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Az erő, ami a világ legjobban fizetett football játékosát 

hajtja 
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Cristiano Ronaldo horoszkópja 
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Sorsciklusai 

70/74 60/64 50/54 40/44 30/34 20/24 10/14 0/4 

        

        
75/79 65/69 55/59 45/49 35/39 25/29 15/19 5/9 

 

 

Az időzítés jó. 

A terület erős. 

Az ereje erős. 

A horoszkóp formája Jing Choi és speciális Forma. Nincs benne Gun , ami a pénz erőre vigyázna.  

Támogató elemei: Bay Gin  Gip Choi  és Jing Yan  és Pin Yan  
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Kerülendő elemei: Jing Choi , Gun  és Sik Sun  Zeun Kun  

 

Cristiano Ronaldo kora tavasszal Tigris hónapban született. Erős Fa személyiséggel rendelkezik Yin 

Fa elemmel Yute  a horoszkópjának két oszlopában (év és a nap).  

A horoszkópjában csak három elem található: Víz, Fa és Föld. A Yin Fának  gyökerei vannak, amik 

hozzáadnak az ő erejéhez. Ez a típusú Fa eleven és tele van energiával.  

 

Egy erős Fa személy jellemzői 

A Fa elem egy olyan mozgó energiát (Chi) képvisel, amely növekszik és mindig felfelé törekszik. Yang Chi-

vel rendelkezik belül. A természetben ez a fajta Chi  jelenik meg a bokroknál, növényeknél, 

virágoknál, aljnövényzetnél és bozótnál.  

Ronaldo jelenleg a legjobb futballista és a világ legjobban fizetett játékosa. 

A legfőbb jellemzői, amik a horoszkópjából adódnak:  

 Nagyon ambiciózus, és a csúcsra törekszik.  

 Szereti a versenyt és igyekszik megnyerni a meccseket.  

 Megvan az érzelmi képessége, hogy nem konvencionális módon érvényesüljön.  

 Amikor akadályba ütközik, hajlamos arra, hogy frusztrált és dühös legyen.  
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Ronaldo dühös és frusztrált, mert a csapata nem nyer 

 

Jing Yan  pozíció a horoszkópban 

A Jing Yan a horoszkópban /Hoi / mint Víz elem az anyának felel meg a Nap Ágában. A , mint 

egyetlen Víz elem a horoszkópban, ami táplálja a Fát. Ez a partnert vagy feleséget is mutatja az 

Önelemnél. 

 

 

Ronaldo édesanyja, mint Jing Yan  

Cristiano Ronaldo édesanyja, Maria Dolores motiválta a fiát, hogy játsszon a Real Madridban, mert az 

volt az édesanyja külföldi álomklubja. Ő a család legfiatalabb gyermeke és nagyon közel áll 

édesanyjához. Az anyja segíti nevelni Ronaldo 7 éves fiát, Cristianinhót. 
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Érdekes tény, hogy Maria, mint nagymama, az unokáját, Ronaldo legidősebb fiát a szárnyai alá vette. A 

lányai segítenek a kis Cristianinho nevelésében.  
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Ronaldo mint családember 

Ronaldo Ronald Reagan után kapta a nevét. Másik keresztnevét a Cristianot a nővére adta neki. 

Cristiano Ronaldo szereti az idejét a családjával tölteni. Az ő horoszkópjának formája nem véletlenül 

“Kövesd a családodat”. 

Ronaldo horoszkópja három Fa elemet mutat: Gap  (Gip Choi) and Yute (Bay Gin) and Yute  

(Bay Gin) és két Fa ágat: Yan  and Muw . Összesen öt Fa elem. Két nővére és egy bátyja van. 

Segít a családjának. A nővérei és a bátyja pénzügyileg támaszkodnak rá.  
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A Föld és a Fa elem – Ronaldo megváltoztatja pénzügyi karmáját 

A Fa a Föld elemre támaszkodik, hogy növekedjen és a Föld támogassa a gyökereket. Ez a horoszkóp 

Yang Földdel  és Yin Földdel  rendelkezik, így teszi a Fa személyt erőssé és képessé a jó 

oktatásra. A Föld képviseli a Fa személynél szintén a Jing Choi-t  és a Pin Choi-t . 

Cristiano Ronaldo egy szerény portugál családból származik. 20 éves korában elvesztette az apját. Az 

anya, mint háziasszony, szerény eszközökkel nevelte négy gyermekét. Ronaldo horoszkópjának speciális 

formája "Jing Choi  nagy pénzkereseti lehetőséget jelent. Ez a bizonyíték arra, hogy Ronaldo nemcsak 

megváltoztatta a család pénzügyi karmáját, hanem pénzügyi támogatást is tudott nyújtani nekik. 

Mint alább látható, Ronaldo multimilliomos, aki pillanatnyilag nincs pénz szűkében.  
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Bevételi forrásai jelenleg: 

 Jövedelme a labdarúgásból: $58 millió (Forbes) 

 Szponzorok általi jövedelmek: $35 millió (Forbes) 

 Hivatalos szponzorok: Nike, Herbalife, Clear Paris, Tag Heuer, etc.  

 Saját márka: CR7  
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Piaci értéke a világ elsőszámú és legjobban fizetett játékosaként: becslések szerint 85 millió font 

(Transfermarkt). Több, mint 200 millió követője van Facebook-on, Instagram-on és a Twitter-en 

együttvéve (Az első sportoló a világon, aki elérte ezt a számot). 

 

A Tűz elem a Rejtett Törzsekben: 

A Tűz csak a hónap ágának rejtett szárában található meg, Bing . Mivel a személy a tavaszi hónap 

első hónapjában született, jó, hogy rendelkezik Tűzzel a horoszkópjában, ami a legkedvezőbb elem a kora 

tavaszi hűvös időben. Szerencsére a mediterrán szigeten, Madeira-n született. Ennek az éghajlatnak a 

bónusza az enyhe és viszonylag meleg időjárás februárban. A napsütéses órák száma naponta 6-8 óra. A 

napi hőmérséklet akár 18 fokra is emelkedhet. Tehát a horoszkóp nem hideg, de elég meleg ahhoz, hogy 

a Fa növekedjen. A Tigris hónap  az az idő, amikor a Yang energia elkezd nőni és dominánssá válik. 

Tehát kedvező a Fa személy számára.  

A Tűz képviseli a Sik Sun-t  és Zeun Kun-t , ami a karriert jelenti számára. 

2016 Bing Tűz év és 2017 Ding Tűz év eddig nagy karrier lehetőségeket hozott Ronaldo 

számára. 
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Cristiano Ronaldo jelenlegi sorsciklusa 

 

Lásd alább, hogy a pályafutásának és nyeresége ezekben a Tűz években hogyan érte el csúcspontját.  

Legnagyobb sikerei 2016-ban és 2017-ben: 

 Kétszeres Bajnokok Ligája győztes 

 Spanyol Bajnoki győztes 

 Európabajnok győztes 
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A jelenlegi sorsciklusa 2014 és 2024 között rendelkezik Gip Choi  és Jing Choi  fázisokkal. Ez azt 

jelenti, hogy kettős kombináció van a pénzre és a pénzügyi bevételekre. A Gap  Gip Choi Törzs 

kombinálva az Óra Törzsének Gay  Pin Choi-ával Föld elemet állít elő. 2014 és 2024 közötti 

jövedelmét illetően könnyű pénzkereseti lehetősége van. A veszély az, hogy gyorsan el is költi. Ha a Gun 

hiányzik az erős horoszkópból, mint tudjuk, a pénz nem védett. 2022 után, a Sute  Ág, ami az ő Jing 

Choi-át képviseli, kombinálva az óra Nyúl Ágával  Tüzet hoz létre. Ez azt jelenti, hogy karrierje tovább 

bővül, és 2024-ig több pénzhez és jó bevételhez jut. De a Gip Choi  és Jing Choi nem az ő 

támogató elemei és a Gun hiányzik, hogy megvédje a pénzét. Tehát nagyon ajánlott Ronaldo számára, 

hogy legyen óvatos a pénzügyekkel, és pénzt takarítson meg a jövőjét tekintve és jó befektetéseket 

hajtson végre. Ellenkező esetben pénzügyi szerencséje nem lesz tartós. 

 

Ronaldo és gyermekei: Kövesd a családot horoszkóp forma  

Ronaldonak három gyereke van. Első fia, Cristiano Ronaldo Jr. 7 éves és Fém Tigris évben született, ami 

Gung Yan . A kapcsolatuk nagyon közeli kiváló megértéssel. Az ikrei, Mateo és Eva, ebben az 

évben születtek Ding Juw . Van Yan Tigris elemük  azon a napon, amikor születtek, ez jó 

kapcsolatot biztosít az apjukkal, akinek szintén van Tigris eleme. A gyermekei határozottan áldást 

jelentenek Cristiano Ronaldo életében és a jövőben szerencséjére. 
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2017-es kihívások 

Kihívás elé néz a Spanyol Adóhivatal által, hogy fizessen 14,8 millió Eurót, mivel azt állítják, hogy Ronaldo 

még nem fizette ki teljes mértékben az adóját.   
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Köszönettel tartozom Chan Nagymesternek, hogy tanítja az imperial kínai horoszkóp tudományát. 

 

Neuhauser Krisztina Mester  

 

 


