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Valentin napra - szeretettel:  

  

A nők szeretnek ölelkezni. Legszívesebben  

megölelnének mindent, ami él és mozog. 

Kevin Leman 

 

 

 

 

 

  
 

A női lélek olyan keresztrejtvény, 

ahol a jó válaszhoz kevés a rubrika.                                           

Bödőcs Tibor 

 

 

A jó lányok a mennybe mennek, a rosszak külföldi luxusútra. 😊 
Moldova György 

 

A férfi addig él, míg kíván. A nő, amíg kívánják. A férfi 

jutalma a nő. A nő jutalma a tudat, hogy ő a jutalom. 

 

Zsótér Laura 

Részlet: Csak Te                                  

 

Kell a Föld, hogy legyen élet, 

Kell a Nap, hogy legyenek fények, 

Kell a határ, hogy ne legyen végtelen, 

S kellesz Te, hogy boldog legyen az életem! 
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Varjú Zoltán                                                                 

részlet: Még most is... 

 

Még most is ég, szép szemedben a tűz, 

érzem, ahogy lángja engem körbe ér... 

Érzem szerelmed, minden bánatot elűz, 

éhes ajkad ízében a vágy, szív és vér. 

 

Még most is izzik a lelkedben a parázs, 

érzem, ahogy melege belém karol... 

Érzem szerelmed, bennem élő varázs, 

delej-szikrát szór, zsigereimbe hatol. 

 

Ugye tudod, amit 

tudnod kell? Amit 

naponta többször 

mondok el, de 

nemcsak mondom, 

úgy is érzek.  

Nagyon Szeretlek 

Téged! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

„Éld meg ezt a pillanatot, éld  

meg teljesen!” 😊 Osho 
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Aranyosi Ervin: Elbújni egy ölelésben 

Elbújnék most egy ölelésben, 

a karjaidban béke van! 

Áldott a perc, áldott az óra, 

s a lelkem, érzem, védve van! 

Kizárhatom a külvilágot, 

és csak mi ketten létezünk! 

Azt kapjuk, mire szívünk vágyott, 

amire folyton éhezünk! 

Az összebújós, meleg csendben 

megszépül az is, ami fáj! 

Nem számít semmi! Minden rendben, 

tűnik a külső, zord muszáj! 

A lelkünk mézként egybeolvad, 

nem bántanak a tegnapok. 

Feltöltődünk energiával, 

lelkemből adok és kapok! 

A fájdalmakat csillapítjuk, 

elillan minden félelem, 

elbújunk ketten a világtól, 

s a végtelenbe lépsz velem! 

No lám, hogy nő szeretet-burkunk, 

elérünk kézzel csillagot. 

Nincs kezdőpontunk és nincs végünk, 

nincsen “te vagy”, nincs “én vagyok”! 

Az érzés eggyé forraszt minket, 

s a lelkünk boldogan lebeg, 

rácsodálkozunk önvalónkra, 

ahogy egy révedő gyerek. 
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De jó, hogy benned megtaláltam, 

lelkemnek hiányzó felét, 

s mit én őriztem, felkínáltam, 

legyen hát teljesebb a lét! 

Talán mindig így kéne lennünk, 

kizárva mindazt, ami bánt, 

megélnénk együtt – mosolyogva – 

az élet szebbik oldalát. 

Elveszhetnénk a végtelenben, 

de mindig fognám két kezed, 

elbújhatnánk egy ölelésben, 

s a boldogság megérkezett! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

szammisztika-boldogan.hu 

Egy kis számmisztika 😊 
 

1.  

Számold ki az 1 jegyű Életfeladat számodat. 
 

Egyesével add össze a születési dátumod számait, aztán redukáld 1 jegyű 
számmá az eredményt. Pl. 1988.11.28=1+9+8+8+1+1+2+8=38=11  

és 1+1=2 
Pl. 1970.10.03= 1+9+7+0+1+0+0+3=21=3 

A 2000-es éveket 20-nak számoljuk, a 2003-at 23-nak és így tovább. 
Pl. 2001. 01.15=20+0+1+0+1+1+5=28=2+8=10=1 

A Mesterszámokkal most nem foglalkozunk: 11,22,33 
 

2.  
Nézd meg a számok jelentését. 

Dan Millman írásából: 
 
 

„1: kreativitás és önbizalom 
Ez a fajta energia – ha semmi nem korlátozza áramlását – természetes módon 
áramlik a kreatív törekvésekbe. Mivel bővelkednek ebben az energiában, az 
1-esek képesek arra, hogy bármilyen törekvésükben kreatív módon 
nyilvánuljanak meg; ám ezen áradó folyóhoz hasonlatos energiának 
mozgásra és kifejeződésre van szüksége, és ha nem terelik megfelelő 
mederbe, pusztító erőként is megnyilvánulhat. 
 
2: együttműködés és egyensúly 
A 2-esek energiájuk révén az erő, a támogatás és az együttműködő szolgálat 
kútfőivé válhatnak. Ehhez azonban először fel kell ismerniük saját 
korlátaikat, és hogy meddig terjed a felelősségük, különben hajlamosak arra, 
hogy először túlvállalják magukat, aztán pedig visszahúzódjanak. Kerülniük 
kell a túlzásba vitt szolgaiságot, amelynek következtében neheztelés, 
megbántottság és ellenállás alakulhat ki bennük. 
 
3: önkifejezés és érzékenység 
A 3-asoknak életfeladatuk beteljesítése során konstruktív érzelmi 
megnyilvánulásokkal kell hozzájárulniuk a világ fejlődéséhez, és ehhez arra 
van szükség, hogy a lehető legközvetlenebb, leginkább pozitív és 
legőszintébb módon osszák meg embertársaikkal érzéseiket és ötleteiket. 
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Ehhez meg kell találniuk az érzékenységüknek és önkifejezésüknek 
leginkább megfelelő formát, hogy ne bánatot, hanem örömöt és 
lelkesültséget váltsanak ki társaikból.  
 
4: stabilitás és fejlődés 
Ha házat vagy bármi mást építünk, először is stabil alapokra van szükség. Ezt 
a tényt a 4-eseknek is fel kell ismerniük, és rá kell ébredniük, hogy az 
alapozást türelmes, lépésről lépésre haladó fejlődés követi a céljaik 
megvalósítása felé vezető úton. Ha az erőt a rugalmassággal, az elemzést 
pedig az intuícióval ötvözik, bármit képesek lesznek elérni.  
 
5: szabadság és önfegyelem 
Az 5-ös szám által képviselt energiákkal bíró reneszánsz emberek sokféle 
közvetlen, illetve „pótélmény” által törekszenek a szabadságra. Ez néha azt is 
eredményezheti, hogy túl sokat vállalnak magukra. Az 5-ösök azért születtek 
e világra, hogy az önfegyelem és a koncentráció által igazán mély 
tapasztalatokat szerezzenek. Amíg meg nem lelik belső szabadságukat, 
hajlamosak arra, hogy ide-oda ingadozzanak a végletes függés és a végletes 
függetlenség állapota között.  
 
6: ideák és elfogadás 
A 6-os energiáival munkálkodó emberek esetében a szépségről, a tisztaságról 
és a magasabb rendű eszményképekről alkotott látomásaikat megronthatják 
az önmagukról, másokról és a világról alkotott ítéleteik. Feladatuk abban 
rejlik, hogy mindenben és mindenkiben felismerjék a magasabb rendű, 
transzcendens tökéletességet, és magasztos eszmékre törekedjenek, 
miközben elfogadják önmagukat és embertársaikat jelenlegi állapotukban.  
 
7: bizalom és nyitottság 
A 7-es szám által képviselt energiákkal munkálkodó személyek éles elmével 
rendelkeznek, és képesek olvasni a sorok között. Örömüket lelik a 
természetben, a tengerben, a virágokban, a szélben és az ég szemlélésében. 
Az ő feladatuk az, hogy megtanuljanak kellőképpen bízni a bennük rejlő 
bölcsességben és szeretetben, a bennük munkálkodó szellemben, hogy 
előbújjanak rejtekükből, és nyíltan megosszák magukat embertársaikkal.  
 
8: jólét és hatalom 
A legtöbb 8-as vagy küzd a pénzért, hatalomért, a befolyásért, a tekintélyért 
és a hírnévért, vagy kényszeresen igyekszik mindezt elkerülni. E téren 
várnak rájuk a legnagyobb kihívások és a legnagyobb beteljesülések is. Azért 
születtek e világra, hogy tökélyre fejlesszék a jólét és a hatalom gyakorlását, 
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és saját céljaik helyett a magasabb rendű célok szolgálatába állítsák ezeket 
az eszközöket.  
 
9: teljesség és bölcsesség 
A 9-esek életfeladata a legnagyobb mértékű teljességet követeli meg – azt, 
hogy a magasabb rendű irányelvekhez igazodjanak, és a saját példájukkal 
ösztönözzék embertársaikat is. Természetes mélységük és karizmájuk révén 
gyakran kerülnek vezető pozícióba, ahol az őszinteség, a kiegyensúlyozottság 
és a bölcsesség mintaképéül, vagy ezek hiányában elrettentő például 
szolgálnak.”  

 

„Rendben vagyok én, és ez a helyzet. Igyekszem a lehető legjobbat kihozni belőle.” 
Dan Millman 

 
„Mindegyikünkben ott rejtőzik a hős, aki csak hívó szavunkra vár, hogy 

előléphessen.” Dan Millman 

 
„… hatalmunkban és felelősségünkben áll megválasztani, hogyan reagálunk a 

körülményeinkre – és ez a hatalmunk egész életünk során megmarad.” 
Dan Millman 

 
„Ha úgy döntünk, hogy kreatív energiáinkat, életigenlő módon nyilvánítjuk meg – 

beleértve ebbe a rendszeres, napi testedzést is -, megváltoztathatjuk az 
életünket.” Dan Millman 

 
 

Szeretettel: Vasadi Tímea 
kínai asztrológus 

vasadi.timea@freemail.hu 

http://szammisztika-boldogan.hu/ 
Egyéni képletedből sok minden kiderül még, 
ezért látogass el a honlapra és a Facebook 

oldalra.  
 

Illetve kérj EGYÉNI ELEMZÉST, hogy megértsd 
milyen életfeladatot terveztél magadnak és mik 

a megoldásaid hozzá. Lásd még tisztábban az életedet és értsd meg a 
miértéket, tudd meg a hogyanokat! :) 

 
Kérhetsz személyes éves előrejelzést, kérdés-válasz elemzést, párkapcsolati 

elemzést, nagy elemzést, mélyebb üzenetekkel, vagy időnként  
egyéni konzultációt. 

ÁLTALÁNOS ÉVES ELŐREJELZÉSEKET IS OLVASHATSZ A HONLAPON. 
 

2021 február 

http://szammisztika-boldogan.hu/
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