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- засвідчує, що вся наша природна сутність закладена в самій даті народження. 
Та особливо захоплюють дивовижно точні таблиці визначного вченого Піфагора, котрий розвинув теорію про наявність гармонії невидимих вічних форм речей (образи, ідеї), що, матеріалізуючись, породжують чуттєвий світ.      
    Ясна річ, як ми реалізуємо все, чим наділила нас природа, залежить і від нас самих, і від обставин, які мусимо переборювати. 
     Та правдиво й те, що якби батькам були доступні ці Піфагорові таблиці так само, як і його геометричні теореми, справи з вихованням були б не такі плачевні.
Отож якщо ви підрахуєте свої цифри, використовуючи наведену тут таблицю, то зможете дізнатися про те, що саме закладено у вас природою.
Пояснимо на прикладі, взявши дату
народження 22.08 (серпня) 1984 року.
Плюсуємо цифри дня й місяця народження
2+2+8=12, А тепер додаємо цифри року
народження:	1 + 9+8+4=22.         Додавши
одержані числа 12+22=34, одержуємо перше потрібне число. Додаємо цифри цього числа 3+4=7 - так одержуємо друге потрібне для наступних операцій число. Далі від першого ”потрібного” числа (34) віднімаємо подвоєну першу цифру дня народження(це цифра 2 в даті 22):	34-4 = 30 - так одержуємо третє потрібне число.
 Плюсуємо його цифри 3 + 0 = 3 і знаходимо четверте число.
Тепер записуємо два ряди цифр: 22 , 8, 1984 та 34, 7, 3(це число30 без нуля, який не враховують), 3. Кількість їх означає, вкотре людина живе на планеті Земля (у даному разі в дванадцяте). 
А всього, як запевняв Піфагор, людська душа має втілюватися на Землі 15 разів. Очистившись, вона переходить (якщо того заслуговуватиме) у вищий, досконаліший світ (вимір).
Далі малюємо таблицю, у кожний квадрат
якої вписуємо однакові цифри з обох рядів. В
даному прикладі маємо:
1
44
7
22
----
88
333
----
9


Квадрат 1-ий (характер).

1 -	переконаний самолюб;
11 -	близький до егоїзму;
111-	добрий, поступливий характер;
1111 - вольовий, сильний;
11111  - диктатор-самодур;
111111 - (зустрічається дуже рідко) людина жорстока, хоча для ближнього може зробити й неможливе, з такими людьми досить важко.


Квадрат 2-ий (біоенергетика).
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Відсутність двійок вказує і на відсутність біоенергетики, тобто її канал відкритий для інтенсивного вбирання енергії Ці люди полюбляють старовинні речі, досить компанійські, радо поживляться за чужий кошт, виховані від природи.
2 - біоенергії достатньо для життя, але наразі малувато, слід полюбити фізкультуру, щоб нівелювати надчутливість до атмосферних перепадів;
22 - біоенеогії достатньо навіть для лікування недужих;
222 -  природні дані психотерапевта;
2222 -  шалений успіх у протилежної статі. Якщо при цьому ще є й три шістки (666) - остерігайтеся спокус.



Квадрат 3-ій (порядність).

Відсутність трійок свідчить про точність і природну охайність. Вирізняється в оточенні.
        3  - усе залежить від настрою;
33- схильність до математичних наук, подеколи до поезії;
333 -  талант ученого, педантичність, охайність.

Квадрат 4-ий (здоров'я).
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Без четвірок людина приречена на постійні хвороби, особливо якщо має двійки.
4 -	хворітиме в основному у похилому віці;
44 -   відзначається могутнім  здоров'ям   і
темпераментом;
444 -  те ж саме, але з подвійною енергією.


Квадрат 5-ий (інтуїція).
Немає п'ятірок - канал закритий від народження. Людина приречена на безліч помилок. Усе, чого вона досягне - лише завдяки розуму.
5-	канал відкритий, то й помилок менше;
55 - дуже розвинута інтуїція;
555 - ясновидці. Такі люди знають, що роблять;
5555 - вони приходять допомагати нам.


Квадрат 6-ий (заземленість).
Людина без шісток обов'язково мусить здобути професію, фізична праця їй вкрай необхідна.
6-	фізична   праця   необхідна,    але   слід
подумати й про навчання;
66- надто заземлена фізична праця необов'язкова;
666 - дуже клопітний характер, його темперамент вимагає партнера з певною кількістю двійок;
6666 - вроджений працелюб. Обов'язково потрібно здобувати вищу освіту - особливо якщо є дев'ятки.

Квадрат 7-ий (почуттєвість).

Відсутність сімок пророкує нелегке життя. Потрібно розвивати співчуття до ближнього.
7-	докладіть зусиль,  аби розвинути  свій
талант,   хоча   про   нього   можете   й    не
підозрювати;
77- художній смак, музикальність, але потрібен всебічний розвиток, аби розвинути себе повністю;
777- особливий характер, випадають значні труднощі;
7777- людина з таким знаком мусить зважувати кожен свій крок. Тривожне життя.


Квадрат 8-ий (обов'язковість).

Відсутність вісімок означає необов'язковість.
8-	досить розвинуте почуття власності;
88- почуття відповідальності домінує, на
таку людину завжди можна покластися;
888- ці люди служать інтересам народу, націй. Надзвичайно розвинуте почуття відповідальності;
8888 - цей знак властивий лиш народженим у 1988 році. Діти цього знаку - видатні вчені, дослідники в майбутньому.


Квадрат 9-ий (розум).
9-	людина обов'язково мусить розвивати й
другу дев'ятку;
99- від народження "мудра голова”, але не хоче вчитися;
999- вроджена мудрість, усе в житті вдається;
9999- поєднання рідкісного розуму зі знаннями істинної суті буття, але брак милосердя до ближніх, брутальність...
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Ось в яких аспектах розглядав людські долі відомий вчений Піфагор.

 А що говорить Ваша дата народження?


