
N6vdiagram jegyzet

' i 7  
,  f  ,

K.eszltette:

T6ti Ztta

Looo.
not"Trz'#



A ndvsz6mot a betrik sziimainak risszeg6b6l kapjuk. Kiildet6siink segit6je vagy gdtl6ja is lehet. Erdemes
megvizsgiilni kiildn a vezet6kndv 6s a keresztnev sz6m6t. A vezetdkndv a karma, vagy csal6di karma, amit
v6llaltunk, a keresztn6v pedig az, amit teljesit0nk (hasonl6an a k6t tenydr vonalainak elemz6sdhez). Ha van
m6d 16, drdemes egyutt elemezni a ndwel a horoszk6pot, sorssz6mot, napsz6mot, kiildetdst...

Ahhoz a szdmhoz kerill kdr, ahol betfr taldlhat1. Mindl tobb k6r kertil egy sz6mhoz, ann6l magasabb az
6ltala szimbolizillt energiiinak a tudatos szintje.
Ha egy szhmhoz nem kertilt kcir, a n6v tulajdonosa a ,,hi6nyz6" sz6m 6ltal szimbolizalt energiiit tudattalanul
hasznillja.

A szdmok alapj elentdse :

l-es: ego, akarat, dnvezetds, <intudat
2-es: 6rzelem. n6isdg, indulat
3-as: cselekv6s, el6ad6kdszs6g,aktivit6s
4-es: gyakorlatiassrig,anyag,cisztdn
5-6s: 6rzdk,szorgalom, szolg6latkdszsdg
6-os: alkot6ikreativitris. fanthzia
7-es: precizitiis, t6r- ds id6 lehat6rol6s
8-as: sors, sugallat (tudattalan akarat)
9-es: Istentudat, tehetsdg, karma
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DOMINANS SZAMOK

Az a legdomin6nsabb sz6m, ahol a legmagasabb a krirdk szima. Lehet ak6r kdt kor is sok, ha egydbk6nt
mindenhol csak egy van, vagy nagyon rcjvid a ndv, vagy a kcizvetlen mellette levo szdm gyenge (egy krir,
vagy tires).

1-es: + radieszt6ta, bioenergetikus,j6 vezet6-, szervezokdszs6g, rintudatos, becsiiletes, egyenes.
cdltudatos, hatlrozott, tettrekdsz, v agSny
- (igen gyakori) rinzo, egoista, zsarnok, agressziv, gyrildlkrid6

2-es: + 1rzdkeny drzelmes, romantikus, kedves, brijos (beli.ilr6l fakad6 szdpsdgti) 6rzelmeit kimutatja
--indulatos akaratos hatitozallan, ki5llhatatlan sdrt6ddkeny, sebezheto, trildrzdkeny, mim6za

3-as: + cselekvo aktiv, lelkes, j6 besz6d- 6s el6ad6kdszsdgii, nyomot kell hagynia a viligban (szin6sz,
ilincmrivdsz, dnekes...)
- elobb cselekszik mint gondolkodik, szeleburdi, szdtforg6csol6d6, link

4-es: +gyakorlatias, h6zias, 6llhatatos, strapabir6,terhelheto, 6sszeni, logikus
-btiszke, rifiarti, vaskalapos, foldhcizragadt, tudom6nyos, kdteked6, kim6rt, tfl sokat adalfitszatra,
illtalihan nem birja a vdrt

5-6s: * szorgalmas, szolg6latk6sz, sokoldalf, cink6ntes, segit6k6sz
- buta vakhitti, nem tud fontoss6gi sorrendet tartani, befolyrisolhat6, eltdritheto, sz6ls6sdges
esetben: pap, ap6ca, szerzetes (szolg6l, szolg6l...)

6-os: + l5ngeszti(!), keativ, a jeghhtin is meg6l, feltal6l6 (kdlt6, ir6, festo)
-,,okostoj6s",tulfantilziitl6, bek6pzelt,len6,zi csal6djrit, m6g bar6tait is

7-es: * preciz, pontos, talpraesett, eros az igazsilgerzete (sajnos inkdbb okos, mint bdlcs -ami a szivdn, a
sz6j6n is)
eminens, strdber, tfil tudomrinyos sz6rsziilhasogat6 hitetlen - teh6t fdl

8-as: * ezoterikus sorstudatf, al|zatos Istentudatri' keresi a hit6t,'kutatja a sors6t, ki.ildet6s6t
-vakhitti, szdtsz6rt, befoly6solhat6, sodr6d6, sokszor mindenhat6nak hiszi magitt

9-es: +Istentudatti, tehetsdges, sokoldahi, <infel6ldoz6 ateistak6nt nem tud dlni
-,,Fekete M5gus", m6rtir, mazochista

HI {NYZ) SZTM)K

Akinek a diagramjrlb6l csak egy szdm hiinyzik, szdls6s6gesen arra a-z egy tudattalan energi6ra k6pes
koncentr6lni.
Ak6r eg6sz 6letdt szentelheti annak az egy energiiinak a tudatoss6 t6tel6re 6s minden esetben fanatikus.
Hiilnyozhat egy szdm dominiinsan a diagramb6l akkor is, ha a mellette l6v6 sz6mok er6sek vagy ha a
diagram szimmetrikus alakj6b6l hiilnyzik.

.., amire figyelniiik kell:
l-es: agressziv, zsarnok, drogos (fok6nt alkohol) identitaszavar jellemezheti, nem vilIlalja a felel6ss6get

ink5bb elmenekiil
2-es: drzelmeit nem tudja kifejezni, rossz helyen keresi a szeretetet, szdlsosdgesek az indulat4 (vagy

elsdpr6 vagy mag6ban em6szti)
3-as: hiperaktiv, szdtsz6rt, sz6szityir, eload6mrivdsz (ha nem mrivdsz, akkor is el6ad6i szerepkdrt

v|laszt szdls6s6gesen lusta: belelkesedik 6s leereszt
4-es: tril sokat tulajdonft ali$szatnak anyaginak, esetleg: ,,Bertalan' , nem viseli a kritikiit dnmaga

viszont szereti gyakorolni, krinnyen it6lkezik
5-tis: ,,tliul6rzdk' jellemzi, sz6tforg6csol6d6 sokszor nem tud nemet mondani, olyan teret vesz birtokba,

aminek nincs tiszt6ban a hat5raival



6-os: mtivdszi kdztigyessdgdt 6rdemes fejleszteni, Iilfantazifll6, iitalilban nagyon szdp vagy csfnyiicska
ak6r a 4-est, 6t sem szabad kritizdlni

7-es: sz6rszillhasogat6 rend n6lktil nem tud 6lni (katona rend6r, ,,Bagoly") akikndl csak a 7-es htilnyzik,
kdz<ittiik leggyakoribbak az cingyilkoss6gi kis6rletek

8-as: sz6ls6s6ges Hangulatingadozhs 6s ing6z6s a sodr6dSs 6s a tervezds ktizcitt, nehezen vagy
egy6ltal6n nem fogadja el a sors6t, nem akarja venni ajelzdseket, pedig pont neki van a
legnagyobb sztiksdge ir6nyitSsra

9-es: Istenkeresds vakhit szellemi tunyasS.g, trillelkesedds, majd zuhan6s, szcirnyen elveszettnek 6rzik
magukat m6g akkor Is, ha amfgy nincs l6that6 okuk 16 (teljes csal6dban nevelkedet|

Termdszetesen a rossz tulajdons6gok itt sincsenek el6irva, nem sorsszeniek, tehiit fokozott odafigyel6ssel
letehetoek 6s a j6 tulajdons6gok kiemeldsdvel hiittdrbe szorithat6k.

A NEVDIAGRAMM VONALAI

Azt avonalat nevezzik harmonikusnak, amelynek minden szAmdnill azonos mennyisdgti ktjr tal6lhat6.

Hidrytos azavonal, amelyb6l egy, vagy k6t sz6m hi5nyzik.

A testvonal (I-2-3)

Harmonikus testvonal: exhibicionista (magamutogat6), sokat foglalkozik a test6vel 6s feltdtleniil

szerepelnie kell.
Altaleban nagyon eldgedett a kin6zet6vel, ha nem, akkor mindent megtesz 6rte. Gyakori
k<izrittiik a szinpadi ember, 6nekes t6ncos (akdr sztriptiz).

Ha a testvonalban az l-es a legerosebb ds fokozatosan cscikken az ero a 3-as fel6, a diagram tulajdonosa

csendes ember, de tudja mit akar, kicsit lassri, dehatarozott (61 meggondolja, miel6tt cselekszik)
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Ha a testvonalban a 3-as a legerosebb 6s fokozatosan csdkken az ero az l-es fel6, a diagram tulajdonosaj6
besz6dkdszsdgti (ak6r eload6mriv6sz is lehet) hatttrozallan, hajlamos rosszul ddnteni, el6bb cselekszik, mint
ahogy meggondoln6.

Ha a testvon alban az l-es 6s a 3-as gyenge (de van!) 6s a 2-es er6s, a diagram tulajdonosa lassf, esetleg lusta
is hat6rozatlan 6s tfl6rzdkeny, hisztis, kdnnyen megsdrtodik
/karcsf tdrzs ds er6s csip6, vagy l6b jellemzil

Ha a testvonalban az l-es 6s a 3-as er6s, a 2-es pedig gyenge, a diagram tulajdonosa kiss6 rideg, kim6rt, de

m€gis beszddes, hajlamos meggondolatlanul cselekedni (fejjel megy a falnak). Ha tcibb azl-es, akkor lehet

kimondottan magamutogat6. lha hizik, akkor pocakos/

Ha a testvonalon az l-es a legerosebb 6s a 2-es 6s a 3-as azonos er6ssdgti, a diagram tulajdonosaj6 beszdd-
ds vezetokdszsdggel rendelkezik, ha m6g nem tal6lta meg a kapcsolatot szellemdvel, kimondottan egoista,
csak a sajrit feje ut5,n megy, fejlett szellemszinttel viszont profi radieszt6ta, energetikus /5ltal6ban magas,
nagy torzs 6s fej, ,,rossz" l6bak jellemzik/

a

2

I

3

2

I

J

2

1



2

I

Ha a testvonalb6l hirinyzik a 3-as, az l-es 6s a 2-es pedig azonosan gyenge, akkor az egydn hiperaktiv
term6szetri szdtsz6rt krinnyen lelkesed6, de ak6r ugyanolyan kdnnyen fel is adja 6s akkor szdls6sdgesen
lust6v6 vfilhat (ritk6n taliil kdzdputat). Magyar ndvben feltdtleni.il ink6bb aktivan erzi j6l mag6t. Ha az l-es
ds a 2-es erosek, akkor drzdkeny akaratos, hisztis (akbr onzo is). /nagy fej, vagy sok haj jellemzil

Ha a testvonalb6l hi6nyzik a 2-es, a diagram tulajdonosa nehezen mutatja drzelmeit (se diih, se szeretet), ha
mdgis, akkor indulatai elsdproek szdls6s6gesek Hasonl6an a sok 2-essel rendelkez6khdz o is tart saj5t
energi6jrit6l, igy jobbnak I6tja, ha visszatartja indulatait. lha rneghizik, akkor kimondottan pocakos,

,,risz6gumis"/

Ha a testvonalbol hiilnyzik az l-es ds a diagramb6l nemcsak ez az egy sz6mhiilnyzik, akkor tulajdonosa
(mindegy, hogy j6, vagy rossz sz6nddkkal) befoly6solni ir6nyitani akarja kdrnyezet6t. Fejlett szellemszinttel
kan6lhajlit6, ,,hiperenergetikus". Ha a 3-as is hi6nyzik az l-es mellett, akkor a diagram 6rz6kenyebb,
sz6tsz6rtabb termdszetet takar. Nehezen, vagy egy6ltal6n nem v6llalja a felel6ss6get fdl saj6t erej6t6l,
indulatait6l (mindl tobb a 2-es, ez ann6l ink6bb igaz) ink6bb kit6r a vita el6l.
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Intelle ktu tilis von al (4 - 5- 6l

Harmonikus intellektudlis vonallal rendelkez6 diagram tulajdonos6t szuperlogika jellemzi zseni szintri is
lehet att6l fiigg6en, van-e hozz6 el6g lelkisdge, hogy kamatoztatni tudja az eszdt.

Ha az intellektu6lis vonal teljes (nem hi6nyzik sziim belole), a diagram tulajdonosa tudatosan hasznillja
i ntellektus6t a kdvetkez6kdppen :

o ha a 6-os a leger6sebb: alkot6 kreativit6s jellemzi, b6rmilyen helyzetben feltal6lja mag6t (a jdg
h6t6n is meg6l), elmdleti szakember, hajlamos a m6sik erzelmeit is logikusan megmagyar6zni
lfeltal6l6, ir6, kdlt6, fest6/

o ha ez az 5-6s a leger6sebb: szorgalmas, szolg6latkdsz, mindent szorgalm5val, illlhatatosshgixal
6rhet el inkribb, mint tehets6g6vel, vagy gyakorlatiassrigrival /szociSlis munk6s, pap, apdca,
szerzetes, n6vdr/

o ha a 4-es a legerosebb: gyakorlatias, kitart6, logikus, (ndha tril logikus, esetleg ,,vaskalapos"),
ha er6s 4-es mellett gybnge a 2-es, akkor kimondottan 6sszel ddnt, ak6r az 5rzelmek
visszaszorit6sa 6rdek6ben is (n6kndl nem el6nyds), ha az er6s 4-es mellett hifinyzik a 2-es -

,,Akasztott ember"

Ha az intellektuelis vonal hidnyos, a diagram tulajdonosa 6szt6ndsen, tudattalanul haszn6lja intellektuAlis
k6pess6geit.
Ha az intellektu6lis vonalb6l hi6nyzik a 4-es, a diagram tulajdonosa ink6bb cisztcinei 6ltal vezdrelve
cselekszik, mint el6re megfontolt szrlnddkkal. Ha a 7-es is hi6nyzik a 4-es mellett, akkor Cscippet Sem
gyakorlatias. nem h6zias. s6t akSr pontatlan is.
Ha az intellektu6lis vonalb6l hiSnyzik a 6-os, a diagram tulajdonosa hajlamos a fanthziitlSsra, harm6ni6ra
tdrekv6, miivdszet- 6s divatkedvelo (gyakran kimondottan szdp, fokdnt ha a testvonallal harm6niriban van).
Ha a 6-os hi6nya mellett eros az 5-rjs ds gyenge a 4-es, lehet nagyon kreatfv, de ha nagyon hi6nyos a
diagram, akkor neh6z felfog6sri but6cska (ezZ-es ndlkiil a legval6szintibb)
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Ha az intellektu6lis vonalb6l hi6nyzik az 5-cis 6s nem csak ez az egy szitm hifinyzik a diagramb6l, akkor
tulajdonosa logikus 6s gyakorlatias, viszont nem tfl szorgalmas, csak azt csinrilja meg, amihez 6ppen kedve
van. Ha az 5-cis hi5nya mellett hi6nyzik a 3-as is vagy er6s (esetleg domin6ns) a 3-as, akkor
gyermekkor6ban nem csak hogy, iskolakertil6, de m6g j6l ki is tudja maghtmagyarizni
Ha az intellektu6lis vonalb6l ket szdm hifinyzik, akkor az hangsrily m6r nem a ht6nyz6 sz6mokon lesz,
hanem a tudatos (megldv6) sz6mon.
Ha az 5-cis 6s a 6-os hiilnyzik, a diagram tulajdonosa gyakorlatias , hi.zias, szinte 69 a keze alatt a munka (a
nyugdij semmikdppen nem lehet dletcdlja).
Ha a 4-es ds az 5-6s hi6nyzik, a diagram tulajdonosa cisztdn<is, kimondottan j6k a meg6rz6sei (gyakran van

,,dejavu" dlmdnye), kreativ, j6l feltal6lja magifi ak6r krizis helyzetben is, viszont apenz kifolyik a kez6b6l
6s 6ltal6ban rendetlen is.
Ha a 4-es 6s a 6-os hi6nyzik az intellektuSlis vonalb6l, a diagram tulajdonosa j6szivri, szorgalmas
segitok6sz, toler6ns, egyiitt erz6 (pl6ne, ha er6s az 5-ds) viszont naiv is.

Spiritutilis von al (7-8-9)

Harmonikus spiritudlis vonallal rendelkezoknek (mindhdrom sz6m kdrtil azonos sz6mf krir van) ,,a vdr6ben
van" a spiritualit6s de a legritk6bb esetben fordit 16 idot, hogy fejlessze -helytelenul (,,Mercedes"). J6
m6dium, de sajnos ez6rt kcinnyen ,,k6dolhat6", elcs6bithat6 a helyes ritr61.
Sokszor azthiszik (pline ha sok az 1-es), hogy kiziir6lag 6k irSnyitj6k dletiiket, pedig min6l jobban biaosak
a megl6tiisaikban, ann6l jobban elt6rnek eredeti ritjukt6l (Fehdr M6gus fejjel lefel6). Ha tudatosan keresndk
a kapcsolatot szellemtikkel 6s nem csak k6pess6geikben bizninak, nagyon nagy drtdket jelentendnek a
vil6gnak 6s igy val6ban uraln6k a sorsukat.
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Ha a spiritu6lis vonal teljes 6s a 7-es a legerosebb a diagram tulajdonosiinak tril er6s az igazsigerzete (csak
okos de nem bcilcs), preciz pontos (esetleg szorsz5lhasogat6 ,,Sziz") a hat6rokban ds korl6tokban hisz 6s
nem bizik az isteni gondviseldsben. Altal6ban szellemi tuny6srig jellemzi (fokdnt eros 1-essel), ak6r m6g
ktinyvet is ir az ateizmusr6l. Ha mdgis spiriturilis ftra t6ved, nagyon 6rt6kes tagja lehet a tiirsadalomnak.
Ha a spiritu6lis vonalon a 8-as a legerosebb, a diagram tulajdonos6nak er6s a sorstudata, a vdgzetben hisz.

Ha a spiritu6lis vonal teljes es a 9-es a leger6sebb, a diagram tulajdonos6nak er6s az Istentudata, hit ndlktil
nem tud 6lni (megbetegszik) ateistak6nt nem dlheti le az eletet. Gyakran m6r fiatalon elkezdi keresni,
kutatni azifijilt, de 6ltalSban ,,nem l6tja afifi6l M erd6t", Ha a spiritu6lis vonal hidnyos 6s csak egy szbm
hi6nyzik bel6le, akkor fontoss6 v6lhat ahiinyz6, tudattalan energia fejleszt6se.
Ha a 7-es hirinyzik, akkor a diagram tulajdonosrinak figyelnie kell a korl6tok betartasiira.
Hajlamos a feliiletessdgre (ha nem csak a 7-es hi5nyzik a diagramb6l).

Ha a spiritu6lis vonatb6l csak a 8-as hi6nyzik 6s a diagramban van egy6b hi5nyz6 szilm, alkor
tulajdonosiinak eros a sorstudata, viszont m5st6l virja a megoldiist, nem igazin keresi cinmag6ban (Remete).
Ha a 9-es hi6nyzik (nem onmag6ban) a diagram tulajdonos6t drdekli mindennemii ezoterikus t6ma, de csak
elmdletben, egyszertien nem hiszi el, hogy 6 is felelos a kcirtildtte zajl6 esemdnyekdrt, rajta mrilik, hogy
milyen emberek veszik kririil 6s hogyan b6nnak vele.

9

8

7

9

8

9

7

8

7



Anvqei vonal (1-4-7)

Minden vonal az anyagi vonal sz6maib6l indul ki. Minden energiavonalnak itt van a kulcsa 6s a kapuja.
Harmonikus anyagi vonallal rendelkez6knek a kisujj6ban van a ,pdnzcsin6l6s mtiv6szete', egyszertien j6rtas

az anyagban.
Ha az anyagi vonal domin6ns a diagramban (a legt<lbb k6rt tartalmaz6 vonal), akkor d diagram tulajdonosa -

szinte kivdtel ndlki.il - j6 anyagi helyzeti, de vagyon6t csak szorgalommal (eros 5-<is), vagy ttirelemmel
(harmonikus indulati vonal) tarthatja meg /ttirni - biznil

Ha az anyagi vonal teljes es az l-es a leger6sebb szima, akkora diagram tulajdonosa hajlamos az 6nzesre,

feliiletessdgre. Ez fokdnt akkor gaz, haazero az l-est6l a 7-es fel6 folyamatosan csdkken,Haaz anyagi
vonal teljes ds a 4-es a leger6sebb sz6ma, akkor a diagram tulajdonosa gyakorlatias, mindig 6sszel dcint, de
igy kimaradhat a romantika az eletebol (ha nem oldja fel tudatosan lrzelmi giltj|t).

Ha az anyagi vonal teljes es a 7-es a leger6sebb sz6ma akkor a diagram tulajdonosa pontos, preciz, sziiksdge
van a rendre 6s rendszerre (Korongok 4 - Hatalom) /rend6r katona/
Ha az anyagi vonal hidnyos a hiinyz6 szSmok riltal szimboliz6lt energia tudattalanban van tulajdonosa
mindent megtesz, hogy tudatoss5 tegye 6s ebben az esetben (csakis az anyagi vonalniil) ezval6szintileg nem
sikertil. Az anyagi vonal hi6nyoss6gaib6l meg lehet hatirozni egy ember mentalitas6t vagyis, hi6ba er6s 3-
asri egy diagram, tulajdonosa lehet lusta, ha az anyagi vonala gyenge.
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Indulati vonal (2-5-81

Az indulati vonal fontos inform6ci6t ad az ember temperamentum5r6l. 4116l, hory kinek, milyen temp6ban,
mennyi id6 kell egy probl6ma feldolgozas6hoz.
Harmonikusan indulati vonallal rendelkez6 diagram tulajdonosa nyugodt, ttirelmes nehezen hozhat6 ki a
sodr6b6l. Ha harmonikusan mindh6rom szSm eros, akkor a diagram tulajdonos6nak eg6szs6ges indulatai
vannak.

Ha az indulati vonal teljes 6s a2-es a leger6sebb szftma, akkor tulajdonosa 6rz6keny (esetleg tril6rz6keny),
hirtelen haragri, szenveddlyes, ,,ami a sziv6n, a szdjirn", nem tudja visszafogni hirtelen drzelmeit (szeretet6t

sem). Ha azenergia a 8-as fel6 fokozatosan cscikken, a diagram tulajdonos5nak indulata lassan higgad, le

tudja vezetni.
Ha az indulati vonal teljes 6s az 5-<is a leger6sebb szhma, akkor tulajdonosa ,,haza viszi" a probl6m6t,

indulata kdsik, 6ltal6ban fokozatosan jut el a tudataig, hogy mi is tcirt6nt val6j6ban. Igy akkor ,,pattan a

szikra", amikor valami kis apr6 gonddal szembestil a val6di probldma kialakul6sa ut6n (r6g6dik, em6szti
mag6t).

Ha az indulati vonal teljes es a 8-as a leger6sebb sztrma, akkor a diagram tulajdonosa lassan,,indul be". A
legjobban teszi, ha nem sokat tervez, ink6bb bizik a sors6ban (merthogy van sorstudata). Indulata olyan
f6ziskdsdsben van, hogy m6r maga sem tudja, midrt diihcis, vagy mit is akar.
Akkor ldpne egy kapcsolatban, amikor a m6sik m6r esetleg nem v6r 16. Hajlamos felh6nytorgatni az ot erl
sdrelmeket.
Ha az indulati vonal hiiinyos, probl6m6k lehetnek az 5rzelem kimutat6ssal. Ahol az indulati vonalon
hi6nyz6 szftm 6ll, ott kontroll6latlan drzelmek uralkodhatnak.
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Kreativitris vonol (3-G9)

Harmonikus kreativit6svonallal rendelkezo diagram tulajdonosa nagyon kreativ, ugyanannyira tehetsdges,
mint alkot6 ds el6ad6 illetve cselekvo. Bdrmit meg tud tanulni, amihez kedvet drez, kort6l fiiggetleniil. Ha a
harmonikus kreativit6svonal mellett nem zavaros az indulati vonal akkor gyakran hagy nyomot a vil6gban
felismer6sei 6ltal.

Ak6r tdmegeket mozgathat meg egy j6 cdl drdekdben, ak6r kdnyvet is irhat tapasztalatatr6l, vagy csak
elmondja, tov6bbadja tudomiiny6t att6l fiigg6en, hogy hol van meger6sitett sz6m a diagramban.

Ha a kreativitiisvonal teljes 6s a 3-as a leger6sebb sz6ma, akkor a diagram tulajdonosa ink6bb eload6, mint
alkot6. J6 beszddkdszs6gri, aktfv, cselekv6 ember (gyakran szin6,sz, fiincmriv6sz). Min6l tdbb a 3-as, ann6l
biaosabb, hogy nyomot hagy a vil6gban.
Ha a kreativit6svonal teljes ds a 6-os a leger6sebb szima, akkor tulajdonosa ink6bb alkot6, mint el6ad6.
Jobban tudja kital6lni, megalkotni, feltaliilni a dolgokat, mint ,,szinre vinni" (fr6, kdlt6, fest6,
koreogr6fus...)

Ha a kreativit6svonal teljes ds a 9-es a leger6sebb sz6ma, akkor a diagram tulajdonosa, tehetsdges,
Istentudatri, de nem feltdtlentil alkot kiemelkedot.
Ha a kreativit6svonal hirlnyos 6s csak egy szdm hi6nyzik bel6le, akkor ott lesz a legtcibb energia, ahol a
hi6nyz6 szdm tal6lhat6. Mivel a kreativit6svonal mtivdszi kdpessdgeink6l ad elsosorban inform6ci6t, azt
pedig a jobb agyftlteke uralja, igy a tudattalan energia (hi6nyz6 sziim) lesz a legmeghatiroz6bb (f6kdnt, ha
ahitnyz6 sz6m kcizvetlen kcirnyezet6ben megerositett sz5m 6ll).

3 6 9 -
J 6 9
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Kommu nikdcif vonal 0 -5-9)

Harmonikus kommunikiici6s vonallal rendelkezo diagram tulajdonos6nak rendkivtil j6 a kommunik6ci6s
kdszs6ge. Mindenkit meg6rt 6s mindenki 6rti illtalitban sokan kedvelik, viszont kdnnyen ,,lelki
szemetesl6ddv6" viihat. Ha a harmonikus kommunikrici6s vonalhoz er6s 2-es t5rsul, a diagram tulajdonosa
6rti a l6lek nyelvdt, a mriv6sszel mtivdsznyelven, a koldussal koldusnyelven beszdl.

Ha a kommunik5ci6s vonal teljes 6s az l-es a legerosebb sziqma, akkora diagram tulajdonosa er6s
dnvezet6ssel rendelkezik, dntudatos, esetleg egoistav6 v6lhat. Ma az energia folyamatosan csdkken a 9-es
fel6, akkor ,,I6lc6n kapja" a lehet6s6get, hogy eljusson a hitehez, m6gis hajlamosabb ink6bb 6nmag66rt
tenni, mint m6sok6rt. Nem biztos, hogy j6l ismeri kdzvetlen kdrnyezete (esetleg b6rirny b6rbe brijt farkas is
lehet).
Ha a kommunik6ci6s vonal teljes 6s az 5-cis a leger6sebb szfrma, akkor a diagram tulajdonosa segit6k6sz,

esetleg rinfekildoz6 is. Szolg6lni szeretne ugyan, mdgsem taliija kdnnyen az utat, igy sokszor csak
csal6dj66rt (kuty5jrl6rt, macsk6jri6rt) tesz meg mindent. Ha nem talillja a hit6t, akkor tipikus balek, akire

mindent 16lehet s6zni. kihaszn5lva fdlelmeit 6s i6indulat6t.

Ha a kommunik6ci6s vonal teljes 6s a 9-es a leger6sebb sz6ma, akkor a diagram tulajdonosa er6s Ml-tudatri,
meg6rt6, esetleg ,,lelki szemetesl6da" b6r a mai tarsadalomban iitalilban felreismerik, mert a ,,divatot
kcivetve" megpr6b6lja fejleszteni az 1-es6t (egoj6t), igy kdnnyen hebrencs farkasnak ttin6 b6r6nnyiv6lhat,
pedig csak ldpdst tart a korral.
Ha a kommunik6ci6s vonal teljes 6s az l-es 6s a 9-es is azonosan er6sek, akkor nem Ialillja egymfst az
Istentudat 6s az 6nvezet6s, igy a diagram tulajdonosa keresi a hitdt, de sokszor m6gis az ego gy6z, mert
nincs el6g szorgalma, kitart6sa. Ha nem sikertil els6re, kdnnyen feladja 6s btinbakot keres vagy tinmag6t
hibdztatja 6s depresszi6ba stillyedhet. Ha semmilyen fton nem 6ramlik azenergia a 9-est6l az 1-esig, akkor
a diagram tulajdonos6nak tudatositania kell kdpessdgeit (tehetsdg6t) hogy elkertilje azonbizalomhi6nyt.
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Ha a kommunik6ci6s vonal hidnyos, elemzds6n6l az l-es 6s a 9-es koai energia6ramliis a m6rvad6. Ha teh6t
hi6nyzik az S-cis, akkor az energia mdg 6ramolhat a 2-3-6, vagy a 4-7-8 ritvonalon is. A nyil mindig frz
er6sebb sz6mt6l a gtengdbb feld mutat, illetve az ozonos er1ssdgfr szdmok kOzAa kolcsAnds az eg/mdsra
hatds Az i s fontos lehet, hogy az 5-os hi6nya mellett az 1 -es vagy a 9-es az er6sebb, mert ebben az esetben a
szolg6latk6szsdg 6s az erzekkertil tudattalanba. igy azilyen diagram tulajdonosa nehezen drteti meg magffi,
pedig rendkivi.il fontos szitmdra hogy 6nmag6t 6s miisokat is megdrtsen. .Ez abban az esetben sikeriilhet
kcinnyebben, ha a 9-es az erosebb b6r igy gyakran van btintudata 6s akiir trilsiigosan is tdk6letess6gre
t<irekv6 lehet az ember.

Ha a hi6nyos kommunik6ci6s vonalb6l az 1-es hi6nyzik ds a diagramban nem ez az egyetlen hi6nyz6 szhm,
akkor tulajdonosa ,,ftilfel6" kommunikSl6s, de ,,lefel6" nem. Vagyis remek ,,szellemember" v6lhat bel6le,
viszont 6ri6si tudattalanban l6vo ereje 6s akarata miatt anyagi sfkra nehezen alkalmazza tud5s6t.
Ha a hi6nyos kommunik6ci6s vonalb6l a 9-es hi6nyzik 6s a diagramban nem ez az egyetlen hi6nyz6 szirm,
akkor tulajdonosa nem nyugszik ugyan, amig 16 nem tal6l a neki megfelelo hitre, de miut5n tudattalanul
haszniija eil az energi6t, nem hajland6 kommunik6lni szellem6vel.
Kcizben azt hiheti, hogy j6 riton j6r 6s b6r sziinddka val6ban j6, m6gsem ,,mtikddteti" vele a

Fdnyfelszabadft6st.

I

Ha a kommunik6ci6s vonalb6l tribb sz6m hifinyzik, az ilyen diagram tulajdonos6nak a ,,megdrteni 6s
megdrtve lenni" komoly nehdzs6geket jelenthet.
Ha a kommunik6ci6s vonalb6l csak az l-es jelolt, akkor a diagram tulajdonosa csak testdvel van tudatos
kdtdsben, srirri szellemi- 6s lelki dletet 61, de csak mag5ban. (Ki gondolta volna r6la?)
Ha ugyanez az eset a 9-essel, akkor a diagram tulajdonos6nak csak szellemi, spirituiilis ft j6het sz6ba,
hiszen csak ebben a tdm6ban 6rzi meedrtettnek maeiit.
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A hatdkonvsde vonala (3-5-7)

A hat6konys6g vonala a test ,,csricspontjiit" kdti rissze a spiritualit6s kapuj6val a szorgalmon keresztiil.
Harmonikus hatdkonysrlgvonallal rendelkezo diagram tulajdonosa b6rmibe kezd,lfltszata van. Amit kital6l,
van el6g kitart6sa, hogy megcselekedje 6s eredm6nyt kov6csoljon bel6le.
Ha a hatdkonys6gvonal harmonikus 6s mindhiirom szitma azonosan eros, a diagram tulajdonosa b6rmit
csin6l, azt gyorsan, pontosan, sz6pen... (arat6 6let). Ha mindez mellett az anyagi vonal sem zavaros' ak6r
multimi I I i omost i s takarh at az ily en ndvdi agram.

Ha a hat6konysiig vonala teljes 6s a 3-as a leger6sebb szitma, akkor a diagram tulajdonosa aktiv, cselekv6
ember, de ha az energia a 3-ast6l folyamatosan csrikken a 7-es fel6 a diagramjriban, akkor ritk6bban sikeriil
eredm6nyt felmutatnia, mert megtorpanhat a cdl el6tt, vagy tril kor6n cselekszik 6s igy elmarad a siker.

Ha a hat6konys5g vonala teljes 6s az 5-ris a leger6sebb szfima, akkor a diagram tulajdonosa csakis
szorgalm6ban, vagy segit6k6szs6gdben kitja a sikert 6s esetleg tril sokat gondolkodik, miel6tt cselekedni
kezdene annyira, hogy a v6gdt m6r egyfiltalin nem lesz alkalma 16. Addig latolgatja a dolgokat, hogy vdgtil
a kdnyelmesebb megold6st viilasztva inkSbb nem csiniil semmit.

Ha a hat6konysiig vonala teljes 6s a 7-es a leger6sebb szbma, akkor a diagram tulajdonosa nagyon v6gyik a
sikerre, de mindl kevesebb az 5-6s (szorgalom) 6s a 3-as (cselekv6s), ann6l kevdsbd kiv6n megdolgozni drte.
Ha a hatdkonys6g vonala teljes, a 3-as 6s a 7-es pedig azonosan erosek, akkor a diagram tulajdonos6nak
fejlesztenie kell szorgalmrlt, hogy sikeres lehessen. Munkrij6ban pontos, preciz ugyan, de nem eldg kitart6,
azonnal hinelen szeretne eredmdnyt l6tni hasonl6an M eros 7-essel 6s gyenge 3-assal, 5-6ssel
rendelkez6khdz.
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Hi6nyos hat6konys6gvonaln5l vagy a pontoss6g (7-es), vagy a szorgalom (5-ds), vagy a cselekvds (3-as)
hagy kiv6nnival6t maga ut5n.
Ha a hat6konys6g vonal6b6l csak a 3-as hi6nyzik 6s nem ez az egyetlen hirinyz6 szdm a diagramban, akkor
tulajdonosa kdnnyen lelkesedik a hirtelen meggazdagod6st igdr6 lehet6sdgekt6l viszont - szerencsdre -

6ltal6ban mdg id6ben lszheztdr.
Ha a hatdkonys6g vonaliib6l csak az 5-<is hi6nyzik, akkor a diagram tulajdonosa nem birja a
fut6szalagmunk6t, szUksdge vanviitozatossiigra. Nem 5llhatja a kritcitts6geket, szereti ritldpni a korl6tokat.

Ha a hat6konys6g vonal6b6l csak a 7-es hi6nyzik 6s a diagramban hem ez az egyetlenhiinyz6 sz6m, akkor
tulajdonosa hajlamos sokat 6s ak6r gyorsan dolgozni (ez a 3-as 6s az 5-ds krilcsdnhat6s6t6l fiigg) 6s a v6gdn
egyszenien elfelejt ,,aratni". Altal6ban gyorsan, hatdkonyan v6gzi munk6j 6t, de a r6szletek int6z6s6re m6r
nem marad energi6ja, mert ha mdgis neki kell tigyelnie a rdszletekre, fdl6, hogy elvdsz benniik.
Ha a hatdkonys6g vonal6b6l tdbb sz6mhifinyzik, az ilyen diagram tulajdonosa ritk6n kimondottan sikeres,
de ha md gi s, akkor telj es en feltrindsment es en v 6lik azzit.

. ha csak a 3-as jelcilt nem mindig 6 cselekszi meg, amit kital6l, 6s a siker is csak ritkdn az <ivd
o ha csak az 5-6s jeldlt: ,,fogni kell a kezdt", ha j6 mederbe terelik, kiv6l6 munkaer6, akire lehet

sz6mitani
o ha csak a 7-es jelcilt: ink6bb lelkesedds6t6l, kedv6tol fiigg, hogy mikor, hogyan dolgozilq de a

vdgdn szinte biztos lehet a l6that6 eredmdnyben.

Atelehaz
Ha egy n6vdiagramb6l egyetlen sz5m sem hi6nyzik (telehazas), a n6v tulajdonosa lehet zseni, vagy ,,minden
l6ben kan6l", de fltalihan kicsit ez is, az is.

HIANYZO VONALAK

El6fordul, hogy egy ndvdiagramb6l egy eg6sz vonal hi6nyzik. Tulajdonosiinak nagy, ak6r egy dletre sz6l6
feladata a hi6nyz6 energia tudatoss6 tdtele.
Ha b6rmelyik hirinyz6 vonallal rendelkezo spiritu6lis ritra tdved 6s felismeri hiiinyossiigait, korrig6lhatja, s6t
erdnyt is kov6csolhat tudattalan energi6ib6l, hiszen ami tudattalan, az korliitlan is. (test, anyag -

radiesrtezia)

A testvonal hidnya
Az ilyen diagrammal rendelkez6 ember megpr6brllja ledlni 6letdt kizdr6Iagtestre korl6tozva.
Tdvedhetetlennek gondolja mag6t 6s persze minden felel6ssdget m6sra h6rit megelozve az el6bb-ut6bb
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elkertilhetetlen tinkritika gyakorl6siit (el6bb kil6p egy kapcsolatb6l, mintsem hagy elhagyjrik)
Hajlamos anyagban mdmi az emberi drtdkeket de magrit6l megvonja a bos6get (Kelyhek 3 - B6s6g
6rnyoldala) Olcs6, vacak ruh6kat hord, vagy igdnytelen lakilsban 61, pedig lenne
lehet6sdge, hogy javitsa dletszinvonal6t, m6gis inkribb fjabb pdnzt fg6ro vrillalkozSsba kezd, hogy egyszer
csak m6r ne kelljen t<ibbet dolgoznia. Eletmtiv6sz, nincs igazi szakmdja.

Az anyagi vonal hidnva
Az ilyen diagram tulajdonosa - hasonl6an a testvonal hi6nyosokhoz - hajlamos anyagban mdmi az 6rtdket 6s
l6t6st6l vakulisig dolgozni, hogy egyszer abbahagyhassa (iis csak ,,d6ljon a 16"). Akrir m6g neki sikertilhet
is, de azt6n r6jcin, hogy mag6ban ap€nz nem boldogit 6s unatkozik is. Gyakran viszont spiritu6lis kiildet6se
van, hiszen ha az alapokat jelento energi6k tudattalanban vannak 6s igy korl6tlanok, akkor o lehet csak
igazdn az az ember, aki az anyagot emelni tudja, fenyt visz a srit6tbe 6s m6g a titrgyakat is szellemdvel
mozgatja (mindezeket b6josan, konnyeddn). Az anyagi viklghoz fi,tz6do viszonya mindenk6ppen szoros 6s
ki.ildnleges,

Az intellektudlis vonal hidnva
Ilyen esetben a 9-es nincs kdt6sben az l-essel, igy a diagram tulajdonosa bSrmennyire is okos, logikus,
magas intelligenci6jri komoly er6feszitdsdbe keriil, hogy cisszeszedje gondolatait ds egy c6lra ir6nyitsa
figyelm6t. Mindig k6telyei vannak, mert amit ,,egyediil" dsszel kitaliil (l-es), nem kap tiimogat6st ,,fentr6l"
(9-es). Altal6ban azt 6rzi, hogy v6lasztania kell - korlStlan erejri intellektusa segitsdgdvel - testis6g 6s
spiritualit6s kdzcitt, holott a l6lek kritdsdt kell megteremtenie, hogy ,,sziiletett hitdt" az anyag
6rnydkvil6g6nak emeldsdre mozg6sitsa. Figyelnie kell, hogy rendkiviili intellektusa ne hom6lyositsa el se
szellemdt, se - amrigy j6 adotts6gokkal is rendelkezheto - test6t.

Az indulati vonal hidnva
Ak6rcsak az intellektusvonal hifinyhnii, itt sincs tudatos kdtds az l-es 6s a 9-es kcizritt Az ilyen diagram
tulajdonosa ugyanrigy k6telkedik tettei gondolatai helyess6gdben, csak neki nem az intellektusa, hanem
rendkiv0li lelkisdge okozza a gatat. Erzelmeit tudattalanul haszniija, szinte f6l is toliik, ezdrt irlland6an
,,kord6ban Iartja mag6t". Nem mutat sem szeretetet, 6rdmdt, sem b6natot, dtihdt. Ha m6gis, akkor drzelmei
tombolnak, szenved6lyes, dtihe agressziv, akSr pusztit6 is lehet (ezt viszont csak nagyon kcizvetlen
kornyezete tudhatja). Hiivdsnek ttinik, modora kim6rt, diplomatikus. Kevesen (nagyon kevesen!) ismerik
igazi temperamentum6t. Amikor mdgis szabad utat enged indulatainak, akkor nem kitja a helyes utat (nem
is keresi).

A kreativitds vonaldnak hidnva
Az ilyen diagram tulajdonosa nem cselekszik tudatosan, nem ismeri saj6t kdpess6geit, tehets6gdvel nincs
tiszt6ban, pedig a kreativit6s ter6n lehet6s6gei kotl6tlanok. Altakiban ez sz6les 6rdekl6d6si k<irben nyilv6nul
meg, aminek nem csak a sokoldahisrig, hanem sajnos a szelforgdcsol6d6s is lehet az eredm6nye. Az
egyhangri munk6t nem Sllatja, (nem is val6 neki), csak kdtetlen munkaktirben tudja kibontakoztatni
k6pessdgeit, megval6sitani <inmag6t. N6ha mdg hajlana is arra, hegy egyfele munk6t vdgezzen, de mindig
fjra 6s rijra felt6mad benne a v6gy, hogy hat6rtalan kreativit6s6t kidlje. Ha eA visszafogia, a leg6tolt alkot6
triz energia m6shol taliil kivezet6 utat (betegs6g, agresszi6... att6l fiigg6en, milyen a diagram tdbbi r6sze).

A hatdkorytsdg vonaldnak hidnva
Az ilyen diagram tulajdonos6nak mindendrt kem6nyen meg kell dolgoznia, amit cdljSul kitrizott, de meg is
van benne ahozzir sziiksdges er6. Meg kell tanulnia c6lra tartani, mert szdls6sdges az aktivit6sa 6s kdnnyen
szdtforgiicsol6dhat. Fejlesztenie kell szorgalm5t, pontoss6g6t, hogy megbizhat6v6 v6.ljek, mert M rendkiviil
fontos sz6m6ra, hogy elismerj6k, megbecstilj6k. B5rmilyen -6let6rt val6 cselekedetet - v6lasszon is
dletfeladatriul, feltdtlen sikerre viszi, ha kitart6. Nagyon sikeres, vagy nagyon sikertelen ember v6lhat
belole, de ez dletdnek ki.il6nbdz6 szakaszaira is jellemz6. (ezaleggyakrabban hiitnyzo vonal)
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A kommunikdci6s vonal hidnva
Tal6n ez a legprobldmasabban kezelhet6 hi6nyt vonal, az ilyen diagram tulajdonosa korliitlan
kommunik6ci6s lehet6sdgekkel rendelkezik, Merkfr ereje mindig vele van (M6gus).
Mivel miir onmag6ban az l-es hi6nya is zavart okozaz 6n6rtdkel6sben, a 9-es hi6nya pedig egyiitt jdr az
elveszett drzdssel, igy az ilyen ndwel rendelkez6k nagyon nehdz utat viilasztottak maguknak. Ennek az a
pozitivuma, hogy m6g arra sincs lehet6sdgiik, hogy az egojukat legyezgess6k hiszen szellemtikkel
tudattalanul ugyan, de folyamatosan kommunik6lnak. Val6s6gos kommunik6ci6s csatomiivii tudnak villni
(Kardok Asza).

Sniritudlis vonal hidryta
Az ilyen diagram tulajdonosa nagy val6szintisdggel el6bb-ut6bb rhtalill spiritu6lis ifijfira.
Ktildetdsdt csak igy teljesitheti. Sztiksdge van biztons6gra, hilttdrrq hogy eredmdnyt tudjon eldrni. Fontos
szdmira, hogy tudja, mi midrt ttirtdnik az dlet6ben, igy b6rmilyen, dnismeretet fejleszto ,,tudom6ny" j6
hivat6sa lehet (asztrol6gia, teny6relemzds, grafol6gia...). Ezek amrigy is a ,,vdrdben vannak".

FERFIAS ES NOIES ENERGIAKA NEVBEN

P dr at I an szrimok j el 6lik a fd r/i a s energi 6kat.
Ha egy ndvben tobb a ferfias energia, tulajdonosa tudatosan hasznSlja a ki6rad6 6s tudattalanul a befogad6
erot.
Pdros szitmok jelcilik andies energiiikat.
Ha egy ndvben tdbb a n6ies energia, tulajdonosa tudatosan haszn6lja a befogad6 6s tudattalanul a kirlrad6
er6t. (Ftiggetlentil att6l, hogy ferfi, vagy n6 nevdr6l van sz6)

Homoszexu5lis hajlam lehet ferfi nev6ben, ha tril teng a tudatos ferfi energia 6s kev6s a n6i (3-n6l is
kevesebb). igy a noi energiiikat tudattalanul haszn6lja. Nehezen bar6tkozik saj6tnemriekkel, kimondottan
n6k t6mogatj6k ds a vdkony testalkatf noket kedveli (nem illlhatja a trilsrilyt). N6k nevdben - drtelemszenien
- pont forditva mtikddik, azaz ha sok a tudatos n6i energia, vagy egy6ltal6n nincs bel6le 6s kev6s a fdrfi,
akkor alakulhat ki homoszexualit6s legink6bb (nem biaosan!). Enyhitheti a hajlamot, ha tudatos saj6tnemri
energia tril sok ugyan, de ha egy szfimnirl torl6dik, vagy legalibbis marad ki ilyen nemti sz6m (hi6nyz6
szitm), vagy a kev6s tudatos ellenkez6 nemri energi a szdtsz6wa tal6lhat6. Val6szfnrisitheti a homoszexu6lis
hajlamot, ha a kevds ellenkez6 nemti energia egy helyen torl6dik, a sok saj6tnemri energia pedig sz6tsz6rt,
esetleg nem is marad hiSnyzo szdm.
Ha az ellenkez6 nemti tudatos energia van trilsrilyban (ez nokndl gyakoribb, mert tribb a piratlan sz6m),
akkor szinte ,,meg van veszve" a m6sik nem6rt vagy csak egy valakidrt, a csillagokat is lehozza akfr
rem6nlteleni.il is. Sokszor azt sem b6njdk, ha prirjuk meghizik egy kicsit.
Harmonikus energiaelosztiisri ndwel rendelkez6k, ha nem ,,tal61nak" egyenrangri partnert, akir egesz
6lettikben visszafojthatj6k szexu6lis energi6jukat ds feln6ttkorban gyakran elitdlik a fell6ngol6st.
A 10:1,17:1,12:laritny mindigzavarokatfeltetelezapotenciSban6sanemiseghezval6hozzilitl l i lsban.
Mindezek ellendre b6rkit megtaliilhat a perverzi6, hiszen korunkban a szerepek meglehet6sen
felcser6lodtek, de t6vedds lenne arthinni, hogy van, aki igy sztiletett.
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(SZERELEM_ LOVE\

A leggyakoribb alakzatok

Test kreativit6s, kommunikrici6 Anyag, spiritualitris, kommunik6ci6
o Anyagi biztonsiigra v6gyik, de nem r sokat foglalkozik a testdvel hiri, talSn tfl

jbrtas az anyagban sokat ad alfltszatra
o 6rdekli az ezotiuria, de m6gis nehezen o foldhcizragadt, egzisztenciiira tdrekv6

gyozi meg magiit

Test, hat6konys6g, anyag Kreativitiis, spiritualitSs. Kommunik6ci6
o drdemes fejlesztenie a . szeleburdi, zavart, vagy 6ppens6ggel tfl

kommunik6ci6jit'f6kdnt a szelleme fel6 sokat gondolkodik 6s igy nehezen ddnt
. ne tulajdonitson tril sokat az anyagnak

Ha hiitnyz6 sz6m nem 611 6nmag6ban, azaz kcizvetle krirnyezet6ben is ,,tiresablakos", akkor elvesziti
erejdt, teljesen tudattalanul mrikddik, csak v5gy szinten marad meg, vagy mdg rigy sem.

KULONLEGES ESETEK

A ,,ny{l" diagram
Gyakori az el6bbiekhez hasonl6 diagram ,,tov6bbfejlesdett" viitozata, amikor a h:iromszcig kiegdszill
nyf ll5. Ilyen esetekben akkor is domin6ns a nyil hegye, ha amfgy csak gyeng6n jeldlt.
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A,, papirs drkdny di agram
Gyakori az ilyen esetekben a sikerember, pl6ne ha a kommunik6ci6s vonal, vagy hat6konysdg vonala
tiikcirtengelykdnt mrikddik, vagy esetleg az 5-cis a t0krirpont.

Gy6g/{t6 diagram
Ha a diagramban azonosan (hellyel-kozzel) er6sek 2-6-9, akkor itt a tudatos energia az erzekenysdgben
(lelkis6gben), az alkot6 kreativit6sban (fant6zi6ban), 6s az Istentudatban (hitben) van. Ha tudattalanban
vannak, vagy gyengek az anyagi vonal sz6mai, akkor egydrtelmrien ez az if1uk. Kcinnyen rS1reznek a
probl6m6kra 6s igy sikeresen gy6gyithatj6k is. M6shoz viszont aligha drtenek (ami nem 6rzdk 6s 6rzelem).
Ha nem tal6ljrik val6di ki.ildetdsilket: tfldrzdkenyek, ndha mim6z5k, a gyakorlati dolgokhoz nem 6rtenek,
ap6nz kifolyik a keztikb6l, hazuggir v6lhatnak panaszkod6v6, depresszi6ss6 6s v6giil az tingyilkoss6gban
l6tj6k az egyetlen kiutat.

Szellemi vezetdk ds tan{tdk diagramja
Nem cisszetdvesztend6 atanit6 a vezetovel. Amig a vezetb diagramjriban az l-es. azeros (nagyon!) 6s 6
tanit 6s vezet, addig atanit6 nevdben a 3-as domin6l 6s o csak tanit (6ltal6ban tfl6rz6keny ahhoz, hogy
vezessen is).
Nem lehet teleh6zas ds legalibb k6t sziimnak hi6nyoznia kell a diagramb6l. Kieryensrilyozott az indulati
vonal, vagy lehet hi6nyos, de a 2-es nem hi6nyozhat bel6le.
Elonyris m6g, ha a kreativit6svonal harmonikus, de az sem kiz6r6 ok, ha eros (b6r ez gdlolhatla azt, hogy
mindenki megdrtse).

A sikerember diagram
B6rmilyen harmonikus alakzati (hellyel-kdzzel) szimmetrikus diagram takarhat sikeres embert, b5r a
f6rfias energi6k sokkal gyakrabban fordulnak el6 ktizttik. /Elvis 6s Priscilla Prestley/
Csak azok tartjik meg pdnziiket, hirnevtiket ,,gond n6lktil", akiknek a harm6nia mellett dominiins 5-dstik
van.

El 6nyt elen betilt orl6dds ok
A -vics, -szki (-szky) v6gz6d6sri, illetve az ,,sch" vagy a ,,bug" betiitorl6d6st tartalmazo ndwel
rendelkez6k hajlamosabbak a szenveddlybetegsdgekre, fanatikusak, sz6ls6sdgnek. Nehezen viselik
masukat n6ha.
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A,,kil6g6" szdmok

Elofordul, hogy egy szSm rigy 5ll a diagramban (ak6r meger6sitett sz6m is lehet) iinmag6ban, hogy
semmilyen tudatos kdtdse nincsen. Ilyenkor a diagram tulajdonosanak rendkiviil fontoss6 v6lik, a ,,kil6g6'
energia tudatos haszntiata, illetve tudatos kertildse is. Nem tud hdtkdznapi ember lenni, mindenkdppen

,,k6stolgatnia" kell a hat6rokat.

Ha a 7-es 169 ki a diagramb6l, akkor tulajdonosa preciz, pontos 6s tudatosan ilthiga a korl6takat. Profi
szinten megtanul valamit ds ut6na olyan szemszogbol ktizeliti meg a tdmifi, ahonnan m6g senkinek eszdbe
nem jutott, vagy ha m6gis, akkor senki nem merte azelott. Ha az l-es 169 ki a diagramb6l, akkor
tulajdonosa kiismerhetetlen, nem olyannak ismerik, amilyen val6j6ban: iitalilban,,kenydrre kenhet6nek"
l6tszik 6s el sem birj6k r6la kdpzelni a bardtai, hogy lappang benne tizero, hogy vakmero 6s ak6r
asressziv is tud lenni.

Ha a 3-as 169 ki, akkor a diagram tulajdonosa hajlamos meggondolatlanul cselekedni, cselekvdse mindig
szdls6s6ges: vagy hiperaktiv (amikor lelkesedik valami6rt), vagy direkt lusta (ha nincs kedve valamihez,
akkor "csakazdrtsem").
Ha a 9-es 169 ki, akkor a diagram tulajdonosa pontosan tudja mi a helyes, mi nem az 6s sz6ls6s6gesen

ingazik a j6- 6s a rosszcselekedetek kdzritt. Dacos, ail6nmegbfinja 6s igyekszik j6v6 tenni, aztAn fjra el6ri

a kis6rt6s...

Ha k6t szilm 169 ki a diagramb6l, akkor az 5-ds rigy hi6nyzik m5r, mint ,,egy fi.i" keny6r..."
Ilyen esetben m5r a hiSnyz6 vonal domin6l 6s ha van eg6sz vonal, akkor az is.
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Nagyon ritk6n elofordul6 diagramban vagy csak a n6i energi6k tudatosak, vagy csak a ferfiasak. Ha n6gy
,,kil6g6" sz5m van a diagramban, akkor egyiki.ik kdzt sincsen kot6s. azaz k6t egdsz vonal hiiinyzik: az
intellektu6lis 6s az indulati vonal. Az ezen vonalak 6ltal szimboliz6lt energi6kat a diagram tulajdonosa
tudattalanul haszntlja. Ahhoz, hogy <isszeszedettebbd v6ljon, rinmagilt kell eloszdr folkutatnia (Remete)
6s a probldmLira avillaszt nem kivtil keresnie.
Ha csak a noi energi5k tudatosak, akkor hifinyzik a kommunik6ci6 ds a hatdkonys6g vonala a diagramb6l.
A p6ros sz6mok kcitdsben vannak ugyan, de mivel a p6ratlanok mind hi6nyoznak, igy az ilyen diagram
tulajdonosa ugyanolyan sz6tsz6rt lehet, mint atudatos fdrfienergirls (5-ris n6lktil), s6t eluralkodhat rajta a
korl6tlan ki6rad6 er6 6s ha ezt nem pr6b6lja tudatosan ahasznhra hajtani, akkora zaboliltlan ttizer6 ellene
fordul 6s megbetegiti.

Kezddbetfrk 6s becenevek
Erdemes mdg megvizsg6lni, hogy a ndvnek h6nyas szdmu az els6 6s az utols6 betrije (ez az a kdt energia,
ami kdzd ,,be van zirva" a ndv), illetve a monogramja (a kdt f6er6forrSst mutatja meg: az els6 a karma
felold6s6hoz, a m6sodik a felold6s m6dj6hoz sztiks6ges). Mindkdt esetben az elso energi6j6val m6sodikat
kell fejleszteni. Sokszor (pl6ne, ha nagyon r<ivid a ndv) ez a m6dszer adjaa legfobb ftmutat6st, hogyan
oldjuk fel a g6tat.
A becendv azt mutatja meg. mit gondol r6lunk a kcirnyezettink. Ertelemszerin, ha ttibb becenev[ink van,
mindig abban a kozegben elfoglalt helytinket mutatja meg. ahol az adott becenevet ,,kaptuk", hasznrlljuk.
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