a szám. Ez is jelenthet valamit, nem?
(Na meg az is, hogy ha jól emlékszem a kis programocska, ami számtáblát számol, a 111-es hozzászólásban található:-)
IMÁDOM A SZÁMOKAT! Valahogy kicsi korom óta érzem irántuk a vonzódást, de ez most valahogy kiszakadt belőlem...
Mindenkinek jó nyaralást/pihenést, akinek aktuális!
© Akira (62.112.206.229) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 21:17 | Válasz erre | #449
Kedves Panni! Nagyon köszönöm az üdvözlésedet! Jól esett, hogy fogadtál!! Hálás vagyok a kedvességedért!!Örülök Neki!
A.
Válasz 'Panni' üzenetére (#446)
© Akira (62.112.206.229) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 21:27 | Válasz erre | #450
Szia aniq! Köszönöm a Te kedvességedet is, hogy megszólitottál! Valamilyen szinten megborzongtatott, amiket irtál a 444es számról. Én is kiváncsi vagyok! A véletlen volt, hogy idevetődtem, és bevallom én még a kezdőnél is kezdőbb vagyok.
Azért vagyok ilyen bátortalan! Illetve módositok, mert a számaim azt mutatják, hogy (2) alapvetően ilyen vagyok?! Illetve
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a sorsszámom más - 11-es, ami miatt most vergődök. Szeretnék még többet tudni! Keresem!!!
Válasz 'aniq' üzenetére (#447)
© Akira (62.112.206.229) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 21:32 | Válasz erre | #451
Kedves Shift!aniq adott egy tanácsot, hogy szépen kérjelek és akkor majd megcsinálod az én elemzésemet is! SZÉPEN
KÉRLEK, majd...majd ha időd adódik, akkor készitsd el! Időm van! Köszönöm!
© Akira (62.112.206.229) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 14. 21:35 | Válasz erre | #452
aniq! Azt kihagytam, hogy még mindent nem olvastam el, csak olvasgattam. Tehát átfogóan még nem látok semmit. De
érdekel(-ne)!
Válasz 'aniq' üzenetére (#447)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 15. 08:45 | Válasz erre | #453
Véletlenek nincsenek:-)(szerintem)
Válasz 'Akira' üzenetére (#450)
© Akira (62.112.206.246) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 15. 20:31 | Válasz erre | #454
Kezdek rájönni, hogy "véletlenek tényleg nincsennek". Amit szeretnék megtudni, hogy a táblázat hányféle lehet, mert
nekem meg van a Chian Zettnersan: A Tao numerológiája...és ahogyan észrevettem - más, minta Székelyhidi Ágnes
Számmisztika 1-2. Illetve egészen más a Shift rendszere!? A fórumon már eljutottam a 7-ből a 2. oldalig és egyre jobban
bizgatja a fantáziámat, hogy mi az amit még olvashatok Tőletek. Persze nem türelmetlenkedem - vagy mégis??!!:-))
Tudom nyár van, de én meg már holnaptól nagyon ráérek!!! Szép estét és jó nyarat!
Válasz 'aniq' üzenetére (#453)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 16. 13:29 | Válasz erre | #455
Jó neked, hogy ráérsz... Azért a munka mellett néha nekem is marad időm egy kis olvasgatásra, a fórumot igyekszem
követni, viszont "szakirodalomra" ezen kívül nincs időm...
Azt nem tudom, hogy a táblázat hányféle lehet, viszont szerintem fontos, hogy shift is mindig azt mondja, hogy ez nem egy
olyan dolog, hogy egyszer megtudod a táblád alapján a jellemzésed, és akkor kész, olyan vagy. Inkább egyfajta segítséget
nyújt ahhoz, hogy jobban megismerd önmagad, esetleg másokat. Talán úgy lehetne mondani, hogy lehetőségeket ad a
kezedbe, ami alapján talán könnyebben el tudod dönteni, mit szeretnél, vagy könnyebben megérted, miért viselkedtél egy
helyzetben egy bizonyos módon. Mankó önmagunk és a világ teljesebb megértéséhez. És szerintem nagyon jó a fórum,
mert azon kívül, hogy egyre jobban megismerjük ezt a rendszert, illetve ezt a fajta felfogást, amit shift képvisel nálunk,
sokat tanulhatunk egymástól, és a másikban felmerülő kérdésekből, na meg az azokra adott válaszokból.
Jó hétvégét mindenkinek!
Válasz 'Akira' üzenetére (#454)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 16. 13:31 | Válasz erre | #456

© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 16. 13:32 | Válasz erre | #457
Bocsi mindenkitől, de olyan arik, hogy nem tudtam visszatartani magam... Tudom, nem erre valók, de az előző
hozzászólásomból sajnos kimaradtak, képzeljétek oda őket:-)
© Akira (62.112.206.221) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 18. 08:23 | Válasz erre | #458
Kedves aniq! Eddig nekem sem volt időm csak részlegesen...péntektől "munkanélküli" vagyok és szeretném lekötni
magam valamivel. Ez az olvasást jelenti számomra, hogy okosabb legyek. És beletartozik a numerológia is, hogy
megértsem magam és a körülöttem lévőket! Kivánok mindenkinek jó nyaralást! Pihenjetek! Én is ezt fogom tenni!
Válasz 'aniq' üzenetére (#455)
© rennie6 (80.95.67.140) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 18. 08:24 | Válasz erre | #459
Üdvözlöm a fórum összes tagját!
Szia Shift! :)
Megpróbáltam a saját számaimat felállítani. Lécci ellenőrizd le, h jól értelmeztem-e, mert addig nem nézem tovább.
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Köszönöm! :)
1960.05.01. ->11,5,6,9
1+1+5+6+9 ->22
22-2x1=20 ->2
2+0=2
11,2222,5,6,9

© rennie6 (80.95.67.140) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 18. 09:26 | Válasz erre | #460
Közben megleltem az orosz portált és leellenőriztem. A 4-es kimaradt. Tovább kellett volna csak olvasnom...
© mara (81.182.213.105) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 11:55 | Válasz erre | #461
sziasztok, fórumozók, szia shift!
1974. 09. 03-án születtem Nyíregyházán, 15.45 körül. elkészítenéd, kedves shift, a jellemzésemet? amíg várakozom - mert,
gondolom, fogok - bármelyikőtök hozzászólását szeretettel várom! :-)))
© Panni (81.182.170.106) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 12:27 | Válasz erre | #462
Szia mara !
Válasz 'mara' üzenetére (#461)
© mara (81.182.213.105) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 12:47 | Válasz erre | #463
szia!
© Akira (62.112.206.183) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 13:52 | Válasz erre | #464
Szia mara! Légy üdvözölve!
Válasz 'mara' üzenetére (#463)
© Akira (62.112.206.183) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 13:53 | Válasz erre | #465
Szia Panni! Még Téged sem üdvözölhettelek "élőben"! Légy jó!
Válasz 'Panni' üzenetére (#462)
© mara (81.182.213.105) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 21. 13:56 | Válasz erre | #466
te is! (és egyben mindenki, akitől tanulhatok itt valamit)
Válasz 'Akira' üzenetére (#464)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 23. 16:44 | Válasz erre | #467
Kedves Akira!
Nagy örömmel köszöntelek itt, érezd otthon magad minálunk! Csüggedésre semmi okod sincsen, hiszen
valamennyien kezdők vagyunk a Mindenség megismerésében. Az, ha valaki - úgy gondolod - esetleg tud
olyasmit, amit Te még nem, abszolút semmit nem jelent. Mindenki tud olyat, amit más nem. Ha nem
tud, akkor érez, vagy sejt, vagy csak úgy ott lappang benne és még nem jött felszínre és így tovább. A
tudósok, akik többnyire egy egész élet munkásságát fektetik bele egy-egy terület kutatásába, haláluk
pillanatában döbbennek rá, hogy szinte semmit se tudtak. Néhányan közülük (is) persze korábban
eljutnak ide... Szóval, száz szónak is egy a vége: ne becsüld alá magad, s bennünket se fölé!
Nekem is teszik az a véletlen, amit Aniq szemfülesen felfedezett, nevezetesen az a 444-es számon
történő bejelentkezésed. Majd később még foglalkozunk ezzel is, mint ahogy a jellemrajzodat sem
szeretném elfelejteni. Bár, s ezt bizonyára tapasztalhattad itt, néha meglehetősen sokat kell egy-egy
ilyenre itt várni. De remélem, ez nem veszi el a kedved, hiszen van talán annyi olvasnivaló itt, ami le tud
kötni.
Felvetésedre röviden válaszolva, a numerológia nem "a" numerológia, minthogy ennek a fantasztikus
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nyelvnek számtalan változata létezik. Erről itt már többször is írtam, ezért ajánlom, hogy tekintsd át a
#159 (Chian Zettnersan), a #200, a #290 és a #405 sorszámon olvasható írásaimat. Az, hogy én ennél a
módszernél horgonyoztam le, nyilván nem véletlen, hozzám ez áll közel. Talán azért, mert egyfajta
karmikus megközelítés áll a középpontjában. Üdv,
Shift
Válasz 'Akira' üzenetére (#444)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 23. 16:45 | Válasz erre | #468
Szia Rennie6!
Ismerősként köszöntelek eme oldalon, és csupán merő precizitásból egészítem ki a számítási
menetedet:
1960. május 1.
1. 1960.05.01. → 11, 5, 6, 9
2. 1+1+5+6+9=22 → 22
3. 2+2=4, → 4
4. 22-2×1=22-2=20 → 2
5. 2+0=2 → 2
Végeredmény:
11, 2222, 4, 5, 6, 9
Ezek a számok tehát bekerülnek a számtáblába, s eddig itt alapvetően ezekkel foglalkoztunk. A
jellemrajzok készítése során csaknem minden esetben megemlítettem a mentális felnőtté válás korát,
amit oly módon számítunk ki, hogy a születési év számjegyeinek összegéhez hozzáadjuk a hónap és nap
számjegyeinek egy számjegyre redukált összegét. A számtábla összeállítása során a fentieken túlmenően
kapunk néhány kiemelt számot, amelyek az adott személy küldetésének vagy a dátumhoz tartozó
esemény okának és céljának megfejtésében segítenek az elemzések során. ezekről először a #295-ös
komplex jellemzés során beszéltem, majd a #376 sorszám alatt röviden definiáltam is ezeket. Most
lássuk, hogyan is kapjuk meg az említett kiemelt számokat. Hasznosítandó szám: a számítási módszer 2.
pontja alatt kapott, többnyire kétjegyű szám; küldetésszám: a számítási módszer 3. pontja alatt kapott
egyjegyű (nagyon ritkán kétjegyű) szám; szülői örökségszám: a számítási módszer 4. pontja alatt kapott
többnyire kétjegyű szám; magunkkal hozott szám: a számítási módszer 3. pontja alatt kapott egyjegyű
(nagyon ritkán kétjegyű) szám. Ezek után lássuk a Te számaidat:
Mentális felnőtté válás kora: 1+9+6+0=16; 5+1=6; 16+6= 22
Hasznosítandó szám: 22
Küldetésszám: 4
Szülői örökségszám; 20
Magunkkal hozott szám: 2
Most nézzük meg, hogyan alakul az energetikai ciklogram, amelyről először ugynacsak a #295 alatt
tettem említést, a számítási módszert pedig a #312 alatt mutattam be:
Energetikai ciklogram: 1960×501=981960
És akkor még mindig nincs vége a vizsgálandó számoknak, mivel ennek a módszernek haladóbb
szintjein a nullák elemzésére is sor kerül. Egészen pontosan azokat a nullákat kell figyelembe venni,
amelyek a születési dátumban találhatók (de a hónap és a nap kezdő nulláit nem!), továbbá a kiemelt
számokban levő nullákat. Ezek szerint Nálad, két nullát veszünk figyelembe, mégpedig az évszám utolsó
nulláját, valamint a szülői örökségszám nulláját.
Válasz 'rennie6' üzenetére (#459)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 23. 16:47 | Válasz erre | #469
Szia mara!
Légy üdvözölve itt, és természetesen megcsinálom a jellemrajzodat. Abban mindenképpen bízom, hogy
türelmes vagy. Üdv,
Shift
Válasz 'mara' üzenetére (#461)
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 23. 19:27 | Válasz erre | #470
azt neked tudnod kellene, kedves shift, hogy türelmes vagyok-e!
egyébként írtam, hogy az leszek - kezdek ugyanis engedni annak a "kényszernek", mely az utóbbi két évben megpróbálta
kisajtolni belőlem ezt(is). egyébként meg valamiért most kivételesen úgy érzem, nem kell tíz hónapot várnom, mint
fonalnak anno...
Válasz 'Shift' üzenetére (#469)
© rennie6 (80.95.67.140) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 23. 20:57 | Válasz erre | #471
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Szia Shift! :)))
Nagyon szépen köszönöm a köszöntést és az elemzést. Szeretnék kérdezni…
Mi a jelentősége a nulláknak? Számít-e, h milyen számokhoz kapcsolódik? ( 6-hoz és a 2-höz) A nulla esetleg kiterjeszti e
két szám 6ását? (szeretem a 6-os számotJ ) A karmikus életek számánál ezt a 2 db nullát figyelembe veszed?
…és szeretném megkérdezni, h a holdállás szerint milyen vagyok? 00.03 perckor születtem. Asztrológiailag a Rákban van
a Holdam, ami eléggé érzékennyé tesz. Kíváncsi vagyok lesz–e valami analógia...
Válasz 'Shift' üzenetére (#468)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 08:51 | Válasz erre | #472
Mara, a számtábládból ugyan nem olvasható ki egy végtelen nagy türelem (sőt!), de azért én bízom
benne, hogy lesz. Meg persze abban is bízom, hogy tényleg nem kell olyan sokat várnod, mint a
csúcstartók... :-)
Válasz 'mara' üzenetére (#470)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 09:04 | Válasz erre | #473
Szia Rennie6!
Nincs mit köszönnöd, hiszen ráadásul ez csak az elemzés kezdete, a kiinduló adatok képzése volt. A
nullák szerepe egy-két mondatban nem válaszolható meg, de ami az egyik legfontosabb, hogy
nyolcaspótlók. A 6-oshoz és a 2-eshez közvetlenül nem kapcsolódik, áttételesen viszont igen. Erről majd
a jellemrajzban említést teszek.
Megnéztem a holdnapodat is, e szerint aznap kezdődött a 7. holdnap, de még tartott bőven a 6. Általában
az előbbit (a 7-et) kell alapul venni, de a 6. hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Válasz 'rennie6' üzenetére (#471)
© Akira (62.112.206.183) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 09:54 | Válasz erre | #474
Szia Shift! Köszönöm a biztatást!:-)) A türelem ugyan nem mindig jellemző rám, de kivárom a soromat. Majd ha kéred,
akkor megadom az adataimat! Addig is olvaslak Benneteket! És persze, ha véleményem van, majd irok is!
Válasz 'Shift' üzenetére (#467)
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 17:58 | Válasz erre | #475
Oké, shift, az leszek! de lenne egy kérdéshalmazom.
mostanában elég felkapott témává váltak az ún. indigó gyermekek. szerinted ez a helyes megnevezés, vagy inkább az, hogy
indigó emberek? (mert, ugye, azt mondják, minden kisgyermek képes "látni", csak aztán elveszti ezt a képességét.) ha az
előbbi, akkor nekik mi a karmikus funkciójuk (mert, gondolom, van), és a számtáblájukban utal-e esetleg valami arra,
hogy ők azok?
Válasz 'Shift' üzenetére (#472)
© Gizus (62.112.217.76) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 20:38 | Válasz erre | #476
Mara sajna én ebben az indigó témában egy nagy smafut látok.Sok anya igy magyarázza meg hogy neveletlen vagy
magatartás problémával küzd a gyermeke.
Én elismerem rémség volt a fiam 15 és 21 között.
Az apja halála és egy érzelmi válság hozta az életében azt hogy a rémes viselkedését normálisra felváltsa és a "kötöszók "
helyett kissé irodalmibb nyelven beszéljen csak ugy á'lacart.
Hál istennek nekem sikerült és nem hittem vagy magyaráztam valami hülye ezó dumával miért olyan elviselhetetlen a
pulya.
Nem nem indigó....lökött a jó kifejezés rájuk.
Ha valamit problémásnak látok a sok szinezékkel meg tudjamifenével kutyult étel amit más áldott állapotban közvetitünk
nekik és mind mostanság túlmozgásos hisztis lett ettől.
Ha ez az indigó jelenség ez nem spirituálisan ilyenek hanem a rosszminüségü élelmiszerektől amit megetetnek velünk
jobb hijján.
© Gizus (62.112.217.76) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 24. 20:40 | Válasz erre | #477
Ja meg ennyi kövér gyerek meg fiatal..mint a disznóhizlaldában.
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Eszméletlen.Tornaóra sport nuku rendes csak a mekikaja meg a csipszek.És reng minden 2 gyereken a háj.
© Akira (62.112.206.252) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 07:59 | Válasz erre | #478
Kedves Gizus! Ajánlanál valami könyvet az indigó gyerekek témában!? Szeretnék én is bekapcsolódni a beszélgetésbe, de
egyelőre nem tudok hozzászólni?!Köszönöm!
Válasz 'Gizus' üzenetére (#476)
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 09:33 | Válasz erre | #479
kedves gizus! én sem tudok sokat a témáról, akárcsak Akira, ezért is érdekelt volna a véleményetek. (nekem speciel nincs
gyerekem, nem azért kérdeztem tehát rá, mert az ő magatartását szerettem volna megmagyarázni ezzel.) egyszerűen csak
hallottam erről az egészről, hogy van valami köze az aurához és az auralátáshoz - is. csak mikor tegnap elolvastam a
hozzászólásodat, akkor kezdtem el kutakodni egy kicsit a neten (jobb későn, mint soha) - és most már értem, miért
emelted ki a magatartászavart, amiről én nem is tudtam.
viszont egyre kíváncsibb vagyok arra, mit gondol erről shift. főleg, mivel kicsit elbizonytalanított egyes oldalak
"küldetéstudata", amit én inkább "megszállottságnak" vagy fanatizmusnak éreztem. bár lehet, hogy mindez csak azért
van, mert nincs személyes tapasztalatom (asszem legalábbis), és mert kissé érzékeny vagyok a "vakhitre" :-))))
Válasz 'Gizus' üzenetére (#476)
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 13:08 | Válasz erre | #480
Mindkettőtöknek :)) csak egyre tudtam klikkelni.
Igen a neten is és mindenhol oly sok a guruzás meg a küldetéstudat, hogy eszméletlen és amerikai médiumoknak nevezett
izék vannak a neten akik szájbarágják mennyire szeretnek csak ezt meg ezt kell tenni és ide meg esetleg oda lehet
feliratkozni. (gondolom jópénzért.)
Van egy amerikai irótól az indigó gyerekek cimmel asszem Krion sorozat féle.
Nos tény magatartás zavara volt az a fiamnak.
1 oroszlán és azok későn érőek
2 szeretnek iskolában bohóckodni tanulás helyett hogy rájuk figyeljenek.
3 ha szorult stilusa alpáriba ment át
4 nem hülye volt csak az anyja reggeltől estig dolgozott meg utazott a meóhelyre és az iskola nevelte
5 ezért bár szabadságpárti vagyok de a gyereket az anyja nevelje.
És bármilyen fura látom az aurát ha olyanom van de kisfiamon akit egyébként imádok ugyanolyan fehér tejszerü ködöt
látok mint a többi emberen.
Van mikor látom halványan a fejnél a szint is semmi spirituális szine nincs egyetlen szerelmetes fiacskámnak holott
indigónak kéne lennie a könyv alapján.
Lelopták volna a glóriáját születés közben?
Ezt is aligha hiszem.Szóval az ezós könyvek nagyrészét alaposan szelektálni kell.
Egyébként mint asztrológus nem áll tölem messze a spiritualitás mint elérendő cél csak tudni kell emberből vagyunk...én
speciel rakoncátlan emberből
Köszöntelek Látogató! Ez az oldal a www.numerologia.hu elkészültéig kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akiket
érdekel a numerológia. Ez utóbbiakhoz tartozom én is, aki ezt a fórumot létrehozta. Remélem, nem okozok majd csalódást
Neked se, kedves Látogató, és később is érdemesnek tartod majd, hogy betekints ide. Ha máskor/máshol egyszerűen
szeretnél megtalálni, akkor a shift.lapja.hu címet írd be a böngésző címsorába. Shift
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 13:10 | Válasz erre | #481
Ja mit akarok? bolond likból csak bolond szél fujhat
Válasz 'Gizus' üzenetére (#480)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 13:41 | Válasz erre | #482
Gizus! hasonlóan gondolom én is.
marának meg Akirának:
1-2 oldal, ami "ingigós", s könyveket is ajánlanak.
http://www.indigogyerek.org/
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http://www.indigochild.com/
http://www.namastecafe.com/evolution/indigo/default.htm
http://www.mandala-veda.hu/main/isvara.php?from=tema_reszletes&tema_sorszam=4
http://www.kryon.hu/
http://www.grafokucko.webzona.hu/lapok/cikkek/indigo_teszt.htm

© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 13:43 | Válasz erre | #483
Ja, Gizus a "hasonlóan gondolom", az a 476-os hozzászólásodra vonatkozott, nem a 481-re :)))
o.
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 26. 14:01 | Válasz erre | #484
köszönöm, olivia, ezeken már jártam. (pártól konkrétan idegbajt kaptam...) de azért érdekelne, van-e itt valaki, aki "annak
tartja magát". szívesen beszélgetnék vele, mert érdekel. (nem a téma köré ker(ek)ített hisztéria, hanem ő maga.)
egyébként meg én úgy vagyok vele, hogy csak azért, mert számomra valami racionálisan meg- és éppen ezért
felfoghatatlan (pedig, elhihetitek, sok ilyen dolog van, elvégre dupla főd volnék, vagy mi a szösz), nem zárom ki eleve a
létezését...
de "megnyugtatásotokra" sietve leszögezném, hogy tulajdonképpen az auralátás miatt jutott eszembe ez az egész,
mégpedig az egyik ismerősömmel kapcsolatban. de most, hogy átgondoltam, VALÓJÁBAN mi is érdekelne, rájöttem, azt
nem ebben a topicba kellene felvetnem. úgyhogy, majd ha lesz időm, leírom ott.
Válasz 'olivia' üzenetére (#482)
© zille66 (81.196.140.174) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 08:44 | Válasz erre | #485
Szia Shift! Kezdek kiigazodni a lapodon bár még mindig van egy csomó dolog amit nem találok, de ami késik nem múlik.
Most éppen sikerült kiszámolnom a számaimat, leelenőriznéd nekem hogy jót számolgattam-e?
1966 05 27
1.1,2,5,66,7,9,
2.54;5,4
3.9
4.54-2x2=50
5.5+0=5
Végeredmény:1;2;4;5555;66;7;9
jó, de ez most mit jelent?Hol nézhetek utána, vagy elmondanád itt?Köszi zille
Válasz 'Shift' üzenetére (#1)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 08:58 | Válasz erre | #486
Szia Zille! Szép neved van. Ősi magyar.
Valami nem stimmel a számításoddal.
Shift a 111-es hozzászólásában feltett egy programot ami helyettünk is számol. :)
a számtáblád: 1 22 33 55 666 7 99
o.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 09:36 | Válasz erre | #487
Kedves Shift!
Egy kicsit késve ugyan,de szeretnék reagálni a #442-esnél leírtakra,pontosabban a leszületések számával
kapcsolatban,ahol én azt írtam,hogy anyának,apának,nekem és még testvérem barátnőjének is 14 számjegye van,és
egyedül tesómnak van 12...ezzel én nem azt akartam érzékeltetni,hogy mi előtte állunk,fejletebbek lennénk,hanem arra
voltam kíváncsi,hogy ennek van valami jelentősége,tartogat-e valami információt.
De tény,hogy nem valami szerencsés alkat és igen nehéz megérteni őt.Szóval ezzel kapcsolatban csak pontosítani
akartam,mielőtt bármit félreértenél.
Továbbá kedves Shift!Nem túl szorgalmasan,de tanulmányozom az oldalt és próbálom hasznosítani az
információt.Például örülök,hogy leírtad melyik a küldetésszám,szülői örökségszám,stb.,mert ez nekem még ismeretlen
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volt.Ahogy kiszámoltam a mentális felnőtté válás kora nálam 29.A kérdésem:a küldetésszámnál 11 jött ki,de ez mit
jelent?Mert a 11-ről és a 22-ről még nem olvastam semmit.Vagy nem 11,hanem 2????
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 09:38 | Válasz erre | #488
Szia olivia!
© zille66 (81.196.140.174) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 10:19 | Válasz erre | #489
Szia Olivia, köszi a segitséget, még nem találtam meg mindent pedig elég régota böngészgetek. De hát.. én már csak ilyen
vagyok.Igaz az "új" számok sem mondanak nekem semmit, ugyhogy kénytelen leszek várni amig fel világolnak, vagy
kapok egy kis támpontot, hogy ennek mi a jelentősége. A numerológia wgy sötét folt az életemben, de elég kiváncsi
"állatfajta" vagyok. A Zille pedig nekem is tetszik , sajna már csak Nicknévként választottam , de az eredeti is elég régi. Ha
egyszer lányom születne/nem valószinű már/ akkor Zillének hivnám.
Válasz 'olivia' üzenetére (#486)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 27. 16:14 | Válasz erre | #490
Kedves Shift!
A 4 db 6-os számnak van valami "extrája" vagy csak az addigiakat erősiti?
(Egy ismerősömnek 4 db. van.)
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#443)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 14:00 | Válasz erre | #491
Kedves Shift!
Már egy ideje változások vannak a munkámmal kapcsolatban, és ez ma csúcsosodott ki, illetve ma kaptam meg egy fontos
kérdésemre a választ, ami talán a jövőm szempontjából is jelentőséggel bír majd. Arra lennék kíváncsi, van-e ennek köze
ahhoz, hogy ma vagyok 25 éves, vagy "egyszerűen" ilyen esetleg a mai nap rezgése, és nem csak az én életemre van
hatással, hanem másokéra is.
Egyre bonyolódik a dolog az 1978.12.13-án született fiatalemberrel, már két éve vége a kapcsolatunknak, és én szeretném
lelkileg is lezárni, de valami mindig akad, ami miatt nem megy. Pedig én nagyon szeretnék egy nyugodt, haveri (nem
baráti!) kapcsolatban lenni vele. Ha jut rá időd, megcsinálod nekem a kettőnkről szóló elemzést, amit egyszer régebben
már kértem, hátha segít valamennyit? Előre is köszönök mindent
(Én: 1979.07.28. 5:15 körül)
© szilvus (213.253.195.163) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 16:41 | Válasz erre | #492
Kedves Shift! És mindenki!
Tegnap keveredtem erre az oldalra és rögtön belevetettem magam. Ami azt illeti mostanra kiváncsiságomnál csak
türelmetlenségem nagyobb..Még nem találkoztam olyan oldallal ami ilyen alapossággal foglalkozik nemhogy a
numerológiával egyáltalán egy témával. Külön öröm hogy a fórum nem kalandozik el a libalapok szintjére hanem végig
tart egy bizony nem is alacsony szintet. Sajnos minden hozzászólást idő hiányában nem tudtam elolvasni de igyekszem az
elolvasottakat hasznosítani.
Bátorkodom leírni számaimat elemzés céljából, aztán írnék többet magamról…
11, 2, 3333, 66, 77, 99. Előre is köszi!!!!!!!!!!!!!
© Akira (62.112.206.210) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 18:54 | Válasz erre | #493
Szia! Látom egyre többen rátalálnak erre a fórumra! Én is örülök hogy itt vagyok és hogy most már Te is itt vagy !
Válasz 'szilvus' üzenetére (#492)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:21 | Válasz erre | #494
Mara felvetésére, melyhez Gizus, Akira és Olivia egy-egy gondolattal már csatlakozott, megígérem, hogy
kölön fogok majd foglalkozni az indigógyerekek témájával is. Nem akarok elébe vágni a dolognak,
csupán annyit mondanék, hogy valójában minden ember zseni a maga módján...
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:22 | Válasz erre | #495
Szia Zille66! Ismerősként köszöntelek Téged is a fórumomon, örülök; hogy érdeklődsz a numerológia
iránt. A számtáblád kalkulálása során valóban elkövettél egy kis hibát, ami aztán módosította a tábbi
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lépések eredményeit is. A születési dátumod számjegyeinek összege ugyanis nem 54, hanem 36. (Te, úgy
tűnik, a napok számát adtad hozzá az addigi összeghez, nem pedig a napok számjegyeinek összegét.)
Egyébként, ahogyan azt Olivia már megadta, az alábbi számaid vannak: 1, 22, 33, 55, 666, 7, 99. Hogy
ezek a számok mit jelentenek? Nos, majd később megcsinálom a jellemrajzodat, igaz most rengetegen
várnak még erre. Utánanézni legegyszerűbben úgy tudsz, ha elolvasgatod a korábbi hozzászólásokat,
hiszen már eddig is elég sok mindenről beszéltünk. Természetesen ez még mindig kevés ahhoz, hogy egy
alaposabb elemzéshez elegendő legyen. Miután 6-osból jól el vagy látva, és ez itt most amúgy is téma,
majd erről a számról még írok néhány további gondolatot addig is, amíg a teljes jellemrajzodat el nem
készítem.
Válasz 'zille66' üzenetére (#485)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:23 | Válasz erre | #496
Petra! Nem értelek félre, és a tesóddal kapcsolatban pedig majd kapsz még további információkat. A 4
kiemelt számról hamarosan további tudnivalókat írok majd, csak győzzem a sok itt felmerült újabb és
újabb nagyon érdekes felbvetéseket megválaszolni. Egyébként ebben a numerológiai rendszerben a 11
nem ún. mesterszám, hanem alapvetően 1 és 1, illetve ezzel egyidejűleg 2.
Válasz 'petra' üzenetére (#487)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:24 | Válasz erre | #497
Olivia!
A 6666 alapvetően ugyanaz, mint a 666, csak még egy kicsit fokozottabban. majd írok még ezekről a 6osokról továbbiakat.
Válasz 'olivia' üzenetére (#490)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:25 | Válasz erre | #498
Kedves aniq! Mindenekelőtt boldog születésnapot Neked! A születésnapodnak önmagában nincs köze a
változásokhoz, mind ahogy a változásokat sohasem valamiféle külső rezgések idézik elő önmagukban. A
sorsunkat valójában mi magunk írjuk, a papírt és a ceruzát azonban már nem feltétlenül módosíthatjuk
leszületésünk után. Ígérem, hogy most már igyekszem mielőbb megnézni a partnereddel való
kapcsolatodat is. Köszi, hogy emlékeztettél!
Válasz 'aniq' üzenetére (#491)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 19:27 | Válasz erre | #499
Szia Szilvus!
Akárcsak Akira, én is örülök, hogy ránk találtál, és máris belevágtál a számaid kikalkulálásába.
Remélem jól végezted a műveleteket, esetleg használtad az erre szolgáló kis segédprogramot. A
jellemrajzodat felveszem az elkészítendők listájára, és addig is - amennyi időt erre szánni tudsz érdemes olvasgatni a korábbiakat is.
Válasz 'szilvus' üzenetére (#492)
© Gizus (62.68.186.144) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 28. 20:28 | Válasz erre | #500
köszönjük a megtiszteltetést
Válasz 'Shift' üzenetére (#494)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 10:51 | Válasz erre | #501
Kedves Shift!
Köszönöm a jókívánságokat. Hogy is van ez a papírral és a ceruzával? Én is azon az állásponton vagyok (egyre inkább),
hogy én "írom életem történetét", viszont szerintem mindenkinek van egy többé-kevésbé "széles" útja, amin "kanyarog".
Tehát az irány és az út adott, de ezen kacskaringózhatsz (bizonyos határokon belül), akár vissza is fordulhatsz, haladhatsz
előre nyílegyenesen (bár ez szerintem ritka) vagy kanyarokkal tarkítva. Ez az, ami rajtad áll.
Saját magamon gondolkodva, egyre többször jut eszembe, hogy milyen nagy szerepe volt/van édesanyámnak abban, hogy
én ilyen/milyen vagyok. Viszonylag önálló személyiségem kialakulóban van, döntéseket egyedül hozok, de minden (vagy
majdnem minden), ami bennem van, valahol belőle és a tőle kapott gondolatokból gyökerezik. Éppen ezért, szeretnélek
megkérni, hogy készíts egy elemzést édesanyámról és édesapámról (róla direkt nem írtam semmit, ez szerintem sok
mindent megmagyaráz, szóval semmi).
Anyu:1953.08.07.
Apu:1953.03.29.
Várok, tudom, hogy a sor hátuljára kerültem, de nagyon sokat jelent majd nekem, ha elkészül.
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Köszönöm és továbbra is nagyon szeretem a fórumot.
Üdv mindenkinek
Válasz 'Shift' üzenetére (#498)
© istorie (160.114.7.231) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 13:44 | Válasz erre | #502
Sziasztok! érdekel a numerológia, de szeretem a kártyavetést is. szerintem bizonyos dolgokban, amikre nem ad választ a
numerológia, arra választ adhat a kártya és fordítva. érdekel, hogy mi erről a véleményetek.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 13:57 | Válasz erre | #503
Szia istorie!
Igen,de szerintem nem feltétlenül ez a két dolog egészíti ki egymást,hanem így van ez az összessel:pl.
asztrológia,kártyavetés,tenyérjóslás,stb....
Egyébként te melyik kárnyavetést szereted a legjobban vagy melyiket alkalmazod,ha alkalmazod???
Válasz 'istorie' üzenetére (#502)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 14:05 | Válasz erre | #504
Én egy kicsit tartok attól,hogy valamilyen formában útmutatást kapjak a jövőmmel kapcsolatban,főleg a kártyával vagyok
így.Nem igazán használom,ha mégis,szerintem akkor sem megfelelően,ezért nem is veszem komolyan.
© Gizus (62.112.221.208) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 16:17 | Válasz erre | #505
Petra!
Nem azt mutatja mi lesz hanem mi lehet! és ez nagy külömbség.
A lehetbe beletartozik, hogy a szabad akaratodból mit hozol ki magadból!
A lehet a saját irányitásoddal kialakitott jövö!
Válasz 'petra' üzenetére (#504)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 29. 17:37 | Válasz erre | #506
Szia istorie! Kérdésfelvetésed nagyon érdekes, ezzel kapcsolatban rengeteg dolgot tudnék most
mondani. Hogy kicsit szűkítsem azonban a választ, mondjál nekem néhány példát olyan dologra, amire
a numerológia nem tud választ adni. Üdv, Shift
Válasz 'istorie' üzenetére (#502)
© zille66 (81.196.140.174) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 07:08 | Válasz erre | #507
Szia istorie!
Nekem az volt a tapasztalarom, hogy a kártyavetés nem igazán jó.Mindig az adott pillanatot vesz számitásba, benne van
hogy te mit érzel nagy mértékben befolyásolva vannak a lapok. Ami ugyebár nem jó. Sajnos ez akkor is igy van ha profihoz
mész hiszen te azt is befolyásolod hogy mit húzol ki, és ő csak az alapján tud neked segiteni.A számokat, nem tudod
befolyásolni./és a bolygókat sem / Bár én inkább az önmegismerésre / mások megismerésére/ szeretem jobban használni
mint jósolgatni, mert nem szeretem ha a jövőmet akármi vagy akárki befolyásolja akár egy kimondott szóval. /azért én is
kiváncsi vagyok/.Én is a jóslással kezdtem, csak egy idő után meguntam, mert mindig változttam a "sorsomon", vagy
rosszul jósoltam és nem jött be semmi, csak a múltat tudtam és a jelent.Valahogy az abból adódó jövő nem jött be.Szia
Zille
Válasz 'Shift' üzenetére (#506)
© zille66 (81.196.140.174) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 07:09 | Válasz erre | #508
Szia Shift!
Türelmes fajta vagyok, előre is köszi. Zille
Válasz 'Shift' üzenetére (#495)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 09:24 | Válasz erre | #509
Korábban már jeleztem, hogy visszatérek a 6-os számra, mivel talán ez az egyik leginkább nehezen - és
éppen ezért félre érthető módon is - értelmezhető szám a számtáblában. Amint az a #443 sorszám alatt
olvasható, a 6-os szám földi ajándék, amely éppen azért nagy érték, mert isteni képességeknek megfelelő
energiákat foglal magában. Ezek az energiák azonban automatikusan nem biztosítják azok építő-

105. oldal

Shift: Numerológia
teremtő-alkotó-segítő célú felhasználását, oly annyira nem, hogy ugyanezen energiák táplálhatnak
romboló-pusztító-megsemmisítő-ártó gondolatokat és cselekedeteket is. A 6-os az ember száma (2 kéz, 2
láb, 1 fej és 1 törzs), amely minden különösebb eszköz nélkül mesteri dolgokat alkothat (pl.
gondolatokból csodálatos verset, agyagból csodálatos szobrot stb.), ugyanakkor gondolataiban
megjelenhet a gonoszság és ugyanezekkel a kezekkel akár egy másik ember életét is kiolthatja. A 6-os
szám speciális karmikus feladatokat körvonalaz, hiszen ennek hasznosítása nem könnyű dolog. A több
hatossal leszületett ember már gyermekkorában hajlamos a szokatlan agresszóra, a mások fölötti
befolyás megszerzésére. Amennyiben a szülők ezt időben nem korlátozzák, helyesebben ezen energiák
hasznos lekötéséről nem gondoskodnak, úgy az energiákat az ilyen gyermek, később pedig felnőtt az
uralom bármi áron történő megszerzésére fogja egyre inkább felhasználni. Ez azonban senkinek sem jó,
nem jó a környezetnek, de nem jó magának az illető embernek sem. Legfőképpen azért nem, mert az
előbb-utóbb közvetett vagy közvetlen önpusztításba csap át. A 6-osokban rejlő energiának ugyanis vagy
egy másik, minden szempontból hatékonyabb, mondjuk úgy, hogy hasznosabb felhasználása is: az
alkotói, mesteri munka, illetve művészi tevékenység. Amikor a 6-osokat ilyen célok szolgálatába állítjuk,
akkor azok automatikusan alakulnak át 7-esekké, miközben minden egyes átalakulás során 22-es, azaz
éltető energia szabadul fel (lásd az animációt). Ez a folyamat leginkább a 666-ossal rendelkezők
esetében bír életet/sorsot jelentősen befolyásoló szereppel. Így érthető az, hogy nagyon sok művésznél
találkozhatunk 666-ossal a számtáblában. Mindaddig, amíg ezek a 6-osok 7-esekké alakulnak, nagyon
komoly eredményeket és sikereket érhetnek el ezek az emberek. A siker és népszerűség azonban óriási
veszélyeket hordozhat magában, annak a veszélyét, hogy az ember másnak, többnek, felettébb valónak
kezdi hinni/érezni magát. Ez viszont már a 6-osok uralomjellegével kapcsolatos, azaz megkezdődik a 7esek visszaalakítása 6-osokká. Mindeközben pedig éltető energiák emésztődnek fel, azaz a fényes
sikereket előbb-utóbb felváltják a különböző kudarcok: nincs ihlet, nincs alkotóerő de még fizikai-testi
egészség sincs. A híres művész nélkülözötté válik, s úgymond ennek lesz a betege. Haragszik mindenkire
és mindenre, az egész világra. Kilátástalannak látja a helyzetet, pedig kiút mindig van. A megoldás
könnyen megfogalmazható, bár sokszor nagyon nehezen kivitelezhető: meg kell tisztítanunk
gondolatainkat a gonoszságtól, sérelmeinktől, a külvilág, más emberek ítéletétől, hibáztatásától. Ekkor
automatikusan "életre kelnek" a 7-esek, melyek újra visszaadják az alkotói-művészi ihletet és erőt, a
sikereket és az élet értelmét. A sérelmeinktől megszabadulni persze nem egyszerű, s ez különösen nehéz
azoknak, akiknek legalább két 9-esük van. De ez már egy másik téma, amire később még visszatérünk.
© mara (81.182.213.90) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 10:27 | Válasz erre | #510
én elég keveset tudok a kártyajóslásról és a numerológiáról is, épp ezért lehet, hogy rosszul látom, shift, de úgy gondolom,
hogy például egy, a numerológia alapján felállított jellemrajz tökéletes tükröt képes tartani az ember elé. a hasonló
témakörben kirakott kártya viszont inkább azt képes megmutatni, milyen szinten képes az adott pillanatban ő maga
tükröt tartani önmagának.
Válasz 'Shift' üzenetére (#506)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 10:27 | Válasz erre | #511
Kedves Gizus!
A lesz és a lehet között természetesen nagy különbség van.Hiszek abban,hogy az ember képes irányítani a sorsát és a
választási lehetőség adott tényező...de!!!az ÉN(kiemelem,mert nem beszélek mások nevében) legnagyobb korlátozó
tényezőm:önmagam.Ezt leginkább most érzem,nem tudom eldönteni,hogy ennek így kell lennie a saját érdekemben vagy
pedig akaratlanul,de tudatalatt pontosan tudom miért,a "rossz" irányba megyek,amit rossznak vélek,de lehet,hogy az a
lehető legjobb útvonal.Azt hiszem elkerülhetetlen a végzet,minél inkább ki akarom kerülni,annál inkább arra tartok.És
hogy mi a végzetem?Jó vagy rossz?Ez relatív és nem tudom érdemes-e egyáltalán ítéletet hozni.
Mondok valamit:én nem szeretem a változást,a változatosságot igen,de a változást nem...azt hiszem gyengének érzem
magam ehhez.Félek a rossztól,a fájdalomtól,a szenvedéstől(szerintem ezzel a legtöbben így vannak).De mégis
lételemem,ez a szükséges rossz,hogy változzak és változzon a környezetem,elleneben rosszul érzem magam a
bőrömben,életunt vagyok,tehát tudatalatt folyamatosan arra törekszem,hogy körülöttem újra meg újra változzon
minden.Ezzel sok szenvedést és sok új élményt szerzek magamnak és másoknak.A hihetetlen ellentét,ami bennem van
néha elviselhetetlen,olyan zűrzavart okoz,amitől iszonyú kiszámíthatatlan leszek.Röviden ennyi,remélem normálisan
fogalmaztam meg és valamennyire érthető.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#505)
© istorie (160.114.7.236) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 11:37 | Válasz erre | #512
Sziasztok! örülök, hogy ilyen sokan reagáltatok a kérdésfelvetésemre. tulajdonképpen én is arra gondoltam, amire Gizus,
hogy a szabad akarat alakít igazán a sorsunkon, és nem lehet "bejósolni", hogy mi lesz; mert minden rajtunk múlik. a
kártya egy bonyolult helyzetben hihetetlen segítség. például kiraktam egy problémás fiatal házaspár esetében. sokat
vitáztak, és nem értették, hogy mi is velük a gond. a kártya (vagy a kártya szelleme) azt mutatta, hogy ez a házasság olyan
mély forrásból táplálkozik (gyerekkori házasság), amely nem apad el, és nem megy tönkre a házasságuk, ha 1.) egy
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idősebb hölgy tanácsát kérik, 2.) valami közös szabadidőprogramot beszélnek meg.
ez azt hiszem elég kényes téma. biztos, hogy a numerológia segítségével kiderült volna, hogy ők mennyire összeillő pár, és
talán ilyen tanácsokat fejből is lehet adni, ez tény és való. a kártya ebben az esetben tulajdonképp megerősített bennünket,
alátámasztotta megérzésünket.
Petra! egyébként cigánykártyát, tarotkártyát és franciakártyát használtam már, és mindegyik másképp "beszél", egyik sem
olyan, mint a másik.
Zille66! igazad van, ez az egész kártyavetés nagyon nehéz művelet, sok odafigyelést kíván, és a belőlünk jövő rezgések
módosítják a kártya üzenetét, ezért el kell felejtenünk saját magunk világnézetét, és csak a kártyára és az illetőre
figyelnünk. magamnak épp ezért nem tudok kártyát vetni.
nagyon sokat kell még tanulnom, épp ezért érdekel ez az oldal is. a numerológia ilyen újszerű és természetesebb
megközelítésével eddig egy könyvben sem találkoztam.
© zille66 (81.196.140.174) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 18:49 | Válasz erre | #513
Szia shift!
Remélem hogy ez csak egy kis adalék a személyiség ábrázolásához,mert ebből én rám nem sok igaz illik. Nincs bennem
semmi a mások feletti uralkodási vágyból, pont azt gondolom, /és nem csak gondolom/,hogy élni és élnihagyni. Ebből
max. a művészetszeretet van meg."Nyugtass" meg ,ennél azért "több" vagyok.
Válasz 'Shift' üzenetére (#509)
© Gizus (62.68.165.251) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 30. 20:27 | Válasz erre | #514
Petra !
Értelek teljesen keresed magadat és kipróbálod mire vagy képes mire nem mit akarsz és mit nem.
Ez persze nemjelenti hogy rossz.
Az életuntság abból is lehet hogy látod másoknak mije van és tudattalanulis méricskélsz és vágysz...olyasmire amibe
neked sok melót kell feccelned hogy meglegyen.
Hidd el annál nagyobb értéke lesz!!!
Sajnos a mai zürös idők nagyon nem kedveznek a fiataloknak abból a szempontból hogy a munkahelyek többsége
papirtupirozás és "gatyázás" a konkrét "termelés" helyett igy nemlátható a termék.
Siftet kérdezd meg a numerológia a munkával kapcsolatosan milyen eredményességet igér
Válasz 'petra' üzenetére (#511)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 31. 00:09 | Válasz erre | #515
Zille66! Megnyugtatlak, a #509-es egy általános ismertetés része volt, többek között előkészítése egy
nemsokára megnyitandó topiknak, ahol először John Lennonról fogok írni. Ha kicsit visszalapozol a
hozzászólásokban, akkor láthatod, hogy nálam egy jellemrajz hogyan épül fel. A tiéd is hasonló lesz, és
"több", mint amit itt olvastál. :-)
Válasz 'zille66' üzenetére (#513)
© Akira (62.112.206.164) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. júl. 31. 21:54 | Válasz erre | #516
Én is szoktam kártyát vetni, sőt most csinálom magamnak a következő készletet. Nem tudom, hogy segit-e... de sokszor
megynugtat. és elgondolkodhatom a dolgokon, hogy, hogyan is tovább! A numerológia avagy számmisztika viszon
megynyugatatóbbb számomra. Ott még többet kell gondolkodni!:-)))Az elmélkedő emberek a legveszélyesebbek!
Remélem nem mondtam semmi rosszat! Én általában "túlgondolkodok" mindent!
Válasz 'istorie' üzenetére (#502)
© szilevi (212.40.114.120) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 02. 07:08 | Válasz erre | #517
Kedves shift!
A hétvégén hallottam erről a honlapról, és ma már be is jelentkeztem. Nagyon érdekel a numerológia, meg is csináltam a
táblázatot a személyemet illetően, ami tanulságos volt. Szeretném, ha te is véleményt alkotnál róla, hogy hogyan tudnám
pótolni a hiányosságaimat - erősíteni a gyenge pontjaimat.
Születési dátumom: 1976.12.16.
Válaszodat előre is köszönöm és izgatottan várom.
Üdv, szilevi
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 02. 15:10 | Válasz erre | #518
Kedves Shift!
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Nem tudom mikor kerülök sorra,de majd ha az én elemzésemet akarod elkezdeni,akkor ne tedd!!!Helyette inkább a
szerelemem elemzését kérem,aki 1984.04.15-én született Budapesten,azt hiszem olyan du. 5-6 között.A sajátomat nem
tartom fontosnak több okból kiindulva.Azt hiszem jó okom van ezt kérni.
És majd később azért szeretnék kérni tőled egy párkapcsolat elemzést is,türelmesen várok.
Előre is köszi!
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 04. 20:42 | Válasz erre | #519
Szia Shift
"In medias rés": Találtam egy módszert amivel láthatóvá válik vmi a számosság alapjait képező szabályrendszerek közül.
Kép(ek)et kapsz, fraktál de nem az, sokan látták, de mindenki csak a száját tátotta. Sokaknak kapásból meditációs
élmények ugranak be. A kép(ek) ideájához a tibeti 5 elem tan áll legközelebb, látnod kellene, mert elképesztőnek tartom
hogy senki nem tud normálisan hozzászólni. Nagyjából Te vagy az utolsó akivel a neten keresztül próbálkozom. Félre ne
értsd: én értem, de nem látom a felhasználási lehetőségeket. f_atixxx@freemail.hu
© Princessa (193.226.227.153) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 05. 09:52 | Válasz erre | #520
Kedves Shift!
A "véletlen" úgy hozta, hogy rennie6-tal egymás mellett ültünk egy tanfolyamon és Ő ajánlotta a honlapodat, amire
gyorsan be is jelentkeztem. A módszered alapján elkészítettem a saját táblámat és ért néhány meglepetés (talán azért,
mert már jó úton vagyok?!), ezért kíváncsi lennék a Te véleményedre is. A születési dátumom: 1976.04.30. 05:45. Előre is
köszönöm!
Szilvi
© Princessa (193.226.227.153) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 05. 10:33 | Válasz erre | #521
A számaim segítségképpen:
1. 1,9,7,6,4,3
2. 1+9+7+6+4+3=30 -> 3
3. 3
4. 30-2*3=34 -> 2,4
5. 2+4=6 -> 6
1,2,333,44,66,7,9
© Akira (62.112.206.168) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 05. 22:02 | Válasz erre | #522
Kedves Shift!
Megcsináltam én is a számaimat:
111,222,4,5,6,77.99
( A Te számtábládat használtam.)
A szül.dátum: 1970.04.26.03.00
Majd ha sorra kerülök! Addig is olvaslak benneteket!
Üdvözlettel: A.
© szilevi (212.40.114.48) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 06. 07:20 | Válasz erre | #523
Kedves Shift!
Én a múltkor lehagytam bizonyos adatokat a születésemmel kapcsolatban. Megragadom az alkalmat, hogy még időben
pótoljam.
Tehát:
1976.12.16. 15.50. Tiszaföldvár (Szolnoktól kb. 20 km)
Tehát várom az elemzésemet.
Előre is köszi, Éva
© Akira (62.112.206.246) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 06. 08:09 | Válasz erre | #524
Shift!
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A születési helyem: Heves
© Gizus (62.68.186.81) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 06. 19:57 | Válasz erre | #525
Nnna Lányok nagyon érdekes lementeni innen magunknak a gépre Shift leiratát a számtábla elemzésről.
Valamennyi a Szantál portálon is van Shift válaszai között, és látom egy névszámtábla is van és azzal eljátszogatni.
Mondjuk mig Shift nyaral...mert mi is szoktunk hát neki is kell.
© Princessa (193.226.227.153) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 08:35 | Válasz erre | #526
Kedves Shift!
Már egy hete böngészem az írásaidat és sok olyan kérdésre kaptam választ, amelyek mostanában foglalkoztatnak. Tini
korom óta érdekel az ezoterikus világ, nagyon örülök, hogy rábukkantam erre a fórumra.
Nagy buzgalommal láttam neki a család és a barátok számtáblájának elkészítéséhez. Két érdekes dolgot is tapasztaltam: az
egyik az, hogy a volt szerelmeim legtöbbjének 777-je van, a másik pedig az, hogy anyukámnak és a kedvesének a
számtáblája két eltéréssel majdnem megegyezik (az eltérések csak abból adódnak, hogy anyu párjának 2-vel több
leszületése volt).
A születési helyemet - a többiekhez hasonlóan - én is elfelejtettem megadni, szeretném ezúttal ezt is pótolni: Szolnok.
Türelemmel várom a válaszod, látom, hogy nagyon elfoglalt vagy, mert sok érdeklődő van.
Köszönettel:
Szilvi
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 08:37 | Válasz erre | #527
Képzeljétek, tegnap kiszámoltattam a programmal családom tagjainak számait, és teljesen elképedtem: nagymamámnak
6 db, az öcsémnek pedig 5 db egyese van. Nagymamám sajnos tavaly meghalt, de fantasztikusan erős és életvidám
asszony volt, nagyon nehéz volt az élete, és ennek ellenére is.
Tesóm meg megy a maga feje után, végül is nem rossz értelemben, de járja a maga útját, szerintem elég erős egyéniség
kicsi kora óta.
Anyukámnak 3 db, nekem pedig "csak" 2 db egyesem van. Szóval a 6 db-on mamánál ledöbbentem, és neki is 3 db
kilencese van, mint nekem, és öcsémnek is. 3 db hetes viszont nekem jutott egyedül a családban. Szóval csak
elfilozofálgattam ezen, igaziból sok mindent nem értek (még), de kezd még jobban érdekelni a dolog, mint eddig. Furcsa
olyan emberek számait meglátni, akiket jól ismerek, és bevillannak dolgok, amiket Shift írt nekünk az egyes számok
jelentéséről. Na, most búcsúzom tőletek, dolgoznom is kell.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 09:59 | Válasz erre | #528
Sziasztok, üdvözlök Mindenkit!
Kisebb-nagyobb megszakításokkal mostanában távol voltam, de úgy tűnik az elkövetkező időszakban
végre több időt lehetek itt. Külön köszöntök minden új érdeklődőt, ígérem, igyekszem mindenkire időt
szentelni. Most pedig elkezdem a lemaradások lefaragását, s holnap folytatom.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 10:00 | Válasz erre | #529
Indigógyerekek
Az utóbbi évtizedben nagyon sokat hallunk a különleges képességekkel rendelkező vagy inkább annak
nyilvánított gyermekekről, akiket aurájuk színe alapján indigónak nyilvánítanak. (Az auráról, illetve
annak színéről nem kívánok most szólni, ebben az esetben egyszerűen tekintsük úgy, mint valami
megkülönböztető jegyet.) Nem egy esetben úgy lesz valakiből ilyen gyerek, hogy eltérő, különleges
viselkedésével magára tereli a szülők (felnőttek) figyelmét, akik aztán különböző módszerekkel
próbálkoznak, szakemberekhez fordulnak, míg végül eljutnak valakihez, aki sejtelmes mosollyal
kijelenti a gyermekről, hogy indigó. Mik is ezek a különleges viselkedési jegyek: hiperaktivitás,
határozottság, rendszerben való gondolkodás, gyors helyzetfelismerés, ellenállás minden külső nevelő
és korlátozó hatásnak, vakmerőség stb. Az ilyen gyerekek rengeteg problémát okoznak a szüleiknek,
hiszen a hagyományos módszerekkel kezelhetetlenek, illetve nevelhetetlenek. Ezek a gyerekek
nyilvánvalóan nehezen illeszkednek be a közösségbe, továbbá a hagyományos iskolarendszer kereteibe,
ezért gyakran magántanulóként, sokszor zseninek nyilvánítva kezdenek foglalkozni velük. Ezzel sikerül
eljutni oda, hogy a gyerekre egy olyan szerepet szabunk, amelyet egy ideig még képes eljátszani, de
előbb-utóbb maga is rájön, hogy ő sem nem több, sem nem különb másoknál. Csupán más. Mert
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mindannyian mások vagyunk és mindannyian zsenik vagyunk a magunk módján. Mindannyiunkban ott
rejtőzik a Mindenség tudása, csak ehhez különböző módon férünk hozzá. A különleges képességek a
sorsnak olyan eszközei, melyek életfeladataink végrehajtását segítik. Gondoljunk egy veszélyhelyzetre,
amikor átmenetileg olyan dolog véghezvitelére válunk képessé, ami addig elképzelhetetlen lett volna.
Ezek a képességek tehát ott "lapulnak" bennünk, csak nem mindig van rájuk szükségünk. Ha tehát egy
gyermek esetében ilyen különleges képességekre figyelünk fel, akkor először azon kell
elgondolkodnunk, hogy vajon miért van erre szüksége. Hiszen ez mindenekelőtt egy figyelemfelkeltés a
részéről. A gyermek a nemző- és fogamzóképesség eléréséig energetikailag nagyon szoros kapcsolatban
áll a szüleivel. (Ez a kapcsolat később sem szűnik meg, csak nem ennyire intenzív.) Amikor a
gyermekünk dühöng vagy éppen lázasan fekszik, akkor képtelenek vagyunk nem odafigyelni rá.
Elkezdünk vele foglalkozni, vagy így vagy úgy. Ily módon ez az energetikai kapcsolat intenzívebbé válik.
Ha beteg, akkor próbálunk a kedvébe járni, de egy dühöngő gyermek esetében sem az az első lépés, hogy
keményen fegyelmezni kezdjük, először megpróbáljuk megnyugtatni őt. Mindkét esetben
ráhangolódunk a gyermekre, és éppen ez az, amit ő szeretett volna. A gyermek minden egyes
figyelemfelkeltő viselkedése a szülőknek szóló olyan konkrét jelzés, hogy ezzel az energetikai
kapcsolattal problémák vannak. A gyermek egy tükörkép, a szülők energetikai mixe, ami elsősorban a
szülőknek szól. Az ilyen rendkívüli viselkedésű/képességű gyermek esetében valószínűsíthető, hogy a
szülők egymással való kapcsolatában rendezetlen dolgok vannak. Az ún. indigógyerekeket sokszor az
anya egyedül neveli, tehát nincs jelen az apa ebben a kapcsolatban. Ez már önmagában is kellő ok arra,
hogy a gyermek jellezzen a maga módján a környezetének. Ha úgy gondolkodunk tehát, hogy a
rendkívüli dolgok oka csakis a gyermekben keresendő, akár azért mert ő úgymond különleges
képességű, vagy azzal rendezzük el ezt a jelenséget, hogy neki valamiféle magasabb küldetése van stb.,
akkor könnyen tévútra tereljük magunkat és egyben gyermekünket is.
Végezetül, mivel a numerológiai topikban vagyunk, néhány gondolattal még érdemes a fentieket
kiegészíteni. A mentális felnőtté válás koráról már többször esett itt szó. Nézzünk meg két nem régi
születési dátumot, amelyeket egymástól mindössze egy hét választ el: 1999. december 24. és a 2000.
január 1. az első esetben a mentális felnőtté válás kora 37 év, a második esetben pedig mindössze 4 év.
Az az ember, aki 37 évesen válik felnőtté az tulajdonképpen gyermeknek marad meg hosszú időn át, míg
az, aki 4 évesen, az szokatlanul korán válik értetté mentális értelemben. Tudjuk, hogy a jellem egyfajta
véglegesülése erre a korra tehető. Képzeljük el azt a gyermeket, akinek 4 éves korára véglelgesül a
jelleme. Tulajdonképpen az egész életére gyermek marad. Megőrizve azt a velünk született egészlátó
képességet, amit többnyire a nevelés és a tanulás hatására veszítünk el. (Gyakorlatilag ugyanez a helyzet
abban az esetben is, amikor erre 37 éves korban kerül sor. Amint azt már tudjuk, mert ebben a
numerológiai rendszerben ez egy fontos elem: a két szélsőség hasonló megnyilvánulásokat/minőségeket
hordoz.) Nos, ebből a példából jól látható, hogy különbözőek vagyunk: van aki egy bizonyos skála
középmezején helyezkedik el, van, aki valamelyik szélén. Ebben nincs semmi rendkívüli, legfeljebb
néhányan néhány esetben ezt az indigó jelzéssel illetik...
Válasz 'mara' üzenetére (#475)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 12:40 | Válasz erre | #530
Szia Shift!
Válasz 'Shift' üzenetére (#528)
© mara (81.182.212.23) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 12:44 | Válasz erre | #531
akkor, ha jól értem, shift, szerinted vannak tanulási, illetve viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek, akik azért olyanok,
amilyenek, mert, ÉS vannak indigó aurájú emberek - a két halmaz pedig csak esetenként fedi egymást? (nekem nincs
"álláspontom", mert nincs tapasztalatom - nincs nehezen kezelhető gyermek a környezetemben és csak a fehér ködöt
látom emberek körül - egyszerűen csak érdekel a véleményed, amit, saját tapasztalat hiányában, nem akarok félreérteni.)
Válasz 'Shift' üzenetére (#529)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:00 | Válasz erre | #532
Mara, én nem csak az általad vélelmezett "közös halmazról" beszéltem, hanem mindazokról a
gyerekekről, akiket indigónak szokás nevezni. Az aurával kapcsolatban viszont nem fejtettem ki
részletesen a gondolataimat, de valójában teljesen mindegy, hogy ezeknek a gyerekeknek milyen színű
az aurájuk, hiszen ők a maguk különlegességükben képezik az érdeklődés tárgyát.
Válasz 'mara' üzenetére (#531)
© mara (81.182.212.23) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:16 | Válasz erre | #533
ne aggódj, shift, értem én, amit mondasz, csak ezek szerint nem fogalmaztam elég egyértelműen (ezzel egyébként is
vannak gondjaim) - szerinztem azt próbáltam körbenyökögni, amit válaszoltál!
Válasz 'Shift' üzenetére (#532)
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© mara (81.182.212.23) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:17 | Válasz erre | #534
szerinztemből -z
Válasz 'Shift' üzenetére (#532)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:19 | Válasz erre | #535
OK, de szerintem semmi gond nincs a fogalmazásoddal.
Válasz 'mara' üzenetére (#533)
© mara (81.182.212.23) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:20 | Válasz erre | #536
vagy mégsem?
mindenesetre a válaszodból úgy gondolom, fogsz te még itt rövidesen az auráról is írni nekünk!
Válasz 'Shift' üzenetére (#532)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 13:20 | Válasz erre | #537
Minden lehetséges ;)
Válasz 'mara' üzenetére (#536)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 15:33 | Válasz erre | #538
Kedves Shift!
Igazán nem akarok veled kötekedni,de lenne pár olyan dolog,amit feltétlenül tudnom kell.Azt mondtad,hogy a küldetésem
az energia és a tudás hasznosítása.Na igen,de mégis milyen értelemben és milyen téren?Nem hinném,hogy én túl
empatikus személy lennék,az igazat megvallva még viccnek is rosszul hangzana,ha nekem azt mondanák,hogy ilyen téren
van feladatom.A tudás pedig egy komoly dolog,ami minden téren messze áll tőlem:sem lexikális,sem magammal hozott
tudásom "nincs" és még a logikámban sem bízok.Tehát,akkor mégis miféle tudásról van szó?Ezt így valahogy,egyáltalán
nem értem.És még azt is tudom magamról,hogy nem mindig vagyok egy kellemes ember,akivel öröm beszélgetni.Tehát
erre nagyon kíváncsi vagyok,mert számomra nem egyértelmű.
És még valami:a mentálisan érett elvileg 29 éves koromra leszek...de addig?Marad ez az állapot,céltalanság?
Válaszodat várom és előre is köszönöm!
Petra
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 15:47 | Válasz erre | #539
kedves Shift,
ha időd lesz: az érdekelne, hogy az emberi tulajdonságok közül a türelmetlenség, ill. türelmesség valamilyen számhoz
kapcsolódik-e, illetve "kiolvasható-e" valami kombinációból?
o.
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 16:31 | Válasz erre | #540
Szia Olivia!
Nekem volt egyszer a türelmetlenségemmel kapcsolatos kérdésem, annyit tudok segíteni, hogy nézd meg a 148-as
hozzászólást, ott írt erről röviden Shift.
A.
Válasz 'olivia' üzenetére (#539)
© Muki Olivér (80.98.231.62) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 18:26 | Válasz erre | #541
Kedves Shift!
A fiamnak, aki 12 éves, előadást kéne tartania a számmisztikáról.Nagyon kevés dolgot találtunk erről témáról(könyvek,
internet).Tudnál nekünk segíteni? Előre is köszönjük!
© Akira (62.112.206.184) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 10. 22:03 | Válasz erre | #542
Szia Muki Olivér!
Én könyveket tudok ajánlani, de Shiftnek nagyobb a tapasztalata és ő tötbbet tud mondani, de ha legalább ennyiben
segithetek, akkor szivesen megteszem!!!
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Válasz 'Muki Olivér' üzenetére (#541)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 08:06 | Válasz erre | #543
KÖSZÖNÖM Aniq a figyelmességed!
Megnéztem.
Tényleg írt már róla Shift!:)
o.
Válasz 'aniq' üzenetére (#540)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 08:14 | Válasz erre | #544
Kedves Shift!
Ha megoldható,akkor szeretnék minél hamarabb választ kapni a kérdésemre...azt hiszem nem kérek túl megterhelő vagy
időigényes kérést!
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 12:07 | Válasz erre | #545
Tudjátok én mit csináltam? és nagyon baró...kikerestem Shift összes magyarázatát és kinyomtattam természetesen a
magaméval eggyütt..összefüztem és egy aranyos kiskönyvecskét kaptam:))) Igy ha Shift nemér rá annyirra mert van neki
civil foglalkozása is akkor előszedem kinyomtatott formátumban és abból kimazsizom az éppen adott kérdésre a választ.
Vannak ugyan kérdéseim de méltányosságból elő sem merem hozni

© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 12:44 | Válasz erre | #546
Én is valami ilyesmit csináltam Gizus! :))
Amúgy az összes közül a Te számaidra adott elemzés az egyik LEGhasznosabb, mert nemcsak jellemzést ad Shift, hanem a
lábjegyzetekben meg is indokolja, magyarázza mit miért-ként mond.
Szóval a Te elemzésed tanulópélda.
((Emgem érdekelnének a kérdéseid...s mivel érdekelnének, méltányosságból nem tennéd fel? )) :))
o
Válasz 'Gizus' üzenetére (#545)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 13:03 | Válasz erre | #547
Ez gondolom nekem szólt!
Az én kérdésem már személyesebb annál,hogy Shift magyarázatai illetve válaszai közt megtaláljam a nekem
megfelelőt...bár nem lehet tudni,azért majd megnézem!
De lehet,hogy nem is annyira rám szabott kérdések...csak annyira vagyok kíváncsi,hogy milyen tudás és energia az,amit
én hasznosítani tudok később!
Válasz 'Gizus' üzenetére (#545)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 15:24 | Válasz erre | #548
Kedves Shift!
Még régen említettem,hogy a bátyám 3 db 6-ossal rendelkezik és a 3-5-7 átló nála teljesen üres.Most,hogy létrehoztad az
ismert emberek topikot,összehasonlítottam John Lenon számtáblájával,hiszen említést tettél róla,hogy ebben hasonlít az
ővére.Bár a két számtábla nem egyezik meg,azért valamennyire tényleg hasonlít:
J.L.:1,2,44,666,99
tesóm:111,22,4,666,88,9...hát így néz ki!
Engem főleg az a 3-5-7 átló érdekel.
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 15:46 | Válasz erre | #549
Olivia de!!!
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Csak nemakartam a rengeteg melóban zavarni Shiftet meg asszem az a legbiztosabb ha maga magának kavarja ki a
gesztenyét az ember.
Én is nézegetm másét mert vannak benne magyarázatok.Pl.112 ben a sok szám ,és itt a bolygókra is kitér Shift ami nekem
csemege mert asztrológus valék.
(210,133,50,7,99,) és asszem neked vagy másnak a türelemről azaz a türelmetlenségről irt nagyon nekemis valót Shift.
DE vannak olyan kérdéseim mi van példul a 2001. 6.8 születettekkel.Olyan kevés száma van hogyan csinál pótértéket ha
nincs miből? Ez a kissebbik unokám a nagyobbik 1995.10.02.
Azt látom csak hogy életerő 2 van de nagyon likasak a négyzetek.
És ebből jött a gondolat hogy azok frissebb fiatalabb lelkek lehetnek vajjon és azért ennyirre gyéren vannak számokkal
telitve a négyzeteik?
Példul egyik pótgyerekemé 1986.11.19. dugig tele 1 sel, 3, és 9 el.
Szóval van kérdés bennem is csak tudom mindenki szeretné minimum a magáét hiszen magunkkal van a legtöbb munka
és ezért nemakarom elvenni Shift idejét a családommal meg ismerőseimmel, maradjon neki az uj jövevény kérdése csak,
épp elég azokat is megoldani.

Olivia ha átmész a szantálra ott is van Shiftnek egy topikja és abban is érdekes magyarázatok.
Elég nehéz egységbe hozni illetve kiszedni a másik emberéből de izgi a téma igy..és hasznos nekem.
© Gizus (217.27.214.2) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 15:50 | Válasz erre | #550
Ja a 95 és 86 os fiú a 2001 es lányka és túltesz hat fijun
Nahát Shift! az ikonok között nincs ördög..(?)...
Válasz 'Gizus' üzenetére (#549)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 16:00 | Válasz erre | #551
Irtam pár sort magánba :)
o.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#549)
© Gizus (62.68.174.223) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 21:38 | Válasz erre | #552
Válaszoltam
© Akira (62.112.206.171) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 21:49 | Válasz erre | #553
Én is kinyomtattam! :-)))
Válasz 'Gizus' üzenetére (#545)
© Akira (62.112.206.171) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 21:50 | Válasz erre | #554
Légy vidám!!!!!Ez áll jól Neked!!!!
Válasz 'petra' üzenetére (#547)
© Akira (62.112.206.171) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 11. 21:56 | Válasz erre | #555
Gizus!
Te már magadnak is irsz??:-)))
Vicceltem! Ez csak technikai észrevétel és nem cikizés!
Hiányoltalak az utóbbi időben!:-(((
Válasz 'Gizus' üzenetére (#550)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 12. 08:24 | Válasz erre | #556

113. oldal

Shift: Numerológia
Kedves Gizus és Olivia!
Nekem is éppen ez a magyarázat-kinyomtatósdi jutott eszembe tegnapelőtt, össze is raktam, és már alig várom, hogy
legyen időm elolvasni. Pont az ösztökélt rá, hogy felmerült a türelmetlenség kérdése, és mivel arról nekem íírt Shift, én
persze emlékeztem rá. Aranyos, hogy próbálkozunk önjáróan (is) működni:-)
Mindenkinek szép napot
a.
© Gizus (62.68.187.124) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 12. 09:11 | Válasz erre | #557
Akira!Jól elvagyunk gizuval ketten minden skizó nélkül.Nnna persze voltak idők ccca 30 körül amikor én is minden baj
okát kint véltem-ben.
Mamár ha csiszi csoszi is de jó az irány
Nnna mék a kölyökkel bajlódni.
De valóban amikor a másik ember jellemrajzából a magunkéra következtetünk valahogy érezzük nem pont olyanok
vagyunk csak nagyon nagyon hasonlóak.
Ilyen szinten pedig valójában érvényesek a karakterrajzok.
Hiszen Shift sem korlátoz be ba kifejtéssel hanem érezni lehet a lehetségeket a szabad akaratot.. csinálok a 3 1 ből még
többett és bakasári leszek vagy nemcsinálok és amikor nemkell már a sarkamra állni..mivel elmult az a "életfeladat" akkor
ujból nőies és sugárzó vagyok.
Példúl Ha megnézed a kifejtésemet akkor a nehéz munka alatt ami a nőiség hátrányát jelzi..egyedül épitkeztem két
gyerekkel...mi ez ha nem nagyon nehéz fizikai tevékenység. De mostmár erre nincs szükség az 1 - 8 mehet az empátiára
mint asztrológiai munkára...ahol a megjelenés is nagyon számit.Nehogy valami kampósorru vén boszinak nézzek ki:))
Igen ha valaki ezt a hiúság tárgykörébe teszi OK vállalom
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:04 | Válasz erre | #558
Lányok itt van egy izé ami a számtáblát megcsinálja.
http://home.arcor.de/merlin50/numero/
Csak a zöld kis csikba bekell irni a szül adatot és alatta a másik zölt pocsolya formára kettyinteni.
És Shiftnek már konzultációs kérdéseket lehet feltenni ami nemmindig az eleje a témának hanem ...már a közepe.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:13 | Válasz erre | #559
Jéé, ezt hogy találtad?
Bár Shifté ugyanezt tudja, egyik sem működik az 1900 alatt
o.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#558)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:14 | Válasz erre | #560
helyesbítek, ez a megyegyezőket is kiadja..
o
Válasz 'Gizus' üzenetére (#558)
© mara (81.182.212.60) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:40 | Válasz erre | #561
nekem nem sikerült életet csiholnom belé, gizus! mit csináltam rosszul?
Válasz 'Gizus' üzenetére (#558)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:51 | Válasz erre | #562
mara! a drapp plecsni ( olyan mint egy festőpaletta)tetején/középen ahol számok vannak, odaírod a Te számaid, pontok
nélkül
Tehát: A mai dátum Így: 20040813
Ha beírtad akkor jobbra ettől egy világosabbzöld amorf plecsnire kattintva kijönnek a számok
o.
Válasz 'mara' üzenetére (#561)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 09:58 | Válasz erre | #563
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Nem tudom mi van vele,lehet,hogy lefagyott,de nekem nem adja ki a számokat!
Válasz 'olivia' üzenetére (#562)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:01 | Válasz erre | #564
Csak bekukkantottam, majd kicsit később maradok is. Látom számtábla-készítési segédletre merült fel
igény. Csak Nektek és csak most adok egy munkalinket (még fejlesztés alatt áll); én magam is ezt
használom gyakran.
numRX számtáblakészítő
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:02 | Válasz erre | #565
Nekem azt írja ki:"hiba az oldalon"....hááát,akkor ezért nem megy,pedig úgy kipróbáltam volna!
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:03 | Válasz erre | #566
Ez tök jó Shift!Kösziii!!!
Válasz 'Shift' üzenetére (#564)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:06 | Válasz erre | #567
Phúúú, ez nagyon "király" :))
o
Válasz 'Shift' üzenetére (#564)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:08 | Válasz erre | #568
De Shift!Minek a rövidítése,hogy feltételt.???
Válasz 'Shift' üzenetére (#564)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:08 | Válasz erre | #569
Olivia te tudod????
Válasz 'olivia' üzenetére (#567)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:09 | Válasz erre | #570
És milyen skála szerint értékel????
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:12 | Válasz erre | #571
Shift. Gondolom hogy sok a dolgod, de lécci tisztelj meg annyival hogy egy (nem véletlenül) konkrétan hozzád intézett
kér(d)és létezését tudomásul veszed, akár úgy, hogy ide írsz annyit, hogy tudomásul vetted. Vagy hogy (látatlanban bár,
de) nem érdekel. Ne vesztegessük egymás idejét.
Válasz '_aT' üzenetére (#519)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:13 | Válasz erre | #572
Ez kemény volt!Még én sem vagyok ilyen erőszakos,akaratos!
Válasz '_aT' üzenetére (#571)
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:15 | Válasz erre | #573
Bocsi mindenkitől, de ezt már számtalanszor végigjátszottam.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:16 | Válasz erre | #574
Megértem,hogy türelmetlen vagy,én is ilyen típus vagyok sajnos,de ezzel sok jót nem érsz el!
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:16 | Válasz erre | #575
Nem
Ugyanezt szeretném kérdezni
Shift!
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Minek a rövidítése a "feltételt.:"
o
Válasz 'petra' üzenetére (#568)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:18 | Válasz erre | #576
Olivia!
Azt nem tudod,hogy hogyan kell kiszámolni azt pl.,hogy ezen a napon vagy ebben a hónapban milyen számok jönnek
ki??????????
© _aT (81.182.168.38) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:21 | Válasz erre | #577
Ha látsz egy gyönyörűszép virágot, elmesélnéd másnak is mert tudod hogy pl. virágkedvelő és ért is hozzá de ezt még ő
sem láthatta, és mert megbízol benne ismeretlenül, de nem is vesz tudomást arról hogy egyáltalán mondasz vmit, és ezt
már tízszer végigcsináltad, akkor hogyan reagálsz?
Válasz 'petra' üzenetére (#574)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:21 | Válasz erre | #578
Az adott napot ( lásd mait) a mai nap számainak beütésével.
Vagy valami másra gondolsz ?
o.
Válasz 'petra' üzenetére (#576)
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:22 | Válasz erre | #579
Megvan rá a lehetőséged csak szabad döntés kérdése megteszed e.="feltételt.:"
Na mentem gyerekek..muszáj.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:24 | Válasz erre | #580
Nem hiszem,hogy nem vesz figyelembe...ha beleolvasol a fórumba egy kicsit,akkor láthatod,hogy én ugyanezt
csináltam,mint te....jól seggbe is rúgtak és jól esett
Nem te vagy az egyedüli akinek nem válaszol,de nem azért,mert nem akar,hanem,mert mostanában eléggé elfoglalt!Hidd
el kérlek!
Válasz '_aT' üzenetére (#577)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:24 | Válasz erre | #581
Nem hiszem,hogy nem vesz figyelembe...ha beleolvasol a fórumba egy kicsit,akkor láthatod,hogy én ugyanezt
csináltam,mint te....jól seggbe is rúgtak és jól esett
Nem te vagy az egyedüli akinek nem válaszol,de nem azért,mert nem akar,hanem,mert mostanában eléggé elfoglalt!Hidd
el kérlek!
Válasz '_aT' üzenetére (#577)
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:24 | Válasz erre | #582
Oli valahova betettem a számtáblaát csináló websitet. és te is beütöd a mai napot és megvan, de mit lehet vele
kezdeni????????????
Válasz 'olivia' üzenetére (#578)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:25 | Válasz erre | #583
mi szívesen meghallgatunk aT))))
Válasz '_aT' üzenetére (#577)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:25 | Válasz erre | #584
at!
Shift nagyon normális. Azalatt írtál neki mialatt szabin volt. Akkor azért nem válaszolt. Most sincs nagyon itt, s szinte
senki nem kapott konkrét választ a kérdéseire, csak pillanatokra megjelenik, hogy azért ne érezzük, hogy nincs. De nagyon
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kevesett volt a Te írásod óta.
BIZTOS HOGY FOG REAGÁLNI NEKED MIndenkinek írt eddig, most miért lenne másként.... de pokolian kevés ideje
van most Ránk (legalábbis ez jön le )
A Fraktálok meg amúgyis a "gyöngéi".
Szeretettel
o.
Válasz '_aT' üzenetére (#577)
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:25 | Válasz erre | #585
Ok, nekem annyi is elég hogy "várj egy kicsit". Értek én a szóból...
Válasz 'petra' üzenetére (#581)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:26 | Válasz erre | #586
Ez a mai általános rezgések,ami összességében igaz...de ha azt akarom,hogy saját,egyéni számaim hogy alakulnak,akkor
azt hogy????
Válasz 'olivia' üzenetére (#578)
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:26 | Válasz erre | #587
Ja vegyétek figyelembe nem ez a főfoglalkozása (megélhetése)és emberből van eszik alszik és neki is kellenek a
másemberek a fórumon kivül.Van családja is...szóval csak BElátás kérdése.
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:26 | Válasz erre | #588
Ilyet még nem látott, ez tuti :)
Bocsi mindenkitől.
Válasz 'olivia' üzenetére (#584)
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:28 | Válasz erre | #589
aT lehet hogy mikor nyaralt lement a szöveged és elkerülte a figyelmét.Tudom mindenkinek a magadolga kérdése a fontos
de bocsi hogy leemberezem de nemisten aki mindent lát tehát lehet elkerülte a figyelmét a rengeteg MIÉRT és HOGYAN
között.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:29 | Válasz erre | #590
Nem nagyon értem a kérdésed.
Mire gondolsz, hogy mit lehet csinálni???
Azt hiszem nem mást, mint az adott nap rezgéseit, adottságait, lehetőségeit megvizsgálni.
De nem vagyok benne biztos, hogy erre kérdezel (?)
o
Válasz 'Gizus' üzenetére (#582)
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:30 | Válasz erre | #591
Na dugd ide a webet hadd lám mijazha nem titok
© Gizus (62.68.177.20) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:31 | Válasz erre | #592
OLI ne akard beprogramozni előre magad milyen a napod. Lehet a nehéz napokból jól kijönni ha nem arra koncentrálsz
de nehéz lesz ez ma.
© _aT (195.56.46.249) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:33 | Válasz erre | #593
Pont ezért pattogok, hogy egy picit magamra vonjam a figyelmét. Higyjétek el, abszolut értem a helyzetét, eszem ágában
sincs megbántani vagy mi, csak a fórum alapján úgy érzem tudja hogy mit beszél, abszolut a témájába vág amit kaptam,
tuti hogy örülni fog neki. És talán kapok Tőle egy olyan impulzust, ami tovább vihet ebben az irányban. Ennek fejében 2
év munkáját adom neki, egy teljesen szűz területen.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#589)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:33 | Válasz erre | #594
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Gizus, esküszöm nem birlak követni :))))
(kacaj)
Ha ezt nekem írtad úgy dunsztom nincs mire gondolhatsz :)))
(kacaj)
De láthatatlanul "odadugom Neked a webet" :)))
(rötyögés)
o
o
Válasz 'Gizus' üzenetére (#591)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:34 | Válasz erre | #595
Sziasztok!
Lehet, hogy hülyeséget fogok írni, nézzétek el kérlek,egyáltalán nem értek a numerológiához. Kiszámoltam a
számtáblámat (Gizus és Shift által küldött linkek alapján), és egyáltalán nincs benne 8-as, ami azt hiszem a segítőkészség,
empátia száma Eddig azt hittem, hogy bennem az empátia mások iránt nemhogy nincs, hanem túlfejlett :)) Ennyire nem
ismerném magam, vagy nem igazán jól értelmezem a számtáblát? Tudna nekem valaki segíteni ebben? Előre is köszi Üdv,
Szilvia
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:36 | Válasz erre | #596
Gizuskám válaszolj, mert ez sem értem,
vagy nem nekem írod?
Viszont k...a jókat rötyögök.
(Pardon ha kifordulok az Úrinőségből ) :)))
o
Válasz 'Gizus' üzenetére (#592)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:42 | Válasz erre | #597
Azt mondod Gizus,hogy nehéz nap lesz a mai???
Nem tudlak követni titeket....
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:45 | Válasz erre | #598
Te döntöd el,hogy megteszed-e....????.......hááát ma nagyon hülye vagyok..........
Válasz 'Gizus' üzenetére (#579)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:48 | Válasz erre | #599
Lehet Shift,hogy rossz ötlet volt ezt megnondanod.....csak türelmetlenebb vagyok......
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 10:53 | Válasz erre | #600
Shift fog Neked segíteni Szilvia
De ne vonj le messzemenő következtetést a nyolcas hiányából. Az egyesekkel lehet pótolni, s az összefüggésekben nézve
egyáltalán nem biztos, hogy hiányzik belőled az empátia!!!
o.
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#595)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:04 | Válasz erre | #601
köszi válaszod Olivia
Válasz 'olivia' üzenetére (#600)
© Akira (62.112.206.207) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:11 | Válasz erre | #602
Szia Szilvia !
Nekem sincs nyolcasom!!Sőt még 3-om sincs egy darab sem!!!Majd Shift tájékoztat bennünket erről, hogy mit hogyan
tudunk avagy lehet javitani! De érdekes a kérdésed!!!!!
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#595)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:12 | Válasz erre | #603
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Szilvia
Meg akartam nézni a számaidat, de láttam, hogy magánba adtad meg , s hogy május eleje óta vársz.
Már ahhoz is nagy empátia s türelmesség kell, hogy azóta még mindig itt vagy s figyelsz!
o.
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#601)
© Szilvia (193.225.127.130) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:20 | Válasz erre | #604
Megnézheted, ha van kedved :))
1976.február 20. a születési dátumom.
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:39 | Válasz erre | #605
Szilvia!
Négy darab kettesed van az pedig már jóformán extraszenzorális képességeket jelez. Hát akkor nem is hiányozhat az
empátia belőled!
o
(jól mondtam Shift?)
Válasz 'Szilvia' üzenetére (#604)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 11:41 | Válasz erre | #606
A buta kérdezMit jelent az,hogy extraszenzorális????????
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:03 | Válasz erre | #607
Kedves _aT!
Megértem türelmetlenséged, és megköszönve kedves hölgysegítőim közreműködését, szeretném
hangsúlyozni, hogy nem mindig tudok egy-egy megkeresésre azonnal reagálni. Ott van például szilevi,
aki előtted írt (#517), vagy Princessa, aki közvetlen utánad (#520), szintén gondolhatná, hogy észre sem
veszem őket, Muki Olivérről már nem is beszélve. Pedig észreveszek mindenkit, hiszen sokkal többet
olvasom a fórumot, mint ide írnék, csupán - egyéb elfoglaltságaim miatt - nem tudok mindig olyan
ütemben reagálni, ahogyan azt sokan szeretnék. Néha olyan is előfordul, hogy valakiről valami miatt
megfeledkezem, de ez sohasem szándékos. Egyszerűen így alakul. Néha teszek kivételt, amit nem
valamilyen cél érdekében alkalmazok, hanem egyszerűen intuitív módon döntök erről.
Most pedig vágjunk a dolgok közepébe! Amit írtál, az legjobb esetben csak sejtésekre ad lehetőséget, így
nehezen tudnék róla komolyan nyilatkozni. Nem igazán értem, hogy mit jelent a számosság alapjait
képező szabályrendszer kifejezés, de gondolom, hogy ez később majd kiderül. Annyit szeretnék
mondani, hogy a számok és számrendszerek (nevezzük akár szabályrendszernek) a szó legszorosabb
értelmében vett fraktálok, miközben rezgések halmazát, spektrumokat képeznek. Minden rezgés, illetve
minden spektrum geometriai ábrákká konvertálható, miközben színekkel is megjeleníthető. A lehetőség
óriási, amivel itt el lehet játszadozni. Ismeretesek olyan ábraképző módszerek, amelyek többek között
numerológiai megközelítéseket is alapul veszek, egy ilyen oldalt itt is találsz. Érdeklődéssel várom,
hogyan néz ki egy olyan ábra, amit Te állítasz elő. Ha adsz ilyen linket, akkor már könnyebb lesz a
dolgom. Üdv,
Shift
Válasz '_aT' üzenetére (#519)
© _aT (213.163.62.150) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:20 | Válasz erre | #608
Szia
Röviden: nem Te vagy az első aki ezeket a képeket megnézi (ha megnézi). Mutattam már olyanoknak akik a maguk
területén profik, de elvéreznek az elvonatkoztatás területén. (pl. a Mandala.hu "vezére")(állítólag "bemért" egy-két ilyen
ábrát, és totálisan elképedt az eredményeken) Azt én értem hogy a lehetőségek száma óriási, de Te tudsz olyan rendszerről
ami egyéb rendszereket teljesen más megvilágításba helyez és az eredmények helytállóak? (csak pl. az asztrológusok
kapnak hülyét)
Talán mondjuk úgy hogy az az idea válik ezáltal láthatóvá, ami a számosság (numerológia, de akár a kabbala) önleíró
voltát adja. Mellesleg a kép(ek) harmonizáló hatása nyílvánvaló, plusz mindenkiben beindít a saját szintjén valamit.
Az intuícióról: én is intuíció alapján döntök...Kétfajta "szubjektív infó" jött be erről a dologról: 1.NE ADJAM KI
ILLETÉKTELEN KEZEKBE, ill. 2. nekem kell végigcsinálni. Most éppen az utóbbival foglalkozom, de mivel ez be van
szőve a "mindenségbe" és megnyílvánult, többé nem "titok", így vagy a végére járok, vagy megcsinálja más.
Ha válaszolsz az emilcímemre, tudok küldeni képet.
Válasz 'Shift' üzenetére (#607)
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© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:30 | Válasz erre | #609
a "francba" lányok)))))) erről lemaradtunk)))))
de ki érti azt, ha a tudás mindenkié, akkor miért kő ennyire eltakarni...én azt gondolom, aki nem ért még fel hozzá, az
úgysem tud vele mit kezdeni......persze ez csak a maszek véleményem
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:34 | Válasz erre | #610
Momocska ezt most mire értetted?Ma valahogy nagyon nehezen kapcsolok!Sajnálom!
Válasz 'mom' üzenetére (#609)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:39 | Válasz erre | #611
Nézd, _aT! Ez az oldal nem arról szól, hogy bármit is misztifikálunk, hanem éppen arról, hogy a tudás
mindannyiunké, és az nem sajátítható ki. Titkok nincsenek, hiszen a megismerésnek nincsenek
korlátai. Minden rendszer megközelíthető számtalan módon és miközben igazolja a korábbit, feltár új
összefüggéseket is. Ha megosztod mindannyiunkkal az élményt és közzéteszed, köszönjük szépen, ha
csak háttérben akarsz valamit előkészíteni, akkor az különbözik attól az úttól, amelyet én járok.
Üdvözlettel,
Shift
Válasz '_aT' üzenetére (#608)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 12:43 | Válasz erre | #612
Szép beszéd!!!:-))))))))))))))))))))))
Válasz 'Shift' üzenetére (#611)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:11 | Válasz erre | #613
pont arra értettem amire Shift....
különben, én ha ennyire nem akarom megosztani az információt mással, akkor bejelentkezek és kérek egy privi címet, de
nem izgatom a köznépet))))
Válasz 'petra' üzenetére (#610)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:21 | Válasz erre | #614
Ok,már kapcsoltam közben!Teljesen igazad van,egyébként szerintem itt arról van szó,hogy majd jól felvág és el van
magától szállva,hogy mennyire ért hozzá,eljátsza az igazságosztó szerepét!Fújjjjj....!!!!
Válasz 'mom' üzenetére (#613)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:23 | Válasz erre | #615
De nektek szép,kellemes hétvégét kívánok!!!Remélem az enyém is az lesz,magamnak is ezt kívánom!
Sziasztok lányok és szia Shift!!!
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:24 | Válasz erre | #616
juj Petra, talán ez nem kellett volna..
Válasz 'petra' üzenetére (#614)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:25 | Válasz erre | #617
lehet, hogy még sem alaptalan az, hogy Te úgy érzed kiközösítenek mindenhol???? lám-lám Te ugyanezt csinálod, egy
jókora előítélettel karonfogva....((((((
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:28 | Válasz erre | #618
....egyetértek....
o.
Válasz 'mom' üzenetére (#616)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 13. 13:30 | Válasz erre | #619
Ki szelet vet, vihart arat
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© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 15. 18:52 | Válasz erre | #638
A számtábla egyes celláiban levő számok (számjegyek) különböző mennyiségűek lehetnek, így sok
esetben nincs egyetlen szám se, más esetben pedig 5 vagy még annál is több szám kerül egy mezőbe.
Ennek a numerológiai módszernek az egyik lényeges eleme éppen az, hogy a számok jelenlétét azok
mennyisége, illetve természetesen az egymással való kölcsönhatásuk alapján (is) vizsgálja. A
kölcsönhatásokra való különösebb tekintet nélkül az alábbiakban azon esetekkel foglalkozunk, amikor
egy-egy számból 3 db található az adott mezőben. Ezzel a kis összefoglalóval azoknak kívánok segíteni,
akik a korábban leírtakkal már nagyjából tisztában vannak, és szeretnék egy kicsit rendezni, illetve
kiegészíteni ezeket az ismereteket.
-------------------------------------------------------------------------------Férfiak esetében a jellemerő skálájának a közepe, átlagosnak mondható akaraterővel. Béketeremtő
típus, aki egyaránt jól megérteti magát a gyenge (egoisztikus) és a keményebb (diktatórikus)
szélsőségekkel. Nők esetében fokozott mértékű szellemi energiák jelenlétére utal. Az ilyen nő kellően
határozott és céltudatos; viszonylag könnyen képes elviselni a férfiak figyelmének és tapintatosságának
hiányát.
-------------------------------------------------------------------------------Az átlagos mértéket meghaladó belső energiaszint, amely tápforrásul szolgál a testi kondíciók
fenntartásához, a betegségek elleni védekezéshez, valamint a szellemi energiaszint növeléséhez.
Képesség a környezet (mások) energiaállapotának érzékelésére, akár távolságtól függetlenül is. Az
energiaátadással történő gyógyításhoz megfelelő energiaszint. Nők esetében fokozott belső kisugárzás.
-------------------------------------------------------------------------------A közösségi ember számhármasa. Igen erős nyitottság a külső információ (energia) vételére. Erős
műszaki érdeklődés (többnyire férfiak esetében) és kommunikációs igény. Az ismeretek (és az
ismertség) növelésének többszörös prioritása a meglévő ismeretek hatékony hasznosításával szemben.
A nagystílűséget, a lezserséget, a bőbeszédűséget, a kihívó (figyelemfelkeltő) viselkedést tápláló
rezgések.
-------------------------------------------------------------------------------Az átlagost jelentősen meghaladó mértékű lekötött belső energia, szívósság, elnyűhetetlenség. A
legkeményebb tartós fizikai igénybevételt biztosító forrás, az élsportolók álma. Erősen fokozott
testközpontúság. Belső harmónia hiánya esetén az elhízást, a kőképződést és a különböző daganatokat
tápláló rezgések. Nagyon komoly önérvényesítési, fennmaradási és a túlélési képesség.
-------------------------------------------------------------------------------Igen erős intuitív képesség, nagyon fejlett logika. Olyan mértékű univerzális rezgés, amely akár a teljes
számtáblát képes szimulálni, minthogy közvetlen befolyással van annak több mint 50%-ára. Az intuitív
csatorna korlátozottsága esetén túlzott, gyakran hátráltató mértékű logikázás, a dolgok túlvariálására
való hajlam (agyalás, morfondírozás). Az intuitív csatorna erős nyitottsága esetén a feldolgozhatatlan
mennyiségű információ okozta zavarok forrása lehet.
-------------------------------------------------------------------------------Nagyon erős földkapcsolat. A mások feletti fizikai vagy szellemi uralom hajtóereje. Az egyik
legkülönlegesebb energia, amely egyaránt képes táplálni a főként férfiakra jellemző brutalitást,
valamint az ellenállhatatlan női vonzerőt. Pusztítás és az alkotás, a pokol és a mennyország egymással
szemben álló erőinek közös forrása. Alkotóerőként történő felhasználása óriási mennyiségű éltető
energiák felszabadítását eredményezi.
-------------------------------------------------------------------------------Az élet és halál feletti uralom hajtóereje. Veszélyes kétélű fegyver, mellyel a sors paradicsomivá, de
pokollá is tehető. A gondolatokat megvalósítani képes nagyon erős rezgés, ám a külvilág ellen irányítva komoly éltető energiák felemésztése mellett - többszörös erővel hat vissza. Önzetlen, mások örömét
szolgáló alkotói és művészi hivatás esetén minden energiák kifogyhatatlan forrása.
-------------------------------------------------------------------------------Óriási mennyiségű megkötött szellemi energia. Rendkívül magas felelősségérzet saját és mások iránt. A
környezettel való együttérzés folyamatos és meghatározó jelenléte. A mások feletti érzelmi uralom
megszerzésének és fenntartásának lehetséges eszköze. A ráhangolódási képesség nagyon komoly
megjelenése, a parapszichológiai képességek határesete. A türelmet, a higgadtságot és a precizitást
tápláló energiák forrása.
-------------------------------------------------------------------------------Nagyon komoly mentális energiaszint, különleges emlékezőtehetség. Az összehasonlító logikai
képességek forrása. Táplálja a tesi, lelki és szellemi dolgokhoz való ragaszkodást, gátolja az elengedést
és a felejtést. Óriási ismeretanyag tárolását, feldolgozását és hasznosítását biztosító képesség, amely
azonban csakis megfelelő önértékelés és akaraterő mellett érvényesül. Egyes tudományok és
foglalkozások, pl. jogászi (ügyvédi) pálya esetén óriási előnyt adó tehetségként kezelendő.
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 15. 20:35 | Válasz erre | #639
kedves shift!
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ha már úgyis itt vagy (?), válaszolnál a 620-as kérdésemre? (asszem, _at megjelenése miatt senkinek nem tűnt fel...)
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 15. 21:13 | Válasz erre | #640
és a kicsi karmám is érdekelne még mindig
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 08:08 | Válasz erre | #641
NAGYON HASZNOS!
KÖSZÖNJÜK!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o.

Válasz 'Shift' üzenetére (#638)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 09:53 | Válasz erre | #642
Erős késztetést érzek, hogy még egyszer megerősítsem, (hogy Te is jó erősen tudjad :)) )
Shift,
hogy ez nagyon jó!!!
Köszönjük!
o
Válasz 'Shift' üzenetére (#638)
© mara (80.98.124.194) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 10:03 | Válasz erre | #643
gizus!
most, hogy elolvastam ezeket a tündéri kis hármasságokat, kezdem érteni, miért írtad a 333 (és 8)-at. lehet, hogy igazad
van és mégsem a kettes? (bár még mindig csak félig tántorodtam el...)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 10:32 | Válasz erre | #644
Tényleg szuper "összefoglaló"!
Válasz 'Shift' üzenetére (#638)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 11:01 | Válasz erre | #645
Ha lesz időd:
A feltételt. rövidítés az ( anyagi stb. )feltételek biztosítását jelenti?
o.
Válasz 'Shift' üzenetére (#564)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 11:05 | Válasz erre | #646
Olivia, tökéletes! Mint ahogy Nálad már megszoktam... :-)
Válasz 'olivia' üzenetére (#645)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 13:17 | Válasz erre | #647
Kedves vagy
Shift!
Milyen érdekes, én az előbb az 564-es üzenetedre válaszoltam (Neked,)
Te meg rögtön válaszoltál az én 645-ös üzenetemre,
:))
o
Válasz 'Shift' üzenetére (#646)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 13:36 | Válasz erre | #648
Több mint érdekes! ;-)
Válasz 'olivia' üzenetére (#647)
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© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 15:36 | Válasz erre | #649
Kedves Shift!
Visszalapozgattam egy "kicsit" és leragadtam az Easynek szóló(64,partnerkapcs.) írásodnál.
Easynek ugye elég sok 1-e van,azt 4 vagy 5 db.Az exbarátoknak pedig ennél kevesebb(1,3,stb..) és szóba hoztad azt is,hogy
egy nő halálos beteggé képes tenni egy férfit,mert a nő olyan feltételeket fektet le magában a férfivel szemben,amit a férfi
képtelen teljesíteni,ezért lehet az,hogy a nő nem talál partnert.Érdekes....de hány olyan nő(és férfi is!) van,aki magában
bizonyos elvárásokat határoz meg...sok,rengeteg,szerintem több,mint aki ezt nem teszi.
A másik:az 1-esekkel kapcsolatos kérdésem.Ha egy nőnek több 1-e van az átlagnál és csupa kevesebb 1-essel rendelkező
férfivel hozza össze a sors,akkor az kizárt dolog,hogy az egyikben megtalálja az "igazit".Tehát feltétlenül szükséges,hogy
minimum ugyanannyi legyen?
Azt írtad,hogy ellenben küzdelmes lesz egész végig a kapcsolat és miért kéne,hogy az legyen,amikor mindenkinek van egy
párja,akit az Isten neki teremtett....igen,ez így van Shift,de nem mindenki találja meg és ha ugysem fogja megtalálni,akkor
miért kellenne tudatosan arra törekedni,hogy megtalálja és ki az,aki eldönti,hogy "Ő" az vagy sem???????
Ez félig numerológia és karma kérdés,de inkább idetettem,mert az 1-esek a kérdés!
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 15:53 | Válasz erre | #650
Most számoltam ki egy nagyon jó barátom számtábláját,neki 4 db 1-e van,vonzó külsővel rendelkezik,nagyon szeretem és
jól kijövünk,de mint férfi nem vonz!Ezt még az utóbbi megszólalásomhoz kapcsolom.
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 16:13 | Válasz erre | #651
Petra, sok minden lehetséges. Elhamarkodottan nem célszerű alkalmazni és általánosítani sem célszerű
konkrét esteteket más esetekre. Nem feltétlenül kell a férfinak több 1-essel rendelkeznie. Az "igazit"
nem kell görcsösen keresni, és akkor az megjelenik az ember életében. Persze a homlokára nem lesz
ráírva, hogy ő az, de a sors majd tudatja megfelelő nyomatékkal. Tudatos törekvésről én nem beszéltem,
legfeljebb tudatos viselkedésről.
Válasz 'petra' üzenetére (#649)
© Easy (81.182.63.159) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 17:09 | Válasz erre | #652
Petra, a 295-ös hozzászólásban Shift bővebben kifejtette azt a kérdést, ami Téged érdekel. Ott már szerepel az az Ember
is, aki azóta is a Társam. Amit kettőnk kapcsolatáról olvashatsz, ezer százalékig igaz! Eleinte fura volt, hogy Shift ennyire
"belénk lát", de tényleg így van... Írt például arról, hogy meg kell beszélni a gondokat, mert akár betegség is lehet belőle.
Nos, én ügyesen tároltam a gondjaimat 2-3 napig, amíg nem találkoztunk újból, erre péntekre elment a hangom
(hangszálgyulladás), most pedig a náthám tetőzik... Shift, ugye nem tévedek, ha azt mondom, hogy a ki nem mondott
gondok gyűltek föl ilyen "szépen"??
© Akira (62.112.206.178) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 16. 20:02 | Válasz erre | #653
Jobbulást!!!!
Válasz 'Easy' üzenetére (#652)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 08:21 | Válasz erre | #654
Ezek az egyesek tényleg elgondolkodtatóak. Engem nagymamám 6 db 1-ese még mindig izgat, tudom, már így is van olyan
kérdésem nálad, amire nem tudtál még válaszolni, Shift, de nem néznéd meg nagymamám születésének és halálának
időpontját? 1919. október 31. és 2003. augusztus 13. Mi lehetett az ő életfeladata? És mi tartotta itt közöttünk majdnem
20 évig egyre súlyosbodó, és a végén már emberileg megalázó helyzetű betegségében? Tanított ezzel esetleg számunkra, a
családjának valamit?
Előre is köszönöm
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 08:56 | Válasz erre | #655
Köszönöm Easy, hogy besegítesz, és örülök az eseményeknek. De ha már felmerült a torok- és
hangszálgyulladás, valamint a nátha, akkor néhány gondolatot fűzzek ehhez is. A gyulladást
tekinthetjük egyfajta heves tiltakozásnak valami ellen, ami terhelőleg hat ránk. Attól függően, hogy
milyen testrészünk gyullad be, különböző üzeneteket értelmezhetünk. Ha például a gyermek füle
gyullad be, akkor feltételezhetőleg olyan "hangterhelés" ellen tiltakozik, ami nem jó számára. A
hangterhelés alatt nem feltétlenül hangerőt kell értenünk (bár gyakran ezt is), hanem többnyire a
hallott dolgok tartalmát. Ha a torkunk, hangszálaink gyulladnak be, akkor elképzelhető, hogy erővel
fékezzük le a hangképző szerveinket, hogy azok ne mondhassák azt, amit mondani szeretnének. De
vajon mi a nátha? A nátha egyfajta folyadékvesztés, mondhatnánk azt is, hogy egyfajta izzadás. Mikor
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veszít a szervezet folyadékot? Akkor, ha a belső tűz ereje valamiért alább ad, nem lobog úgy, ahogy
korábban. Ilyenkor a szervezet "szárítja" magát, nehogy azt a maradék tüzet még tovább oltsa. De vajon
mitől csökken le a belső tűz? Ennek sok oka lehet, de leggyakrabban a lekesedés visszaesése (-fogása), a
bizonytalanság vagy döntésképtelenség okozza ezt. Amikor náthásak vagyunk, s ez általában eltart
néhány napig, akkor van időnk arra, hogy elgondolkodjunk a dolgainkon. Mérlegelhetjük a
körülményeket, és hozhatunk döntéseket. Ha egy elhatározás (döntés) megszületik, az automatikusan
fellobbantja a végrehajtás tüzét. S elmúlik a nátha. Azt mondják, hogy a nátha elmúlásához gyógyszerrel
1 hét szükséges, gyógyszer nélkül pedig 7 nap. De elmúlhat akár 1 nap alatt is...
Válasz 'Easy' üzenetére (#652)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 09:06 | Válasz erre | #656
Aniq, nagyon érdekesek nagymamád számai. Majd foglalkozunk vele mindenképpen. A hosszú súlyos
betegséget - amellett, hogy a környezet folyamatos figyelemfelhívását eredményezi - többnyire ki nem
mondott és feldolgozatlan sérelmek táplálják. A halálának napja erről is beszél.
Válasz 'aniq' üzenetére (#654)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 09:15 | Válasz erre | #657
Köszönöm Shift, hogy ilyen gyorsan válaszoltál, és érdekes, amit írsz a sérelmekről, nagymamám mindig másokért élt,
dolgozott, és nagyon szerette a családját, nehezen emésztett meg bármiféle ellenségeskedést családon belül, alapvető
tulajdonsága volt a jóság. Viszont ez nem mindenkire jellemző, amit ő is biztosan érzett, aki nem szégyellte, tényleg
előfordult, hogy kihasználta, és őt ez nagyon bántotta. Ennyit tudok erről, de közöttünk elég nagy, 60 év korkülönbség
volt. Nagyon várom, hogy mit írsz az életéről, amelyet közöttünk töltött.
Válasz 'Shift' üzenetére (#656)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 09:52 | Válasz erre | #658
Kedves Easy!
Én is köszönöm a segítséget,elolvastam a párkapcsolat elemzésed,már régebben is,nem is tudom miért,szerintem
véletlenül a tied,pedig nem igazán olvasgattam a többiekét,a tied véletlenül igen...hmm,milyen érdekes...tegnap is
véletlenül,találomra olvastam el Shift neked szóló mondanivalóját.
Válasz 'Easy' üzenetére (#652)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 09:57 | Válasz erre | #659
Kedves Shift!
Neked pedig nagyon sok mindent szeretnék mondani,de most képtelen vagyok rá,inkább csak figyelek mit írsz.....elégedett
vagyok most nagyon önmagammal,mert nagy harc volt bennem,de tisztességes eszközökkel győztem...ezért nem tudok
most semmit írni neked,mert túl sok minden van,amit el kell mondanom,de még nem tudom összeszedni......legyen szép
napod...
Válasz 'Shift' üzenetére (#651)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 11:35 | Válasz erre | #660
Kedves Shift és Mindenki.
Ma nagyon sok a munkám (még ezért sem írtam Nagy Tímeáról, pedig foglalkoztat, )de az itteni írásod annyira egybevág
egy friss élménnyel, hogy meg szeretném osztani Veletek.
A gyermekeim külföldön vannak, "dolgoznak". A kislány egy film fontos szereplője, s mivel saját "felelős" döntést hoztak
-sok körülményt mérlegelve-, hogy akarják ezt csinálni, ezért én is elengedtem Őket.Az édesapjuk velük van: úgy nézett ki,
hogy normálisan van velük, de pár napja a gyerekek jelzése szerint átment ordítósba a kapcsolatuk.
Természetesen az édesapjuk ordít, a gyerekek nem mernek normálisan jelezni.
Naponta beszélünk, írunk egymásnak. 2 napja érzem, hogy kezdenek, hogy kezd a lyányka besokallni.Így nem igazán
lepődtem meg amikor tegnap mondja (és hallom a hangján), hogy be van gyulladva a torka.
(Ráadásul nem mer az ordító édesapjától valami torokfertőtlenítőt kérni, s nem meri megmondani )
Elege van. Illetve pontosan az történik amit Shift ír:
" Ha a torkunk, hangszálaink gyulladnak be, akkor elképzelhető, hogy erővel fékezzük le a hangképző szerveinket, hogy
azok ne mondhassák azt, amit mondani szeretnének."
Tudom, hogy szeretne normálisan beszélni az édesapjával, de az apja szemében túl "kicsi" (méretben) ahhoz, hogy a
beszélgetésük normális, s nem diktatórikus lehessen.
Sajnálom, s tehetetlen vagyok, ...valószínüleg össze fogja szedni magát, azért, mert tudja, hogy egy lázas orvosra szoruló
állapottal még nagyobb dühöt vált ki, s még több (lehet, hogy részben nem kimondott) ordítást kap.
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Ennyi. Amúgy egyáltalán nem beteges, 1* volt tavaly torokgyulladása, ugyanilyen okok miatt. (3 db. 4-ese van :) )
o.

Válasz 'Shift' üzenetére (#655)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 12:43 | Válasz erre | #661
Kedves Shift
azt írod: "A halálának napja erről is beszél."
Hogyan "beszél" ?
Önmagában mint nap, vagy a születési dátum relációjában?
o
Válasz 'Shift' üzenetére (#656)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 12:53 | Válasz erre | #662
Olivia!
Nem tartozik ide és közöm sincs hozzá,de ahogy érzékelem,nem egy átlagos,hétköznapi élettel rendelkező családról van
szó.Már kérdezni akartam(aztán meggondoltam magam,mert nem akartam tolakodó lenni),hogy Franciaország hogyan
jött nektek,mert ugye a kislányod ott született.Tényleg csak kíváncsi vagyok,mert nemcsak beszélni+írni szeretek,de
hallgatni is másokat.Ha indiszkrétnek tartod a kérdésem,kérésem,akkor ne válaszolj,semmi baj.
Válasz 'olivia' üzenetére (#660)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:19 | Válasz erre | #663
Kedves Shift vagy aki tudja!
Melyik szám vagy számok utal az önzőségre???
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:36 | Válasz erre | #664
Nem vagy indiszkrét Petra, A volt férjem ott él,s a gyermekeimmel való közös életünk nagy része is ott zajlott.
Amúgy nagyonis hétköznapiak vagyunk az életünkben :)) talán a """tartalmunkban""" kevésbé.:))
o.
Válasz 'petra' üzenetére (#662)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:45 | Válasz erre | #665
Köszönöm a választ!Olivia,te nem tudod,hogy melyik szám(ok) utal az önzőségre???
Válasz 'olivia' üzenetére (#664)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:49 | Válasz erre | #666
Erre muszáj írnom, mert ez nagyon aranyos, Petra!
Nos, Shift?
Válasz 'petra' üzenetére (#663)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:50 | Válasz erre | #667
Kedves tőled aniq,de mitől annyira aranyos?
Válasz 'aniq' üzenetére (#666)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 13:59 | Válasz erre | #668
Szerintem az 1-esnek ebben nagy szerepe van, de az önzés azért kicsit bonyolultabb dolog ennél, hisz az egyes egyszerre
jellemerőt is mutat, de Shift az egoizmus szót is e szám mellé írta.
Olivia! Nagyon érdekes ez a torok/hangszál téma, velünk kicsi korunkban sokat kiabált apukám, és tartott "sakkban"
lelkileg, ha lehet ezt így mondani, nem nagyon volt szabad nálunk megszólalni. Szóval születésem óta volt egy asztmagyanúm, nagyon ijesztő köhögéssel -fuldoklásos jelekkel is tarkítva-, jártam évekig úszni kiskoromban. Biztosan ez
utóbbinak is köszönhető, de nagyrészt talán a 11 éves koromban történt válásnak, és annak, hogy azóta nem vagyok

125. oldal

Shift: Numerológia
kapcsolatban apukámmal, hogy ez lassan elmúlt, és a "sima" megfázásaim is normalizálódtak. Régen ugyanis nagyon
extrém köhögésem volt, és az orvos végül krónikus bronchtisről adott papírt.
Azt is tudom, nem megoldás, hogy nem tartom vele a kapcsolatot, legalábbis érzem, hogy így még "nincs lezárva a meccs"
közöttünk, de nem tudom, mi lesz a jövőben. Most már nagyobb vagyok, de vele szemben nem tudom, hogyan
viselkednék. Ezért kértem egyszer Shifttől, hogy nézze meg a szüleim számait, hátha abból kijön valami segítség, mankó
számomra. Remélem, lesz egyszer ideje erre, mert nagyon érdekel, mire lehet a számokból következtetni így a családi
dolgok/viszonyok terén, vagy hogy egyáltalán miért alakult ez az egész így nálunk.
Válasz 'petra' üzenetére (#665)
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 14:05 | Válasz erre | #669
Abban egyetértek,hogy talán szerepet játszik az 1-es szám,de nem hiszem,hogy az önzőség az 1-eshez tartozna.
© petra (171.19.10.1) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 14:05 | Válasz erre | #670
Abban egyetértek,hogy talán szerepet játszik az 1-es szám,de nem hiszem,hogy az önzőség az 1-eshez tartozna.
© Panni (81.182.198.208) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 14:06 | Válasz erre | #671
Ha más jelek is támogatják( és természetesen Shift ), amire gondolok, mert hiszen 1 jel nem jel, akkor a kevés 1-nél
gondolnám, hogy felmerülhet az önzőség mint tulajdonság.
De evvel a szóval is vigyáznék, hogy önző, mert ha akarom negatív értelmezése is lehet, de ez is nézőpont kérdése.
El tudok képzelni pozitiv önzést is.
Talán....
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 14:29 | Válasz erre | #672
Hát igen, az önzés van akinél azért probléma, mert egyáltalán nem képes rá, ekkor lehet hogy pozitív lenne, ha egy kicsit
bírna ezzel a tulajdonsággal, ha viszont valakinek túl sok van belőle, hát az sem előnyös...
Az Oliviának szóló üzenetért bocs, és igaza volt, hogy a másik topikban folytatta.
Válasz 'Panni' üzenetére (#671)
© Gizus (62.68.189.54) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 16:56 | Válasz erre | #673
Shift igy hogy most kérdezni alig tudok jó gép hijján előszedlek kinyomtatva és elmélkedek.
A számok valamiféleképpen kifejezik e az elemeket.Pl.tűz, viz,föld,levegő,
Mert a 112. számu irásodban a számokat valamennyirre megfeleltetted a bolygóknak is...ami fedi a másféle tanok szerinti
megfeleltetést is.
Példúl az önzés mértéke....függ milyen mértékben érzi megröviditve magát valaki. És ez a birtoklás tárgyköréhez tudnám
sorolni.
És te számilag? talán a sok 6 hoz?
És kitartást mindenkinek mig hébe-hóba tok jönni
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 17. 21:39 | Válasz erre | #674
Gizus! Gratulálok Neked is (meg Panninak is), mert látom, hogy nagyon alaposan foglalkoztok az
általam itt közzétett numerológiai módszerrel. Az elemekre vonatkozó kérdésed pedig előremutató és
teljesen jogos. De vegyünk mindent szépen sorjában.
1. Minden félreértés elkerülése érdekében nagyon szeretnék hangsúlyozni (ezt persze már nagyon
sokszor említettem itt), hogy ez a numerológiai módszer nem planetáris alapokra épül. Ez azt jelenti,
hogy a megállapításait sohasem hozza kapcsolatba semmilyen bolygóval, az asztrológiai
megközelítésekhez közvetlen köze nincs. Az, hogy az egyes bolygóknak megfelelhetnek (és meg is
felelnek) különböző számok, minthogy a bolygók a világmindenség rezonátorai, értelemszerű. De ez a
numerológiai módszer nem bolygókon, nem az asztrológián keresztül értelmezi az üzeneteket, hanem
közvetlenül a Mindenségből eredezteti. Annak tehát semmi értelme nincs, hogy ebbe a rendszerbe
bevigyük az asztrológiának bármilyen elemét is. Az persze elképzelhető, hogy valamely állapotot
asztrológiailag is, majd ettől teljesen függetlenül numerológiailag is elemzünk. Ezeket az eredményeket
aztán lehet egymással összevetni és külön értelmezni.
2. Korábban már utaltam arra, hogy ennek a numerológiai módszernek különböző megértési és
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alkalmazási szintjei vannak. Amit kezdetben közreadtam, az alapvetően az első szintnek felelt meg. Egy
ideje már belevágtunk a második szintbe is (pl. kiemelt számok), s e szint kategóriájába tartozik a
számok és elemek kapcsolata is. Itt azonban megint lényeges azt tudni, hogy a számok és elemek
kapcsolata itt nem az asztrológiában is megszokott, azaz az indiai filozófiai rendszernek, hanem a
kínainak, tehát az öt elem tanának megfelelő. A részletekbe nem mennék most bele, csupán mintegy
előzetes információ bemutatom, hogy az egyes számoknak melyik elem felel meg. Föld - 0 és 5, Fém - 4
és 9, Víz - 1 és 6, Fa- 3 és 8, Tűz- 2 és 7. A 0, 2, 3 és 4 esetében bizonyos esetekben lehetséges egy másik
megfeleltetés is.
3. Önzés. Nagyon büszke vagyok rátok, mert szépen összehoztátok a lényeget. Az önzés a Mindenség egy
részének megszerzésére és megtartására való törekvés, ami egyértelműen a szabad (1) és a lekötött (8)
szellemi energia alacsony szintjére, valamint az uralomvágy (6) jelenlétére utal. Magyarul: nagyon
kevés 1-es, 8-as hiány és 6-os(ok) megléte. Csak óvnék attól viszont, hogy egy ilyen számtáblából rögtön
azt a következtetést vonja le bárki is, hogy az illető önző. Ilyen számtáblával ugyanis - a karmikus
feladatok felismerése esetén - a legönzetlenebb emberek (gyógyítók, művészek stb.) lehetnek közöttünk.
Válasz 'Gizus' üzenetére (#673)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 07:56 | Válasz erre | #675
Kedves Shift))
Egy félkérdés jutott az eszembe, ahogy olvastalak, amit lehet, hogy már valaki feszegetett csak én figyelmem kerülte
el....mégpedig az, hogy honnan tudható az, ha vizsgálsz egy számtáblát, amit ugye bármikor teszel mindig ugyanaz, mert a
születési dátum nem változik, hogy a vizsgált személy tudott e generálni???? pontosabban megvalósította e a karmikus
feladatait, ez látszik valahol, ha úgy "shiftesen" nézed a táblát....vagy csak a halál napjának számaival összevetve fog
kitűnni, mint egy "számadás"???
Válasz 'Shift' üzenetére (#674)
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 14:54 | Válasz erre | #676
Lehet, hogy létezik olyan szám, vagy számkombináció ami "kényszerítő" erejű, és Te már akkor is látod amikor még valaki
a feladat előtt áll? Mert amúgy csak lehetőségek tárházával bírunk, és egy "kis" adag szabadakarattal..........és ebből
legtöbbször újra inkarnálódás lesz
© Princessa (193.226.227.153) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 18:44 | Válasz erre | #677
Kedves Shift, én remélem, hogy észrevettél...
Válasz 'Shift' üzenetére (#607)
© Princessa (193.226.227.153) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 18:47 | Válasz erre | #678
Üdvözlet mindenkinek!
Most jutottam oda, hogy végigolvastam az egész Fórumot, így kicsit már ismerősként köszönthetem az itt felszólalókat. De
látom, hogy egy hét alatt újra felgyülemlett az olvasnivaló! :-)
Sziasztok!
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 19:22 | Válasz erre | #679
Üdvözöllek Princessa! Hát persze, hogy észrevettelek, csak egyszerűen néha annyira elszabadul itt a
beszélgetés, hogy nem tudok lépést tartani az új vendégek fogadása területén (sem). Örülök, hogy
olvasod az itteni írásokat! Jó a nicked, a számtáblád is alátámasztja ;) Majd csinálom ám a
jellemrajzodat, csupán némi kis türelmet kérek Részedről (is). Köszi, Shift
Válasz 'Princessa' üzenetére (#677)
© Gizus (62.68.167.45) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 18. 21:27 | Válasz erre | #680
Halihó hazaértem
MOM!ocska ne keress kényszeritő erejü számokat.
Gondolom ahogy én lehetőségekről tudok neked valamit is mondani ugy Shift is a lehetőségeidet látja számokban és hogy
mit kezdesz vele az a szabad akarat.
Felismerni...igen mint a matekórán a lehetséges egzakt választ!
De tévedni is lehet...és az egyáltalán nem bün..kár a büntudatra való hangolódás.
Gondolom Shift is valahogy ilyesmit mondana...vagy legalábbis remélem
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Hali holnap jövök,
© Princessa (80.98.190.175) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 20. 15:10 | Válasz erre | #681
Szia Shift, csak nem az egy szem 1-eskémre célzol és a kifinomult egoizmusomra?
Szeretném megkérdezni Tőled, hogy az energetikai ciklogramban mit jelent a 0? Akkor erőt gyűjt az ember vagy valami
esemény lenulázza az energiáit? Ahogy végiggondoltam, Nekem mindig történt valami komolyabb esemény akkor az
életemben...szülők válása, költözés, stb. Köszi!
Szia
© Gizus (62.68.170.53) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 22. 12:33 | Válasz erre | #682
SHIFT!!!
Egy nagyon érdekes felfedezést tettem az általad itt tanitott numival kapcsolatban.
Volt egy nagyon nehéz természetü nevelő anyám akivel ...na hosszú.
És ccca 3 éve Arvil is fórumról fórumra utánam kúszott és "zavart"
A számtáblája megeggyezik a két embernek akikre nagyon negativan reagáltam.
Anyám: 1111-4-77-222-5-3-9 /1923.03.11./
Arvil: 1111-4-77-222-5-3-9 /1947.11.02./
Enyém: 11-22-4-5-6-77-8-99
Nos azon gondolkodom hogy ez között a két tábla közötti feszültségforrás miben , azaz hol nyilvánul meg...mi az amire
ugrok ami jelentősen zavarja a harmoniára való érzetemet, mégpedig annyirra hogy dührohamot kapok, és nehéz fékezni
a dühömet ellene amit tesz.
Végülis az önismeretnek igy nagyon konstruktiv eszköze van az ember kezében ha rájön miaz a rezgés ami változtatásra
szorúl...mondjuk hogy ejtsek rá lépjek keresztül rajta de ne ugy hogy elnyomva a problémát hanem megértve, azaz
beintegrálva.
Köszi
© Gizus (62.68.170.53) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 22. 13:55 | Válasz erre | #683
Bocsi megpróbálom ahogy esetleg te tennéd.
1111- 222-3 túl magas az önértékelés és hiányzik a 6 emberi adomány földeltség 8 felelősség, empátia, és ugyanakkor a
temperamentum is erős náluk a 3-5-77-tel.
Ha a temperamentumon energiát cselekvést érthetek ez agresszióba csaphat ha túlzó mértékben van meg mint itt is az
Őnértékeléssel eggyütt?
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 08:21 | Válasz erre | #684
Sziasztok))) -Szép napot Mindenkinek))))Hali Gizus))))))
Alapjaiban én is úgy gondolom, hogy lehetőségeink vannak, no meg aztán szabadakarat...de láttam én már karón
varnyút)))) olyan szitut, amikor "aktívan" tehát szabadakaratából nem élt a lehetőséggel, mindig csak tologatta maga
előtt,(pedig érezte, sejtette) egészen addig amíg "passzívan" kellett, szinte elkerülhetetlenül megélnie......lehet, hogy
tévesen gondolom, szerintem a leszületési tervben van egy-két fix pont amit érinteni kell, aztán a két pont között lehet
futkározni, mondjuk szabadakaratból)))))))))
puszka
Válasz 'Gizus' üzenetére (#680)
© Gizus (62.112.220.60) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 18:50 | Válasz erre | #685
Szia momocska.
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Persze mindegyik nehéz természetü ember maga előtt tolja a karmikus feladatát.És a többire mutogat.
Néha mi is de ......
Valóban vannak kijelőlt célállomások amin mindenképpen lekell jelentkezni és pecsét, de hogy oda milyen bugyóba és
milyen cikk-cakkban mész az rajtad múlik meg a kezedben a tájolódon
© Gizus (62.112.220.60) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 18:52 | Válasz erre | #686
Én kiváncsian várom Shiftet mit reagál az irásomra
A kiváncsiság megöli a macskát
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 18:58 | Válasz erre | #687
Máris!
Válasz 'Gizus' üzenetére (#686)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 18:59 | Válasz erre | #688
Mom! Jókat kérdezel. Látszik, hogy nemcsak a felszín foglalkoztat. Egy számtábla - mint ahogy nagyon
sokszor elmondtam már - nincs kőbe vésve. Amikor én egy jellemrajzot készítek, főleg távolból,
mindenféle közvetlen kontaktus nélkül, akkor többnyire igyekszem úgy fogalmazni, hogy abból csupán a
lehetőségek körvonalazódjanak. Már ez is éppen elég sok konkrétum ahhoz, hogy az érintett kicsit el
tudjon gondolkodni különböző dolgokról. Más a helyzet akkor, ha az illetővel valamilyen formában
kapcsolatban állsz, esetleg régebb óta ismered. Ekkor nem tudsz, de nem is nagyon kell elfeledkezned
mindarról, ami vele kapcsolatban benned már nagyjából összeállt. Ha ismered az illető életének
fontosabb mozzanatait, ismered a gondjait, problémáit, a kapcsolatait, akkor nagyon sok dolgot
megtudhatsz arról, hogy milyen irányú átalakulások mehettek végbe a számtáblájában. Természetesen a
numerológiai jellemrajz készítése nem egy betanított munka, amely egy jól leírható algoritmus szerint
végezhető. Itt mindenekelőtt nagy szükség van arra, hogy működjön az a bizonyos intuitív csatorna,
amely egyszerűen irányít téged, miközben foglalkozol a dologgal. Az én esetemben ezért van az, hogy
olyan "shiftesen" nézegetem a számtáblát. ;)
Válasz 'mom' üzenetére (#675)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 19:05 | Válasz erre | #689
Nem olyan kevés (és persze nem is olyan sok) az a szabad akarat, hogy bármilyen számkombináció csak
úgy belekényszerítsen bennünket egy csak a következő életben megoldható helyzetbe. A szabad
akaratunk éppen elegendő ahhoz, hogy az adott életre vonatkozó minden feladatunkat sikeresen
megoldjuk. Mindemellett az összes előző életünkből magunkkal cipelt terheket egyetlen élet alatt
képesek vagyunk rendezni... A számok semmire sem kényszerítenek bennünket, egyedül mi magunk
alakítjuk úgy a sorsunkat, hogy néha valamiféle kényszernek érezzük a pályát. Pedig nem az...
Leszületésünkkel a számtáblát mi magunk választottuk meg, miért választanánk olyat, amelyik nem
felel meg a feladatainknak? Maguktól persze ezek a feladatok nyilván nem oldódnak meg, és közvetlenül
bele sem kényszerítenek abba, hogy megoldjuk azokat. Ezért nehéz, de egyben ezért is szép a földi élet.
Válasz 'mom' üzenetére (#676)
© Shift (213.163.51.157) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 19:08 | Válasz erre | #690
Gizus! Az 1947. november 2-i számtábla nem az, amit Te kiszámoltál. Számold újra.
Ha valaki olyan reakciókat vált ki Belőled, mint amiket írtál, akkor a legcélravezetőbb cselekedet az,
hogy egyáltalán nem reagálsz. Két ember kapcsolatát bármelyikük egyoldalúan is rendezheti. A kötél,
ami két embert köt össze, akkor feszül, ha mindketten erősen fogják. Muszáj fognod?
Válasz 'Gizus' üzenetére (#682)
© Panni (82.131.137.136) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 23. 21:00 | Válasz erre | #691
Gizus,sinen vagy. Nincs más dolgod, mint Shift kérdésére felelni.
Piszok egyszerü.
Bár minden csak ennyire egyszerü lenne az Életben.
ui: Shift veled érez, Gizus,az tuti.
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Shift: Numerológia
© mom (81.0.71.5) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 24. 08:18 | Válasz erre | #692
Kedves Shift))
Csak hevesen bólogatni tudok az írásodra, én sem úgy gondoltam, hogy valami külső kényszerítő erő munkálna az
életünkben, hanem arra, hogy amikor a vállalást megtesszük, akkor a dolog "könnyebbik" végén vagyunk....tisztában
"önmagunkkal" a feladatunkkal, a fejlődési iránnyal és azzal is, hogy csak annyit vállalunk fel egy életre, amennyit
megtudunk oldani......de az anyagba "süllyedve" ez mind elillan...max érzések és késztetések jutnak az átlagnak, és ebben a
látszólagos sötétségben érezhetjük kényszernek egy-egy feladatot, élethelyzetet...főleg azokat, amiket"kijelöltünk"
magunknak..pl. 100%ból mindenkinek más arányban van kötelező tánc, és szabadon bemutatott....és a kötelező alatt én
csak azt értem, hogy tutira találkozom a feladattal, helyzettel, emberkével, de már a szabadakaratom által döntök, hogy
miképp viselkedem.....ha az utamon járok és keresztbe dőlve van rajta egy nagy fa, akkor azt átugorhatom,
megmászhatom,de jól bele is rughatok...de egyet nem tehetek, hogy úgy teszek, mintha ott nem lenne semmi.....
Válasz 'Shift' üzenetére (#688)
© olivia (212.108.254.98) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 24. 08:29 | Válasz erre | #693
ühüm, ühüm!
vagy:
aha, aha!
Válasz 'mom' üzenetére (#692)
© aniq (193.224.239.50) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 24. 13:35 | Válasz erre | #694
Kedves Shift!
Találkoztam valakivel, és a számtáblája sokban hasonlít az enyémre, persze eltérések is vannak.
Íme:1977.09.04. azaz 1111 2 3 4 777 999
én: 1979.07.28. azaz 11 22 33 4 777 8 999
Nála a család 1, az nagy baj? Jó páros ez a számok szerint?
Fontos lenne, bár ha jól belegondolok, ezen most nem sok múlik, mert az érzelmeim átveszik szép lassan az irányítást...
:-)
Szép napot, jó munkát mindenkinek!
© Gizus (62.68.163.8) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 24. 19:05 | Válasz erre | #695
NEM !!!! a fene vigye elöt.
De állandóan lobogtatja a madzag végét az orrom előtt.Hát időközönként erre rágok berá
OK
Válasz 'Shift' üzenetére (#690)
© Shift (212.92.25.170) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 25. 16:01 | Válasz erre | #696
Legalább mézes az a madzag?
Válasz 'Gizus' üzenetére (#695)
© Gizus (62.68.171.132) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 25. 17:57 | Válasz erre | #697
nem és egyideje rosszszagú nagyon.
Látom tanulópárja is akadt.
Ugylátszik a visszacsúszásos agresszió manipulációval spékelve ragályos lelki defekt.
Nagyon sajnálom akié a weblap...totál széttörik a varázsát.
Meglehetne a weblap születésének dátumából tudni hogyan lehetne kiszürni az ilyen vendégeket?
Ésdekes lenne.
© Gizus (62.68.171.132) (Törlés) | (Szerkesztés) | 2004. aug. 25. 17:59 | Válasz erre | #698
Ez lemaradt.
Nagyon várom mit irsz a sors és karmára...nagyon
Sok ilyen problémával találkozom én is.
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