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A Boszi, aki mindezt varázspennájával lejegyezte: 
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Mindennapi mágiáink Mindennapi mágiáink Mindennapi mágiáink Mindennapi mágiáink ---- számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban    
 
 
Ha komolyabban szeretnél foglalkozni a számmisztikával, ha ezen rendszer szerint szeretnéd 
rendbe tenni az életed, ( a vállalkozásod, a kapcsolataidat…bármit)….akkor vannak bizonyos 
lépések amiket be kell tartanod a siker érdekében. 
Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő 
információkat. 

 

 
 

Először, és ez a legfontosabb tudnod kell, hogy az év, a hónap és a napok is lehetőségeket 
rejtenek. 
Az évszám, mindig a gondolatok megjelenítője…ez azt jelenti, hogy minden évszámhoz 
tartozik egy nagy energia rezgés, amit ha tudatosan kihasználsz és e szerint gondolkodsz 
egész évben, akkor sokkal nagyobb sikereket érhetsz el, mintha össze-vissza csaponganának a 
gondolataid. 
 
Minden évszám dátumát egyesével összeadjuk.  
Például 2013 = 2+0+1+3=6 
6-os év – a hatos szám rezgését kell kihasználni, erősíteni, e szerint kell gondolkodni az 
életed minden területén. A hatos jelenti a szeretet, szerelem és a szívbáli döntések fontosságát 
☺  
2014= 2+0+1+4= 7, 2015=8, 2016= 9, és így tovább… 
 
A hónap száma, az érzelmekre vonatkozó lehetőségeket mutatja. A január és a többi egy 
számjegyű hónap a saját számértékének rezgését viseli. 
A két számjegyből álló hónapokat összeadjuk és egy számjegyre redukáljuk 
 (pl december=12. hónap 1+2=3 ) 
Ez azt jelenti, hogy havonta van lehetőséged a régebbi és az új problémákat egy másik 
érzelmi energia lehetőségei szerint megvizsgálni, majd megoldani. 
 
A napok száma, a külvilág felé mutatott cselekedeteidet mutatja. A kétjegyű számokat itt is 
összeadjuk és egyjegyűként értelmezzük. ( pl. 31.-e  3+1=4 ) 
Tehát a nap száma konkrétan arra hívja fel a figyelmed, hogy a munkádat, a teendőidet, a 
napi, emberekkel töltött idődet –a nap rezgésszámát ismerve és kihasználva éld. 
 
Pl.: 2012. 12. 31. 
         5      3    4    ezeket az értékeket összeadva kapod meg a sorsút számot: 5+3+4=12 
                               … ha ezt is összeadod 1+2=3  megkapod a sorsszámot. 
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Tehát: sorsút szám: 12, a  sorsszám: 3 
(amikor a sorsút szám egyjegyű pl. 7 akkor a sorsszám is ugyan az lesz, vagyis 7 ) 
Sorsút szám : azt jelenti, hogy az a dolog,  gondolat, vagy cselekedet, amit az adott napon 
elindítasz, milyen utat jár be élete során. 
 
Sorsszám : azt mutatja, hogy az a dolog, gondolat, vagy cselekedet, (amit az adott napon 
indítottál) hogyan, miként teljesíti be a sorsát 
 
Igazából akkor számíthatsz nagy sikerekre, ha kihasználod a napok energiáit, és akkor 
cselekszel, amikor a saját erődön kívül meglovagolod az univerzum rezgéseit is. 
 
Pl. : 
2012. 01.27. 
   5     1    9       sorsút szám : 15    sorsszám : 6 
 
Mivel ez egy 6-os sorsszámú nap (szerelem és harmónia napja) és Te eldöntöd, hogy,  
szerelmet vallasz  levélben  Jóskapistának …és el is küldöd a levelet… 
De… 
….a többi rezgéssel nem foglalkozol ( egész nap nyúzod a macskát, vered a gyereked és 
szidod a főnököd) 
Mind ezek ellenére elérheted a szerelmet akár Jóskapistával, akár mással is….hiszen 
mindenki számára 6-os  sorsszámú nap van ! 
 
Viszont sokkal nagyobb a valószínűsége, ha gondolataidban változtatást fogalmazol meg 
Jóskapistával kapcsolatban (5) 
Érzelmeidben is a teremtő, tettek mezejére lépő szerelmetes asszonyt éled meg az adott 
pasival (1) 
Cselekedeteidben, pedig a mások segítésére és a feltétel nélküli szeretetre koncentrálsz  (9) 
Ebben az esetben (is) bejárod a 15-ös sorsutat  (a fejlődésed szempontjából elengedhetetlen. a 
jó és a rossz feldolgozása szerelmi téren (örülni és sírni) az elfojtott indulatok, vágyak  
felismerése és vállalása)  
Így beteljesíted a hatos sorsszámot, a szerelmet, ☺ a harmóniát, vagyis szívbéli döntést hozol. 
 
A másik esetben (macska, gyerek, főnök) is a 15-ös sors utat jártad be, az elfojtott indulatok, 
ki is törtek – csak fogalmad sincs mi miért történt. 
 
Magyarul: ha van egy célod, akkor a dátum összes rezgését (gondolat, érzelem, 
cselekedet) használd fel a saját sikered elérésére!! 
 Nem élheted az életedet –vak tyúk is talál szemet – alapon. 
 Ha csinálsz valamit, csináld rendesen ! 
Ez az ALAP ! 
 
Ha ezek után is a számmisztika „kipróbálása mellett” döntöttél, akkor tudnod kell, hogy 
ez komoly munkát igényel. Sok odafigyelést, önfegyelmet és kitartást kíván ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 



Mátyás Anita: BosziMátyás Anita: BosziMátyás Anita: BosziMátyás Anita: Boszi----Suli 1. Mindennapi mágiáink Suli 1. Mindennapi mágiáink Suli 1. Mindennapi mágiáink Suli 1. Mindennapi mágiáink –––– számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban számmisztika a gyakorlatban    

http://nevedbenasorsod.hu/ 
http://kerekegeszember.hu/ 

4 

1.  
Tűzz ki egy célt ☺ 
Eleinte csak egyet! 
 
 

 
 
 
Mit akarsz elérni?  Mire akarod használni? Milyen irányba szeretnél fejlődni, változni? 
(javítani a kapcsolataidat… autót, házat venni… könyvet írni…. vállalkozást elkezdeni… 
…önmagadat megismerni…a tudásodból pénzt kivenni…stb ) 
 
 

2.  
Tervet, jövőképet kell készítened és időhöz kell kötnöd (pl. 1 nap, 1 hónap) 
Kitartóan kell a gondolataidra, érzelmeidre, cselekedeteidre (vagyis ÖNMAGADRA) 
koncentrálnod…mert ha hiszed, ha nem….senki nem fogja helyetted megtenni. 
 
Csinálj egy táblázatot, amiben legalább 30 nap rezgései bele vannak írva. 
Válaszd ki a célodnak megfelelő kulcsszavakat és jelöld be a táblázatodba, hogy mely 
napokra esnek.  
Ezt hívom én Varázstáblának ☺   
A Jövő Legendáriuma – Üzleti és Ezoterikus Kalendáriumban is megtalálod, vagy havonta a 
NevedbenASorsod oldalon. Jelöld meg a Teremtőnapokat, Újholdat, Teleholdat. 
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Pl: a 2012. Augusztusi Varázstábla így néz ki: 
 
 

Dátum Gondolat Érzelem Cselekedet Sorsút Sors szám megjegyzés 
08.01. 5 8 1 14 5  
2 5 8 2 15 6 Telehold,  
3 5 8 3 16 7  
4 5 8 4 17 8  
5 V 5 8 5 18 9  
6 5 8 6 19 1  
7 5 8 7 20 2  
8 5 8 8 21 ☺ 3  
9 5 8 9 22 ☺ 4  
10 5 8 1 14 5  
11 5 8 2 ☺ 15 6  
12 V 5 8 3 16 7  
13 5 8 4 17 8  
14 5 8 5 18 9  
15 5 8 6 19 1  
16 5 8 7 20 2  
17 5 8 8 21 ☺ 3 Újhold,   
18 5 8 9 22 ☺ 4  
19 V 5 8 1 14 5  
20 ü 5 8 2 15 6  
21 5 8 3 16 7  
22 5 8 4 ☺ 17 8  
23 5 8 5 18 9  
24 5 8 6 19 1  
25 5 8 7 20 2  
26 V 5 8 8 21 ☺ 3  
27 5 8 9 22 ☺ 4  
28 5 8 1 14 5  
29 5 8 2 ☺ 15 6  
30 5 8 3 16 7  
31 5 8 4 17 8 Telehold,   
 
 

Kulcsszavak: 
 
1. kezdet, erő, alkotás, önmegvalósítás, ÉN, függetlenség, önállóság, teremtés 
 
2. segítő, béketeremtő, intuíció, belső hang, diplomata, társ, támogató 
 
3. anya, nő, szeretet, szerelmes nő, kommunikáció, ötletek, vidámság, kreatív, megvalósítani 
 
4. apa, férfi, szerelmes férfi, munka, fegyelem, anyagi dolgok, szilárdság, szex, otthon, siker 
 
5. változás, változtatás, tanulás, tanítás, hit, nehézségek, utazás 
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6. szerelem, harmónia, belső harmónia, gondoskodás, szívbéli döntések 
 
7. spiritualitás, hit, idő, belső utak keresése, rejtélyek kutatása, határok kijelölése, empátia, 
gyógyítás 
 
8. igazság, jog, pénz, üzlet, szervezés, karrier, önismeret, az igazunkért kiállni 
 
9. intelligencia, segítőkészség, őszinteség, önismeret, feltétel nélküli szeretet 
 
A fentieken (alapszámok) kívül a sorsutakhoz tartozó kulcsszavak: 
 
10. szerencse, új képességek felfedezése, sorsszerű dolgok ismétlődése, 
 
11. mesterszám, tudatos teremtés, önbizalom, erő, vágy, intuíció, sok-sok képesség 
 
12. próba, kipróbálni önmagunkat, új nézőpont, hirtelen változás 
 
13. valaminek a vége= egy új kezdete,  a régen befejezésre ítélt dolgok lezárása 
 
14. középút, segítség, a védőangyal segítsége, hit, segítőkészség 
 
15. függőség, birtoklás, szégyen, jó és rossz---és ezek megértése, feloldása 
 
16. álarc, megszabadulás a kötöttségektől, drámai felszabadulás, az igazság megpillantása 
 
17. hosszú kemény munkával elért siker, kitartás, remény, látható cél 
 
18. szomorúság, lelki fájdalom, intuíció, tovább menni, önmagunkba vetett hit 
 
19. győzelem, napfény, boldogság, összetartozás, a célban lenni 
 
20. felemelkedés, gyógyulás, magasabb dimenzió 
 
21. paradicsom, boldogság, teljesség, beteljesülés,  
 
22. mesterszám, teremtőerő, hozzáférés minden energiához, a közösség segítése 
 
23. a gondolatok megvalósítása, szabadság, különleges kreatív erő, kacskaringós út 
 
24. értelem, a boldogság keresése, intuíció és munka, érzelem, 
 
25. sérülékeny, őszinte, befelé forduló, a hit által célba érni, 
 
26. ráérzés a mások tudására, mások érzéseire, társ és szerető is egyben,  
 
27. a kettősségből eljutni a gyógyulásig, a titkok megoldásáig… 
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Igazából, mindig a legmegfelelőbb időben kellene elindítani a dolgainkat (a vásárlásokat, 
a munkákat, a szerződéseket, a házasságokat stb.) azért, hogy a dolgaink, számunkra 
kedvezően alakuljanak. 
Minden nap jó valamire ☺☺☺☺ Az, hogy a te céljaidat éppen támogatják-e a napi rezgések, 
azt neked kell kiszámolnod ! 
 

 
Csak akkor lesz sok kicsi sikered, ha a gyakorlatban is használod ! 
 
Pl.: ha el akarod kezdeni a versesköteted megírását és megtervezni a kiadását (vagy, bármi 
más saját ötletet) akkor: 
tudnod kell, hogy minden új dolog elindításához a legjobb napok azok, amelyekben egyes 
vagy tizenegyes, vagy huszonkettes van. Nagyon fontos még az Újhold napja is. 
 
 
Tehát a táblázatban be kell írni az adott számokhoz a te célodnak megfelelő szót…és a nap 
többi részéhez is a terveidet. 
Ha mondjuk a hármas napokon még megszeretnéd támogatni egy kis kreativitással, akkor 
azokat is bejelölöd, és nem csak a papíron nézegeted, hanem cselekszel is ! (minden hármas 
számít !)  
 
Így nagyon egyszerűen eldöntheted, hogy melyik napokon szánsz több időt az írásra, a 
tanulásra, az útvonalad megváltoztatására…vagy bármilyen másfajta változtatásra ☺ és mely 
napokon pihensz… 
 
Pénzügyekben ugyanígy érdemes kihasználni azokat a napokat, amelyekben 8-as van. 
Ilyenkor érdemes feladni a tartozást visszakérő leveleket, és a nagy projekteket is ekkor kell 
elindítani, közzétenni ☺ 
Könnyű, ugye??   ☺ 
 

3.   
Igazából a neked megfelelő napokon kihasználod az összes adott rezgést és a szerint pozitívan 
gondolkodsz, érzel és cselekszel…és, minden hónapban bevonzol valami jót, valami újat az 
életedbe. 
 
Ilyen egyszerű ☺☺☺☺ 
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Segédeszközök, avagy amit nem árt, ha igénybe veszel még a 
mindennapi mágiádhoz ☺☺☺☺ 

 

 
 
Pozitív gondolkodás: a céljaidról csak pozitívan gondolkodhatsz, nyilatkozhatsz ! 
 
10 milliószoros napok: … Ezeken a napokon minden teremtés 10 milliószoros erővel hat 
- tessék pozitív tervekkel, vágyakkal, áldásokkal és jókívánságokkal  betölteni.! 
 
10 milliószoros napok: (tudnod kell, hogy szinte minden weboldal más-más dátumot ad 
meg… és mindenki a saját igazára esküszik ☺ - én ezt a weboldalt szoktam megnézni… 
http://kryon.shp.hu/hpc/web.php?a=kryon&o=10_millioszoros__napok_2010_ben_XhwB  
..de ha akarod, élhetsz úgy, hogy minden áldott nap, teremted, kívánod a jót, másoknak és 
magadnak – ez pedig visszahat rád!! Biztos vagyok benne, hogy gyakorlással sikerülhet!  
 
Mennyivel boldogabbak lennék, ha napi szinten gyakorolnánk a jót észrevenni, tenni és így 
gondolkodni – mintha csak az év néhány napján tesszük… ??? 
 
 
Hold: az emberre folyamatosan ható energiát képviseli 
 
Újhold : az új dolgok elkezdésében segít 
Telihold: amikor a legérzékenyebbek vagyunk…és az utána való időszak, segít minket, hogy 
könnyebben le tudjuk tenni a felesleges dolgainkat… 
 
Napfordulók : ilyenkor szintén energia kapuk nyílnak meg és segítenek a változtatásban az 
új megteremtésében. 
Tavaszi napéjegyenlőség március 21 
Nyári napforduló: június 21 
Őszi napéjegyenlőség: szeptember 22. 
Téli napforduló: december 21. 
 

Mesterszámok: 11 és 22 erejének kihasználása 
 
…és persze mindenről szó lesz a továbbiakban részletesen a Boszi-Suli Tündérboszorkány 
Tanodában ☺☺☺☺. 
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Amit megtanulhatsz a következő leckékből: 
A MÚLT ÉS A JELEN MEGÉRTÉSE 
 
 
2.  Önismeret 
Ki vagyok én? 

 
Számmisztika -  
A saját elemzésed elkészítése 
A hiányszámaid kiaknázása 
A szerencsenapjaid kihasználása 
A pénz útja hozzád 
Jövőbe tekintés 
 
 
 
 

3. Névmágia - A neved adta lehetőségek  

 
Becenév választás 

Babanévmágia 
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4. Kapcsolat elemzések 
 

 
Szülő-gyerek 

Párkapcsolat (Miért nem működik? Mit tudsz tenni?) 
Munka kapcsolatok 

Munka –Mi a neked való ? 
 
 
Eddig a pontig sok egyezés van az Online és Offline - Névelemzés, Számmisztika 
Párkapcsolat elemzés Tanfolyam anyagával  Elárulom, hogy a Tündérboszorkány Tanodában 
azért kicsit bővebben, részletesebben foglalkozunk az elemzésekkel ☺ és persze házi 
feladatok is vannak, amit mindenkinek meg kell csinálni !! 
 
 
A JÖVŐ MEGTEREMTÉSE 
 
5. Tudatos teremtés 
Szeretet-energia  
Sors 
Karma 
Hit 
 

 
 
Meditáció 
Pozitív gondolkodás 
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6. Érzelmek és érzések 
A belső középpont megtalálása 

 
A harmónia megteremtése 

Felemelkedés és a hozzá tartozó hitek és tévhitek 
Ne túlozz, ne csinálj a bolhából elefántot 

 
 
 

7. Egészség-betegség 

 
Gyógynövények 

Gyógyító ásványok 
Gyógyító beszélgetés 

Csakrák 
Kundalini energia 

Víz 
Az öngyógyítás beindítása 
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8. Alkotás 
Kreativitás 

 
Pénz 
Álmok  
 
 

9. Vállalkozás indítás dátuma/ ha már elindítottad, mire számíthatsz 

 
Cégnév választás 

Üzlettársi kapcsolat elemzés 
 
 
10. Spiritualitás 

 
Mágia 
Sorskorrekció 
Átlényegülés 
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11.  Tarot 

 
Színek 

Feng Shui 
  
 
 
 
12. Mágikus kütyük 

 
Védelmi és gyógyító ékszerek 
Gyertyák 
Füstölők 
 
 
 

13. Személyes találkozó – Ajándék lecke ☺☺☺☺ 

 
Boszi-Tali- Tündér-Tali ☺ avagy egy élménybeszámolós szombat 
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Mit adhat neked a BosziMit adhat neked a BosziMit adhat neked a BosziMit adhat neked a Boszi----Suli Tündérboszorkány Tanoda?Suli Tündérboszorkány Tanoda?Suli Tündérboszorkány Tanoda?Suli Tündérboszorkány Tanoda?    
 

 
 

SEMMIT ÉS MINDENT ! 
 

Semmi olyat, amit eddig ne tudtál, vagy ne sejtettél volna ÉS mindent, amit eddig nem  
értettél meg Önmagad felfedezése során:  
az ÖNKIBONTAKOZTATÁST :) 

 

Várlak szeretettel a BosziBosziBosziBoszi----Suli Tündérboszorkány TanodábanSuli Tündérboszorkány TanodábanSuli Tündérboszorkány TanodábanSuli Tündérboszorkány Tanodában ☺☺☺☺ 
 

Jelentkezni itt tudsz, a megadott időpontig: 
http://nevedbenasorsod.hu/boszi-sulik 

 
Addig is… 

Értékeld a mindennapok apró csodáit! 
Csiribú-csiribá 

Szeretettel: Mátyás Anita  
Név-és Számmisztika Szakértő 

Tanácsadó 

A Boszi–Suli Tündérboszorkány oktatója 

 


