
Személyes(ebb) vonatkozású  

9 Csillag Ki előrejelzés 
— a 2015. október 8. 14:43 UTC – november 7. 17:59 UTC közötti időszakra — 

 

 

 

 

 

 

 

© Hornyánszky Simon  
2015. október 

 
 

 
 

Email: tanacsadas@osvalo.hu 

Honlap: http://osvalo.hu 

Blog: http://valosagtura.blog.hu 

Facebook: http://facebook.com/osvalo-valosagtura 

Telefonszám: +36 20 7717366 

 
 



Alapfogalmak 
Luoshu-négyzet: a teljes valóság változásait kilencrétű szemléleten keresztül ábrázoló 3x3-as bűvös négyzet. 
Bővebben itt lehet róla olvasni: http://valosagtura.blog.hu/2011/08/20/valtozasok_negyzete 

Ki-számok, avagy a 9 Csillag: a Luoshu-négyzetben szereplő időminőségek 9 fajtája, ami a teljes valóság 
kilencrétű szemléletéből fakad. Mind egyetlen lényeg kilencféle kifejeződései, kilencféle jelenségtartományt 
foglalnak magukba. 

Sárga 5-ös: az 5-ös számmal jelölt minőség. Az események súlypontját jelöli, hangsúlyt, jelentőséget adhat a 
történéseknek. Bővebben itt lehet róla olvasni: http://osvalo-eletmod-tanacsadas.hu/tag/sarga-5/ 

Személyes Ki-szám: a születés időpontja és helye alapján meghatározható szám; a születési napév alapján adódik 
az elsődleges Ki-szám, a hónap és az év alapján a második Ki-szám, az év, hónap és nap alapján pedig a harmadik 
Ki-szám. Itt most leginkább az elsődleges Ki-számra vonatkoztattam az előrejelzést, de érdemes elolvasni a 
másodlagos Ki-számra vonatkozó leírást is. Mindez napévben és szoláris hónapokban értendő, vagyis február 4. ± 1 

nap kezdetű évvel keressük a születési számot. Évkezdet közeli születési időpontok esetén érdemes sorsfejtőhöz 

fordulni a helyes Ki-szám megállapításáért. 

A. Az elsődleges Ki-szám így kapható meg: 

1. Adjuk össze az évszám összes számjegyét, majd annak eredményét is, mindaddig, amíg 10 vagy annál kevesebb 
számot nem kapunk. 
2. Ezt a végeredményt vonjuk ki 11-ből, így megkapjuk az évi, elsődleges Ki-számunkat. 

Példa:  1972 -> 1+9+7+2 = 19 -> 1+9 = 10;  
11 - 10 = 1; vagyis az 1972 napévében születettek Ki-száma 1, akár nőről, akár férfiról van szó. 

B. A második Ki-számot az év Ki-száma alapján határozhatjuk meg visszafelé számolva a következő számoktól annyit, 
ahány hónapra esik a születési hónap februártól (Tigris havától): 1, 4, 7 évi Ki-szám esetén 8-tól; 2, 5, 8 évi Ki-szám 

esetén 2-től; 3, 6, 9 évi Ki-szám esetén 5-től számolva vissza.  

Példa: ha az évi Ki szám 1-es, és az illető október 2-án született, akkor a 7-et kell visszaszámolni 8-tól, mert október 2-

án még a hetedik szoláris hónap (szeptember, Kakas) tart – így a havi Ki-szám  8-7 = 1.  

C. A harmadik Ki-szám meghatározását érdemes sorsfejtővel elvégeztetni. 

Luoshu Trend: a Luoshu-négyzet középpontjában szereplő minőségek az adott időszakban központi 
jelentőségűek.  

Fordított Loushu-tengely: Olyan tengely, amelyen az egyik minőség saját Termével szemközti Teremben található 
(kizökkent állapotban), míg a másik oldalán 2-es, 8-as vagy 5-ös kap helyet (veszeglő állapotban). E tengelyen 
szereplő minőségek visszás, zavaros, váratlan körülményeket jelölhetnek; jelzi, hogy a dolgok ezek vonatkozásában 
nem feltétlenül azok, amiknek elsőre látszanak! 

Az évi Luoshu Trendről és az évi fordított Luoshu-tengelyről itt lehet még olvasni magyar nyelven:  
http://osvalo-eletmod-tanacsadas.hu/9-csillag-ki-altalanos-elorejelzes-2015-szeptembere/ 

Részletesebb személyiségjellemzéshez, évi vagy havi hatásokat kiértékelő tanácsadáshoz e szempontok szerint 
lehet jelentkezni a fentebb közölt email címen:  
http://osvalo-eletmod-tanacsadas.hu/szolgaltatasok/#eg_szolgaltatas 

 

  



Alapelvek  
• A Luoshu nem hazudik, annak mutatja a dolgokat, amik. Saját olvasatunk azonban torzíthat az értelmezésén. 

• A minőségek (csillagok) csak azt hozhatják elő belőlünk, ami eleve bennünk rejlett – se többet, se kevesebbet. 

• Minden változást, minden hatást megélhetünk jól és rosszul, de a hatások önmagukban nem jók vagy rosszak. 
Ebbe beleértendő a legtöbb szakirodalomban „rettegettként” ábrázolt Sárga 5-ös, illetve a legtöbb 
szakirodalomból hiányzó, de elengedhetetlenül fontos fordított Luoshu-tengely „kizökkent” és „veszteglő” 
minőségének hatása is. Ezekből is kihozható a jó, ha megfelelő nyitottsággal és tudatossággal állunk hozzájuk. 

• A 9 Csillag Ki napévekkel és szoláris hónapokkal (napévszakaszokkal) számol, nem holdnaptárral. 

• A személyes Ki-számok meghatározása nemtől független, egyetemes. Azonos napévben született nők és 
férfiak Ki-száma megegyezik. 

• A Ki-szám nem Gua-szám, amit egyes Feng Shui módszerekben használnak. 

• A Ki-szám pusztán az ember bizonyos jellemzőit tükrözi, nem a teljes egyént; mindenki egyedi és 
megismételhetetlen, önálló, tudatos, elevenen élő emberi lény, nem valami szimbólum vagy szám. 

• Ezeket az előrejelzéseket érdemes inkább figyelmet és tudatosságot felébresztő irányadóul, lelkesítő 
ihletforrásul fogadni, nem pedig baljós előjelként, félelmet keltő intésként. Minden leírt hatás csak egy 
lehetőség, nem több. Megvalósulásához emberi döntések és helyi körülmények is szükségesek. Amikor jelen 
vagyunk a pillanatban, összhangba kerülünk a Luoshu-mintázatával, így a minőségek hatásai jótékonyak, saját 
alapvető jóságunk megnyilvánulásai. Amikor figyelmünk szétszórt, amikor elzárkózunk a lehetőségek elől, 
kizökkenhetünk ebből az összhangból és a minőségek megnyilvánulása zavarodottá válhat. 

• A piros vonalak a fordított Luoshu-tengelyeket, a keretezett számok a veszteglő minőségeket, a sárga mezők 
pedig a Sárga 5-ös előfordulását jelölik. 
 

Fehér 1-es (születési napévek: 2008, 1999, 1990, 1981, 1972, 1963 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapban a fordított Luoshu-tengely kizökkent oldalán található az 1-es minőség, így 
törekvéseinél a várttal, a szokásossal ellenkező kimenetel is előfordulhat. Érdemes a szokásosnál jobban 
odafigyelni, milyen vállalkozásokba fognak, hova utazik, kikkel találkozik. Leginkább a szavai és megnyilvánulásai 
folytán kerülhet váratlan, szokatlan, esetleg visszás helyzetbe: pletykák, rágalmak, félreértések kereszttüzébe 
kerülhet, ellenőrizetlen hírek áldozatává (vagy terjesztőjévé) válhat stb.  

Szemközt, a saját termében a 8-as azt jelzi, hogy sorsfordító változások (régi hidak felégetése8, tömeges2 
forradalom8, házból2 elköltözés8, javak2 átruházása8) elé nézhet, valamilyen veszteség1, víz1, vegyszer1 (pl. szájon7 
át elfogyasztott, vérre1, vékonybélre9, emésztőszervekre8 ható ételmérgezés2-1) okán.  

Lelkesítő tényezők: Ugyan hajlamosabb zavaros helyzetekbe keveredni ilyenkor az egyén, ám ha tudatában van 
érzelmeinek, cselekedeteinek és a környezetének, akkor akár ő maga is meglepő megnyilvánulással élve fordíthat 
egy helyzet alakulásán, egy elsőre veszettnek látszó ügyben érhet el váratlan sikereket. Érdemes többször 
nekirugaszkodni. Tudatos jelenléttel a támogatások2, ellátmány2, javak2 vagy örökség8 hiánya1, elvesztése1 kapcsán 
emelhet szót7, világíthat9 rá kijelentéseivel7 olyan összefüggésekre, amelyek előnyösen fordíthatnak egy 
kilátástalannak tűnő helyzeten. 

Az évi 1-eshez a 4-es látogat e hónapban, ami arra utal, hogy kaphat valamilyen szerződést, levelet, üzenetet, 
aminek hatására gyökeres5 fordulat8 következhet be az életében (valószínűleg kedvezően, vagy legalábbis egy új 
kezdetettel3, új lendületvétellel3 járva). Persze, mint idén minden ilyesminél (az évi fordított Luoshu-tengely miatt), 
fontos ellenőrizni az üzenet hitelességét (álhír/megtévesztés4r is lehet, főleg, ha csak szóbeli7 jellegű), az adatok 
helyességét, érvényességét, pontosítani a részleteket, illetve szükség esetén a feltételeket. 

Fekete 2-es (születési napévek: 2007, 1998, 1989, 1980, 1971, 1962 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapban (és egész évben is) a fordított Luoshu-tengely veszteglő oldalán található az 
2-es minőség. Úgy érezheti egész évben, hogy alig jut előre, várakozni kényszerül, nem sok minden történik vele 
vagy épp hajlamos sokat tétlenkedni, késlekedni, kísérletei meghiúsulhatnak, törekvéseik megrekedhetnek, 



akadályozódhatnak. Ez az érzés e hónapban két ízben is érvényesülhet, ráadául a havi Sárga 5-ös is látogatást tesz 
az évi 2-esnél, így súlyosabbnak, leküzdhetetlennek tűnhetnek ezek a körülmények. Mindkét eseben érinti a 7-est, 
így leginkább fizetéssel7, pénzbeli7 örökséggel8, pénzügyi7 szerződésekkel4 (pl. bankszámla nyitás, hiteligénylés, 
bérajánlat, béremelés, befektetések stb.) kapcsolatos lehet ez a helyzet, ami hazánkban jó eséélyel összefüggésben 
állhat akár a brókerbotrányok miatt késő kifizetésekkel, a bankok kivonulásával, visszás földpályázatokkal, 
átláthatatlan adózási és gazdasági változásokkal, vagy pusztán a szokásos körülményes ügyintézéssel is.  

A havi 2-es az 1-es Teremben található, így veszteség érheti, eleshet lehetőségektől az akadályozott mozgástere, 
késlekedések következtében, esetleg csapdába eshet a 8-as minőséghez fűződő dolgok kapcsán (pl. ágyhoz8 lehet 
kötve, régi helyéről nem jut új helyére; nehezen tudja eladni az ingatlanját, tulajdonát; nem fizet a biztosító; 
nehezen jut eredményre egy vizsgálat/nyomozás; megreked élet és halál között).  

Havas/gleccseres1 hegyvidéken8, tengeri1 zátonyok8 közelében, barlangokban járjon fokozott körültekintéssel, 
mert a Luoshu mintázat azt jelzi, hogy a 2-es Ki-számú emberek eltévedhetnek1, elveszhetnek1, hajóikkal7 
elsüllyedhetnek1 (nem személyes viszonylatban ez arra is utal, hogy tömeges2 hajóbalesetek7-1 következhetnek be). 

Lelkesítő tényezők: Ugyanakkor ez nem szükségszerűen kényszerű, tétlen ez a várakozás, nem feltétlenül 
megdermedt állapotként tekinthetünk erre a mintázatra: a mozdulatlanság lehetőséget adhat a helyzet 
áttekintésére, a lépések alaposabb átgondolására, megtervezésére, amikre mozgás, tevékenykedés közben esetleg 
kevesebb figyelmet szentelnénk. A 2-es Terembe a havi 3-as látogat a 9-essel szemben: az éberségnek3, 
újdonságnak3, előrelátásnak3/9, figyelmességnek9 komoly szerepe lehet a dolgok alakulásában. Tudatossággal, kellő 
figyelemmel felismerhető a zavarodott, válságos, kilátástalannak látszó helyzetben is a józan lehetőség. Ha 
hajlandó bizalommal viszonyulni a helyzetben részt vevők – beleértve természetesen saját magát is – alapvető 
jósága iránt, akkor tiszta, bölcs döntés születhet. A felismerésekhez nem szükséges mozgásban lenni, ugyanakkor 
felébresztő3, megvilágító9 erejüknél fogva felismerhető, hogy a korlátozott keretek között merre is lehet elindulni3, 
mely találkozások9 vihetnek lassanként előbbre3. 

Jáde 3-as (születési napévek: 2006, 1997, 1988, 1979, 1970, 1961 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapban a 6-os látogat az évi 3-ashoz: az év során tapasztalható gyökeres változások 
(ti. hogy szinte minden esemény, hatás az egyén felé irányul, megnyilvánulásai központi szerepet kapnak; vagy épp 
teljesen a háttérbe húzódik, nem talál kapcsolatot semmivel) most törvényi, irányítói vagy katonai kihívásokat 
hozhatnak: vezetők, főnökök, idős férfiak, bírók látogathatnak az egyénhez; előléptetést, kinevezést kaphat, amivel 
kiterjedtebb felelősségi kör is jár. Érdemes a szokottnál körültekintőbben közlekedni akár gyalog (különösen 
zebrán, vasúti átkelőknél, alagutakban, lámpáknál, építkezési területeknél)5, akár járművel, mert közúti balesetek 
lehetőségét is hordozza e mintázat. Mindazonáltal ez nem bizonyosság, pusztán lehetőség – de a figyelmesség és 
tudati felkészültség oltalmazó lehet a bajban! 

Lelkesítő tényezők: Havi minőségként 2-es Terembe kerül a 3-as, ami viszonylag lassú történésekkel, egy mélypont, 
veszteségek utáni felépüléssel, erőgyűjtéssel, (újra)alapozással, takarékoskodással, tervezgetéssel, tanulással járó 
lehetőségeket hordoz a évi 9-eshez társítható dolgokkal összefüggésben (pl. hírnév, nyilvános kapcsolatok kiépítése; 
visszatérés, színrelépés megtervezése; felkészülés a szereplésre/előadásra; szellemi tanítások megértése; találkozás 
a rég látott házastárssal, családdal, tanítóval; táplálkozást érintő életmódváltás, tisztítókúrák stb.).  

Fontos, sorsfordító5 erejű írásos1 szerződéseket4 kaphat vagy épp jelentős5 leveleket, üzeneteket, okmányokat4 
veszíthet el1 – érdemes odafigyelni felszerelésére, vagyontárgyaira, meggondoltan, előrelátóan kötni megállapodásokat, 
különösen a cégével, az apjával, a kormánnyal, a katonasággal kapcsolatban (ld. havi Luoshu Trend). A 2-esnél leírt 
figyelem, előrelátás és tudatosság kiemelt szerepe itt is érvényes.  

Továbbá végre fény derülhet9 számára addig homályos, tisztázatlan részletekre a vezetőségtől, kormányzattól6 
érkező támogatással2, rendszeresen fogyasztott ételek2 minőségével9, gépkocsi6 üzemanyagával9 kapcsolatban – 
ezek terén éredemes komolyabban odafigyelni a jelekre, mielőbb utánanézni, ellenőrzést végezni, így az esetleges 
veszélyforrások, kezelést igénylő állapotok időben feltárhatóak.  

Megjegyzendő, hogy a Luoshu csak a lehetőségeket mutat – az események megvalósulásához helyi 
körülmények és emberi döntések, tettek is szükségesek. 



Zöld 4-es (születési napévek: 2005, 1996, 1987, 1978, 1969, 1960 stb.) 
Kihívások / feladatok: Az évi kizökkent helyzete e hónapban jelentős5 pénzügyi7 változásokkal járhat. Fontos 
elvárások nélkül nézzen e hónapban a pénzügyei elé, mert így egfeljebb kellemesen csalódik. Nem várt vagyont 
kaphat, elvárt vagyont elveszíthet – egyszerűen fogalmazva akár így is értelmezhető ez a mintázat. A visszás helyzet 
miatt érdemes odafigyelni a bérszerződésekre, utalásokra, adózásokra, hogy minden megfelelően van-e jegyezve, 
fizetve. Rablás is előfordulhat, különösen járműben, így taxiban, buszon fokozottan ügyeljenek az értékeikre, ne 
hagyjanak el vagy őrizetlenül értékeket, fontos iratokat. Ugyanez a mintázat más értelmezésben pénzügyi 
visszásságokat jelölhet vállalati/kormányzati téren (akár sikkasztást, lopást, vagyoni bűnözést, de akár egy egyszerű 
félrekönyvelést, adattévesztést is), így fontos, hogy állami megrendeléseknél, céges könyveléseknél felelősen járjanak 
el. Nem szabad megszokásokra és korábbi bevált tapasztalatokra hagyatkozni, a jelenben a jelent szem előtt tartva 
lehet helyesen cselekedni. Korábban más mintázat volt érvényes, most akár egy akaratlanul félreírt adatot is 
adócsalásnak minősíthet a hatóság a fordított tengely miatt, mindegy, hogy korábban esetleg ugyanúgy tévesztettek, 
mégsem lett baj belőle.  

Lelkesítő tényezők: Új, meghatározó irányt vehet az élete, viszonylagos fellendülés következhet az egész évben 
tapasztalt viszontagságok után (vagy mellett). Ha az előző hónapokban betegeskedett, most határozottan 
megindulhat a gyógyulás útján (de azért még fontos, hogy gondosan tartsa be gyógyásza javaslatait, fokozatosan 
terhelje magát, ne siessen el semmit, gyakoroljon türelmet). Ha az előző hónapokban halogatott egy fontos döntést 
vagy épp várt valami jelentőségteljes fordulatra, most végre megtörténik a változás, illetve elhatározásra juthat, 
elindulhat választott útján. Mélyen1 magába nézve, igaz lényébe1 vetett hittel1 tanácsos haladnia, elismerve saját és 
mások eredendő5 értékeit7. Mindeközben fontos felkészülnie tudatilag arra, hogy bármit5 is hoz a helyzet, azzal 
képes lesz dolgozni, nyitottan tud hozzáállni a kihívásokhoz, képes lesz alkalmazkodni, változtatni, megőrizni 
önmagát, rálelni a megfelelő szavakra7, kifejezőeszközökre7.  

Sárga 5-ös (születési napévek: 2004, 1995, 1986, 1977, 1968, 1959 stb.) 
Érdemes elolvasni még a 2-esnél (ha férfi), illetve a 8-asnál (ha nő) írtakat is. 

Kihívások / feladatok: A beindult folyamatok felügyelete túlzottan is marasztalhatja, lekötheti egyéb ügyeitől. 
Érdemes türelemmel lennie, kihasználni az időt arra, hogy alaposabban, minden ízében megismerje azt, amire 
vállalkozott, hiszen csak így kerülhet tisztába azzal, hogy ki/mi is ő valójában ebben a folyamatban, így lehet képes 
időben és megfelelően változtatni egy váratlan helyzetben. Nyelvi, ügyintézési, esetleg kapcsolattartási 
akadályokat8 tapasztalhat (táv)közlés7 vagy utazás4 terén, így érdemes körültekintően felkészülnie arra, hogyan 
értetheti meg magát váratlan helyzetben, amikor nem feltétlenül állnak rendelkezésére megszokott támaszai, 
kifejezési kellékei. Előfordulhat, hogy otthon marad valami fontos felszerelés, kellék, amit utazásra vitt volna 
magával vagy amit máshova szállítani kívánt – így útrakelés/járműre szállás előtt érdemes többször ellenőrizni, 
hogy minden szükséges rendelkezésre áll-e. Most igazán megmutathatja a világnak, hogy mire is képes a 
körülményektől függetlenül, leginkább önerejéből, mivel tud dolgozni itt és most, bármit is hozzon egy helyzet. 
Tudatosítsa magában, hogy képes a legrendkívülibb események kimenetelén is változtatni! 

Lelkesítő tényezők: Az év előző időszakaiban, különösen az előző hónapban nagy lendülettel beindított 
vállalkozások, fejlesztési folyamatok, célkitűzések megvalósításai most pályájukra kerülnek, érzékelhető növekedés, 
haladás, terjeszkedés várható. E folyamatok jellemzően pénzügyekkel, utazással, szállítással, távközléssel, digitális 
technológiákkal, hírnév és vagyon szerzésével kapcsolatosak. Az egyán által küldött üzenetek messzebbre érhetnek, 
mint várta, olyanok is értesülhetnek róla – leginkább szóbeli híradásból –, akikre nem is számított. Persze az is 
előfordulhat, hogy olyanhoz jut el a hír, akinek nem szánta, így fontos a figyelmes közlés, átgondolt és tudatos 
megnyilvánulás. A jelen helyzetre és közönségére figyelve képes lehet szokatlan, újszerű előadásokat tartani. 

Fehér 6-os (születési napévek: 2003, 1994, 1985, 1976, 1967, 1958 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapban a 6-os a Luoshu négyzet közepén található, így az, akinek ilyen Ki-száma van, 
az események középpontjába kerülhet vagy épp teljesen háttérbe húzódhat az események forgatagából. Az előbbi 



esetnél fontos, hogy megtanulja, miként birkózhat meg a rázúduló feladatokkal, igényekkel, felkészüljön a gyors, 
hatékony döntéshozatalra lényeges kérdésekben. Az utóbbi esetnél fontos, hogy kihasználja az időt arra, hogy 
önmagába tekintsen és átértékelje a korábbi időszakok ívét (honnan jött, hol és hová tart), lényeges kérdésekben 
hozzon meg döntést, abban, hogy vajon az-e a feladata, hogy gyökeresen átalakítsa céljait, hozzáállását, vagy hogy a 
bírálatok, viszontagságok ellenére hűen kitartson elvei, álláspontja mellett. A több Ki-számnál említett 
figyelmesség, körültekintés, előrelátó hozzáállás számára is érvényes, mert a havi 9-es a 6-oshoz látogat; egy 
közvetlen, személyes találkozás, a dolgok elébe menés, proaktivitás sokszor igen hatásosan rávilágíthat a lényegre, 
felfedheti a rejtett buktatókat, őszintén tisztázhatja mások szerepét az eseményekben. Egy jó vezető ismérve az, 
hogy elfogultság és előítéletek nélkül mindenkire tekintettel van. 

Lelkesítő tényezők: Sorsfordító, forradalmi felismerésekben, felfedezésekben, találkozásokban lehet része, ha 
mélyen önmagába tekint, vagy akár az események nagy forgatagában való helytállása során. Meghatározó 
jelentőséggel bírhatnak ezek a további időszakokra nézve, új irányokat jelölhetnek ki számára. Érdemes kihasználni 
az időszakot szellemi gyakorlatokhoz, önvizsgálatra, benső munkára, gyökeres életmódváltásra (különösen a 
táplálkozás, otthon és a kezdeményezéshez való hozzáállása terén), mert valóságos újjászületésben lehet része. 
Visszatekintve láthatja, hogy honnan érkezett, tudatosíthatja elidegeníthetetlen értékeit, bizalomra lelhet a saját 
tehetségében, nyitottan és derűlátóan tekinthet a jövőbe. Amennyiben a következő hónapban hivatásbeli 
előmenetelre vágyik, akkor az új unkakört, új állást, új bért most érdemes megpályáznia, új vállalkozás indításába 
most érdemes belevágnia. Ha elutasítják, ne adja fel, tekintsen előbbre, nézzen a színfalak mögé, és kísérelje meg más 
oldalról, új eszközökkel, új közösségben elérni célját! 

Piros 7-es (születési napévek: 2002, 1993, 1984, 1975, 1966, 1957 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapban a 7-es Ki-szám két fordított Luoshu-tengelyen is megtalálható, ráadásul e 
hónapban a havi 5-össel szemben – jelentős zavarokra számíthat, komoly akadályokra számíthat. Jellemzően 
utazással4 vagy kisgyermekekkel4 (akár anyaként2, akár tanárként2) kapcsolatos bonyodalmakat, kavarodásokat, 
visszásságokat jelezhet ez. Gyermekfelügyelés esetén érdemes fokozottabb figyelemmel eljárni, s ha egyedül 
soknak érzik a feladatot, akkor tanácsos valaki más segítségét, közreműködését is kérni (pl. egy 3-as vagy 9-es Ki-
számúét). Így az esetleges váratlan, szokatlan helyzeteket, a gyerekek kiszámíthatatlan viselkedését együtt 
hatékonyabban kezelhetik.  
Előfordulhat, hogy az egyén támogatását kérik, majd visszaélnek vele vagy félresiklik a dolog (pl. rossz feltételekkel 
kötött szerződés, félreértett tájékoztatás, túlságosan merev szabályrendszer miatt). Hasonlóképpen érdemes 
felkészülni arra, hogy az eltervezett teendők vagy tanulmányok másképpen alakulnak, mint várták. Jellemzőek 
lehetnek a veszteségek, felszínre került kényes titkok, leleplezett hiányosságok, hazugságok a 
szükségletek/támogatás/ellátmány terén (pl. a megrendelők/ügyfelek beígérnek valamit egy szívességért, feladat 
teljesítéséért cserébe, aztán hiány miatt nem tudják teljesíteni az egyén felé, elmarad a viszonzás). Fontos, hogy 
ilyenekkel is számoljon és előrelátóan, több lépéssel előre tekintve vészterveket, bizonsági intézkedéseket hozzon 
az egyén, nehogy feleslegesen túldolgozza magát. Illetve tartsa magát az elveihez, erkölcsileg példát mutasson, ne 
hagyja, hogy a visszás körülmények kiforgassák önmagából. 

Lelkesítő tényezők: Számos feladatot kaphat, váratlanul felvehetik egy olyan állásba, megkaphatja azt a pozíciót, 
amiről már lemondott. Az emberek megbíznak a döntéseiben, s ez nagy felelősséget kíván, de fegyelmezettsége, 
vezetői elhivatottsága, rátermett feladatvállalása olyan kapuk nyithat meg, amiket nem is remélt. Figyelmes, 
rugalmasan alkalmazkodó, ugyanakkor az egész képet szem előtt tartó, lelkiismeretes hozzáállással megőrizheti 
hidegvérét, kezében tarthatja az irányítást a váratlan helyzetekben is. Bátran szembenéz a kudarc lehetőségével, 
elfogadja a szükséges veszteségeket, mégsem adja fel, céltudatosságával kitarthat a viszontagságos körülmények 
között is, végül olyan eredményeket valósíthat meg, amelyekre senki sem számított. Teljes körű változást idézhet elő 
bölcs lépéseivel.  



Ahogy Szun-cénél (孫子 Sun Zi) olvasható: „a bölcs megfontoltsága mindig összeköti egymással az előnyt és a hátrányt. 

Ha az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk a hátrányokat is, akkor vállalkozásaink sikerében megbízhatunk; s ha a 

hátrányokhoz mindig hozzászámítjuk az előnyöket is, akkor minden szerencsétlenséget el tudunk hárítani”. 

Fehér 8-as (születési napévek: 2001, 1992, 1983, 1974, 1965, 1956 stb.) 
Kihívások / feladatok: E hónapan a hírnév, hitelesség és megbecsülés kivívása lehet a feladat, fontossá válhat 
helyrehozni a csorbákat, leróni az adósságokat, régóta érlelődő elismertségre szert tenni. Érdemes takarékoskodni 
a pénzzel, hogy váratlan kiadásokra is juthasson belőle. Mivel a Sárga 5-öshöz látogat a havi 8-as, így hajlamossá 
válhat az egyén yang szélsőségre: heves, nyugtalan, türelmetlen, sietős magatartásra. Előfordulhat, hogy nem 
részesül valami várt támogatásban vagy kielégítetlen szükségletei akadályozzák haladását. Fontos, hogy hagyjon 
időt a dolgoknak, pihenjen eleget, lazítson makacs hozzáállásán, szemlélődjön inkább, mint pusztán akaratával 
törjön utat céljai felé. Előfordulhat, hogy mások megelőzik bizonyos megvalósításokban, tanulmányokban. Fontos, 
hogy versengés és félelmek sürgette tettek helyett felismerje: a saját ütemében, saját alkotási, önkifejezési 
folyamatára összpontosítva érdemes haladnia, önmagához mérnie a teljesítményét. Így képes lehet valami egyedit 
és időtállót alkotni, nem csupán egy hullámot meglovagolni, majd később ellaposodni a hullámmal együtt. 
Társasága komolyan átalakulhat e hónapban, leginkább távozhatnak barátok, ismerősök – némelyik nehéz búcsú 
lehet, némelyik pedig szükségszerű. 

Lelkesítő tényezők: A jó hírnév anyagi előnyökkel járhat, vagy csak simán egy régóta esedékes juttatást kaphat meg.  
Kifejezőkészséget is elősegíti, sokakhoz elérhet, remek előadásokat, beszédeket, bemutatókat tarthat e hónapban 
fontos témákban, tudatosságra hívhatja fel a figyelmet, ösztönözhet másokat. Ugyanakkor fontos megválogatnia a 
szavait, kifejezésmódját, nehogy félreérthető legyen – különösen ha felvételről, írásban vagy távolról közli szavait. 
Élvezheti végre az elmúlt időszakok gyümölcsét, amik nagy változást hozhatnak az egyén életébe, régóta húzódó 
dolgokat sikerülhet végre megoldania. 

Bíbor 9-es (születési napévek: 2000, 1991, 1982, 1973, 1964, 1955 stb.) 
Kihívások / feladatok: Mind az évi, mind a havi 9-es ugyanazon Luoshu-tengelyen található, mondhatni 
szerencsésen, mert nem fordított tengely, így a visszás körülmények nem zavarják meg a kihívások vállalását, a 
sorsfeladatok teljesítését. Ugyanakkor a 8-as Terem, ahova a havi 9-es kerül egy igen erőteljes feladatot ró az 
egyénre: egy kaput jelent a régiből az újba, amelyen akkor léphet át sikeresen, ha lezárja a régi ügyeit és megnyílik 
az új lehetőségek felé. E hónapban tehát fontos szembenézni a múltjával, önmagával, elszámolni a tettekkel és 
teendőkkel, rendezni a megoldatlan ügyeket, megszabadulni mindattól, aminek nincs helye a későbbiekben. Ez 
együtt járhat a közmondásos „régi hidak felégetésével”, forradalmi változásokkal, lecserélődésekkel, költözéssel, 
világnézetbeli/hitbéli váltással, kapcsolatok gyökeres átalakulásával. Ahogy most dönt, az kihatással lesz a jövőre, a 
következő 9 hónapra – így érdemes alapossággal8, kitartással6, előrelátással3 és őszintén szembenézni9 a dolgokkal. 
Előfordulhat, hogy nagyon nehéz elengednie a dolgokat, elfogadnia a veszteségeket1, felismernie, hogy mi az ami 
valóban szükséges és mi az, ami csak illékony vágyból fakad. Emlékezzen: a lehulló levelek táplálják a talajt a fa 
gyökereinél, a veszteség és a növekedés együtt teljes. A csillagok csak azt hizhatják ki belőlünk, ami eleve bennünk 
rejlik és azt vehetik el, ami felesleges – se többet, se kevesebbet. Bízzunk a Változásban! 

Lelkesítő tényezők: Állhatatosságot8, figyelmességet8 hozhat ez az időszak számára. Azzal, hogy visszatekint az 
eddigi tetteire, megbizonyosodhat arról, milyen helyzetben milyen döntés vezetett sikerhez, és mi az, ami még 
fejlesztendő. Ez tanulságokra, felismerésekre, előrelátásra sarkallhatja, hogy később már elkerülje ugyanazt a hibát, 
bölcsebben, felkészültebben, rátermettebben álljon egy helyzethez. Ehhez – önként vagy önkéntelenül – nagy 
változásra lehet szükség, számos szokásától szükséges megszabadulnia, megnyílnia olyan lehetőségek felé, amiket 
eddig nem biztos, hogy észrevett. Lényének azon oldalához kerülhet közelebb, amiket eddig nehezen fogadott el, nem 
szeretett annyira – e hónapban könnyebben beláthatja, hogy ez szükséges velejárója a fejlődésnek. Azzal, hogy 
szembenéz önmagával, alaposabban megismerheti saját természetét, különösen a szükségleteit2, igényeit2, saját 
elidegeníthetetlen értékeit2. Felismerheti, hogy minden amire valóban szüksége van, azzal már eleve rendelkezik. 


