Litere importante în 2020
1. Litere pe poziția a 2-a: B, K, T
B este reprezentat de numărul 2. B pune accentul pe emoții, generozitate și iubirea de
familie.
Din partea negativă, o persoană B poate fi egoistă și lacomă.
B - bancă, boală, bal, barem, barză, bahic, bandă, Barcelona, etc.
K are vibrația numărului 2. Reprezintă extremele. Are o voinţă puternică şi e influenţabil.
O persoană K are o intuiţie pe care alţii adesea nu o au. Din parte negativă, o persoană K poate
fi nemulţumită de viaţă.
K - kurd, khmeri, kilowatt, kilometru, etc
Concluzii
În general, orice cuvânt, denumire, țară care are prima consoană sau ultima consoană, ori
ambele, B sau K, cele mai puternice fiind cele ale căror primă și ultimă consoană sunt B sau K,
vor aduce cu ele semnificații și contexte în care puterea lui 2 se va manifesta (bancă, boală, box,
alb, orb, lob, club, folk, kurd, etc)
La nivelul alianțelor anului 2020 (alianțele supunându-se energiei lui 2) este de urmărit,
de pildă, evoluția B.R.I.C. și a tărilor care o compun: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud,
cu obiectiv pe Turcia, care, din perspectiva multor analiști, li s-ar putea alătura.
T are vibrația numărului 2. În alfabetul latin este a 20-a literă. Indică evoluția,
transformarea. O persoană T este încrederea de sine și dezvoltarea. Din parte negativă, o
persoană T poate fi instabilă emoțional, ușor influențabilă și cu dificultăți în a lua decizii.
t (doar minuscula) este simbolul pentru timp.
T (Tango) este folosit în sistemul de semnalizare maritimă internațională. Tribord, travers
sunt, de asemenea, exemple în indicarea direcției în comunicarea maritimă. De altfel, domeniul
maritim (care se desfășoară pe apă, adică 2) abundă în cuvinte care încep cu litera T . Din
suprapunerea lexicului specific , mai exact a cuvintelor ale căror primă și ultimă consoană sunt
litera T, cu nume de țări (Turcia, Italia, Thailanda, etc), fenomene naturale (tsunami, tornadă)
supuse aceleiași reguli, pot rezulta în 2020 situații și evenimente extreme.
Concluzii
În general, orice cuvânt, denumire, țară care are prima consoană sau ultima consoană, ori
ambele, T (ex: Turcia, tratat, terorism, accident, tărie, atom, tornadă, tsunami), cele mai
puternice fiind cele ale căror primă și ultimă consoană sunt T (tratat), vor aduce cu ele
semnificații și contexte în care puterea lui 20 se va manifesta.
2. Litere pe poziția a 4-a: D, M, V:
D este asociat cu 4 care reprezintă balanța, justiția, munca și hărnicia. Reprezintă
echilibrul. D este o energie foarte puternică și este litera asociată afacerilor. Atunci când este
prima consoană a unui nume, persoana este predispusă sa munceasca exagerat si va avea
deseori succes.
Din partea negativă, o persoană D poate fi încăpățânată, de multe ori în detrimentul ei
D = Deutschland e motorul UE, atat in zona economica cat si cea politica
D = Danemarca va avea o crestere spectaculoasa datorita fenomenului de incalzire
globala, care ii va elibera importante resurse naturale in Groenlanda

D - Dacia, disciplina, dans, datorie, devotament, daunator, depozitare, dezastru, debit,
detergent, diploma, didactic, dotari, dreptate, dez….
M reprezinta spiritualitatea, stabilitatea si fundatia solida, stima de sine și, prin urmare,
este foarte probabil să obțină succes.
Din partea negativă, o persoană M poate fi exagerat de muncitoare, poate avea înclinații
către vicii și către lipsă de stimă.
M = Maroc - politica liberala a tanarului rege al Marocului, vrea faca din aceasta tara
africana, noua perla a economiei continetului negru
M = Mexic are a 13-a (=4) cea mai mare economie din lume, cu un PIB de peste un
trilion(1000 de miliarde) de dolari SUA. Este clasificată ca și economie cu venit mediu-ridicat,
având al 4-lea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din America Latină.
M - marketing, medicina, meteo, militar, multimedia, monitorizare, monument, moneda,
muzica, mobil, minte
V reprezinta constructia, este o litera laborioasă, neobosită și eficientă.
Din partea negativă, o persoană V poate fi nemiloasă, neglijentă.
V = Vatican - Actualul Papa Francisc este al 274 (=4) papa si a facut 22 (=4) de calatorii
internationale pana acum
V - valoare, vanzare, variante, variabile, vedete, vegan, vacanta, vitamine, videoclip,
vindecare, verificare, ventilatie, vârstă.
Q este a 20-a literă din alfabetul limbii române. La jocurile de cărți, Q este damă sau
regina. Este folosit în scrierea numelor proprii și în neologisme cu caracter internațional. Litera
Q (ca și litera O) este purtătoare de taine și secrete. În 2020, România poate avea legături,
influențe la orice nivel și în orice sistem din zona lui Q, poate chiar Q4 - materiale deversate în
mod accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice materiale,
echipamente etc. contaminate ca rezultat al incidentului în cauză, conform clasificării deșeurilor
pe baza Directivei 2006/12/CE.
Concluzii
În general, orice cuvânt, denumire, țară care are prima consoană sau ultima consoană, ori
ambele, D, M sau V, cele mai puternice fiind cele ale căror primă și ultimă consoană sunt D, M
sau V, vor aduce cu ele semnificații și contexte în care puterea lui 4 se va manifesta. Dubai, cu
prima consoană D și ultima B, reprezintă în 2020 un nod de rețea semnificativ. Aici se vor întâlni
în luna octombrie minți puternice ale timpurilor noastre în cadrul expoziției mondiale
„Connecting Minds, Creating the Future” (https://www.mae.ro/node/47176). Nodul produce
tensiune, iar în ochiul de rețea evenimentele se întâmplă.

