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Misiunea personală este comunicarea, atât directă, față în față, cât și cea intermediată, indirectă 

(scris, pictat etc.) – centrul bleu al mandalei.

Tema vieții celui născut astăzi este cartea, comunicarea indirectă. Fie că este artistul care creează

la el acasă și trimite opera sa lumii, fie că este vorba de carte, fie de o lucrare de artă plastică, de o 

partitură, de o fotografie ș.a.m.d, fie că este persoana care comunică și direct celorlalți, dar pornind 

de la texte deja scrise - avocatul pe baza codurilor de lege, profesorul pe baza manualelor. Este o 

persoană cu o mare liniște interioară, care poate sta singură ore întregi. Meserii: orice legat de carte,

de predat, de apărat cauze, artele care nu presupun contact direct cu publicul. Calitatea vieții 

depinde de sănătatea tiroidei. 

Principala înzestrare pentru realizarea misiunii este inteligența, cu atenție la modul corect în 

care persoana se raportează la sex, la dat și la luat viața, la violență, la rudele de sânge – al doilea 

inel, roz și roșu. În ciuda acestui fapt, valorile pe mental (45) sunt relativ mici, ceea ce înseamnă fie 

că a greșit deja la capitolele amintite, fie că se gândesc prea mulți de rău la respectiva persoană. 

Posibil să fi apărut dureri de cap, migrene, sinuzite, alte probleme ORL, nevoia de a purta ochelari 

dacă au apucat să se somatizeze – oricum, astea sunt de așteptat dacă nu se învață lecția.

Pentru tot ce are de realizat în viață, persoana născută astăzi va fi ajutată de capacitatea ei de a 

gândi limpede, de a face conexiuni, de a învăța și de a-i învăța pe ceilalți. Dar trebuie să aibă grijă 

să nu facă abuz de sex, să nu-i manipuleze pe ceilalți folosindu-se de acest atribut. 

Lecțiile rămase de învățat din altă viață sunt legate de aspectul spiritual. Nu sunt de ignorat nici 

lecțiile pe corpul fizic, 50, mai ales că și valorile la nivelul plexului solar indică o stare de frică, 
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frică mai ales de bătaie, de foame, de moarte, de lucruri concret fizice.

Este posibil să fi existat mai multe căsnicii sau relații de lungă durată, relații „în trei“, avorturi...

Poate că viața împinge persoana să ascundă adevărul, dar ar trebui evitat cu orice preț mințitul! 

Chiar dacă spusul lucrurilor pe nume poate duce pe termen scurt la situații dificile, acele situații 

dificile sunt lecții de viață necesare pentru a merge mai departe.

Poate că viața, sau inconștiența copilăriei, a împins persoana să-și însușească lucruri ce nu-i 

aparțineau, dar trebuie evitat cu orice preț furatul, chiar și atunci când suntem în situația de „toți fac

asta“ (consumabile la servici, mostre, altele). Este bine să identifice lucrurile deja însușite astfel și, 

din aceeași categorie, să dea celor aflați în nevoie – jucării pentru jucării, cărți pentru cărți, mâncare

pentru mâncare etc.

O altă lecție karmică este legată de dependențe (băut, fumat, cafea, medicamente, dar și 

teritorialitate excesivă, colecții de bijuterii, pantofi, altele asemănătoare). Lucruri care, dacă lipsesc, 

„s-a stricat toată ziua“. Poate fi vorba, la limită de cel care mănâncă înaintea copiilor săi și care se 

îndoapă ignorând faptul că asta-l privează de o viață sexuală normală. 

Și mai avem o urmă de karmă de neam – plecarea din țară este un pic la limită, implică mai 

multă suferință, dor de țară, de rude, decât ar fi normal.

Și!

În viața asta, lecțiile/plățile vin pe neamul mamei – acolo, cineva, un strămoș, a greșit față de 

cineva la capitolul dependențe, furat și mințit, iar urmașii plătesc. Dar nu întâmplător s-au întâlnit 

cu această familie, ci pentru că și ei au făcut lucruri similare în alte vieți. Deci vin într-o familie în 

care trebuie să învăț să nu fur, să nu mint, să nu fac abuzuri, și sufăr consecințele greșelilor 

strămoșilor la aceste capitole pentru că și eu am făcut așa ceva, nu am învățat lecția și am fost trimis

în „clasa/familia“ potrivită.

Soluții?

„Vindecarea“ acelui trecut pe neamul mamei (mai ușor de făcut după identificarea corectă a 

strămoșului/situației). Acceptarea și învățarea lecțiilor amintite, eventual acceptarea plăților.
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