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Tervetuloa Turun Luontaishoitolaan 

Foreverin Argi+ ja  
 Tule kuuntelemaan miten Argi+ saa sydämesi, 

verisuonesi ja koko kehosi voimaan paremmin. 
Miten Argi+:n avulla saatat saada korkeaan 
sokeriarvoon helpotusta ja ehkäiset monia 
vanhenemiseen liittyviä vaivoja.       
 Aika:   18.09.2012 tiistaina   klo 18.30         
              16.10.2012 tiistaina  klo 18.30  
              20.11.2012 tiistaina  klo 18.30 
              11.12.2012 tiistaina  klo 18.30                                                                         
Paikka: Virusmäentie  9  TURKU 

 Forever Living Productsin itsenäinen jälleenmyyjä   

Aloe Vera tuote-esittelyyn  

Juha Vartiainen  040 – 900 2533 
      juha.vartiainen@auravalmiste.fi  

Ulla Oksanen    02 – 250 3636 
turunluontaishoitola@gmail.com

Kädet kertovat
(20 v kokemuksella)
Hyvä itsetuntemus
pohjana onnelliselle
elämälle

www.kolumbus.fi/vienopuustjarvi

Käsiesi syvällinen 
tulkinta kestää 2h ja
maksaa 75.
Lyhyet 10 tai 20 min. Pikatulkinnat 
sopivat messuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Ammattikirologi
Vieno Puustjärvi, puh. 050 566 5704
Katariinankatu 4, 00170 Helsingin keskusta

annina kyrklund

Numerologiassa aika kulkee yhdeksän 
vuoden jaksoina. Jokaisella vuodella 
on oma teema, esim. toisten palvele-

minen, jonka opiskeluun meille tarjoutuu 
monia eri mahdollisuuksia kyseisen vuoden 
aikana. Numerologinen vuosi vaihtuu jo hy-
vissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, sillä siir-
tyminen osuu yksiin juutalaisen uuden vuo-
den kanssa, jota vietetään syyskuun uuden 
kuun aikaan. Tänä vuonna tuo ajankohta oli 
16. syyskuuta. Numerologisesti vuosi 2013 
on siis jo alkanut - Hyvää Uutta Vuotta!
Planeetan numerologisen vuoden saat las-
kemalla yhteen vuosiluvun numerot ja nii-
den summan niin moneen kertaan, kunnes 
summa on yksinumeroinen luku. 2013 
antaa 2+0+1+3=6, eli planeettamme siir-
tyi numerologisesti 6-vuoteen. 6-värähde 
edustaa rakkautta, tunteita, aisteja, välittä-
mistä, ihmissuhteita ja perhesiteitä, mutta 
pahimmillaan myös läheisriippuvuutta ja 
menettämisen pelkoa. Tänä vuonna meidän 
on siis ihmiskuntana aika opetella rakasta-
maan lähimmäistämme niin kuin itseämme. 
(Huom.! Lähtökohtana on, että osaamme 
rakastaa myös itseämme! Osaatko sinä hy-
väksyä itsesi epätäydellisenä ja katsoa toilai-
lujasi myötätuntoisesti? Jos osaat, niin voit 
siirtyä opettelemaan hyväksymään samat 
piirteet kaikissa ihmisissä.)

Koska elämme maa-planeetalla, jou-
dumme kulkemaan sen tahdissa. Siksi myös 
kaikki ihmiset ovat juuri aloittaneet uuden 
numerologisen vuoden. Mitä uusi numero-
loginen vuosi sitten merkitsee sinulle hen-
kilökohtaisella tasolla? Saadaksesi osviittaa 
siihen sinun on ensin tiedettävä oma syn-
tymälukusi, jonka saat laskemalla yhteen 
syntymäaikasi numerot (päivä, kuukausi ja 
vuosi) niin moneen kertaan, että saat tulok-
seksi yksinumeroisen luvun.

Syntymäluku kertoo perusluonteestasi: 
”Näin eläisin, jos voisin!” Nimistäsi lasketta-
vat värähteet kertovat lisätietoa siitä, missä 
määrin se on mahdollista. Syntymälukusi 
saat laskemalla yhteen syntymäpäivämääräsi 
ja –vuotesi numerot niin moneen kertaan, 
että saat tulokseksi yksinumeroisen luvun.

Jos henkilö on syntynyt esimerkiksi 
31.3.1966, niin laskutoimitus on seuraa-
vanlainen:

3+1+3+1+9+6+6=28; 2+9=11; 
1+1=2. Jos toiseksi viimeinen summa 
koostuu kahdesta samanlaisesta numeros-
ta, niin kyseessä on ns. mestariluku. Mesta-
rilukuisilla on suuremmat resurssit palvella 
ihmiskuntaa, mutta oppiakseen käyttämään 
niitä he joutuvat usein kokemaan haasteel-
lisen elämän.

Syntymäluku (tässä tapauksessa 1) li-
sätään planeetan vuoteen (6), jolloin saa-
daan tulokseksi henkilökohtainen vuosi 7. 
(Huom.! Perheellisten kannattaa kuitenkin 
ottaa huomioon, että perheen pään nume-
rologinen vuosi usein vaikuttaa koko per-
hettä koskevien asioiden ajoittumiseen.)

1. vuosi  Ne, jotka ovat syntymäluvultaan ne-
losia tai mestarinelosia, ovat juuri aloittaneet 
1-vuotensa. He ovat yleisesti ottaen luonteel-
taan rauhallisia, pitkäjänteisiä, ahkeria ja pi-
täytyvät mieluummin tutun ja turvallisen paris-
sa kuin ottavat riskejä. Siksi kulunut 9.vuosi 
on saattanut olla heille vaikea, koska he ovat 
ehkä joutuneet luopumaan monistakin totu-
tuista kuvioista. 1-vuosi tuo kuitenkin muka-
naan paljon uusia mahdollisuuksia, ja niitä 
pääsee hyödyntämään sitä paremmin, mitä 
enemmän on uskaltanut tehdä tilaa uudelle 
elämässään siivoamalla edellisvuoden aika-
na. 1-vuosi on hyvä vuosi tehdä tärkeitä, isoja 
päätöksiä ja aloittaa opintoja, ihmissuhteita, 
työsuhteita. Monesti myös asuinpaikan tai si-
viilisäädyn muutokset ajoittuvat 1-vuoteen.

2. vuosi  Vauhdikkaan edellisvuoden jäl-
keen vaihtelunhaluiset viitoset joutuvat nyt 
hiljentämään tahtia siirtyessään kakkosvuo-
teen. He voivat joutua opettelemaan kärsiväl-
lisyyttä, sillä asiat etenevät luultavasti paljon 
hitaammin kuin edellisvuonna. Nyt on aika 
käydä läpi viime vuonna aloitetut projektit ja 
katsoa, mitkä niistä haluaa säilyttää ja mitkä 
karsia pois elämästään. On hyvä työstää jo 
aloitettuja asioita, ei niinkään aloittaa uusia. 
Voit parantaa työolojasi, korjata kotiasi ja 
seurustella ystäviesi kanssa. Vuosi on hyvä 
myös terveyden hoitoon liittyvien asioiden 
kannalta. Yhteis- ja ryhmätyötä vaativat asiat 
edistyvät, ja koska olet tänä vuonna diplo-
maattisimmillasi(!) voit esimerkiksi auttaa 
muita ratkaisemaan ongelmiansa ja siinä 
sivussa ratkaista omasikin.

3. vuosi  Syntymäluvultaan kuutoset ja 
mestarikuutoset saavat edellisvuoden rau-
hallisen taustalla vaikuttamisjakson jälkeen 
taas vauhtia elämäänsä. Perhe- ja seuraelä-
mä kukoistaa ja tapahtumia voi riittää jopa 
ylitarjonnaksi asti. tämä on melkein aina on-
nellinen ja iloinen vuosi, jolloin on helppoa 
solmia uusia ystävyys- ja rakkaussuhteita. 

Kolmosvuosi tuo joskus mukanaan 
myönteisiä yllätyksiä: saatat voittaa arpajai-
sissa, päästä mukavalle matkalle, saada yli-
määräistä rahaa tms. Jos innostusta riittää, 
sinun kannattaa kokeilla luovia kykyjäsi. 
Menestys voi olla odottamattoman hyvä!

4. vuosi  Ne, joiden syntymäluku on seit-
semän, ovat yleensä tarkkoja ja varovaisia 
ja he haluavat porautua ongelmien ytimeen, 
ennen kuin he tekevät päätöksiä ja toimivat. 
Siten heillä ei pitäisi olla vaikeuksia tänä 
vuonna, sillä nelosenergia on perusteellista. 
Energia suuntautuu enemmän käytännön 
tason työskentelyyn kuin seiskoilla yleensä. 
Välillä voi kuitenkin tuntua, että kaikesta 

pakertamisesta huolimatta ei saa aikaan yh-
tään mitään. Ei silti ole syytä huoleen, sillä 
tänä vuonna lasketaan tulevaisuuden perus-
tukset. Kärsivällisyyttä siis vaaditaan, mutta 
se ei yleensä ole seiskoille vaikeaa, kunhan 
he ovat tajunneet jutun juonen.

5. vuosi  Kahdeksikot ovat luonteeltaan kun-
nianhimoisia, voimakkaita, järjestelmällisiä ja 
pitkäjänteisiä. Viitosvuosi tuo mukanaan vaih-
telua ja uusia tuulia, joten jos olet kaivannut 
muutoksia elämääsi, niin nyt on niiden aika. 
Seikkailuihinkin on mahdollisuus – kunhan 
vain uskallat heittäytyä niihin… Tarmoa ja 
puhtia on riittämiin, mutta jos et pura sitä 
murtautumalla normaalikuvioidesi ulkopuo-
lelle, vaarana saattaa olla hermostuneisuus ja 
sisäiset paineet, tai sitten elämässäsi vain alkaa 
tapahtua odottamattomia asioita. Kaiken kaik-
kiaan tämä on mainio aika vaihtaa ammattia 
tai työpaikkaa, muuttaa asuinpaikkaansa ja 
matkustaa eli olla ajan ja muutosten virrassa. 
Tällä vuodella on kuitenkin kiivas tahti, joten 
kannattaa muistaa levätä riittävästi. Viitosen 
vaikutuksesta kahdeksikolla kasvaa myös 
erilaisten ylilyöntien riski – hän saattaa ikään 
kuin unohtaa jarruttaa ajoissa, kun kerran on 
päässyt täyteen vauhtiin, ja tuloksena voi pa-
himmassa tapauksessa olla rysähdys.

6. vuosi  Ne, joiden syntymäluku on 9, 
kulkevat planeetan kanssa samaan tahtiin 
ja ovat siis siirtyneet kuutosvuoteen. Nyt 
on edessä viimevuotista rauhallisempi ja 
harmonisempi jakso. Vaikka 9 viihtyykin 
parantamassa maailmaa, tämän vuoden 
painopiste on kotiin liittyvissä asioissa, 
perhe-elämässä ja ihmissuhteissa. Saatatpa 
tavata uudelleen vuosien takaisia ystäviäkin. 
Ennestään hyvät ja normaalit ihmissuhteet 
saavat uutta puhtia ja kukoistavat, mutta 
onnettomat liitot saattavat joskus rakoilla 
entistä enemmän, jopa eroksi asti. 

Tämä on hyvä aika investoida kiinteään 
omaisuuteen, uuteen kotiin tai remonttiin – 
mikäli edellisvuoden seikkailuista on jäänyt 
rahaa käteen…

7. vuosi  Itsenäiset ja aloitekykyiset synty-
mäykköset ovat nyt edellisvuoden suurten tun-
teiden jälkeen siirtyneet seitsemännen vuoden 
valmiiksi saattamisen, syventämisen ja itsetut-
kiskelun teemoihin. Siksi tämä vuosi tuo jos-
kus mukanaan myös etääntymistä läheisistä.

Tämä on hyvä vuosi opinnoille, varsin-
kin henkisille, sillä 7. vuosi herättää ihmi-
sessä kiinnostuksen ”syntyihin syviin”, ja 
intuitiokin on terävimmillään. Sen sijaan 
vuosi ei ole niinkään edullinen aineellisten 
pyrkimysten suhteen. Terveydestä kannattaa 
myös pitää hyvää huolta, ja muistaa piristää 
itseään, ettei masentuneisuus yllätä.

8. vuosi  Kahdeksikkovuotta voi sanoa sa-
donkorjuun vuodeksi – nyt menneet ponnis-
telut kantavat hedelmää, mutta laiminlyönnit 
saattavat kostautua. Ne, joiden syntymäluku 
on kakkonen tai mestarikakkonen, ovat rau-
haa rakastavia, diplomaattisia, ystävällisiä ja 
auttavaisia. He ovat myös yleensä tarkkoja ja 
varovaisia. Siten heillä ei pitäisi olla vaikeuk-
sia tänä vuonna, vaan odotettavissa on pikem-
minkin palkankorotuksia, ylennyksiä ja muu-
ta menestystä – mutta usein sitä joutuu itse 
vaatimaan, ja tässä onkin kakkosille opette-
lun paikka. Kahdeksikkovuosi on muutenkin 
hyvä aineellisille asioille ja investoinneille.

Vanhemmat henkilöt liittyvät tänä vuon-
na elämääsi tavalla tai toisella. Auta heitä ja 
pidä silmät ja korvat auki, niin saatat saada 
arvokkaita neuvoja.

9. vuosi  Yhdeksäs vuosi voi monista tun-
tua ongelmien vuodelta, jolloin asiat tuntuvat 
romahtelevan ympärillä. Kolmoset ovat kui-
tenkin luonteeltaan optimisteja ja suhtautu-

vat asioihin kevyesti. Siksi heidän on yleensä 
helpompaa tajuta, että nyt on irti päästämisen 
aika sen sijaan, että he jääräpäisesti takertui-
sivat vanhaan. Nyt on aika karsia elämästäsi 
kaikki, mikä ei enää palvele tarkoitustaan, 
jotta et joudu kantamaan sitä mukanasi yh-
deksää seuraavaa vuotta. Näin teet tilaa uu-
delle. Henkisyyteen suuntautuminen auttaa 
vapautumaan menneistä. Tänä vuonna ei ole 
hyvä solmia tärkeitä sopimuksia tai tehdä 
suuria taloudellisia päätöksiä, jos voit odot-
taa. Yhdeksikkövuonna aloitetuilla asioilla 
on nimittäin taipumus jäädä lyhytaikaisiksi.

Planeetan kuutosvuosi korostaa tuntei-
ta meissä jokaisessa – niin hyvässä kuin 
pahassakin. Siksi se on meille jokaiselle 
mitä mainioin tilaisuus henkiseen kasvuun. 
Valitsemalla, että kohtaamme sisältämme 
kumpuavat tunteet tukahduttamisen/pa-
kenemisen sijaan voimme askel askeleelta 
saavuttaa yhä suuremman sisäisen rauhan.

Annina Kyrklund vetää Valon Sydän -ni-
mistä henkisen kasvun keskusta Porvoos-
sa. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta 
henkisenä opastajana ja opettajana. Hän 
on toisena maailmassa saanut Gladys Lo-
bosilta numerologian opettajan diplomin. 
Annina on erikoistunut elämäämme oh-
jaavien negatiivisten alitajuisten ajatus-
mallien löytämiseen ja muuttamiseen, 
minkä myötä arkielämämme muuttuu 
paremmaksi käytännön tasolla. Yhteystie-
dot: puh. 050 534 4643, varm. ark. klo 16 
jälkeen. Sähköposti valonsydan@gmail.
com   kotisivu:  www.valonsydan.fi. Kotisi-
vulla on myös lisätietoja numerologiasta.

Facebookissa on Numerologia-ryhmä, 
jossa keskustellaan numerologiasta ja 
johon Annina kirjoittelee numerologis-
ta blogia: https://www.facebook.com/
groups/117048164971890/

6-vuosi on alkanut –  hyvää uutta vuotta!
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