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Introducere în NUMEROLOGIE
Din timpuri imemoriale numerele au avut, pe lângă rolul de stabilire a
unităţilor de măsură şi al valorilor, şi o valoare mistică. Vechii egipteni, indienii şi
caldorienii au fost cei mai interesaţi de latura ocultă a numerelor - astfel a început
practicarea unei noi discipline, a NUMEROLOGIEI. Observarea cerului înstelat a
condus la realizarea primului calendar, nascandu-se astfel ştiinţa ASTROLOGIEI.
Cel mai vechi sistem numerologic cunoscut a fost creat de maiaşi cu circa 10.000 de
ani în urmă.
Numerologia este interpretarea numerelor - acestea oferind informaţii despre
abilităţile, capacităţile şi caracterul unui individ. De asemenea, tot cu ajutorul
NUMEROLOGIEI se pot stabili liniile viitorului. Această ştiinţă se bazează pe
principiul oscilaţiei. Filozoful şi matematicianul Pitagora din Samos (6 î.Cr.) a
presupus că numerele de la 1 la 9 reprezintă un ciclu complet de oscilaţie. Acestei
teorii i-a stat la bază faptul că, orice cifră este realizată din combinaţii de numere de
la 1 la 9. Adunarea numerelor dintr-o cifră vor avea ca rezultat un număr cuprins
între 1 şi 9: pentru 12 rezultatul este 3, pentru 34 rezultatul este 7 etc.
Ulterior au fost "descoperite" cifrele magice ale NUMEROLOGIEI: 11 şi 22.
Conform analogiei regularităţii cosmosului regăsită pe pământ, aceste oscilaţii au o
influenţă deosebită asupra oamenilor născuţi în ziua respectivă sau a căror nume
este legat de aceste două cifre. O secvenţă numerică logică este asemănătoare cu
energia electrică sau câmpurile magnetice. Este important de ţinut minte faptul că
toate elementele din natură sunt forme geometrice complexe, determinate de
numere.
Graficul zilei de naştere
Pentru a putea interpreta şi analiza corect influenţele zilei de naştere, toate
cifrele din ziua de naştere vor fi incluse într-o diagramă. Pentru acei dintre
dumneavoastră care sunteţi pasionaţi de numerologie vă putem spune că această
diagramă poate oferi detalii foarte precise despre o anumită persoană: slăbiciuni şi
puncte forte sau punctele esenţiale ale destinului. În general, cu cât apar mai multe
numere, cu atât mai numeroase sunt calităţile unei persoane. În mod normal, nu
există dată de naştere care să completeze toată diagrama. Pe de altă parte, diagrama
poate conţine până la şapte spaţii goale.
Diagrama zilei de naştere este compusă din trei nivele: baza, formata din
numerele 1, 4 si 7, care reprezintă nivelele inferioare, responsabile cu acţiunea,
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dinamismul, abilităţile fizice şi capacitatea de a face faţă lucrurilor materiale. În
mijlocul diagramei se află nivelul spiritual, emoţional sau intuitiv (2, 5, 8). În final,
conştinetul şi intelectul se regăsesc în nivelul superior, mental (3, 6, 9). Acesta
include imaginaţia, gândirea, inteligenţa nativă şi cea dobândită, capacitatea de
analiză etc.

Diagrama cu doi de UNU
Unu este primul număr al nivelului practic şi exprimă modul în care ne
exprimăm noi către cei din jurul nostru şi cum intrăm în contact cu ei. Limbajul este
un instrument foarte important. Numărul unu este de asemenea responsabil pentru
reacţia iniţială la o circumstanţă externă. El descrie dacă suntem prea stricţi şi
inhibaţi cu noi înşine.
Vă exprimaţi cu lejeritate şi produceţi o impresie bună asupra celorlalţi. Nu
este nici o problemă pentru dumneavoastră în a găsi oamenii care să vă asculte şi în
a vă găsi cuvintele potrivite pentru a exprima ce se petrece în interiorul
dumneavoastră. De aceea vă vine foarte uşor să intraţi în contact cu ceilalţi.
Imaginea pe care o prezentaţi celorlalţi despre dumneavoastră este cea reală. Nu
lăsaţi să se distrugă încrederea în forţele proprii. Deoarece sunteţi capabil să
descoperiţi conexiunile şi să stabiliţi ţelurile, nu prea veţi avea ocazia să faceţi
greşeli. Ori de câte ori consideraţi că trebuie, veţi putea atrage oamenii de partea
dumneavoastră. Lăsaţi entuziasmul dumneavoastră să vă conducă spre succes.

Diagrama cu un DOI
Doi este primul număr pe un nivel spiritual, originea intuiţiei şi a
sentimentelor. Implică sensibilitate şi înţelegere pentru propria persoană şi pentru
cei din jur. O balanţă sănătoasă de DOI în diagramă indică faptul că linia directoare
interioară este bine dezvoltată şi că oferiţi celorlalţi un ajutor foarte mare în viaţă. În
acest secol nu vor fi date de naştere fără cel puţin un DOI. Va fi interesant de văzut
cum se vor trata cei născuţi în acest secol.
Sunteţi o persoană foarte atentă la detalii, sensibilitatea dumneavoastră
exacerbată făcându-vă vulnerabil într-o mai mare măsură. Se pare că nu sunteţi
făcut pentru lumea dură sau pentru concurenţa din ziua de astăzi, deoarece nu
sunteţi genul de persoană care să dorească să ajungă în frunte, indiferent care sunt
avantajele şi costurile. În orice caz nu sunteţi fericit cu recomandările de viaţă pe
care vi le fac ceilalţi. Dezvoltaţi-vă propriul sistem de valori şi ţeluri, chiar dacă nu
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este uşor. Poate vă v-a ajuta o privire asupra numărului dumneavoastră dominant.
Diagrama fără TREI
Trei este prima cifră a nivelului mental, ceea ce-i oferă o semnificaţie
specială. Balanţa care se dezvoltă între numerele UNU şi DOI este atât de puternică
încât adăugarea unui singur TREI va crea o constelaţie ideală.
Sunteţi o persoană foarte nerăbdătoare şi începeţi prea multe acţiuni deodată.
Foarte puţine vor fi duse însă la bun sfârşit, ceea ce n-ar trebui să fie însă
surprinzător. Aveţi un temperament inpulsiv şi vă este foarte greu să vă controlaţi.
Dacă doriţi să lucraţi, ar trebui să acordaţi imaginaţiei dumneavoastră suficient de
mult timp pentru a vă oferi o alternativă sau o variantă. Creşterea gradului de
relaxare şi de concentrare vă vor oferi o senzaţie de împlinire.
Diagrama fără PATRU
PATRU simbolizează balanţa şi controlul, asemănător unui pătrat. De
asemenea, este un număr care exprimă atât aspectuil practic cât şi pe cel material.
Deoarece este poziţionat în centrul nivelului practic, oamenii cu un PATRU
dominant sunt de obicei persoane foarte exacte şi bine organizate.
Probabil că ceilalţi vă acuză că sunteţi leneş şi superficial. Este posibil ca
efortul să fie prea mare pentru dumneavoastră şi că de fapt încercaţi să evitaţi tot
ceea ce înseamnă muncă. Aceasta v-ar putea transforma într-o pacoste pentru
ceilalţi. Odată ce începeţi un lucru, doriţi să vedeţi rapid rezultatele. De aceea va
trebui să vă dezvoltaţi spiritul de rezistenţă. Puteţi să vă eliminaţi lipsa de răbdare
prin concentrarea asupra unui singur lucru şi prin acordarea unei atenţii deosebite
nevoielor celor din jur.

Diagrama cu un CINCI
CINCI este al doilea număr al nivelului spiritual, poziţionat exact în centrul
diagramei. În mod normal emoţiile sunt intense şi se pune accent pe relaţiile cu
ceilalţi. În plus, puterea voinţei dumneavoastră va fi direcţionată către acţiuni
concrete.
Aveţi un instinct şi un simţ foarte bun pentru controlul emoţional.
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Sensibilitatea dumneavoastră este o comoară foarte mare şi vă dă încredere în
sentimentele dumneavoastră pe care de altfel nu vă este jenă sau frică să le
exprimaţi. Acest lucru ar trebui să vă facă popular - cel puţin nu sunteţi o persoană
egocentristă, ci îi simpatizaţi pe ceilalţi. Este important pentru dumneavoastră să nu
pierdeţi respectul faţă de ceilalţi - veţi face deci lucruri pe care le controlaţi 100%.
Aceasta va avea ca efect o întărire a caracterului dumneavoastră pe măsură ce
îmbătrâniţi.
Diagrama fără ªASE
Acest număr este poziţionat în centrul nivelului intelectual şi simbolizează
energia care poate fi folosită fie constructiv, fie destructiv. El simbolizează
creativitatea care iese la iveală atunci când cele cinci simţuri sunt aduse în armonie
cu puterea spiritului.
Vă lăsaţi influenţat de anturaj şi nu aveţi nimic constructiv de făcut. Nu aveţi
ambiţii şi idealuri şi nu sunteţi suficient de motivat pentru a vă lua viaţa în propriile
dumneavoastră mâini. Dacă doriţi să schimbaţi asta va trebui să nu mai fugiţi de
responsabilităţi.
Diagrama fără ªAPTE
Ca ultim număr al nivelului practic, cifra şapte are o funcţie foarte importantă
în viaţa oamenilor. Ea arată cât de mare va mai fi sacrificiul pentru a continua
procesul educaţional al individului, ce mai este necesar pentru a face experienţele
necesare evoluţiei. ªi nu în ultimul rând gradul de detaşare de lucrurile materiale şi
recunoaşterea altor lucruri ca fiind mai importante.
Luaţi lucrurile prea din greu deoarece vă neglijaţi intuiţia şi acţionaţi în
opoziţie cu sentimentele dumneavoastră. Ar putea fi dificil pentru dumneavoastră să
trageţi concluziile corecte din eşecurile pe care le-aţi suferit, şi de accea, nu de
puţine ori, repetaţi aceleaşi greşeli. Ar fi bine să priviţi foarte adânc în sufletul
dumneavoastră pentru a intra în legătură cu impulsurile cele mai ascunse şi a vă
ajusta viaţa în mod corespunzător. Este important să vedeţi corect rolul
dumneavoastră în societate şi să vă apreciaţi corect slăbiciunile şi tăriile de caracter.
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Diagrama cu doi de OPT
Opt este numărul final al nivelului spiritual sau emotional. El poate fi privit
ca dublul lui PATRU, conţinând abilităţi practice sau organizaţionale care sunt
vizibile la nivele mai mari de exprimare.
Capacitatea dumneavoastră de prevedere şi de aranjare a acestor lucruri în
perspectivă poate avea influenţă duală asupra vieţii dumneavoastră, în funcţie de
cum veţi beneficia de aceste abilităţi. Mai ales în cazul în care trebuie să fiţi grijuliu
şi să acordaţi atenţie detaliului, veţi fi de neînvins. Poate că veţi fi atât de
impresionat de talentele dumneavoastră, încât veţi deveni arogant cu cei din jur. Sau
veţi insista să faceţi lucrurile aşa cum credeţi dumneavoastră de cuviinţă şi veţi
începe să le daţi ordine celor din jur. În mod normal sunteţi o persoană curioasă şi
nu vă temeţi să faceţi călătorii, chiar dacă nu vă însoţeşte nimeni. Poate că veţi
deveni o persoană aflată în permanenţă în mişcare şi care nu-şi va găsi niciodată
locul.
Diagrama cu un NOUă
Nouă este numărul final al nivelului mental şi este responsabil cu idealismul
şi determinarea. Toţi cei născuţi în secolul trecut au acest număr în diagrama datei
lor de naştere, ceea ce explică motivul pentru care acest număr este caracteristic
timpurilor moderne. În mitologie, nouă este asociat cu zeul războiului, Marte, ceea
ce explică de ce oamenii au încercat să-şi îndeplineacă ţelurile şi visele prin
violenţă. Rămâne să sperăm că acest comportament nu se va manifesta şi în acest
secol.
Apariţia unui NOUă în diagrama datei dumneavoastră de naştere poate fi
descrisă doar în termeni largi. Mai mult decât oricând altcândva, omenirea a
încercat să-şi materializeze ideile. Acesta a fost motorul dezvoltării şi progresului în
secolul al nouăsprezecelea. Poate că acest rezultate împreună cu o schimbare a
conştiinţei va servi ca o pregătire pentru era Vărsătorului. Acum a sosit timpul să vă
gândiţi la binele celor din jur şi nu la cel personal - dacă doriţi ca această planetă să
supravieţuiască.
Linia stabilităţii emoţionale
Numerele de pe această linie, respectiv 2, 5 şi 8 fac parte din nivelul
emoţional. Strânsa dumneavoastră legătură dintre trup şi suflet vă permit să
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rămâneţi calm chiar şi în momente de criză. Sunteţi interesat de viaţa spirituală,
chiar dacă nu sunteţi conştient de acest lucru.
Probabil că v-aţi descurca de minune într-o profesie legată de sănătate,
deoarece nu aveţi dificultăţi să vă puneţi în locul altcuiva pentru a simţi ceea ce
simte respectiva persoană. De asemenea, intuiţia dumneavoastră în ceea ce priveşte
problemele care îi frământă pe ceilalţi este foarte dezvoltată. Sensibilitatea
dumneavoastră vă face vulnerabil la cele mai mici tensiuni. Preferaţi compania
oamenilor fericiţi şi fără probleme care vă fac să vă simţiţi bine şi nu vă solicită
foarte mult. În discuţiile cu cei din jur ţineţi cont de opiniile celorlalţi, de fapt nu
prea sunt aspecte faţă de care să nu aveţi înţelegere - cu excepţia egoismului şi a
lipsei de consideraţie. Veţi fi respectat şi admirat pentru aceste calităţi iar oamenii
vă vor asculta atunci când vorbiţi.

Linia destinului
Această linie este stabilită de careurile în care se află numerele unu, cinci şi
nouă. De aceea, capătă valoare mai mare pentru persoanele născute în anii ´50.
Această linie reprezintă calitatea acestei porţiuni a diagramei şi mai este denumită şi
"Linia Generaţiei".
Această linie indică un nivel ridicat al determinării, de multe ori interpretat şi
ca abstinenţă. Sunteţi o persoană obişnuită să-şi atingă obiectivele cu succes şi
chiar, am putea spune, emfatic, chiar dacă drumul ales nu este cel mai simplu. Dacă
cifra patru se află în apropierea liniei din diagrama datei de naştere, determinarea
dumneavoastră este temperată prin tenacitate şi răbdare, fără însă a compromite
atingerea rezultatului final.
Cel mai important aspect al diagramei datei de naştere este însă proporţia
relativă de cifre unu, cinci şi nouă. Dacă predomină cifra unu, rezultă că aveţi un
nivel ridicat de încredere în prorpriile puteri, cu o tendinţă uşor egoistă. Numărul
cinci indică o personalitate intuitivă. Acţionaţi conform instinctului dumneavoastră,
ceea ce v-ar putea conduce la ieşiri necontrolate. Cifra nouă reprezintă genul de
persoană idealistă, care încearcă să vadă esenţa tuturor lucrurilor.
Sunteţi o persoană care va avea de depăşit numeroase obstacole. Datorită
acestui aspect, aţi putea întreprinde acţiuni necugetate, fără a dovedi flexibilitate.
Veţi ignora lecţiile pe care le-aţi învăţat odată cu depăşirea fiecărui obstacol,
refuzând o reevaluare a direcţiei. Veţi avea dificultăţi în a lua viaţa şi lucrurile aşa
cum sunt, de a vă lăsa purtat de val. Aveţi o înclinaţie deosebită în a acorda o
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atenţie excesivă controlării lucrurilor.
Numărul de bază
Analiza numerologică se realizează prin adunarea cifrelor din data naşterii.
Operaţiunea se repetă până când rezultatul final este o singură cifră, cu excepţia
cifrelor 11 şi 22. Acestea sunt cunoscute sub numele de "Numerele Maestre ale
Numerologiei" şi sunt păstrate ca atare. Această sumă este denumită "Cifră
conducătoare". Ea indică provocările la care trebuie să facem faţă în existenţa
noastră, provocări de care nu putem scăpa indiferent ce am face. De asemenea,
această cifră conducătoare este în strânsă legătură cu personalitatea noastră. Aceasta
este calea pe care ar trebui să o alegem în viaţă.

Viaţa condusă de ªAPTE
Vă folosiţi de capacitatea dumneavoastră intelectuală pentru rezolvarea
problemelor. Este important pentru dumneavoastră ca viaţa să fie alcătuită dintr-o
varietate de experienţe deoarece acestea constituie baza viziunii dumneavoastră
asupra vieţii. Realitatea este că nu acceptaţi nimic fără să criticaţi, dar analizaţi
gândurile şi ideile din punctul de vedere al aplicabilităţii în practică. Aceasta vă va
conduce la pătrunderea secretelor existenţiale. Nu numai că vă place să învăţaţi, dar
transmiteţi această învăţătură şi celorlalţi şi apreciaţi discuţiile de calitate. Probabil
că viaţa va aduce cu sine câtva realizări majore - dacă păstraţi linia şi rămâneţi
motivat. Aceasta înseamnă că ar trebui să-i lăsaţi şi pe alţi să beneficieze de
experienţa dumneavoastră - lucru de altfel nu imposibil de realizat datorită
capacităţilor dumneavoastră oratorice şi educaţionale.
Sunteţi genul de persoană care este într-o permanentă căutare a adevărului şi
care va atinge un grad ridicat de înţelepciune. Individualitatea este importantă
pentru dumneavoastră: vă place să aveţi grijă de lucruri şi rareori îi lăsaţi pe alţi să
se amestece. Aţi putea deveni o persoană singuratică şi nu veţi merge niciodată pe
un drum doar pentru că este la modă - trebuie să fiţi convins că acesta este drumul
cel bun. Urâţi agitaţia şi stresul şi aveţi nevoie de un loc liniştit în care să vă faceţi
treaba. Lucraţi individual şi nu vă place să fiţi în lumina reflectoarelor. Este posibil
ca ceilalţi să vă acuze că încercaţi să vă impuneţi propiul mod de gândire. În
momentul în care aţi luat o hotărâre o veţi duce la capăt pentru a vedea dacă
lucrurile funcţionează aşa cum v-aţi imaginat. Sunteţi încântat să faceţi multe cereri
şi sunteţi greu de mulţumit. Teama de a greşi vă poate pune în situaţie de criză - va
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trebui să învăţaţi că acest lucru doar vă îngreunează viaţa.
Vă place să duceţi o viaţă activă şi sunteţi ocupat în permanenţă cu
dezvoltarea personală. Este dificil pentru dumneavoastră să vă analizaţi obiectiv
propria situaţie şi să găsiţi soluţii. Chiar dacă viaţa va fi plină de crize şi dezamăgiri,
instinctul dumneavoastră vă spune că aceasta este o lecţie pe care trebuie să o
învăţaţi. Filozofia de viaţă vă va conduce pe calea cea bună iar în final veţi afla
adevărul. Judecata dumneavoastră vă va transforma într-o persoană puternică şi
respectată, indiferent de condiţia în care sunteţi acum. Aveţi însă grijă să nu cereţi
prea multe de la cei din jur. În plus, ar fi bine să mai urmaţi şi sfaturile prietenilor
pentru a nu trece prin experienţe negative care oricum ar fi putut fi evitate. Nu jucaţi
rolul rebelului care are propriul drum, ci luaţi în considerare toate circumstanţele,
chiar dacă sunt dificile pentru un copil mic. Dacă nu învăţaţi că sunt momente când
trebuie să vă conformaţi, veţi trăi o viaţă singuratică. În general sunteţi sfătuit să nu
vă bazaţi exclusiv pe logică, ci să mai ascultaţi şi de instincte. Să sperăm că veţi
aloca mai mult timp pentru a lua o decizie şi nu veţi accepta răspunsurile
tradiţionale la întrebările dumneavoastră. Acţionaţi astfel încât atunci când veţi
atinge împlinirea în viaţă să puteţi să vă uitaţi fără probleme înapoi.
Ca profesie aţi putea-o alege pe cea de avocat; de asemenea ar fi avantajos
pentru dumneavoastră dacă v-aţi specializa. Aceasta vă va permite să avansaţi în
domeniul ştiinţei, pedagogiei sau cercetării. Găsiţi-vă o profesie în care să vă puteţi
pune în valoare aceste calităţi şi în care puteţi evolua.
Născuţi în a douăzecişiopta zi a lunii
Caracterul dumneavoastră nu este foarte complicat, sunteţi adesea supărat cu
mult timp înainte de a spune acest lucru celor din jur. Nu aveţi întotdeauna motiv de
tristeţe însă ar trebui să vă puneţi în pielea oamenilor cu care lucraţi. Nu vă place să
executaţi ordinele altora decât dacă este absolut necesar şi vă enervaţi foarte tare
dacă trebuie să faceţi ceva care nu vă place. De aceea ar trebui să porniţi propria
dumneavoastră afacere. Cu ambiţia şi determinarea de care daţi dovadă ar trebui să
aveţi succes. Dacă vi se permite, veţi arăta de ce sunteţi în stare, ceea ce însă nu
înseamnă că cei din jur vă vor aprecia - dimpotrivă, aceştia vă vor invidia. Sunteţi
un liber-cugetător care are propriile idealuri în viaţă.
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Numărul destinului
Numărul destinului este suma tuturor cifrelor atribuite vocalelor din numele
dumneavoastră şi reprezintă ţelurile pe care vi le-aţi fixat precum şi
comportamentul dumneavoastră. Valoarea acestui număr nu este foarte importantă
pentru cei din jurul dumneavoastră, deoarece vă priveşte exclusiv. Probleme pot
apare atunci când o persoană se distanţează de propriul "eu".
Numărul destinului este OPT
Veţi depune eforturi disperate pentru a rămâne cu picioarele pe pământ şi a
avea grijă de toate lucrurile. Doriţi să aveţi succes în afaceri, munciţi mult şi sunteţi
o persoană respectată. Vă simţiţi bine în lumea materială şi doriţi să fiţi competent
în profesia dumneavoastră. Dependenţa de bunăvoinţa altor persoane vă
înspăimântă. În ciuda atitudinii dumneavoastră pragmatice, onoarea dumneavoastră
vă indică să-i ajutaţi pe ceilalţi atunci când aceştia au nevoie de ajutor.
Numărul imaginii personale
Acest număr se calculează prin adunarea valorilor consoanelor din numele
dumneavoastră şi apoi însumarea rezultatului. Această cifră indică modul în care
ceilalţi vă văd pe dumneavoastră şi ce impresie produceţi asupra celor din jur.
Percepţia celorlalţi poate fi diferită de ceea ce ne închipuim.
Numărul apariţiei este CINCI
Sunteţi o persoană deschisă şi cu mult suflet. Vă place viaţa, mai ales cea
sentimentală şi iubiţi flirturile. Ceilalţi sunt de părere că libertatea este foarte
importantă pentru dumneavoastră şi că luaţi deciziile în mod spontan. Sunteţi o
persoană creativă şi modernă şi aveţi un cerc larg de prieteni.
Numărul dominant al numelui
Acesta se obţine prin adunarea numelui destinului la cel al substanţei. Suma
indică calităţile şi defectele asociate cu numele dumneavoastră, fiind astfel
observabil încă de la vârste mici. Bineînţeles că noi toţi putem să încercăm să ne
îmbunătăţim personalitatea, atâta timp cât suntem conştienţi de acest lucru. În acest
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context, atitudinea dumneavoastră faţă de viaţă este foarte importantă, şi de aceea sa trecut la împărţirea în atitudini pozitive şi negative.
Numărul dominant al numelui este 4
Dacă vă veţi folosi talentele în scop constructiv veţi deveni o persoană
responsabilă pentru ca în final să atingeţi idealul material pe care l-aţi visat. Aţi
putea fi astfel un model de responsabilitate. Majoritatea abilităţilor dumneavoastră
ţin de latura practică a existenţei - oamenii vă vor aprecia pentru modul susţinut în
care lucraţi. Nu vă feriţi de la a întreprinde ceva, chiar dacă nu vă place. În mod
normal sunteţi un om simplu şi nu vreţi să faceţi notă distonantă cu cei din jur.
Munciţi în linişte şi susţinut şi nu aveţi nevoie de sărbătorirea succesului.
Dacă veţi avea o atitudine negativă veţi deveni nesuferit şi oamenii vor fi
îndepărtaţi de modul dumneavoastră de a fi. Nu vă va fi uşor să dobândiţi
recunoasşterea meritelor dumneavoastră, ceea ce va conduce la creşterea frustrării şi
chiar să deveniţi coleric. Viaţa vă aduce puţine bucurii şi îi suspectaţi pe cei din jur
- veţi ajunge să vă izolaţi de societate. Este posibil să vă placă munca de rutină şi să
nu aveţi destulă imaginaţie pentru a veni cu idei noi. În aceste condiţii nu ar trebui
să vă miraţi de apariţia necazurilor şi a insucceselor.
Numărul anului personal
Fiecare an are o energie proprie de care vă puteţi folosi. Dacă s-a terminat un
ciclu de nouă ani, veţi începe un ciclu nou (sperăm maturizaţi şi cu învăţămintele
trase) şi puteţi să vă uitaţi în trecut pentru a vedea progresele înregistrate. Examinaţi
dacă puteţi face faţă mai bine problemelor comparativ cu perioada de acum nouă
ani.
Numărul Anului Personal este 2 (2007)
Viitorul dumneavoastră depinde în exclusivitate de capacitatea
dumneavoastră de a trage învăţămintele anului trecut şi de a vă folosi de
oportunităţile apărute de-a lungul vieţii. În acest caz în acest an aţi putea avea
posibilitatea de a lucra la ceva început de anul trecut. Pacea şi liniştea îşi vor face
loc în viaţa dumneaoastră oferindu-vă răgazul necesar pentru a vă gândi la ceea ce
aţi obţinut până acum şi la modul de a păstra aceste realizări şi pe viitor.
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Dacă nu veţi fructifica oportunităţile de anul trecut veţi regreta foarte mult şi
veţi fi nesatisfăcut cu dumneavoastră înşivă. În acest caz veţi fi foarte sensibil la
critică şi vă veţi alina insatisfacţia prin automulţumirea peste limită în toate
domeniile. Dacă v-aţi gândit vreodată serios la drumul pe care îl doriţi în viaţă şi aţi
dezvoltat idei noi, acum este momentul de materializare a lucrurilor. Anul acesta
este un an bun să vă gândiţi la ţelurile dumneavoastră şi să observaţi modul în care
atitudinea dumneavoastră influenţează evenimentele. Ar trebui să vă concentraţi pe
intuiţia dumneavoastră şi pe legătura acesteia cu emoţiile pentru a rezolva lucrurile
restante de anul trecut datorită influenţelor externe de anul trecut. Respectându-vă
partenerul de viaţă şi prietenii veţi fi văzut ca o persoană foarte sensibilă, astfel
încât relaţiile dumneavoastră cu cei din jur vor deveni mai trainice şi profunde.
Numărul Anului Personal este 3 (2008)
Opus anului trecut, acest an va fi un an al revenirii, mai ales datorită
avalanşei de idei din capul dumneavoastră. Va trebui să vă dezvoltaţi intelectual şi
să vă afişaţi ca o persoană foarte bine echilibrată şi conştientă. Cunoştiinţele noi vor
fi asimilate într-un ritm mult mai susţinut decât până acum iar găsirea argumentelor
în discuţii nu va reprezenta o problemă pentru dumneavoastră. Sunteţi o persoană
deschisă şi interesată de conversaţii noi şi nu ar trebui să fiţi surprins dacă veţi
cunoaşte o mulţime de oameni noi şi vă veţi face prieteni noi.
Folosiţi-vă capacităţile mentale pentru a scrie lucrările ştiinţifice sau
implicaţi-vă în activităţile comunitare care v-au interesat întotdeauna. O altă
modalitate de a vă lărgi orizonturile o reprezintă călătoriile. De asemenea, acestea
vă vor stimula şi din punct de vedere intelectual. Ar fi o ruşine mare dacă nu v-aţi
folosi timpul constructiv în loc să vă uitaţi la televizor. Dacă veţi avea o atitudine
corespunzătoare, veţi avea un an foarte bun, atâta timp cât vă păstraţi simţul
umorului. Creativitatea şi proiectele sociale vor deveni pilonii pe care se va sprijini
evoluţia dumneavoastră. Optimismul dumneavoastră ar putea fi recompensat cu
câteva lacrimi de recunoştiinţă. Aveţi însă grijă să nu vă încărcaţi cu prea multe
obligaţii, deoarece imaginaţia dumneavoastră vă va ajuta atâta timp cât nu o veţi
sufoca.
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