HIINA KALENDRI KOSMILINE KOOD
MINA
Peamised andmed
Sünnikuupäev (A.D.): 04.august 1961
Sugu:
mees
Hiina kalendri järgi arvutades:
Sünnikuupäev:
23.9.4659
Element:
metall
Polaarsus:
yin
Looma-aasta:
härg
Kosmiline kood:
398

Kosmiline kood
Kosmiline kood näitab ära inimesele sünniga kaasa antud iseloomujooned. Sünnihetke erinevate enregiate rütmid ja
kindel kombinatsioon ongi väljendatud kolmekohalise kosmilise koodina. See "segu" kandub üle inimesele
sünnihetkel, olles seega tema algseks energeetiliseks signatuuriks. Esimene number iseloomustab 45% inimese
isiksusest, teine nr. 30%, kolmas nr. 25%. Noortel (17-25a), kui arenevatel isiksustel on osamäärad erinevad: 1.nr30%, 2.nr 45% ja 3.nr 25%.
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Emotsionaalsed isiksused. Idealistid. Leidlikud aga veidi pinnapealsed - nad ei viitsi süveneda. Suuremeelsed ja
head. Armastavad ausust. Võivad saavutada varakult edu. Impulsiivsed, suure potensiaalenergiaga, mis aga
vahetevahel libiseb mööda külgi laiali. Nad on väga tundlikud, kui nende plaanid luhtuvad. Elus on nad abielu poolt,
aga jäävad alati iseseisvateks. Omaenda bossid ja neile ei meeldi töötada kollektiivis. Kui nad aga on kollektiivis,
siis nad on tavaliselt selle ühiidee loojad. Nõrkus: nad ei suuda raha koguda; tahavad hästi aega veeta ja on
helded.

Eredad, elurõõmsad. Täis ideid. Neil on üldtunnustatud hea maitse ja elavad heas ümbruses. Alustavad asju
paremini kui lõpetavad - entusiasm langeb. Elus on nad tugeva huumorimeelega ja tugeva šarmiga. Kõikidele
teistele näib, et neil läheb väga hästi, isegi kui ei lähe. Nad pidevalt üllatavad teisi. Nõrkus: nad ei oska kokku
hoida.

Tasakaalukad ja vastutustundlikud inimesed. Nad vajavad sugulaste abi ja armastust. Elus on nad metoodilised ja
ettevaatlikud. Natuke aeglased probleemide lahendajad. Aga lõpuks saavutavad täiuslikkuse. Kuna on
metoodilised, armastavad väljakutseid. Üldpildi armastajad. Neile meeldib täpselt avaldada oma mõtteid. Nende
ausus toob neile vahetevahel ebameeldivusi. Natuke kangekaelsed ja konservatiivsed. Sisemiselt väga-väga
tundlikud. Nende elus toimub pidev areng. Tippu jõuavad nad elu keskel. Rahaline olukord on neil korras, aga nad
ei näita seda välja.

Universaalne ruut
Universaalne ruut iseloomustab inimesele kaasasündinud andeid ja mõtlemisviisi. Ruudu iga maja ümber
tõmmatakse ring, vastav arv kordi, kui palju see sünnikuupäevas esineb. Universaalruudu erinevad vektorid
iseloomustavad vastava iseloomu või loomuliku ande tugevust inimeses - mida rohkem ringe vektoril esineb, seda
tugevamini see joon inimeses esil on.

mõtlemine

tegevus

jõud

Sünnikuupäev:
23.9.4659

intellekt

4

9

2

vaimsus

3

5

7

materjalism

8

1

6

RUUT

ISELOOM

V
V
V
V
V
V

Numbrite tähendus: kui nr. on esindatud (V), siis kehtib vastav anne/iseloom.
1 Materjaalselt kasutoov. Seisab jalgadel.
2 Kui intellekti rida puudub võib arukusest puudust olla
3 Kui puudub: võib kannatada stressi all
4 Tugev mõistus ja loogika
5 Intensiivsed emotsioonid. Tahtejõuline. Hea karakter
6 (1x/2x) Eriti loovad isiksused, aga nad ei usu endasse. Finantsid on korras.
7 Edu, intuitsioon, usk. Otsivad täiuslikkust.
8 Raha: mateeria ja mõtlemine koos.
9 Väga hea - maa ühineb taevaga. Täiuslikkus: idealism, humanism, ausus.

RAVIMID
Kui number puudub, mida teha, et harmoniseerida
Puuduv nr. Kanda värve
Element Hormoniseerimisvahendid
X
1 must, sinine
vesi
veeanum, akvaarium, purskkaev, tiik
2 kollane, pruun
maa
keraamika, kristallid, telliskivi, liiv
3 roheline
puu
puud, taimed, puitesemed
4 roheline
puu
puud, taimed, puitesemed
5 kollane, pruun
maa
keraamika, kristallid, telliskivi, liiv
6 valge
metall
metallsõrmused, käevõrud, mündid, ehted
X
7 valge
metall
metallsõrmused, käevõrud, mündid, ehted
X
8 kollane, pruun
maa
keraamika, kristallid, telliskivi, liiv
9 purpur-, roostepuna tuli
lambid, küünlad, kamin (tulekolle)

VÕIMED >> 2 eriliste võimete joont esineb
(head jooned) Alljärgnevalt on esitatud isiku positiivsed võimed. (maks. 8 joont)
Iseloom
Joon
456 Emotsionaalse tasakaalu joon. Hoolitsevad, abivalmid. Nooruses
tagasihoidlikud; lapsena pehmed ja rahulikud. Tundlikud, intuitiivsed.
492 Intellekti joon. Suurepärane mälu ja intellektuaalsed võimed. Aga
mõnbikord peavad end teistest kõrgemaks.

VAJAKA >> puudub
(nooled) Kui on tühjadest ruutudest nool, siis võivad esineda järgnevad vajakajäämised.
Võib olla selline
Tühi joon
Tühjade joonte tasakaalustamiseks tuleb nende numbrite ravimid kasutusele võtta.

PISIJOONED >> 1 pisijoont esineb
Need annavad lisainfot inimese iseloomu kohta.
Joon
Iseloom
39 Andrese ja Pearu' joon. Need inimesed tahavad vaielda iga asja üle
maailmas, raskematel juhtudel käia ka kohut.

Hiinlased uskusid, et kosmiline kood omab olulist mõju inimese isikuomaduste kujunemisele ja elukäigule. Samas tuleb arvestada, et
meie elukäiku mõjutavad ka mitmed muud tegurid, meie valikud, mille tulemiks on meie olemus antud hetkel. Seetõttu tuleb hiina
kalendrisse ja kosmilisse koodi suhtuda kui selle kultuuri teadmiste parimasse hinnangusse-ennustusse. Millise suuna võtab isiklik
loomus tegelikult - on meie otsustada.

