
 
 

MENCARI KEBERUNTUNGAN DARI SEBUAH NAMA 
 

GRAFOLOGI ANGKA 

 
 

Saya memahaminya dari sisi,bahwa manusia harus mempelajari apa yang ada di dunia ini dengan 
tetap selalu menyematkan/menghadirkan TUHAN dalam hati. 
 

Tulisan ini adalah ringkasan dari sebuah buku berjudul “PERINDAHLAH NAMA-NAMAMU!   (Jasa 
pembuat nama.com). Merancang masa depan anak berdasar Grafologi sejak dini”,Karangan  ABDUL 
HADI SUDIRO alias TRI ADI SUDIRO  yang diterbitkan oleh yayasan Werkudara Jakarta. 
 

Tulisan ini dimaksudkan sebagai pintu pembuka agar Anda/anak Anda mendapatkan pencerahan 
hidup dikemudian hari,membantu anda untuk merancang masa depan anda/anak anda  dengan 
memperbaiki atau memilih huruf huruf yang jumlah nilai energinya positif : 
Cerdas,berprestasi,juara,kreatif.tersohor,menjadi idola,sukses,kaya,sejahtera,bahkan mungkin pula 
mampu merubah dunia. 
 

Konon tiap tiap ilmu tidak mempunyai kebenaran mutlak (tingkat akurasinya tidak sampai 
100%).Misal ilmu ekonomi tingkat akurasinya sekitar 60-80%,ilmu hulum 40-60%,ilmu 
idirologo/mendeteksi penyakit berdasar citra di iris mata 80% dan sebagainya.Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa ilmu Grafologi ini tingkat akurasinya sekitar 85%.Energi angka negatif pada 
seseorang dapat dikurangi atau dinetralkan dengan cara metafisika/parapsikologis yaitu dengan 
berpuasa,berdoa/mengucapkan kata dan kalimat kalimat suci serta bersedekah. 
 

Metode ini berbasis rumusan Phytagoras yang telah ditemukan sekitar 3000 tahun yang lalu,yaitu 
bahwa huruf huruf pada sebuah nama seseorang itu mempunyai nilai angka yang setelah 
dijumlahkan,dapat dipergunakan untuk mengetahui energi kekuatan namanya.Nilai nilai angka huruf 
pada nama tersebut merupakan sinyal sinyal energi yang dimiliki sang pemilik nama dalam 
perjalanan hidupnya kelak. 
 

Menurut Phytagoras,tiap tiap huruf pada nama itu mempunyai nilai angka angka sebagai berikut : 
A=1                  B=2                  C=3                  D=4                  E=5                  F=6 

G=7                  H=8                  I=9                   J=600               K=10                L=20 

M=30               N=40                O=50               P=60                Q=70               R=80 

S=90                T=100              U=200              V=700              W=1400           X=300 

Y=400              Z=500 
 

Angka angka huruf nama tersebut dijumlahkan,selanjutnya kita akan mendapatkan angka 
ribuan,ratusan,puluhan dan satuan tertentu. 
Bila jumlah angka tersebut lebih dari 1.390,maka angka ribuannya tidak dihitung lagi/dilalukan.Jadi 
yang dihitung adalah ratusan,puluhan dan satuan berikutnya saja.Selanjutnya angka tersebut 
dikecilkan lagi sehingga didapat satu angka terakhir yang kecil. !   (Jasa pembuat nama.com). 
 
 

E      V      A     N     D     I       M    A     S 

5          700           1          40        4          9             30        1          90   
 
 



TOTAL MENJADI  880 
 

800 =Keangkeran,pengaruh,pemerintahan dan kekuasaan 

80   =kesembuhan 
 

Pengecilan angka 880 
 

 8+8+0 = 16 = Kecintaan dan kebahagiaan 
 

Pengecilan angka 16 
 

1+6      = 7   = Jalannya penghidupan,ketentraman,kemerdekaan,kebahagiaan dan kesempurnaan 
 

Angka 16 
 

10        = Berhasil bagus,kepandaian,peruntungan dikemudian hari 
6          = Pekerjaan dan sempurna 
 
 

A     G     N     E      S      M   O     N     I       C      A 

1          7          40        5          90        30        50        40        9          3          1 
 
 

TOTAL MENJADI  276 
 

200 : 
70   : 
6     : 
Pengecilan angka 276 
 

 2+7+6 =     15 : 
 

Pengecilan angka 15 
 

1+5    =  6    
: 
Angka 15 
 

10        : 
5          : 
 
 
 

H     E      L      M    Y      Y     A     H     Y      A 

8          5          20              30        400      400         1          8          400          1 
 
 
 

TOTAL MENJADI  1. 273 
 

1000 : 



200   : 
70     : 
3       : 
 
 

Pengecilan angka 1.273 

1+ 2+7+3 =     13 : 
 
 

Pengecilan angka 13 
 

1+3    =  4   : 
 
 

Angka 13 

10        : 
3          : 
 
 

D  A   V     I       D     B     E    C    K    H     A     M 

4      1       700      9             4           2          5          3       10         8          1           30 
 

TOTAL MENJADI  777 
 

700 : 
77   : 
70   : 
7     : 
 

Pengecilan angka  777 
 

 7+7+7=     21 : 
 

Pengecilan angka 21 
 

2+1    =  3   : 
 

Angka 21 
 

20        : 
1          : 
 
 

1.Kegemaran,bernafsu dan nafsu mengejar kehormatan.Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi: mempunyai hobby membaca,mengumpulkan uang kuno,perangko,barang antik,batu 
akik,keris/benda benda kuno,mobil kuno,lukisan lukisan,kaos kaos bintang sepak 
bola/musik/film,pelihara macam macam burung atau hewan buas,atau mungkin juga...kawin 
(menikah).Dapat juga ia menjadi seorang yang gila kerja.Energi ambisinya sangat besar untuk maju 
(ambisius),yang tujuan akhirnya ingin menjadi orang yang terhormat (terpandang di mata 
masyarakat). 
 

2.Kerusakan,kebinasaan dan mati 



 

3.Agama,kepercayaan dan tujuan pada roh 
 

4.Keteguhan,kebijaksanaan,pengaruh,kekuasaan dan tetap.Kemungkinan kemungkinan yang 
dapat terjadi: mempunyai keteguhan memegang prinsip dalam kehidupan/bisnis/politik,memegang 
kendali kebijaksanaan publik/bisnis,mempunyai pengaruh atas sejumlah besar orang/kelompok 
masyarakat,memegang kekuasaan negara atau sejumlah kegiatan usaha,dalam kurun waktu cukup 
lama. 
 

5.Kebahagiaan,kehormatan dan pernikahan.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: 
hidupnya relatif mengalami kebahagiaan,menjadi orang terhormat dan mungkin juga mengalami 
suatu pernikahan besar (anak orang biasa/orang kebanyakan menikah dengan anak 
raja,menteri,presiden,orang kaya,pangeran,jenderal dan sebagainya).Kalau tidak mengalami 
pernikahan besar,dapat saja dalam hidupnya menikah lebih dari sekali,baik prianya maupun 
wanitanya. 
 

6.Pekerjaan dan sempurna.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: dalam hidupnya mampu 
melakukan pekerjaan secara sempurna.Misalnya membuat pesawat,mengamankan suatu wilayah 
perang,merencanakan/melaksanakan pengembangan bisnis dan sebagainya.kalau angka angka 
lainnya positif,hasilnya adalah positif pula.Sebaliknya kalau angka angka lainnya negatif maka 
hasilnya dapat negatif pula.Contoh Hitler yang jumlah angkanya 222,pada angka 22,20 dan 2 adalah 
negatif,Penjumlahan angka 2+2+2 =6 Pekerjaan dan sempurna dalam pembasmian etnis beragama 
Yahudi di jerman.Hanya belasan orang yahudi yang berhasil lolos ke Inggris dan amerika dengan 
cara menyamar,dari kamar kamar gas beracun/kamp konsentrasi Nazi.Ini kenyataan sejarah 
 

7.Jalannya penghidupan,ketentraman,kemerdekaan,kebahagiaan dan 
kesempurnaan.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Mampu berkreasi atau mampu 
menciptakan suatu alat/mesin yang berguna bagi khalayak umum dalam jangka waktu 
lama,mengajarkan suatu faham/aliran/isme yang di ikuti khalayak,memutar roda penghidupan 
masyarakat/memimpin negeri,hidupnya dalam keadaan tentram/damai,menjadi pejuang 
kemerdekaan (dinegeri jajahan),memperjuangkan kemerdekaan agar tidak lepas lagi,menikmati 
kehidupan yang bahagia dan mengerti arti kesempurnaan hidup yang hakiki. 

8.Perasaan pada perikeadilan 

9.Kesedihan,kekurang-sempurnaan 

10.Berhasil bagus,kepandaian,peruntungan dikemudian hari.  Kemungkinan kemungkinan yang 
dapat terjadi : Kalau ia berasal dari keluarga sangat sederhana yang makan sehari harinya ibarat 
nasi,sayuran dan kerupuk saja,pada perjalanan hidupnya ia akan sukses karena ia mencari ilmu ilmu 
tertentu yang ia pegang sebagai pedoman hidupnya kelak.Kalau ia berkarir di 
militer,pemerintahan,mungkin juga bagus.Kalau ia memegang bisnis,”jari sepuluh” tangannya juga 
akan membawa keberuntungan sehingga berhasil bagus.Bekal ilmu ilmu yang ia pelajari dan 
kumpulkan sejak kecil (biasanya orangnya suka membaca/mengamati apa saja) menjadi modal 
andalan dalam menghadapi tantangan hidup ini dan mengalahkan lawan lawan atau para 
pesaingnya.  

11.Cacat,keributan,hukuman dan tabiat alpakan kewajiban.Sakit dan pengharapan 

12.Alamat baik.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Mendapat tanggapan positif dari 
khalayak karena memberikan harapan kehidupan lebih baik,kesejahteraan dan ketentraman.Dinilai 
mampu memberi araha hidup yang baik.Memberi pencreahan batin/rohani banyak orang. 



13.Durjana dan tidak beribadat 

14.Pengorbanan. 

15.Keibadatan,kebaikan dan kesopanan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Tampil 
sebagai sosok orang yang taat beribadah,berbudi baik dan sopan santun terjaga dalam 
pergaulan,tidak meledak ledak dalam berbicara,tutur katanya santun dan terukur,tidak suka 
merendahkan orang lain/melecehkan orang. 

16.Kecintaan dan kebahagiaan.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Ia di cintai banyak 
orang,dikagumi,di idolakan.Kalau ia mempunyai angka angka yang berhubungan dengan 
popularitas/dunia panggung,ada kemungkinan ia menjadi idola/kecintaan publik.Baik dalam 
politik,seni maupun hiburan/olah raga.Hidupnya relatif bahagia dan disukai banyak orang. !   (Jasa 
pembuat nama.com). 

17.Kecelakaan dan tabiat pelupaan 

18.Kekejaman 

19.Kebodohan dan ketololan 

20.Tabiat bengis,ketus dan kedukaan 

21.Kebijaksanaan,penciptaan dan keghaiban. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: 
Mampu menciptakan lagu lagu yang disukai khalayak dalam waktu lama (penyanyi),menciptakan gol 
gol spektakuler dalam sepak bola (0lah raga),karya karya lukis indah yang mempesona 
(seni),menciptakan suatu kejuaraan/olah raga=bintang olah raga,menciptakan suatu alat/mesin yang 
berguna bagi khalayak dalam waktu lama,mampu berhubungan dengan makhluk ghaib /dunia 
roh/mengadakan atraksi ilmu ghaib,penyembuhan secara ghaib atas suatu penyakit.Kalau ia menjadi 
penguasa,ia akan berkreasi dengan kebijaksanaan kebijaksanaan yang membawa 
perbaikan/peningkatan kualitas kehidupan.Ia akan tampil beda dengan penguasa penguasa setingkat 
lainnya,sehingga boleh jadi modelnya akan ditiru (juga dalam bisnis). 

22.Hukuman,pembalasan Tuhan,suatu hukuman 

23.Tidak berpengetahuan tentang agama 

24.Satu perjalanan melancong 

25.Kecerdasan,pikiran dan satu kelahiran.Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi:Meskipun dari keluarga sederhana,orang ini mempunyai kecerdasan baik,mampu berpikir 
maju untuk mengatasi tantangan tantangan kehidupan,dan dalam perjalanan hidupnya mungkin saja 
akan melahirkan satu penemuan baru,aliran baru,faham baru atau lahirnya satu partai baru.Mungkin 
juga oleh orang ini partai yang sudah lama mati akan ia hidupkan lagi dengan nama baru,meskipun 
dasar dasar ideologinya masih sama. 

26.Tanda alamat baik dan berfaedah. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi:Menjadi orang 
yang dapat dipercaya khalayak karena dianggap akan mampu memperbaiki kehidupan dan 
membawa manfaat bagi kesejahteraan umat.mempunyai daya tarik sehingga mampu mengajak 
sejumlah besar orang untuk bergabung,membentuk suatu kumpulan untuk mencapai tujuan 
bersama. 

27.Gagah dan tabah. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: menjadi orang yang 
gagah,charming/cakep (wanita) atau kalau dalam perjalanan hidupnya mendapat cobaan ia akan 



tabah menghadapinya.Ia akan gagah berani ke medan laga (dalam peperangan )dan tabah dalam 
menghadapi kesulitan kesulitan. 

28.Semboyan dari sifat kecintaan 

29.Surat 

30.Kemasyhuran dan pernikahan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Menjadi orang 
termasyhur di dunia atau di seantero negeri/kawasan,menikah lebih dari sekali atau menikah dengan 
beberap wanita,atau kalau ia menikah hanya sekali,kemungkinan adalah pernikahan besar (anak 
orang kebanyakan menikah dengan anak raja,pangeran,presiden,menteri,orang 
kaya,jenderal,profesor dsb). 
Pada angka 30 jadi, maka pengaruhnya lebih kuat.(misal Saddam 130,Bung karno 430,Chairil 130 
maka angka 30 nya lebih kuat,lebih termasyhur...bandingkan dengan Habibie 36,ia termasyhur 
juga,tapi karena ada buntutnya 6,ia lebih dibawahnya.Meskipun angka 36 nya tetap 
bagus/kepandaian luar biasa). 

31.Nafsu gemar kemasyhuran dan kebajikan.Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: 
Orangnya berambisi untuk menjadi terkenal,bersemangat untuk melakukan kebajikan atau 
melakukan suatu perbuatan baik dengan harapan agar bisa menjadi orang termasyhur. 

32.Pernikahan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Menikah lebih dari sekali atau 
menikah dengan beberapa wanita atau mengalami suatu pernikahan besar. 
Contoh pernikahan besar yang pernah terjadi; Napoleon Bonaparte (prajurit dari orang kebanyakan 
yang berprestasi) menikah dengan Josephine de Beauharnais,janda Vicomte de Beauharnais 
(penguasa lokal) tahun 1796.Pada tahun 1810 ia bercerai (karena tidak mendapatkan anak),lalu 
menikah lagi dengan Maria Louis,putri Frans I,kaisar Austria.Juga Susilo Bambang Yudhoyono dapat 
disebut melakukan pernikahan besar dengan menikah dengan Kristiani Herawati,putri jendral Sarwo 
Edhie Wibowo (Gubernur AMN lalu dubes RI di Korea Selatan). !   (Jasa pembuat nama.com). 

33.Cara teliti yang melewati batas 

34.Menanggung sengsara,sakit,penyakit otak miring 

35.Kesehatan dan rukun 

36.Kepandaian luar biasa,otak terang dan pengetahuan luas. Kemungkinan kemungkinan yang 
dapat terjadi:Ia menjadi orang yang berprestasi,bagus dalam studi,mampu mencerna bermacam 
macam ilmu dan menemukan suatu rumusan baru,metode baru atau alat baru dan produk baru hasil 
inovasi.Berotak encer dan mudah mempelajari bermacam macam ilmu.Berpengetahuan sangat luas 
karena ia gemar mempelajari bermacam macam pengetahuan. 

37.Hidup manis dalam rumah tangga. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Setelah 
menginjak rumah tangga (mulai berumah tangga),hidupnya relatif rukun,tenteram dan damai 
sehingga dapat dikatakan merupakan rumah tangga yang harmonis (ideal).Persoalan persoalan 
berat tidak sampai menerpa,atau kalau ada yang menghampiri,ia cekatan untuk mengatasinya. 

38.Cacat tidak sempurna,tabiat pelit dan jeleus 

39.Gemar pujian 

40.Pesta,keramaian,bersuka suka dan pernikahan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi: Menjadi orang yang bekerja di perusahaan event organizer,orang panggung 



(penyanyi,pemain band/sandiwara/komedi),penyelenggara pesta,suka keramaian/juru kampanye 
partai,bersuka suka/menghibur khalayak/mengajak berkumpul,melakukan pernikahan besar.Mungkin 
juga karena orangnya dikenal luas,akhirnya ia menikah lebih dari sekali.Jalur angka 40 ini 
memungkinkan persilangan dari politikus menjadi penyanyi/seniman agar mendapat dukungan 
khalayak,atau sebaliknya penyanyi/presenter/seniman yang terjun ke politikdengan modal 
popularitas. 

41.Kenistaan umum 

42.Umur pendek dan kehidupan tidak bahagia 

43.Upacara,agama dan pendeta 

44.Pengaruh,kekuasaan dan kerebohan (kebagusan). Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi:menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat,memegang kekuasaan di suatu 
negeri/wilayah (memerintah),berpenampilan bagus,rapi (pria nya ganteng dan wanitanya cantik /awet 
cantik sampai tua).Kalau ia mampu menjaga/merawat diri agar tetap  sehat,pemilik angka ini mampu 
eksis di panggung sampai tua. 

45.Isi negeri 

46.Kemakmuran. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi:Bila angka ini dimiliki sejak 
bayi,kemungkinan kemakmuran datangnya lebih awal,entah karena bakat menyanyi,komedi,sulap 
atau atraksi lain yang menyebabkan ia eksis di panggung. 

47.Hidup lama dan bahagia. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Sekali lagi,mengenai 
umur manusia adalah rahasia Alloh SWT,dapat saja  dalam perjalanan hidupnya ia ketemu orang 
orang yang menyenangkan dan bersahabat/berempati,sehingga dengan hati yang gembira tersebut 
ia tak kurang kreatifitasnya dalam merajut kehidupan ke depannya.Mungkin juga ia dapat berkongsi 
dengan orang orang yang dapat di percaya sehingga mampu menciptakan kemakmuran,yang 
akhirnya membawa kebahagiaan hidup bersama. 

48.Pengadilan,hakim dan putusan pengadilan 

49.Kemaruk pada uang 

50.Pengampunan,kelepasan dan kemerdekaan 

60.Tercerai dari istri atau suami 

70.Semangat bergerak,penegetahuan dan keindahan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi: Menjadi orang yang sangat giat/enerjik,aktif di berbagai kegiatan politik/keagamaan/olah 
raga/budaya,menjadi agen koran/majalah yang aktif bekerja sejak pukul 04.00 pagi,mencintai ilmu 
pengetahuan,mencintai keindahan,kalau ia mempunyai angka angka kuat yang lain,mungkin saja ia 
akan membangun rumah rumah indahsebagai istana berdasar visi dan pengetahuan yang telah 
diperolehnya. !   (Jasa pembuat nama.com). 

75.Dunia 

77.Pengampunan,penyesalan,bertobat 

80.kesembuhan 

81.Ahli dalam ilmu seni 



90.Silau,kesesatan dan kedukaan 

100.Berkah yang maha Agung. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi:Diwaktu kecil 
kehilangan orang tuanya,tapi ia mendapatkan pelindung yang dapat membimbing dan memberi 
arahan hidup yang baik.Langkah langkah hidupnya ketemu berkah dan tidak kekurangan 
rezeki,setelah melewati perjuangan panjang dilandasi prinsip yang teguh dipegang akhirnya 
mencapai hasil bagus/sejahtera.(Ingat: banyak orang yang berjuang puluhan tahun tapi hasilnya 
kehidupannya tidak berubah/hanya bertambah umur,sedangkan kesejahteraannya tidak meningkat. 

120.Semangat cinta negeri,gemar pada kebagusan (kerebohan). Kemungkinan kemungkinan 
yang dapat terjadi: menjadi orang yang suka berdandan/bersolek,berbusana selalu rapi/necis,menata 
rumah/taman menjadi asri,mencintai negeri sendiri lebih besar dari pada negeri lain,menganjurkan 
rasa cinta negeri sendiri dengan mengajak merawat/memelihara isi negeri(tidak 
merusaknya),membentuk partai yang slogannya cinta tanah air dan sebagainya. 

200.Sifat ragu ragu 

215.Kesengsaraan 

300.Kesentausaan,kepercayaan dan sifat suka ilmu pengetahuan. Kemungkinan kemungkinan 
yang dapat terjadi: Dalam perjalanan hidupnya ia selalu bersemangat belajar tinggi,baik lewat jenjang 
formal maupun autodidak,baik lewat media media informasi modern maupun berguru kepada orang 
orang tertentu.Kalau ia dari kalangan orang kurang mampu,mungkin saja ia memulung ilmu dari 
koran koran bekas,majalah bekas,buku buku bekas sebagai sumber ilmu.Dengan semangat belajar 
yang tinggi ini akhirnya membentuk kepercayaan diri yang kuat,yang ujung ujungnya adalah 
membentuk jiwa yang sentausa.Pemilik angka 300 biasanya orang yang berfikiran 
sentausa,mempunyai kepercayaan diri dan tak pernah berhenti belajar,dapat pula ia menguraikan 
ilmu ilmu tertentu,faham/aliran/isme tertentu sebagai ajaran yang kemungkinan diikuti banyak 
orang.Kalau ia mempunyai angka angka kuat yang lain,misalnya 4,7,16,44,70,700 dan 800,maka ada 
harapan ia mampu memimpin negeri.Ada pepatah lama mengatakan; “Biar miskin asal 
cerdik,terlawan juga orang yang kaya”,yang maksudnya kebijaksanaan itu lebih utama daripada 
kekayaan. 

318.Titah utusan yang maha agung 

350.Pengharapan dan keadilan 

360.Rumah,rombongan dan berkawan 

365.Suka pada ilmu bintang(ilmu alam/fisika) 

400.Perjalanan lama dan letih 

490.Pendeta dan agama 

500.Kesucian 

600.Sempurna dan baik. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Dalam perjalanan 
hidupnya ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain,selalu mempelajari ilmu ilmu tertentu atau 
berguru kepada para ahli atau orang bijak sehingga ia memperoleh pengetahuan kebijaksanaan 
hidup,mengerti arti tujuan hidup dan kesempurnaan hidup yang hakiki,berperilaku baik dan menjaga 
keberadaan dirinya di tengah masyarakat yang majemuk. !   (Jasa pembuat nama.com). 

666.Satu manusia yang jahat,persekutuan dan permusuhan 



700.Tenaga dan kekuatan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: mampu menghimpun 
masyarakat untuk berkumpul(dalam politik,waktu kampanye),memiliki tenaga dan kekuatan fisik yang 
besar (sebagai atlet binaraga/tinju dll),seseorang yang mampu mengalahkan egonya sendiri dan ego 
orang lain,memiliki tenaga dalam yang lebih kuat dari pada kekuatan fisiknya (semangat/tenaga 
fikiran lebih kuat dari tenaga fisiknya). 

800.Keangkeran,pengaruh,pemerintahan dan kekuasaan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi: menjadi orang yang angker atau ditakuti dan berwibawa,menjadi orang yang berpengaruh di 
suatu wilayah/negeri,memegang kekuasaan pemerintahan,bergiat dalam bisnis atau politik atau 
kegiatan sosial dan diakui eksistensinya,memegang kekuasaan atas sejumlah kegiatan penduduk 
negeri (memegang bisnis besar dengan ribuan karyawan di seantero negeri). 

900.Peperangan,pertempuran dan pergulatan 

1000.Sifat berkasihan,pengampunan (Rahman-Rahim). Kemungkinan kemungkinan yang dapat 
terjadi: menjadi orang yang welas asih dan mudah memberi maaf kepada orang lain yang berbuat 
salah.Mungkin juga ia suka berpuasa senin-kamis atau puasa Daud (sehari berpuasa-sehari 
berbuka) yang tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Alloh SWT agar ia terhindar dari berbuat 
aniaya.Ia berusaha bersikap santun dan tidak mudah marah. 

1095.Pendiam (tidak suka banyak bicara) 

1260.Gangguan (penggangguan) 

1390.Pengejaran dan pendakwaan. Kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi: Menjadi 
hakim,jaksa,polisi atau team penyidik suatu kasus,mengejar/mencari para tersangka,mendakwa para 
tersangka,menangani kasus yang terjadi pada orang lain atau mungkin juga terjadi ia sendiri yang di 
kejar dan di dakwa (karena kasus dalam perjalanan hidupnya). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daya pengaruhnya masing-masing huruf menurut harganya dalam angka dapat diterangkan sbb: 

1  Kegemaran,bernafsu dan nafsu mengejar kehormatan 

2  Kerusakan,kebinasaan dan mati 

3  Agama, kepercayaan dan tujuan pada roh 

4  Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh, kekuasaan dan tetap 

5  Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan 

6  Pekerjaan dan sempurna 

7  Jalannya penghidupan, ketentraman, kemerdekaan, kebahagiaan dan kesempurnaan 

8  Perasaan pada peri keadilan 

9  Kesedihan, kekurangan sempurna 

10  Berhasil bagus, kepandaian, peruntungan kemudian hari 

11  Cacat, keributan, hukuman dan tabiat alpakan kewajiban, sakit dan pengharapan 

12  Alamat baik   

13  Durjana dan tidak beribadat 

14  Pengorbanan   

15  Keibadatan, kebaikan dan kesopanan 

16  Kecintaan dan kebahagiaan 

17  Kecelakaan dan tabiat pelupaan 

18  Kekejaman   

19  Kebodohan atau ketololan 

20  Tabiat bengis, ketus dan kedukaan 

21  Kebijaksanaan, penciptaan dan kegaiban 

22  Hukuman, pembalasan Tuhan, satu hukuman 

23  Tidak berpengetahuan tentang agama 

24  Satu perjalanan melancong 

25  Kecerdasan pikiran dan satu kelahiran 

26  Tanda alamat baik dan berfaidah 

27  Gagah dan tabah   

28  Semboyan dari sifat kecintaan 



29  Surat   

  

30  Kemashuran dan pernikahan 

31  Nafsu gemar kemashuran dan kebajikan 

32  Pernikahan   

33  Cara teliti yang melewati batas 

34  Menanggung sengsara, sakit, penyakit otak miring 

35  Kesehatan dan rukun   

36  Kepandaian luar biasa, otak terang dan pengetahuan luas 

37  Hidup manis dalam rumah tangga 

38  Cacat, tidak sempurna, tabiat pelit dan jelous 

39  Gemar pujian   

40  Pesta, keramaian, bersuka-suka dan pernikahan 

41  Kenistaan umum   

42  Umur pendek dan penghidupan tidak bahagia 

43  Upacara, agama dan pendeta 

44  Pengaruh, kekuasaan dan kerobohan (kebagusan) 

45  Isi negeri   

  

46  Kemakmuran   

47  Hidup lama dan bahagia 

48  Pengadilan, hakim dan putusan pengadilan 

49  Kemaruk pada uang   

50  Pengampunan, kelepasan dan kemerdekaan 

60  Tercerai dari istri atau suami 

70  Semangat bergerak, pengetahuan dan keindahan 

75  Dunia   

  

77  Pengampunan, penyesalan dan bertobat 



80  Kesembuhan   

81  Akhli dalam ilmu seni 

90  Silau, kesesatan dan kedukaan 

100  Berkah yang maha agung 

120  Semangat cinta negeri, gemar pada kebagusan (perubahan) 

200  Sifat ragu-ragu   

215  Kesengsaraan   

300  Kesentausaan, kepercayaan dan sifat suka ilmu pengetahuan 

318  Titah utusan yang maha agung 

350  Pengharapan dan keadilan 

360  Rumah, rombongan dan berkawan 

365  Suka pada ilmu bintang (ilmu alam) 

400  Perjalanan lama dan meletihkan (mencapekan) 

490  Pendeta dan agama   

500  Kesucian   

  

600  Sempurna dan baik   

666  Satu manusia jahat, persekutuan dan permusuhan 

700  Tenaga dan kekuatan 

800  Keangkeran, pengaruh, pemerintahan dan kekuasaan 

900  Peperangan, pertempuran dan pergulatan 

1000  Sifat berkasihan, pengampunan 

1095  Pendiam (tidak suka banyak orang) 

1260  Gangguan (penggangguan) 

1390  Pengajaran dan pendakwaan 


