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I. Luoshu	Trend	(a	Luoshu	négyzet	középső	mezője)	
Olyan	lehetőségek,	amelyek	ebben	az	évben,	illetve	hónap	során	központi	szerepet,	hangsúlyt,	jelentőséget	kapnak,	
tömegessé,	nagyobbá	válnak	–	a	hozzájuk	fűződő	dolgok	teljesen	magukra	vonhatják	a	figyelmet,	minden	körülöttük	
foroghat,	 amennyiben	előzőleg	a	háttérben	voltak;	 vagy	 teljesen	a	háttérbe	kerülhetnek,	nyomtalanul	 eltűnhetnek,	
amennyiben	 előzőleg	 előtérben	 voltak.	 Lehetőséget	 teremt	 újjászületésre,	 vagy	 eltávozásra.	 Olyan	 események	
történhetnek	általuk,	amelyekre	addig	még	sosem	–	vagy	legalábbis	jelentős	ideje	nem	–	volt	példa,	esetleg	különös	
csönd,	üresség,	hiány,	tagadás	tapasztalható,	ha	az	ember	tájékozódni	szeretne	a	velük	kapcsolatos	dolgokról.	Amikor	
a	személyes	Ki‐számunk	kerül	ide,	akkor	mi	leszünk	ilyen	helyzetben:	vagy	minden	körülöttünk	forog,	minket	érint	
(ez	 esetben	 a	 sorsfeladat	 az,	 hogy	 tevékenyen	 alkalmazkodjunk	 a	 változásokhoz,	 túléljünk	 a	 legnagyobb	
viszontagságok	 közepette	 is);	vagy	 eltűnnek	 a	 dolgok	 körülöttünk,	 elenyésznek	 a	 kapcsolataink,	 teljesen	 háttérbe	
kerülünk	 (ez	 esetben	 a	 sorsfeladat	 az,	 hogy	magunkon	dolgozzunk,	 bensőleg	 alakuljunk	 át).	A	 körülmények	olyan	
kihívások	 elé	 állítanak,	 amelyek	 nem	 csupán	 egyéni,	 hanem	 egy	 nagyobb	 egész	 –	 akár	 a	 világ	 –	 sorsát	 illetően	 is	
jelentős	 kimenetellel	 bírhatnak.	 Lényegünk,	 emberi	mivoltunk	megőrzése	 és	 a	 példamutatás	 emberségből	 fontos	
szerephez	jut	a	központi	mezőbe	kerülő	minőségekkel	kapcsolatosan	meghozott	döntéseinkben.	

Jáde	3‐as	
Kapcsolódó	ősjel:	震	Zhèn:	a	Gerjesztő,	avagy	雷	Léi:	a	Dörgés.		

雷以動之	 [...]	萬物出乎震，震東方也。	 [...]	動萬物者莫疾乎雷	 	 	 [...]	震為足。	 [...]	震一索而得男，故謂之長

男。	 [...]	 震為雷，為龍，為玄黃，為旉，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦。其於馬也，為善

鳴，為馵足，為作足，為的顙。其於稼也，為反生。其究為健，為蕃鮮。	

A	Dörgés	az,	ami	felébreszt,	felkavar,	serkent,	mozgásra	gerjeszt,	beindít,	tettekre	ösztökél	[...]	a	miriád	létező	a	Gerjesztőből	
sarjad,	serked,	kél	életre,	a	Gerjesztő	keleti	irányban	van.	[...]	minden	létező	mozgásra	gerjesztés	közül	nincs	gyorsabb,	mint	a	
Dörgés	[...]	a	Gerjesztő	a	láb	[...]	a	Gerjesztő	(tükrözi)	az	első	felkeresést,	mely	fiút	eredményez	–	ezért	jelenti	a	Gerjesztő	az	
elsőszülött	 fiút.	 [...]	a	Gerjesztő	a	mennydörgés,	zengés,	rengés,	morajlás,	viharos	eső;	a	sárkány;	a	sötétsárga;	a	 fejlődés;	a	
nagy	út;	a	 legidősebb	fiú;	a	döntés	előtti	 feszültség,	az	elhatározás	 izgalma;	a	zöld	bambusz,	nád,	szittyó;	 lovak	közül	a	 jól	
nyerítő,	a	fehér	hátsó	lábú,	a	dolgos	lábú,	a	csillagos	homlokú	(hóka);	a	termények	közül	az,	ami	visszaelevenedő	(ti.	hagymás	
növény,	ami	újra	kihajthat	ugyanabból	a	gumóból).	Végül	pedig	az,	ami	erős,	ami	vastagon	burjánzik	és	frissességtől	duzzad.	

— Yijing,	a	Változások	Könyve	/	Az	ősjelek	kifejtése	(說卦	Shuō	Guà);	a	magyar	változat	általam.	

Társításai:	a	világegyetem	ébresztő	(ébredés,	életre	kel(t)és,	felrázás,	felkavarás,	kiáltás,	kiabálás,	rengés,	zengés,	
mennydörgés,	vihar),	beindító	ereje	(kezdeményezés,	azonnali	megmozdulás,	mozgásba	jövés/hozás,	lökés,	kitörés,	
elindulás,	 kivonulás,	 menetelés	 valahova,	 lendület(vétel),	 célkitűzések,	 startupok,	 ötletek,	 találmányok,	 újítások,	
úttörő	tettek,	mozgalmak,	 felívelő	pályafutás,	előrejutás	a	ranglétrán;	sínek,	pályák,	gyorsforgalmú	utak;	 láb,	 lábfej,	
járás;	 idegrendszer;	 meghajtók,	 mozgó	 alkatrészek);	 indulatból,	 haragból	 vagy	 riadalomból	 elkövetett	 tettek	
(harapás,	verés,	döfés;	állattámadások;	futás,	menekülés);	fejlődés,	növekedés	hirtelen	beindulása,	megerősödés	
(csírázás,	 sarjadzás,	 rügyfakadás);	 sebesség,	 gyors	 és	 határozott	 cselekvés,	 ösztönzés	 (vészhelyzet‐kezelés,	
bevetett	 csapatok,	 rendőrök,	 tűzoltók,	 mentősök,	 kiképzők,	 edzők);	 áram	 és	 villanymeghajtás	 (elektromos	
berendezések,	 számítógép,	 hajtómű;	 villamos,	 vasút,	 troli,	 metró);	 Fa	 változási	 állapot	 (faeszközök,	 fák,	 erdők;	
kemény	és	felfelé	álló	dolgok;	Máj	és	Epehólyag;	kelet;	kikelet	(tavasz),	napkelte	(reggel));	újhold.	

Középen	 állva:	 hatalmas	 tömegek	 megindulása	 (pl.	 népfelkelés,	 népvándorlás,	 országos	 mozgalmak,	
tömegverekedés;	 seregek,	 nagy	 létszámú	 haderő	 bevetése,	 területek	 lerohanása;	 járványkitörés;	 rajzás);	 nagy	
jelentőségű	 vagy	 nagy	 távolságokba	 való	 gyaloglás	 (zarándokutak,	 népvándorlás,	menekültek);	 nagy	 kiterjedésű	
viharok;	burjánzó	természet;	 letűnt	 fajok	megjelenése,	 „újra	életre	kelése”;	sebességrekordok;	 faipar	és	erdészet,	
vasútipar,	villamosipar,	számítógépipar	(IT);	 tömeges	ébredések;	történelmi	horderejű	 felfedezések,	 tudományos	
áttörések/újítások,	találmányok;	építkezés	megkezdése;	pályaudvar,	vasútállomás;	erőmű.	



 
 

Piros	7‐es	
Kapcsolódó	ősjel:	兌	Duì:	a	Derűs,	avagy	澤	Zé:	a	Láp	

兌以說之	[...]	兌、正秋也，萬物之所說也	[...]	說萬物者莫說乎澤	[...]		兌為口	[...]	兌三索而得女，故謂之少

女。	[...]	兌為澤，為少女，為巫，為口舌，為毀折，為附決。其於地也，為剛鹵。為妾，為羊。	

A	Derűs	az,	ami	megörvendeztet,	felvidít,	örömteli	kifejezésre	késztet	[...]	a	Derűs	az	igazi	ősz,	amikor	a	miriád	létező	
örömtelien	kifejeződik	[...]	minden	létező	örömteli	kifejeződés	közül	nincs	kifejezőbb,	mint	a	Láp	[...]	a	Derűs	a	száj,	a	
torkolat	[...]	a	Derűs	(tükrözi)	a	harmadik	megkeresést,	amelynek	eredménye	leány	–	ezért	jelenti	a	Derűs	a	legkisebb	
leányt	 [...]	 a	Derűs	 a	 láp,	pocsolya;	 a	 legifjabb	 leány;	 a	巫	wū	 (a	 láthatón	 túli	 világgal	 kapcsolatot	ápoló	varázsló);	 a	
szóbeszéd,	 rágalom;	 a	 rombolás,	 tönkretétel,	 széthasítás,	 megrepedés,	 eltörés,	 veszteséget	 szenvedés,	 hanyatlás;	 a	
függőségek	 elvágása,	 összefüggők	 szétválasztása	 (v.ö.	 érett	 gyümölcs	 levál(aszt)ása	 az	 ágról);	 a	 kemény	 és	 sós	
vidékek;	az	ágyas, szerető, mellékfeleség, szolgálólány;	a	kecske,	juh	és	egyéb,	szarvakkal	bíró	négylábú	állatok.	

— Yijing,	a	Változások	Könyve	/	Az	ősjelek	kifejtése	(說卦	Shuō	Guà);	a	magyar	változat	általam.	

Társításai:	a	világegyetem	örömteli	és	megkülönböztető	ereje	(üdülés,	öröm,	ünneplés,	szabadidő,	kielégülés;	
örömből,	 szórakozásból,	 élvezetből,	 vágyból	 elkövetett	 tettek;	 feltűnés	 és	 megnyilvánulás,	 szereplés,	 szépség,	
kellem,	 díszítés,	 divat,	 csillogás	 és	 káprázat,	 csábítás,	 társalkodás;	 nyilatkozás,	 közlés,	 száj,	 torok,	 fogak	 és	 felső	
állkapocs,	 rágás,	 beszéd,	 nevetés,	 ének,	 előadás,	 tudósítás,	 tárgyalás,	 tolmácsolás,	 pletyka,	 vita;	 közvetítés,	
kapcsolat	 a	 látható	 világon	 túlival,	 varázslás);	munka	 utáni	 öröm	 (folyamatok,	 korábban	 űzött	 célok	 beérése,	
megvalósítása,	 gyümölcsözése,	 haszon,	 bevétel,	 pénzügyek,	 hírnév,	 jutalom,	 kincsek,	 elégedettség,	 hitelesség,	
kifinomultság);	 összefüggők	 szétválasztása	 (szétesés,	 (darabokra)	 törés,	 vágás,	 repedés,	 tönkremenés,	
roncs(olódás),	 lerombol(ód)ás,	 szeméttelep,	 roncstelep,	 romok;	 visszaesés,	 veszteségek	 elszenvedése;	 kések,	
roncsok,	 hulladékok,	 sebészet,	 műtéti	 beavatkozás,	 meggyalázás,	 megévesztésből,	 ártalomból	 elkövetett	 tettek);	
öblös	dolgok	 (edény,	 kehely,	 hajó);	nedvesség	a	 felszínen	 (pocsolya,	 hó,	 láp,	mocsár);	Fém	változási	állapot	
(puha	fémeszközök,	tűk,	pengék,	hangszerhúrok;	Tüdő	és	Vastagbél;	nyugat;	ősz,	napnyugta	(alkonyat)).	

Középen	 állva:	 hatalmas	 tömegek	 szórakozása,	 örvendezése	 (pl.	 lagzik,	 céges	 bulik,	 nemzetközi	 ünneplések,	
szertartások;	vidámpark)	vagy	 tönkremenése,	 szétszakadása,	veszteséget	 szenvedése	 (gazdasági	válság,	 államcsőd,	
szövetségek	 felbomlása,	 diplomáciai	 zűrök,	 lázadás	 leverése);	 fontos	 ember	 nyugdíjba	 vonul;	 nagy	 horderejű	
előadások,	 tárgyalások	 (nemzetközi	 tudósítások,	 szónoklatok,	 elnöki	 beszédek,	 béketárgyalások,	 túsztárgyalások);	
kereskedelmi	 események	 fordulópontjai	 (bankok,	 tőzsde,	 piacok	 átszerveződése);	 nagy	 jelentőségű	 –	 és	 vélhetően	
meggazdagodással	 is	 járó	 –	 szereplés	 vagy	megnyilvánulás	 (világhírnév,	 bestseller,	 kasszasiker);	 nagy	 jelentőségű	
vagy	 nagy	 távolságokba	 való	 hajóutak;	 kés‐	 és	 hangszergyártás,	 fogászat,	 sebészet,	 szórakoztatóipar,	 hajózás;	
pénzintézet,	ékszerüzlet,	bevásárlóközpont,	kikötő,	fedetlen	sportcsarnok,	piac;	épületek	megromlása,	összeomlása.	

E	kettő	kölcsönhatása:	történelmi	találkozás,	melyben	egy	fiatal	 leány7	látogat	el	egy	érett	férfihoz3;	támadó	állat3	
megfékezése	 késsel7;	 késsel	 támadni	 rendőrre/mentősre/tűzoltóra;	 életek	 megváltoztatása	 kimondott	 szó	 által	
(történelmi	 bejelentések;	 hazugságok	 beismerése,	 színvallás);	 súlyos	 ütközések7	 versenyeken3;	 tülekedés3	
stadionban7;	 áramkimaradások;	 meghatározó	 énekesi	 turné	 vagy	 játékmegjelenés;	 béketárgyalások7	
területsértésről3;	 vonaton/villamoson/metrón/trolin	 sorsfordító	 szóváltás,	 váratlan	 éneklés,	 késelés,	 gyorsan	 zajló	
túsztárgyalás;	vonatok/villamosok/metrók	kisiklása	vagy	hirtelen	célirány‐változtatása;	vasúti	társaságok	pénzügyi	
válsága,	 szétesése	 vagy	 kikötők,	 plázák	 fellendülése;	 romba	dőlő	pályaudvari	 épületek	 vagy	 épülő	 kikötők,	 plázák,	
fedetlen	 stadionok;	 történelmi	 beszédek	 vasutak/metrók,	 népvándorlás	 vagy	 térségek	 lerohanása,	 rendőri	 erők,	
gyalogos	 csapatok	 bevetése	 kapcsán;	 nagyszabású	 erdei	 szertartások/ünnepségek;	 világhírű,	 divatteremtő	
kezdeményezések;	 kiemelt	 figyelmet	 kaphatnak	 élettől	 pezsgő	 lápvidékek;	 újítások,	 találmányok	 roncsok,	
ócskaságok,	 romok,	 hulladékok,	 hajók,	 edények,	 kelyhek,	 vágóeszközök,	 sebészeti	 eljárások,	 hangszerek	 kapcsán;	
történelmi	 fordulatok	 a	 hulladék‐újrahasznosításban;	 vihar	 miatti	 hajóbalesetek;	 úttörő	 kezdeményezések,	
tömegmozgalmak3	függetlenség7	kivívása	kapcsán	vagy	azok	erőszakos	elfojtása,	leverése7;	erőmű	meghibásodása;	



 
 

II. Fordított	Luoshu‐tengely	(Jōi‐Taichu,	情意対向)	
Két	összetevője	van,	egy	adott	Luoshu‐tengely	két	végét	 jelölően:	az	a	tengely	tekintendő	fordítottnak,	amelynek	
egyik	végén	lévő	szám	a	saját	helyével	szemközt	áll,	vagyis	kizökkent;	a	másik	végén	a	kizökkent	minőség	eredeti	
helye	 van,	 amit	 egy	minden	 esetben	 Föld	 állapotú	minőség	 (2,	 8	 vagy	 5)	 foglal	 el,	 mondhatni,	 ott	 vesztegel.	 A	
mellékelt	ábrákon	a	színes	számok	a	Luoshu	négyzet	mezőit	(hagyományos	elnevezéssel:	Termeket)	jelölik,	míg	a	
feketével	 írt	 nagy	 számok	 a	 változó	 évi	 minőségeket,	 a	 feketével	 írt	 kis	 számok	 a	 változó	 havi	 minőségeket.	 A	
Terem	 a	 többnyire	 tétlen,	 fogadó	 félt	 (Házigazda),	 az	 évi	 és	 havi	 minőségek	 a	 tevékeny,	 látogató	 félt	 (Vendég)	
képviselik.	A	piros	vonalak	jelzik	a	fordított	Luoshu‐tengelyt,	az	aláhúzott	szám	pedig	a	veszteglő	minőséget.	
Olyan	 lehetőségeket	 jelöl,	 amelyek	 ebben	 az	 évben,	 illetve	hónap	 során	nem	úgy	
alakulnak,	ahogy	elsőre	várnánk	vagy	ahogy	megszokhattuk,	kizökkennek,	esetleg	
a	 visszájukra	 fordulnak;	 visszás	 helyzetek,	 zűrös	 események,	 tévesztésre	 való	
hajlamok	 alakulhatnak	 ki	 általuk,	 ugyanakkor	 magában	 hordozza	 a	 lehetőséget,	
hogy	tudatosan	visszájára	fordítva	a	helyzeteket,	teljesen	új	megközelítésből	állva	
hozzá	a	dolgokhoz	a	várakozásoktól	eltérő	kimenetelt	 teremtsen	meg	az	ember	a	
döntéseivel,	tetteivel.	Amikor	a	személyes	Ki‐számunk	kerül	ide,	akkor	mi	leszünk	
ilyen	 helyzetben:	 tetteink	 visszájára	 fordulhatnak,	 körülményeinkről	 kiderülhet,	
hogy	 nem	 azok,	 amiknek	 elsőre	 látszanak;	 ilyenkor	 ismételt	 nekirugaszkodások,	
kitartás,	figyelmes	kísérletezés,	esetleg	merőben	más	megközelítések	alkalmazása	
javasolt	(ti.	saját	kezűleg	fordítani	a	helyzeten).		

Évi	4‐es	kizökkent,	a	2‐es	vesztegel	
Kizökkent,	visszájára	 forduló	hajlamokat	mutathatnak:	 érett	nők,	oktatás	 (iskola,	 egyetem),	 könyvek,	 iratok,	
adatok,	 bármi	 papírból	 készült	 dolog;	 kisgyerekek,	 utazás	 (főleg	 a	 légi),	 szállítás,	 üzenettovábbítás,	 hírközlés,	
tájékoztatás	(posta,	futárok,	email,	telefon,	fax,	újság;	szavazatok),	összeköttetések,	hálózati	kapcsolatok	(internet,	
MLM,	 szerződések);	 szétszóródó	 vagy	 széllel	 terjedő,	 levegőben	 mozgó	 dolgok	 (porok,	 spórák,	 légúti	
megbetegedések,	szélvihar,	rakéta,	repülőgép,	léghajó,	űrhajó);	kötél,	zsineg;	légzés	és	fulladás/fojtogatás;	könnyű	
faépületek,	cserjés,	rét,	tisztás,	legelő,	kert,	park;	comb,	csípő,	mell(kas),	légzőszervrendszer;	szél.	
Veszteglő,	sehova	se	tartó	hajlamokat	mutathatnak:	anyák,	nagymamák,	feleségek,	öregasszonyok	és	várandós	nők	
(termékenység,	 anyaméh,	 magzat,	 gyümölcsök,	 teremtmények,	 termények,	 kitermelt	 anyagok),	 bármilyen	megtartó,	
ellátó	és	gondoskodó	tevékenység/hely	(tanulás	és	tanítás,	táplálkozás,	ápolás,	fenntartás,	földművelés;	ruházat,	ételek,	
kellékek	és	felszerelés;	otthon,	menedék,	falu,	konyha,	kórház,	állatkert,	mezőgazdasági	területek);	hovatartozás,	tagság	
(népek,	 tömegek);	 oltalmat,	 támaszt	 nyújtó	 felületek	 (talaj,	 padló,	 alja	 vminek,	 tengerfenék,	 fedélzet,	 leszállópálya,	
színpad;	fal,	gát),	vagy	üreges	tér	(odu,	pince,	verem,	bánya,	garázs,	szoba,	vasúti	kocsi,	bőrönd;	hasüreg,	gyomor	stb.);	

E	tengely	egészének	hatása:	zavarok	az	oktatásügyben,	főként	a	tájékoztatás,	törvények,	szabályok	terén;	általános	
félretájékoztatás,	 tévhitek,	 tévesztések,	esetleg	hamis	 ígéretek	(különösen	törvények6,	állami	ügyek6,	gépjárművek6,	
lövöldözések6	 terén,	 illetve	 a	 2‐es	 által	 jelölt	 szükségleteket,	 ellátmányokat/ellátásokat,	 kórházakat,	 földeket,	
támaszokat,	 anyákat,	 várandósságot	 érintően),	 későn	 érkező/küldött	 vagy	 eltévedő	 üzenetek,	 szállítmányok,	 késő	
vagy	meghiúsuló	megrendelések,	szerződések	(leginkább	étel,	tagság	vagy	szükségletek	igénylése	esetén);	késő	vagy	
elmaradó	 iskolai	 támogatások,	ellátás,	 fejlesztések;	ki	nem	derülő	várandósság,	késő	vagy	váratlan	szülések,	orvosi	
beavatkozások	(főleg	combot,	csípőt,	mellet,	mellkast,	légzőszervrendszert	érintően);	késő	vagy	eredeti	útjától	eltérő	
repülőjáratok,	 esetleg	 kényszerleszállás;	 lappangó	 betegségek,	 amelyek	 légi	 úton	 terjednek;	 téves/zavaros	
szerződések/iratok/tájékoztatás,	a	várakozással	ellentétes	kimenetelű	tárgyalások	(leginkább	földtörvény,	lakhatás,	
kórházak,	élelmiszerek,	ellátmányok,	szükségletek	kapcsán);	visszatartott	adatok,	iratok,	feljegyzések,	tanulmányok,	
szerződési	 részletek;	 várakozástól	 eltérően	 terjedő	 járványok,	 a	 terményt	 sújtó	 légi	 úton	 terjedő	 vészek	 (rovarok,	
spórák,	 baktériumok	 stb.);	 gyerekek4	 tévedhetnek	 fegyverek6	 közelébe	 vagy	 kerülhetnek	 zűrös	 helyzetbe	
járművekben6,	iskolák/egyetemek4	kerülhetnek	állami6	tulajdonba;	



 
 

Havi	6‐os	kizökkent,	a	8‐as	vesztegel		
Kizökkent,	visszájára	forduló	hajlamokat	mutathatnak:	idősebb	férfiak,	apák,	
vezetők,	 kormányzati,	 állami	 tisztviselők,	 bírók	 és	 törvényhozók,	 hatósági	
személyek,	 katonák,	 papok	 és	 szerzetesek,	 munkások,	 gépészek;	 törvények,	
szabályok,	 bírósági	 események;	 nagyvállalatok,	 üzleti	 terjeszkedések;	 katonai	
beavatkozások,	 csaták,	 (lő)fegyverek,	 töltények,	 robbanás;	 elkötelezettség,	
erkölcs,	 pontosság;	 irányítás,	 beteljesítés,	 eredmények,	 szüret;	 kemény	 fémek,	
jáde,	 kerek/gömbölyű	 és	 tömör	 tárgyak,	 kerek	 és	 fedett	 épületek	 (pl.	 cirkusz),	
gépek,	 gépjárművek,	 frontális	 ütközések;	 csontok,	 koponya,	 fej,	 tüdő;	 dallam,	
zene;	dermedt	állapot,	jég.	
Veszteglő,	sehova	se	tartó	hajlamokat	mutathatnak:	fiatal	férfiak,	kamaszfiú,	legény;	visszatérés	az	alapokhoz,	
ősigazságokhoz,	 őshagyományokhoz;	 okok	 kutatása,	 vizsgálódás	 (nyomozó,	 kutató,	 tudós;	 kutatólabor,	
tudományos	 épületek);	megfékezés,	 lenyugtatás	 (régóta	 felgyülemlő	dolgok,	 régi	 ügyek	befejezése,	 lezárása;	 gát,	
akadály,	 fékek,	 zárak,	 őrök,	 portás);	 elérhetetlenség,	 elzártság	 (távoli,	 védett	 helyek,	 széf,	 titkosított	 anyagok;	
elvonulóhelyek,	 magas	 hegyek;	 remete,	 szerzetes);	 fordulópontok,	 régiből	 újba	 váltások	 (lecserélődés,	 költözés,	
újjászerveződés,	 öröklés,	 régi	 hidak	 felégetése,	 élet‐halál	 kérdések,	 forradalmak,	 lázadások,	 új	 korszakba	 lépés,	
áttérés	más	vallásra);	átjárók	(nyitott	kapuk,	ajtók,	folyosók,	szorosok,	hegyi	ösvények);	kis	kövek;	kéz,	ujjak,	hát,	
gerinc,	orr.	

E	tengely	egészének	hatása	(az	évi	lehetőségek	tükrében):	vezetők6	elhallgatnak8	dolgokat,	félretájékoztatják4	az	
embereket2	vagy	titkos8	(kormányzati,	politikai,	katonai,	bírósági)6	anyagok	kerülnek	máshova,	mint	ahova	szánták	
(ellenfélhez,	 nyilvánosságra)	 –	 ennek	 kapcsán	 kirobbanó	 tiltakozások,	 esetleg	 támadások	 (munkabeszüntetés,	
tüntetés,	 leváltások,	 puccs),	 vagy	 vezetői/politikai	 személycserék,	 esetleg	 új	 alkotmány	 vagy	 kormányváltás8‐6;	
járművek6	(leginkább	szállítójárművek,	iskolabuszok,	repülők)4	eredeti	útiránytól	való	eltérése,	eltérítése,	eltévedése,	
akadályokba	 ütközése,	 vészmegállása,	 veszteglése;	 lövedékek	 vagy	 robbanások	 célt	 tévesztése	 (földbe	 vagy	 falba2	
csapódás,	 fontos	 alkatrész	 elakadása/leállása8;	 baráti	 tűz,	 járulékos	 áldozatok	 –	 leginkább	 nők,	 gyerekek,	 oktatási	
intézmények);	 fegyverek6	 kerülnek	 rossz	 kézbe	 (pl.	 kisgyerekhez4);	 bomba/fegyver6	 bevitele	 vagy	
robbantásos/lőfegyveres	 támadás6	 iskolában4,	 repülőn4,	 ami	 esetleg	 túszejtéssel8‐6	 is	 jár;	 (járműbe,	 műhelybe,	
bunkerbe,	tárgyalóterembe,	hotelbe,	toronyházba,	csupaüveg	épületbe)6	bezárt8	vagy	fegyveres	katonák6	által	őrzött8	
gyerekek/nők4;	 késő	 vagy	 elmaradó	 cserék,	 leváltások,	 költözések,	 forradalmak,	 örökségek;	 vezetői/katonai6	
parancsra	 hírzárlat8‐4,	 vesztegzár,	 kijárási	 tilalom	 (járvány4	 vagy	 katonai	 beavatkozás6	 miatt);	 hírközléssel,	
üzenetterjesztéssel4	 foglalkozó	 épületek2	 (posta,	 sajtóiroda,	 telefonközpont,	 rádió,	 tévé)	megtámadása	 (lövöldözés,	
robbantás)6,	 majd	 elfoglalása8	 és/vagy	 fegyveres6	 védelme8;	 nagyvállalatok	 terjeszkedések6	 megállása8	 téves	
szerződések4	miatt;	kiszámíthatatlan	politikai/katonai/bírósági	fordulatok,	hibásan	megírt	törvények/szabályozások,	
téves	 ítéletek	 (pl.	 gyermekelhelyezési4	 perekben,	 vagy	 iskolákkal,	 ellátmányokkal,	 anyákkal	 kapcsolatban);	
katonaság/hatóság	 rossz	helyre	vonul	 ki	 félretájékoztatás	miatt;	 sikertelen	vagy	 elhúzódó	nyomozások,	 kutatások,	
hibásan	 közölt	 eredmények,	 félresikerült	 tudományos	 kísérletek	 (főként	 élelmiszer,	 távközlés,	 repülők,	 katonai	
ügyek/fegyverek	 vonatkozásában);	 rosszul	 vagy	 nem	 rögzített8	 kötelek4	 miatti	 balesetek	 (pl.	 katonai	 telepeken,	
cirkuszban)6‐2;	félretájékoztatás	bombák/fegyverek	kapcsán.	

Javaslatok	
 Amikor	 ügyeink	 vesztegelnek,	 tevékenységeink	 kudarcba	 fulladnak,	 kíséreljük	meg	 véghezvinni	 őket	 újra	 és	

újra,	más‐más	megközelítést,	új	szemléletet,	új	eszközöket,	más	személyeket	alkalmazva,	esetleg	mérlegeljük	a	
késlekedés	 rövid‐	 és	 hosszú	 távú	 következményeit	 (lehet,	 hogy	 bizonyos	 dolgokkal	 épp	 érdemesebb	 várni,	
illetve	az	akadályok	leküzdése	komolyabb	felkészültséget	igényel).		

 A	 kizökkent	 minőség	 hatáskörébe	 eső	 dolgokkal	 kapcsolatban,	 készüljünk	 fel	 a	 váratlan	 fordulatokra,	
elvárások	nélkül	 tekintsünk	előre	vagy	készítsünk	elő	 cselekvési	 terveket	olyan	 eshetőségekre,	kimenetelre,	



 
 

amelyek	 az	 elvárásokkal,	 kezdeti	 következtetésekkel	 szöges	 ellentétben	 állnak.	 Elengedhetetlen,	 hogy	
alaposan	 utánajárjunk,	 józanul,	 több	 forrásból	 is	 tájékozódjunk,	 tényekkel,	 bizonyítékokkal	 erősítsük	meg	 a	
híreket,	 rákérdezzünk	 az	 okokra,	 összefüggésekre,	 mielőtt	 ítéletet	 hozunk	 valamiben;	 hiányos	 adatokat,	
felszínes	indokokat,	tekintélyelvű	kijelentéseket	nem	tanácsos	elfogadni.		

 Érdemes	fellebbezni	a	kedvezőtlen	ítéleteknél,	mert	előfordulhat,	hogy	tévesztés	történt;	illetve	felkészülni	rá,	
hogy	az	általunk	nyert	jogi	ügyekben	az	utolsó	pillanatban	fellebbezést	nyújtanak	be	vagy	tévesztés	történhet	
(időben	és	alaposan	ellenőrizni	a	papírokat,	szerződéseket	stb.).	

 Érdemes	időben	elkerülni	a	készülő	zavargásokra,	gyülekező	tömeges	tüntetésekre,	fegyverek	jelenlétére	vagy	
katonai	 beavatkozásokra	 utaló	 helyzeteket,	 ha	 nincs	 ott	 feltétlenül	 dolgunk,	 mert	 jó	 eséllyel	 tűzharcok,	
összecsapások,	sérülések,	károk,	balesetek	várhatóak.		

 Eltűnt	gyerekeket	érdemes	a	6‐osnál	és	8‐asnál	felsorolt	helyeken	keresni.		
 Ha	jégeső	vagy	erős	szél	várható,	érdemes	felkészülni	értékeink	védelmére,	mielőbbi	fedezékbe	húzódásra.	
 Késő	 küldemények	 vagy	 elmaradt	 váltások	 esetén	 érdemes	 mihamarabb	 rákérdezni,	 illetve	 többször	

megerősíteni,	hogy	minden	szükséges	adat	megfelelő‐e,	jó	címre	és	jó	tartalommal	küldték‐e,	elindult‐e	már	a	
futár,	hol	tart	a	csomag	éppen,	tisztázni	a	félreértéseket.	

 Hacsak	nincs	halaszthatatlan	dolgunk,	érdemes	várni	a	repülőutakkal,	különösen	várandósan.	
 Fokozott	éberség,	elővigyázatosság	ajánlott	a	járművezetőknek	iskolák,	posta,	repülőtér	közelében,	különösen	

gyermekek,	idősek	és	várandós	nők	gyalogátkelőhelyeken	való	átengedésénél	vagy	akár	utasként	szállításával	
kapcsolatban.	Utazás	 előtt	 ellenőrizzük	 fokozottabban	 a	 biztonsági	 öv,	 ajtózárak,	 útvonaltervezők	megfelelő	
működését,	üzemanyag,	felszerelés,	ételtartalékok	elegendőségét,	telefonok/jeladók	elérhetőségét.	

	
	

III. Sárga	5‐ös		
Olyan	 lehetőségek,	 amelyek	 vezető	 hangsúlyt	 kapnak	 ebben	 az	 évben,	 illetve	
hónap	 során;	 váratlan	 baj,	 különös	 esemény,	 sorsfordulat,	 rendkívüli	 vagy	
történelmi	 esemény	 alakul	 hat	 ki	 általuk.	 Amikor	 a	 személyes	 Ki‐számunk	
kerül	 ide,	 vagy	 ezzel	 szemközti	 helyre,	 akkor	 valamelyik	 szélsőség	 (yin	 vagy	
yang)	 felé	 elbillenhet	 az	 egyensúlyunk;	 az	 a	 teendő,	 hogy	 felkészülünk	 a	
váratlan	 fordulatokra,	 kipihenten,	 összeszedettséget,	 éber	 figyelmességet	 és	
tudatosságot	 gyakorolva	 megyünk	 bele	 a	 helyzetekbe	 –	 itt	 írtam	 erről	
bővebben,	a	közkeletű	tévhiteket	eloszlatandóan.	Az	5‐ös	továbbá	általánosan	
épületeket,	építőanyagokat,	építkezéssel	kapcsolatos	helyeket	is	jelölhet.	

Évi	5‐ös	a	7‐es	Termében,	1‐essel	szemközt		
hírverés9	 fontos5	 csatornákról1,	 tengeri1	 vasúti3	 alagutakról5	 (pl.	 La	 Manche‐csatorna,	 Csalagút);	 rendkívüli5 
kijelentések7  csalásokról,  hazugságokról1;  meghatározó5  koncertesemények7,  rendkívüli5  vízi1  show‐k7,  vallási1  vagy 

művészeti1 témájú előadások7; alagút5 beomlása7 víz1 miatt (beázás, alámosás stb.); kikötő vagy hajó7 kigyullad9 és/vagy 

elsüllyed1 háborúban5, vagy történelmi fordulattal5 jár; nukleáris5‐9 tesztek1; 

Havi	5‐ös	a	3‐as	Termében,	9‐essel	szemközt	(az	évi	lehetőségek	tükrében)	
baleset5	 vizek1	 mentén	 haladó	 vagy	 hídon1‐5	 áthaladó	 vasútvonalnál3,  vízbe1  zuhanó  vonat3;	 súlyos	 baleset5	 és	
tűzkárok9‐5	 áram3	 alatt	 lévő	 kábelek1	miatt;	 gyertyákkal	 és	 fáklyákkal9	 világítás	 súlyos5	 áramkimaradás1‐3	miatt;	
tolvajlás/gyilkosság/beázás1	 villamoson/vonaton/metrón3,	 pályaudvaron3‐5,	 (metró3)alagútban5;  tűzzel,  jelzéssel, 

lámpákkal, mágnesességgel9 összefüggő vonat3balesetek1; jelentős esemény állatokkal1 vonatokon3;	vízágyú1‐3	bevetése	
építkezésen5	vagy	kikötőn/hajón7	kiütött	tűz9	ellen;	világrekord5	úszásban1	vagy	futásban3;		

http://osvalo-eletmod-tanacsadas.hu/kedvezotlen-iranyok-es-a-sarga-5-os/


 
 

A	fenti	irányelveket	követve	használjuk	találékony	képzeletünket	és	gondoljuk	tovább	a	társításokat,	fedezzük	fel	a	
felsoroltak	 alapjául	 szolgáló	 lényegiségek	 találkozásában	 rejlő	 összefüggéseket,	 fogalmazzuk	 meg	 a	 miriádnyi	
kibontakozási	lehetőség	ránk	jellemző,	eseti	vonatkozását,	tényleges	megnyilvánulását!	

Javaslatok	
Hasonlóan	a	fordított	Luoshu‐tengelyhez,	a	Sárga	5‐öst	 illetően	is	egyetlen	tengelyre	esik	az	évi	és	havi	hatás.	Ily	
módon,	 amikor	 személyes	Ki‐számunk	vagy	egy	eseménynek	megfelelő	 szám	erre	a	 tengelyre	kerül,	 óhatatlanul	
kapcsolatba	lép	az	5‐össel,	ráadásul	mind	a	vele	azonos,	mind	a	vele	szemközti	helyen,	így	nem	mondhatjuk,	hogy	
csak	 yin	 vagy	 csak	 yang	 szélsőség	 felé	 billen	 el	 az	 egyensúly.	 Egyszerre	 szükséges	 tehát	 gyakorolni	 türelmet	 és	
határozottságot,	 a	 szemlélődő,	 nyugodt	 és	 éber,	 tettre	 kész	 magatartást,	 testünket	 egyaránt	 fontos	 edzeni	 és	
ellazítani,	fehérjét	és	szénhidrátot,	szilárdat	és	folyadékot	kiegyensúlyozottan	fogyasztani.		

 Vigyázzunk	jobban	értéktárgyainkra	a	pályaudvarokon,	vonaton	/	metrón	/	villamoson	(a	későbbiekben	„vonat”	
alatt	ezeket	értem),	mert	elveszhetnek	vagy	ellophatják	őket;	kerüljük	messzire	a	gyanús,	sötét	alakokat.	

 Hacsak	 nincs	 halaszthatatlan	 dolgunk,	 érdemes	 várni	 a	 vonat‐	 és	 hajóutakkal,	 különösen	 betegen,	
legyengülten	vagy	ha	víz	mellett/hídon	át	halad	a	sínpálya.	Metróknál	is	érdemes	kerülni	a	víz	alatt	áthaladó	
járatokat.	 Kipihenten,	 összeszedetten,	 jó	 egészségben	 utazzunk,	 lehetőség	 szerint	 fokozatosan,	 több	
szakaszban,	 hogy	 legyen	 ideje	 szervezetünknek	 alkalmazkodnia	 a	 változásokhoz;	 ha	 hirtelen	vagy	 gyakran	
nagy	távolságokat	teszünk,	az	megterheli	a	szervezetet,	könnyebben	kizökkenhet,	erősíti	a	hajlamokat	arra,	
hogy	zavarodottan	álljunk	hozzá	a	helyzetekhez,	baleseteket	szenvedjünk,	a	körülmények	áldozatává	váljunk.	

 Készüljünk	fel	váratlan,	sorsfordító,	esetleg	megmagyarázhatatlan	eseményekre	vonaton	és	hajón.	
 Ellenőrizzük	 az	 áramvezetékeket,	 szigetelésüket,	 fokozzuk	 a	 tűzbiztonságot,	 különösen	 a	 hajónkon.	

Készüljünk	fel	áram	nélkül	is	működő	világítóeszközökkel,	de	persze	ezeknél	is	ügyeljünk	a	tűzbiztonságra.	
 Ellenőrizzük	a	szigetelések,	vízelvezetések,	vízvezetékek	állapotát,	gondoskodjunk	a	vízkárok	elkerüléséről.	

	

Összefoglalás	
Ezek	a	főbb	szempontok	a	leghangsúlyosabb,	legvalószínűbb	eseménymintázatokat	tárják	elénk,	de	nem	fedik	le	az	
egész	Luoshu	négyzetet,	 így	számos	esemény	adódhat,	amiket	a	nem	részletezett	 tengelyek	 tükröznek.	Például	a	
felső‐középső	 9‐es	 Terembe	 kerülő	 7‐es	 kincsek,	 roncsok	 felszínre	 hozását,	 napvilágra	 kerülését,	 régészeti	
feltárását	jelöli	a	3‐as	(vonat)	és	8‐as	(hegyek)	vonatkozásában,	így	esetleg	a	mostanság	lelkesen	kutatott,	hegyek	
között	elrejtett	legendás	náci	kincsesvonat	megtalálásában	nyilvánulhat	meg.		

Továbbá	a	Luoshu	folytatásos	történetet,	eleven	jelenetsorozatot	ábrázol:	az	előző	időszakok	mintázatához	fűzi	
hozzá	a	jelen	mintázatát,	előkészítve	a	jövő	mintázatát.	Ha	a	központi	3‐as	őslényegiségét	vesszük	alapul,	mint	大塗	

nagy	út,	 illetve	足 láb,	akkor	továbbgondolva	az	egész	évben	hangsúlyos,	központi	szerepet	játszó,	(keletről	jövő)	

népvándorlás	olvasható	ki	a	mintákból.	Ehhez	minden	hónapban	más‐más	minőség	társul,	átmenetileg	hozzáadva	a	
saját	lényegiségét,	árnyalva,	alakítva	a	3‐asét.	Júliusban	a	Bíbor	9‐es	látogatta	meg,	ami	megvilágítja,	felragyogtatja	
az	 eleve	 jelen	 lévő	 dolgokat,	 láthatóvá	 teszi	 a	 rejtettet,	 feltárja	 a	 titkokat.	 Ez	 felfokozta	 a	 3‐asban	 jelen	 lévő	
indulatokat,	 úszító	 felvételek	 kerültek	 elő,	 botrányt	 kavarodott	 a	 titkolózásból,	 világossá9	 vált,	 hogy	 az	 emberek	
határozottan	jönnek3	és	sokan5.	

Augusztusban	a	8‐as	társult	a	3‐ashoz,	így	a	középpontba	a	gyaloglók	megállítása,	megfékezése,	bezárása	került.	
A	 3‐as	minőség	 indulatos	 és	 erőteljesen	 előre	 törekvő	mivolta	 okán	 ebből	 az	 akadályoztatott	 továbbhaladásból	
hamar	feszültség	keletkezett,	ami	megoldások	hiányában	lázongáshoz,	felkeléshez	vezetett	végül.	A	feszültségeket	
a	 fordított	 tengelyen	 veszteglő	 évi	 2‐eshez	 (nép,	 embertömeg)	 látogató	 7‐es	 (erőszakos	 letörés,	 szétválasztás;	
szóbeszéd),	 szemben	 a	 kizökkent	 4‐essel	 (félretájékoztatás),	 illetve	 egy	 másik	 tengelyen	 a	 kizökkent	 havi	 2‐es	
(látszatintézkedések,	 visszájára	 fordult	 gondoskodás;	 először	 elfogadott,	 majd	 elutasított	 segítségnyújtás,	 pl.	
ellátmány	a	kukában	végzi	bontatlanul;	stb.)	tovább	fokozta.		

A	 8‐as	 egy	 nyitott,	 ugyanakkor	 őrzött	 átjáró,	 egyfajta	 biztonsági	 kapu;	 létkérdésekben	 döntő,	 sorsfordító,	



 
 

vízválasztó	szerepe	józanul	megélve,	helyesen	kibontakoztatva	a	határok	kinyilvánításáról,	illetve	a	régi	helyzetből	
az	újba	való	szükséges	átállás	biztosításáról	szól.	A	kapuőröknek	nem	az	a	 feladata,	hogy	mindenkit	egyöntetűen	
kizárjanak,	hanem	hogy	elősegítsék	a	régi	dolgok	lezárását,	bevégződését,	s	átsegítsenek	az	új	kezdetbe.		A	kapun	
átlépőknek	 tehát	 van,	 amit	 maguk	 mögött	 kell	 hagyniuk	 a	 hozott,	 régi	 dolgok	 közül,	 hogy	 rendben	 átjussanak,	
nyugalomra	 leljenek	 odaát.	 Ha	 mindkét	 fél	 helyesen	 éli	 meg	 szerepét,	 a	 következő	 havi	 (szeptemberi)	 7‐es	
látogatását	a	fáradozások	utáni	öröm,	ünneplés,	a	kötöttségektől	való	megszabadulás	jellemezheti.	Ha	nem,	akkor	a	
7‐es	 minőség	 a	 8‐as	 zavarodottan	 kirekesztő	 hozzáállását	 a	 kapcsolatok	 nem	 megfelelő	 szétválasztásával	
folytathatja,	 az	 ellenállást	 erővel	 törheti	 le,	 veszteségek	 elszenvedését	 okozva,	 ott	 hajtva	 végre	 sebészeti	
beavatkozást,	ahol	arra	nincs	feltétlenül	szükség.	

Józanul	megélve	 a	7‐es	minőség	 a	 szokásosnál	 simább	 lehetőséget	 teremt	 a	hiteles	 kapcsolatok	kialakítására.	
Amikor	a	személyes	Ki‐számunk	a	7‐eshez	társul	–	akár	hozzá	látogat	(2,	5,	9	ebben	a	hónapban),	akár	ő	fogadja	(3,	
5,	 9	 ebben	 a	 hónapban)	 –,	 akkor	 környezetünk	 hajlamos	 a	 kedvünkben	 járni,	 illetve	 mi	 is	 könnyebben	
ráérezhetünk	a	megfelelő	hozzáállásra.	Könnyebbé	válhat	az	örömteli	elengedés,	a	kikapcsolódás	–	ám	fontos,	hogy	
ne	 menjen	 át	 mindez	 lustálkodásba	 vagy	 az	 élvezetek	 hajszolásának	 szélsőségébe.	 A	 pillanat	 varázsa	
megismételhetetlen	élményt,	látszólag	örökkévalósággal	kecsegtető,	ám	valójában	röpke	szeszélyt	rejthet.	Érdemes	
számolni	 a	 hosszabb	 távú	 következményekkel,	 nem	 rögtön	 beleegyezni,	 elfogadni	 a	 felkínált	 lehetőségeket.	
Töltsünk	elegendő	időt	magunkkal,	hogy	felfedezzük	valódi	lényegünket,	letisztázzuk,	helyreállítsuk	a	kapcsolatot	
önmagunkkal.	 Ne	 féljünk	 tévedni,	 inkább	 tanuljunk	 a	 hibáinkból.	 Előnyös	 lehet	 nyíltan	 megbeszélni	 a	
nézeteltéréseket,	olyat	 ígérni,	olyat	kijelenteni,	amiket	körülményektől	 függetlenül	 is	 tudunk	vállalni,	elkerülve	a	
félreértéseket.	 Jobb	 tisztázni	 a	 helyzetet,	mint	 hagyni,	 hogy	 a	 zavarodottság	 ködébe	 vesszenek	 a	 lehetőségek.	 Jó	
időszak	 lehet	 arra,	 hogy	 szembenézzünk	 önmagunkkal,	 mérlegeljük	 szándékainkat,	 felfedjük,	 kinyilvánítsuk	
érzéseinket,	 közvetlenebb	 kapcsolatba	 kerüljünk	 szenvedélyeinkkel.	 Remek	 alkalom	 lehet	 felfedezni	 lelkünk	
mélyén	rejlő	értékeinket	és	bátran	kibontakoztatni	őket,	 feloldani	 sérelmeinket,	 rendezni	 tartozásainkat,	 tisztára	
mosni	nevünket,	visszaállítani	a	becsületünket,	megszűrni	kapcsolatainkat,	valódibbá,	őszintébbé	alakítani	azokat.	

Akiknek	Ki‐száma	nem	 találkozik	 a	 7‐essel	 a	 korábban	mutatott	 Luoshu‐négyzetben,	 az	 is	 részesülhet	 a	 7‐es	
hatását,	mert	egy	Ki‐szám	kilencnaponta	érinti	a	7‐est,	egy	másik	ciklusban	kilencnaponta	az	ő	számát	érinti	a	7‐es,	
illetve	ugyanezek	 igazak	a	másodlagos	Ki‐számára	 is,	és	akkor	a	7‐es	Terembe	 látogatásról	még	nem	beszéltünk.	
Ezek	 a	 ciklusok	 egymást	 átfedik,	 tehát	 nem	 szükséges	 kilenc	 napot	 várni	 a	 következő	 találkozásra,	 vagyis	
összességében	 viszonylag	 sok	 lehetőség	 adódik	 arra,	 hogy	 az	 ember	 megtapasztalja,	 meglovagolja	 e	 hónapban	
központi	erőként	működő	minőség	előnyeit,	és	beépítse	a	tanulságokat,	felismeréseket	a	mindennapi	életébe.	
Egy	minőség	önmagában	nem	jó	vagy	rossz,	rajtunk	múlik,	hogy	az	általa	hozott	lehetőségeket	mi	magunk	

miként	valósítjuk	meg,	miként	bontakoztatjuk	ki:	zavarodottan,	kizökkentve	az	összhangból	vagy	 tisztán,	 józanul,	
bölcsen.	Lehetünk	Buták	vagy	Buddhák.	;)	Személyes	Ki‐számunk	helyzete	a	Luoshu	négyzetben	kifejezi	azt,	hogy	
az	 itt	 felvázolt	 eredendő	 lehetőségek	 személyes	 szinten	 milyen	 lehetőségeket	 hordoznak	 –	 a	 tényleges	
megvalósulásait	a	helyi	lehetőségek	(időjárás,	környezet,	társaság)	és	egyéni	lehetőségeink	(testi‐lelki‐szellemi	
állapotunk,	tudatosságunk,	döntéseink)	határozzák	meg.	Mi	döntünk,	tetteink	pedig	ok‐okozati	láncot	teremtenek,	
egyetlen	cselekedetünk	sem	marad	következmények	nélkül.	Nagy	felelősség	ez,	mert	nem	hibáztathatunk	másokat,	
a	 körülményeket,	 a	 sorsot.	 Önmagunk	 felvállalásával,	 valódi	 lényegünk	 kibontakoztatásával	 összhangba	
kerülhetünk	a	változó	valósággal,	így	megtalálhatjuk	helyünket,	feladatainkat,	életünk	irányát.	

	
Kérdéseket,	építő	bírálatokat,	személyes	tanácsadási	igényeket	a	tanacsadas@osvalo.hu	címen	fogadok!	
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Függelék:	Példák	a	történelemből	

Kilencéves	ugrásokkal,	azonos	hónapban	történő	eseményeket	gyűjtöttem	össze	az	elmúlt	100	(jó,	csak	99)	évből.	

2006	szeptembere	
 német	mágnesvasút	(maglev)	a	történelemben	elsőként5	okoz	halálos	balesetet	
 nyilvánosságra	 kerül	 az	 őszödi	 beszéd	 („hazudtunk	 reggel,	 éjjel,	meg	 este”),	melynek	 hatására	 több	 városban	

utcára	dühös	emberek	vonulnak;	támadás	a	tévé	székház	ellen,	rendőrök	lőnek	a	tömegbe;	
 a	thai	hadsereg	Bangkokban	puccsot	hajt	végre,	statárium	lép	érvénybe	
 Svédországban	az	ellenzék	nyeri	a	választásokat:	kormányváltás	
 megjelenik	Stephanie	Meyer	Alkonyat	könyvsorozatának	Újhold	c.	része.	
 lövöldözés	a	Dawson	College‐ben	
 (okt.	2.)	lövöldözés	egy	pennsylvaniai	amis	iskolában	

1997	szeptembere	
 southall‐i	vasútállomásnál	baleset	(nem	állt	meg	két	piros	lámpánál	sem,	és	tehervonattal	ütközött);	
 folyóba	zuhan	egy	vonat	Indiában	(Madhya	Pradesh),	többszáz	áldozat.	
 Malajziában	erdőtüzek	miatt	támadt	sűrű	füstben	supertanker	ütközik	egy	szállítóhajóval,	majd	elsüllyed.	
 Indonéziában	erdőtüzek	miatt	támadt	sűrű	füstben	lezuhan	egy	utasszállító	repülőgép,	235	utassal	
 egy	skizofrén	váratlanul	metró	elé	lökve	megöl1	egy	fiatal	nőt	(Dundas,	Kanada)	
 bemutatják	a	Vészhelyzet	c.	tévésorozatot.	
 Skócia	megszavazza,	hogy	saját	parlamentje	legyen,	fordulatot	hozva	a	290	éves	angol	együttlétbe	
 (okt.	1.)	egy	diák,	miután	lelövi	az	anyját,	tüzet	nyit	a	Pearl	High	Schoolban	
 (okt.	3.)	a	japán	maglev	vonat	sebesség‐világrekordot	ér	el	
 (okt.	4.)	Loomis	Fargo,	az	amerikai	történelem	második	legnagyobb	összegű	készpénzrablása	

1988	szeptembere	
 Gilbert,	az	eddigi	legerősebb	hurrikán	csap	le	Jamaikára	és	a	nyugati	féltekére	
 világrekord		100m‐es	futásban	egymás	után	kétszer	is;		
 világrekord	100m‐es	gyorsúszásban	
 Ocean	Odessey	fúrótorony	kigyullad	az	Északi‐tengeren	
 Észtországban	300	ezren	tüntetnek	a	függetlenségért	
 nagy	katonai	tüntetések	az	IMF	és	a	Világbank	berlini	találkozói	ellen	
 Burma	felfüggeszti	az	alkotmányát	
 Fiji	új	alkotmányt	fogalmaz	meg	
 Ang	Szán	Szu	Csí	vezetésével	megalakul	Burmában	a	Nemzeti	Liga	a	Demokráciáért	nevű	párt		
 (okt.	2.)	Pakisztán	szabad	választásokat	hirdet	
 (okt.	5.)	Algériában	felkelés	a	Nemzeti	Liberációs	Front	ellen,	a	katonaság	többszáz	embert	öl	és	kínoz	meg	

1979	szeptembere	
 olajszállító	hajó	felrobban	a	kikötőben,	lángba	borítva	a	kikötőt	
 számos	nukleáris	teszt	
 puccs	Afganisztánban,	a	Közép‐Afrikai	Köztársaságban	
 Szomália,	Nigéria,	Ghána:	új	alkotmányok;	Angolának	új	elnöke	lesz	
 világrekord	200m‐es	futásban	
 elindul	az	MTR,	a	hongkongi	gyorsvasút	

1970	szeptembere	
 fekete	szeptember:	palesztínok	eltérítenek	három	repülőgépet,	majd	felrobbantják	

http://edition.cnn.com/WORLD/9709/27/malaysia.ship/
http://www3.gendisasters.com/texas/13358/deer-park-tx-tanker-explosion-sep-1979


 
 

 az	első	Concorde	(leggyorsabb	repülőgép)	leszáll	a	Heathrow	repülőtéren	
 Elvis	Presley	első	koncertkörútja	1958	óta	
 (okt.	2.)	a	Wichita	Egyetem	futballcsapatának	repülőgépe	lezuhan,	csaknem	mindegyik	játékos	meghal	

1961	szeptembere	
 számos	nukleáris	teszt	
 Charles	DeGaulle	ellen	robbantásos	merényletkísérlet,	de	a	plasztik	nem	robban	be,	így	az	elnök	megússza	
 Carla	hurrikán	lecsap,	az	amerikai	történelem	legnagyobb	evakuálása	
 puccs	Damaszkuszban;	Törökországban	a	katonaság	felakasztja	az	előző	miniszterelnököt		
 Kádár	János	újra	miniszterelnök	lesz,	leváltva	az	idős	Münnich	Ferencet	
 a	CIA	beköltözik	az	új	helyére,	Langleybe.	
 Grand	Prix	versenyző	a	nézők	közé	hajt	és	13	embert	elgázol	
 repülőgép‐szerencsétlenség	az	ír	Shannon	repülőtérnél	egy	felszálló	gép	(leginkább	nők	és	gyerekek)	lezuhan		
 lángoló	víz:	USNS	Potomac	(T‐AO‐150)	petróleumot	és	repülőgép	üzemanyagot	szállító	hajó	tűz	martaléka	lesz	
 cirkuszi	elefánt	vonatra	száll	
 (okt.	1.)	bemutatják	Dimitrij	Sosztakovics	12.	szimfóniáját	
 (okt.	3.)	bemutatják	a	Mr	Ed	című,	beszélő	lóról	szóló	sorozatot	

1952	szeptembere	
 vonatbaleset	Dél‐Koreában:	egy	mozdony	víztartálya	felrobban	
 kiadják	Hemmingway	Öreg	halász	és	a	tenger	c.	művét	
 Mexikónak	új	elnöke	lesz,	Japánban	is	új	kormány	alakul	
 (okt.	1.)	az	első	UHF	tévéállomás		
 (okt.	3.)	első	videófelvétel	mágnesszalagra;	első	atombomba	robbantás	

1943	szeptembere	
 számos	hajó	elsüllyed	és/vagy	kigyullad	a	második	világháborúban	
 (okt.	5.)	amerikai	légitámadás	Wake‐nél	a	második	világháborúban	

1934	szeptembere	
 Winwick‐i	vonatbaleset	hibás	jelzések	miatt	
 rekordteljesítmény	a	La	Manche‐csatorna	átúszásával	(1927‐ben	az	egyik	irányban	már	megvolt,	most	vissza)	
 SS	 Morro	 Castle	 nevű	 hajó	 137	 utasával	 a	 fedélzeten	 kigyullad	 és	 elég,	 ami	 fokozottabb	 tűzbiztonság	

bevezetéséhez	vezet	hajókon.	
 Armas	Toivonen	megnyeri	az	európai	maratoni	futóversenyt	

1925	szeptembere	
 a	Deuze	nevű	kanadai	gőzhajó	kigyullad,	majd	elsüllyed	
 hatályba	lép	a	görög	köztársasági	alkotmány,	másnap	katonai	beavatkozással	feloszlatják	a	parlamentet	

1916	szeptembere	
 Hollandiában	40000	tüntető	általános	szavazójogot	követel	
 számos	hajót	elsüllyesztettek,	többjüket	felgyújtották	az	első	világháborúban	
 puccs	Etiópiában	
 Mary‐t,	az	idomárját	megölő	elefántot	vonattal	elszállítják,	majd	nyilvánosság	előtt	felakasztják	egy	daruval	

http://www.legeros.com/ralwake/photos/weblog/pivot/entry.php?id=2166
http://www.nrm.org.uk/ourcollection/photo?group=Liverpool%20Street&objid=1995-7233_LIVST_PM_184
https://books.google.hu/books?id=S7t8DW4iYDMC&pg=PA142&lpg=PA142&dq=1952+september
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Temme
http://cruiselinehistory.com/fire-at-sea-tragedy-of-the-ss-morro-castle/
http://www.cbc.ca/m/touch/canada/story/1.3176438
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_%28elephant%29
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