
Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! 

Minden jog fenntartva © 2015  www.asztropatika.hu  1

http://www.asztropatika.hu


Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! 

Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! 
Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes 
tanácsadásaim során…  

Akik tanácsadással foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy az ügyfeleiknek 
azonnali tanácsokra van szükségük! Ez az én esetemben sem volt másképp. 
Akkoriban még nem volt internet, így a kérdéseket főleg telefonon kaptam. Vagyis a 
probléma adott volt! Ezért szükségem volt egy megoldásra, pontosabban egy olyan 
módszerre, melynek segítségével, eszköz nélkül is gyors és megbízható tanácsokat 
tudok adni - legyek bárhol is! 

Bár a megoldás keresése folyamatosan foglalkoztatott, ahogy lenni szokott: az 
áttörést egy kézenfekvő aprócska, de annál jelentősebb felismerés okozta! 
Akkoriban a személyes tanácsadások úgy néztek ki nálam, hogy a tanácsadás 
felében a múltról beszélgettünk. Ilyenkor szépen felírtam a dátumokhoz kötött 
múltbéli eseményeket - leginkább azért, hogy ezekből is tanulni tudjak!. “Millió” 
jegyzetem volt, születési dátumokkal, megtörtént életeseményekkel.  

A jegyzeteket lapozgatva feltűnt - bár ehhez különösen nem kellett nagy ész -  
hogy a születési időkhöz társított életesemények szinte kivétel nélkül mindenkinél 
ugyanazok: - testvér születése, - házasság, - gyermek születése, - költözés,  
- munkahelyváltozás, - betegség stb. 

Egy hirtelen jött Uránuszi szikra miatt (ő okozza a felismeréseket!), s persze azért, 
mert éppen a jegyzeteket lapozgattam, elgondolkoztam…  

Vajon egy ember életében hány jelentős életesemény történik? 
Ha lenne a jövőnek matematikai egyenlete, akkor az milyen tagokból állna? 

Hamar rájöttem, hogy nem sok jelentős esemény történik velünk - talán néhány 
tucat. Viszont ezek mindannyiunk életében fontos szerepet töltenek be. Ez az, 
megvan a jövő egyenletének tagjai! 

1. születés időpontja (ismert) 

2. jelentős életesemények (mindannyiunk életében előfordulhatnak - ismert) 

3. életesemények időpontjai (a múltban ismert, a jövőben még nem...) 

 
Vagyis matematikai nyelvre lefordítva a jövő képlete: egy szimpla egyismeretlenes 
egyenlet, amit könnyedén ki lehet számolni. :) 
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Ettől kezdve felgyorsultak az események. A korábbinál is több adatot gyűjtöttem: 
születési időpontokhoz társított, múltban történt eseményeket és dátumokat. 

Számtalan variációt kipróbáltam, hogy az összefüggést megtaláljam: a születési 
dátumok és az életesemények között. Évekig mindhiába… 

Mivel már több ezer adattal rendelkeztem, egy hirtelen ötlettől vezérelve (Uránusz!) 
a születési dátumokat állatövi jegyekre válogattam, így vizsgálva a már megtörtént 
eseményeket. 

Sorba rendeztem a születési dátumokat és az ismétlődő életeseményeket külön-
külön diagramon ábrázoltam. Az eredmény döbbenetes volt! 

Minimális eltéréssel tökéletesen kirajzolódtak a szabályos elrendeződések. A vonalat 
tovább húzva egyszerűen már a jövőben voltam... 

Az élesben történő tesztelés éppúgy lenyűgözte az ügyfeleim, ahogy engem is. Nos, 
így született ez az egyedülálló módszer, amelynek jónéhány titkába most te is 
betekintést nyerhetsz!  

 

Később amikor “modernizálódtam” és lett számítógépem,  
ilyen elmetérképeken tároltam a születési adatokat, és a hozzájuk 

tartozó - megtörtént életeseményeket! 

Ha készen állsz, akkor kezdjük! (Egy papírlapra és egy ceruzára szükséged lesz!) 
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Nos, az Asztronumerológia kilenc számjegyet tartalmazó születési ábrája semmilyen 
előképzettséget vagy szaktudást nem igényel. Megrajzolása és kitöltése, csupán 
néhány pillanat:  

(Elnevezése egyrészt ered a formájából, másrészt kicsit ironikusan szimbolizálja azt 
a keresztet, amit "hordanunk" kell.)  

2  

Kereszt kitöltéséhez a születési dátum számjegyeit használjuk, kivéve a 
hónapot! 

Mielőtt arra gondolnál, hogy a 4. hónapként az Április biztos 4-es lesz... hát nem!  

A hónapszámok meghatározása nem ördöngösség, viszont némi Asztrológiai 
ismeretet igényel.  

Tudjuk, hogy az első hónap a naptárban a Január, a második a február és a tizedik 
az Október. Noha ezek a számok adottak, a hónapszámot mégsem e szerint, hanem 
az Asztrológiai Nap-jegyek alapján határozzuk meg! 

A Nap-jegy megállapításához azonban nem elegendő a hónap, a születés napja is 
kell, hiszen Februárban éppúgy születhetnek Vízöntők, ahogy Halak. Igaz? 

Ha csupán a naptár szerinti hónapszámot vennénk figyelembe, akkor az alábbi 
születési dátumok tulajdonosainak teljesen egyforma jellemzést és előrejelzést 
adhatnánk:  

1953. 01. 03  
1953. 01. 30  
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Amint látod, a két születési dátum számai teljesen egyformák! Ugyanakkor az 
azonos hónap ellenére is megállapítható, hogy az előbbi a BAK (1953.01.03), míg 
az utóbbi (1953.01.30) születési adat a VÍZÖNTŐ Nap-jegyet foglalja magában.  

Képzeld csak el, ha mindkettőnek ugyanazt a jellemzést adnánk!  
Az addig nyugodt Bak - a Vízöntővel ellentétben máris nyugtalanná válna, ha a 
karrier és a pénz helyett, a szellemiség és szabadság előnyeiről tartanánk neki 
kiselőadást. Arról nem is beszélve, hogy az életeseményeik ritmusában is több éves 
eltérés lenne...  

Mivel valamennyi hónap két Nap-jegynek ad otthont, ezért a születési 
hónapszámokat az Asztrológiára támaszkodva, a Hónapszámtáblázat szerint 
határozzuk meg!  

 

A táblázatot sajnos meg kell, hogy tanuld! Segítségével ugyanis képes leszel majd 
arra, hogy egy születési dátumra rápillantva, szinte bármit meghatározz. Azt pedig, 
hogy a Nap-jegyek miért ezeket a számokat kapták, arra a 2. fejezetben 
részletesen kitérek - ami egyben magyarázat is lesz arra, hogy a számok miért ilyen 
sorrendben helyezkednek el… 
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Szóval, a Hónap esetében az imént tanult Hónapszámot alkalmazzuk. Vagyis az 
ábrában a születés évének és napjának számjegyeit, számjegyenként bekarikázzuk, 
a hónap esetében pedig az előzőekben tanult Hónapszámot:  

Az ábra kitöltését itt nézheted meg egy interaktív ábrán:  
http://www.asztropatika.hu/asztrologia_blog/az-eleted-kiszamolhato  

 
 
Mi történik a 
nullával?  
Amennyiben a születési 
dátum évének vagy 
napjának számjegyeiben 
nulla található, úgy az 
ábra mellé, minden 
nulla után egy csillagot 
rajzolj!  
(A hónap nem számít!) 
A példában az 1950 és a 
30. miatt: 2 csillagot… 
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A csillag jelentése:  

Mivel a nulla a Plútóval hozható kapcsolatba, ezért a Kereszt mellett lévő "csillagok" 
az adott szülött életében bekövetkező újrakezdések vagy néha az újjászületések 
számát mutatják! Így ezen újrakezdések éppúgy jelenthetik azt, hogy a szülött 
maga mögött hagyva mindent újrakezdi az életét, vagy szélsőséges esetben akár 
azt, hogy egy súlyos betegséget (vagy balesetet) legyőzve megmenekül a halálból. 
Természetesen az újrakezdés (vagy újjászületés) mint fogalom az élet számos más 
eseményében is megnyilvánulhat, ilyen lehet például:  

- gyökeres otthonváltozás (pld. külföld!) 
- a házasság megszűnése (válás, házastárs elvesztése) 
- a szülő elvesztése, vagy egy új hitből (vallás) eredő személyiségváltozás. 

A Skorpió jellegű emberek gyakran menekülnek meg olyan élethelyzetekből, 
amelyekből mások nem, így az esetükben érdemes a nullák számát az 
újjászületéssel azonosítani. Minden más (nullával rendelkező) szülött esetében az 
újrakezdéssel.  

Most, hogy már néhány dolgot ismersz, a következő részben egy kicsit mélyebb 
vizekre evezünk! Részletesen megismerkedünk a tengelyekkel, a döntéseidet 
befolyásoló súlyponttal, és persze ahogy ígértem: megnézzük a hónapszámokat is.  
 

 

A súlypont  

Az Asztronumerológia egyik legnagyobb előnye, hogy egy adott születési ábrára 
(Kereszt) pillantva, - a jelölések számából, - azok elhelyezkedéséből, azonnali 
következtetéseket vonhatunk le. Ehhez nyújtanak segítséget...  

A tengelyek  

Az Asztronumerológia ábrájában 6 tengelyt különböztetünk meg: 3 függőleges, 
illetve 3 vízszintes tengelyt.  
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Függőleges tengelyek:  

 

1-2-3 számjegyeket magába foglaló függőleges tengely = a múlt  
4-5-6 számjegyeket magába foglaló függőleges tengely = a jelen  
7-8-9 számjegyeket magába foglaló függőleges tengely = a jövő  

 

Vízszintes tengelyek:  

1-4-7 számjegyeket magába foglaló vízszintes tengely = a szellemi  
2-5-8 számjegyeket magába foglaló vízszintes tengely = az anyagi  
3-6-9 számjegyeket magába foglaló vízszintes tengely = az érzelmi 

irányultságot jelzik.  
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A tengelyek ismeretében térjünk vissza egy kicsit az 
első részben ismertetett hónapszámokra:  

Ha a hónapszámok számjegyeit a tengely-
érintettséggel kapcsolatba hozod, máris magyarázatot 
kapsz a Hónapszámok miértjére, illetve a számok 
elhelyezkedésének sorrendjére. (Sok számmisztikus 
felcseréli a számok sorrendjét - viszont amint látni 
fogod, ezzel megbolygatják a tengelyek és a bolygók 
közötti összefüggéseket!) 

 

Az ábrára pillantva láthatod, hogy a Hónapszámok 
vonatkozásában az 1-es számjegyhez társított 
Oroszlán Nap-jegy kulcsszava (a tengely-
érintettség miatt): a múlt és a szellemiség. Mi 
más is lehetne? Hiszen az Oroszlán elsősorban a 
múltban átélt sikerélményeiből (szellemiség) merít 
erőt! A Hold miatt a 2-es számjegyhez kapcsolódó 
Rák esetében szintén jelentőséggel bír a múlt, 
ugyanakkor azon tárgyak is, amelyekhez az 
emlékeit kötheti. A Jupiter isteni hármasa: a 
trigon miatt, a Nyilas Nap-jegyhez társított 3-as 
számjegy a múltat és az érzelmeket helyezi 
előtérbe. Nem véletlen! Ugyanis a legtöbb Nyilas 

nehezen tud lemondani a múlt érzelmeiről (megszűnt kapcsolatokról), beleértve a 
gyermekkor szeretetét is. A 4-es számjegyhez társított Vízöntőre kétségkívül a 
jelenben lévő szellemiség a lejellemzőbb! A közös uralkodó miatt (Merkúr) az 
Ikreknek és a Szűznek is otthont adó 5-ös számjegy a jelent, illetve a kézzelfogható 
anyagi világot helyezi előtérbe. Az jelenben körvonalazódó érdekek mellett az Ikrek 
esetében az 5-ös számjegy elhelyezkedése is mérvadó. Azaz a Keresztben középen 
lévő számjegy szimbolizálja, hogy mindenről tudni akar, mindenben otthonosan 
mozog. A minden információt összegyűjtő Szűz 5-ös számjegye ugyanakkor a jelen 
realitását, az anyagiak takarékosságával párosítja.  

A jelen érzelmeiben lévő 6-os számjegy szintén két Nap-jegynek ad otthont. A 
mindennapi élvezetekért dolgozó Bikának, illetve a folyamatos érzelmi 
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visszajelzéseket igénylő Mérlegnek. Mivel a 6-os, a "harcias" 9-es számjegy 
fordítottja, nem meglepő, hogy a Bika időnként dühkitörést, míg a Mérleg meglepő, 
olykor harcias reakciókat produkál! A 7-es számjegy jövőben lévő szellemisége 
(álmodozás) ki másra is lehetne a legjellemzőbb, mint a Halak Neptunuszára. A Bak 
számára oly fontos anyagiakban biztonságot jelentő jövőt, a 8-as számjegy 
képviseli. A végtelenséget is szimbolizáló 8-as (fekvő nyolcas) egyben jelzi a Bakok 
végtelennek tűnő kitartását és terhelhetőségét. A jövő érzelmeit előtérbe helyező 
Kos, illetve Skorpió esetében a 9-es számjegy az érzelmek által motivált célt jelzi. 
Vagyis azt, amiért az egyik azonnal (Kos), míg a másik (Skorpió) fegyvereket nem 
sajnálva harcol.  

A Súlypont  

Asztrológiában leginkább a rejtett Aszcendenshez hasonlítható súlypont 
meghatározása akkor nyújt segítséget, ha másoknak is tanácsot adsz! Általa 
ugyanis pontosan meghatározhatod az érintett személy gondolatainak, döntéseinek 
gyökerét. Azaz támpontot ad, hogyan kezdj hozzá a kiértékeléséhez. 

A súlypont meghatározásához egyszerűen csak add össze a vízszintes és 
függőleges tengelyeken lévő jelölések számát. A legtöbb jelöléssel rendelkező 
vízszintes, illetve a legtöbb jelöléssel rendelkező függőleges tengely metszéspontja 
a súlypont, melyet az ábrában egy nagy X-el jelölünk: 
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Azonos számú jelölések esetén, kettő vagy több súlypont is előfordulhat:  

  

Súlypont meghatározások  

(Több súlypont esetén, az érintett súlypontok meghatározásait összességében kell 
értelmezned!)  

Súlypont az 1-es számjegyben: 
Kulcsszavak: múlt, szellemiség 
Érinthető témakörök: múltban megélt sikerek, birtokolt tudás 
Gondolkodásmódját, döntéseit elsősorban a múltban megélt események 
befolyásolják, melyből erőt, önbizalmat merít.  

Súlypont a 2-es számjegyben: 
Kulcsszavak: múlt, anyagi világ 
Érinthető témakörök: birtokolt értékek, család 
Gondolkodásmódját, döntését alapjában határozza meg az a biztonság, amelyet 
megszerzett vagy akár a szüleitől kapott, örökölt.  

Súlypont a 3-as számjegyben: 
Kulcsszavak: múlt, érzelmek  
Érinthető témakörök: érzelmi sikerek, gyermekkor  
Gondolatvilágát, döntéseit a neveltetése, a gyermekkor tapasztalatai, illetve a múlt 
érzelmei határozzák meg.  
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Súlypont a 4-es számjegyben: 
Kulcsszavak: jelen, szellemiség 
Érinthető témakörök: világnézet, problémák (karrier, család), aktuális események 
Szellemi képességeivel tökéletesen tisztában lévő személyiségként a 
gondolatvilágát, döntéseit a mindennapok feladatai mellett, a pillanatnyi hatások is 
befolyásolják.  

Súlypont az 5-ös számjegyben: 
Kulcsszavak: jelen, anyagi világ 
Érinthető témakörök: hivatás, gyermek 
Mivel minden területen egyformán jelen van, gondolatvilágát a megfelelő érvek, 
döntéseit pedig a nyitott realizmus jellemzi.  

Súlypont a 6-os számjegyben: 
Kulcsszavak: jelen, érzelmek  
Érinthető témakörök: érzelmi kapcsolatok, sikerek 
Gondolkodásmódját, döntéseit alapvetően a társas kapcsolatai (családi, érzelmi, 
munkahelyi) határozzák meg.  

Súlypont a 7-es számjegyben:  
Kulcsszavak: jövő, szellemiség 
Érinthető témakörök: tervek, célok, tanulmányok, művészet  
Jövőbe merengő személyiségként, gondolatvilágát (döntéseit) a dédelgetett álmok 
mellett, gyakran a megérzési is támogatják.  

Súlypont a 8-as számjegyben:  
Kulcsszavak: jövő, anyagi világ  
Érinthető témakörök: biztonság, karrier (hosszú távú célok), család Döntéseit, 
gondolatvilágát a jövő lehetőségei határozzák meg.  

Súlypont a 9-es számjegyben:  
Kulcsszavak: jövő, érzelmek  
Érinthető témakörök: közeljövő érzelmi és anyagi céljai, változások  
Céljaihoz érzelmi motivációt kereső személyiségként, döntéseit és gondolatvilágát a 
közeljövő céljai határozzák meg.  

 
 
 
A következő részben egy rövid, ámbár annál fontosabb témával fogunk foglalkozni: 
az egészséggel!  
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Az egészség  

Kicsit mostoha területként, ugyan kevésbé áll az érdeklődésünk középpontjában, 
mégis a legfontosabb életterületünk! Hisz nélküle, semmit nem ér az egész!  
Az egészség kritikus pontjait az Asztronumerológiában két dolog határozza meg: a 
Nap-jegy, illetve az ábra jelölései. A születési adatokból (hónap és nap) 
meghatározható Nap-jegyekhez társított érzékeny vagy kritikus pontok a 
következők:  

Kos: fej, fog, vérnyomás  
Bika: fül, nyak, nyirokrendszer, gyomor  
Ikrek: légzőszervek, tüdő felső része, karok 
Rák: gyomor, emésztőrendszer, mellek  
Oroszlán: szív, gerinc, orrmandula, epe  
Szűz: tüdő, gyomor, bőr  
Mérleg: vese, máj, epe  
Skorpió: nemi szervek, nyakcsigolya, fej 
Nyilas: lábszár, csípő  
Bak: térdek, bőr, gyomor, mellek  
Vízöntő: ízületek, gerinc, hasnyálmirigy, epe, láb  
Halak: nyirokmirigy, lábfej, boka  

A következő ábrában minden egyes jelölés a számjegy által jelzett testrész 
védelmét jelenti, míg a jelölés nélkül maradt számjegyek egy-egy érzékeny pontot, 
az alábbi felsorolás szerint:  
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Ha a vizsgált személy ábrájában nincs jelölés (karika) az adott számjegyen, úgy 
érzékeny pont:  

1 Jobb szem, fül, kar  
2 Jobb oldali tüdő, nyelőcső, jobb mell 
3 Jobb csipő, láb 
4 Nyak, fej, szem, fog, fül 
5 Gyomor és emésztőrendszer  
6 Nemi szervek 
7 Bal szem, fül, kar  
8 Szív, bal oldali tüdő, mell 
9 Bal csípő, láb 

A Nap-jegy által jelzett érzékeny pontok az ábra segítségével, továbbiakkal 
egészülnek ki. Kiemelt figyelmet érdemelnek azonban azok a pontok, amelyek 
mindkét meghatározásban szerepelnek!  

Példánkból megállapíthatjuk, hogy az 
ábra tulajdonosa a Rák jegyében 
született, így a Nap-jegy által jelzett 
érzékeny pontok: a gyomor, az 
emésztőrendszer és a mellek.  
Az ábrában nem jelölt számjegyek (5-
ös, 7-es, 8-as) miatt további érzékeny 
pontok: a gyomor és az 
emésztőrendszer (5), bal szem, fül és 
a kar (7), illetve a szív, a bal tüdő és a 
bal oldali mell (8). 
 
Összegségében tehát elmondhatjuk, 
hogy a fenti ábrával rendelkező szülött 
egészségének kritikus pontjai: a 
gyomor, az emésztőrendszer, illetve a 
bal oldali mell (az ismétlődés miatt!) 
Érzékeny pontjai még: a bal oldali szem, fül, kar és tüdő, valamint a szív.  
 
Ugye, hogy nem is olyan nehéz ez az Asztronumerológia? 

 
A következő részben, továbbra is a rápillantásos kiértékelésnél maradva, 
megnézzük a gyermekek, testvérek és a nagy szerelmek számát...  
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Mások...  

Az egyes tengelyeken lévő jelölések számát tovább vizsgálva, határozzuk meg a 
testvérek, gyermekek és a "NAGY" szerelmek (házasságok) számát! 11  

FONTOS, hogy tudd!  
Bizonyos esetekben a számok meghatározásában eltérések lehetnek. (Több vagy 
kevesebb testvér, gyermek, házasság) Ezen esetek pontos kiértékelésére és 
magyarázatára ebben az anyagban nem térünk ki.  
 
 
Testvérek száma:  
 
A testvérek számát, illetve azok lehetőségeit a Keresztben, az 1-es, a 2-es, illetve a 
3-as számjegyeken lévő jelölések összege mutatja:  

Példánkból megállapíthatjuk, hogy a képlet tulajdonosának 2 testvére van, vagy 
testvérek hiányában a szüleinek további két gyermekre lett volna lehetőségük. 
(Természetesen amennyiben csak 1 testvére van, úgy a szüleinek további 1 
gyermekre lett volna lehetőségük.)  

A testvérek száma gyakran jelölheti a féltestvéreket, továbbá a nem vérszerinti, 
nevelőszülő által hozott "testvéreket" is, különösen akkor, ha az életük jelentős 
hatással van a szülöttre!  

Megjegyzés:  
Az 1-es számjegy jelölései, gyakran a vizsgált személlyel megegyező nemű testvért 
jelez, míg a 3-as jelölései ellentétest! A 2-es számjegy érintettsége sok esetben 
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féltestvért vagy nem vérszerinti testvért feltételez!  

Gyermekek száma:  

A gyermekek számát, illetve azok születésének lehetőségeit a 3-as, a 6-os, illetve a 
9-es számjegyeken lévő jelölések összege mutatja: 

  

  
12  

A fenti példából megállapíthatjuk, hogy a képlet tulajdonosának 3 gyermeke van, 
vagy élete során 3 gyermek születésére lesz lehetősége. A testvérek számához 
hasonlóan, a gyermekek száma itt is jelölheti a nem vérszerinti, házasságba hozott 
vagy örökbefogadott gyermeket!  

Megjegyzés:  
Az Oroszlán, a Mérleg, kisebb mértékben a Kos, illetve a Vízöntő Nap-jegyű 
anyukákra jellemző a fiúgyermek "kiemelt" szeretete. 
A 6-os számjegy jelölései gyakran az abortuszok számát mutatja!  
A 3-as vagy a 9-es számjegyeken lévő dupla jelölés esetenként ikrek születésére is 
utalhat!  

NAGY szerelmek (házasságok) száma:  

A NAGY szerelmek (házasságok) számát, 
illetve azok lehetőségeit a 7-es, a 8-as, 
továbbá a 9- es számjegyeken lévő jelölések 
összege mutatja:  
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Példánkból megállapíthatjuk, hogy a képlet tulajdonosának 2 NAGY szerelme 
(házassága) volt vagy lesz, továbbá azt, hogy az egyik kapcsolatát a szellemiség, 
míg a másikat az érzelmek határozzák meg!  
Ez utóbbiakat azért, mert a 7-es számjegy érintettsége szellemi kapcsolatot jelent, 
olyat ahol a szív helyett a szellemiség dönt, a 8-as biztonságra épülőt, vagyis az 
adott kapcsolatban az anyagi vagy egyéb biztonság keresése a fő szempont, míg a 
9-es esetében az érzelmeké!  

Megjegyzés:  
Elsősorban a Bak, de kiemeltebben a Vízöntő szülöttekre jellemző, hogy ugyanazzal 
a személlyel többször kötnek házasságot. Mivel a jelölések minden esetben 
különálló személyeket jeleznek, így az ismételt házasságok 1 jelölésnek számítanak!  

Az utolsó részben egy kicsit számolni fogunk! 

13  

Sorsfordulók  

Mindannyiunk életében előfordulnak jelentős évek, amikor is egy-egy esemény 
hatására a sorsunk új irányt vesz. Bár ezen események többségének ott és akkor 
kevésbé tulajdonítunk jelentőséget, csak idővel a számunkra fontos események 
bekövetkezésekor azonosulunk azzal, hogy az eseményt kiváltó miértek, valójában 
a múltban gyökereznek. Asztronumerológiában ezeket az éveket sorsfordulóknak 
nevezzük. 
Az elsődleges sorsfordulókat a születés évéből kiindulva határozzuk meg, így az első 
máris adott: a születés éve! Minden további sorsfordulót, az azt megelőző 
sorsforduló határoz meg:  

a második sorsforduló = első sorsforduló + az első sorsforduló számjegyeinek 
összege  
 
a harmadik sorsforduló = második sorsforduló + a második sorsforduló 
számjegyeinek összege  
 
a negyedik sorsforduló = harmadik sorsforduló + a harmadik sorsforduló 
számjegyeinek összege és így tovább, egy reálisnak mondható emberi kor 
eléréséig, az alábbiak szerint:  
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2000 után született...?  

Noha lényegesebben több sorsfordulójuk lesz, a 2000 vagy az után született 
emberek esetében is a fentiek alapján történik az elsődleges sorsfordulók 
meghatározása! Eltérés csak a sorsfordulók jelentésében lesz.  

Az elsődleges sorsfordulók ugyanis, a Sorsszámok segítségével meghatározható 
életeseményeken túl, egyedi jelentéssel is bírnak!  

2000 előtt született emberek esetében: 
Az első sorsforduló = a születés éve! 
A második sorsforduló: gyermekkor vége, felnőttéválás, (házasság, család)  
A harmadik sorsforduló: szakmai és anyagi csúcs, esetenként hivatásváltás  
A negyedik sorsforduló: visszavonulás, az "időskor" kezdete  
Az ötödik és a felett: jelentősebb betegségek.  

2000 után született emberek esetében: 
Noha túl sok tapasztalat még nem áll a rendelkezésünkre, annyi azonban 
megállapítható, hogy a 2000 után született emberek második és harmadik 
sorsfordulója hasonlít a 2000 előtt született emberekéhez, azzal a különbséggel, 
hogy az események a családot érintik! Vagyis az eddigi tapasztalatok szerint a 
második sorsforduló gyakran jelentett otthonváltozást, esetleg testvér születését, 
míg a harmadik a család anyagi helyzetében hozott változásokat! A család 
érintettsége nem meglepő! Elegendő csak arra gondolnunk, hogy a 2-es képviseli a 
Rák állatövi jegyet, ami az eredettel, az otthonnal és a családdal hozható 
kapcsolatba. Mindezek figyelembevételével könnyen elképzelhető, hogy a 2000 
után született emberek sorsfordulói minden esetben a családdal hozhatóak 
kapcsolatba! Van is némi realitása! Ugyanis a 2000 előtt született emberek 
születésének éve 1-es számjeggyel kezdődik, ami az egót, vagyis magát a szülöttet 
jelzi (talán ezért is vonatkoznak az adott személyre a sorsfordulók). Ha a 
feltételezés igaz, úgy a 3000 után született emberek sorsfordulói már a másikról, 
azaz a párkapcsolatokról fognak szólni.  

 
Ezennel a végére értünk! Ha kíváncsi vagy erre az egyedülálló módszerre, sok más 
mellett a jövőben bekövetkező életeseményeid pontos meghatározására, akkor 
kattints ide: 

http://www.asztropatika.hu/termek/asztronumerologia  
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