
  

 

 

Prenume: andreea
Nume de mijloc: maria
Numele de familie: tanase
Ziua de nastere: 23
Luna nasterii: 5
Anul nasterii: 1973

Vibratia nasterii: 3
Numarul de expresie: 6
Vibratia interioara: 3
Vibratia exterioara: 3
Numarul ereditar: 6
Numarul intim: 5
Numarul maturitatii: 9
Numarul karmic: 3,6,7,8
Numarul dominant: 1
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Vitalitate:  
Vointa:  
Creativitate:  
Sanatate:  
Familie si iubire:  
Prosperitate:  
Cariera:  
Noroc:  
Drum: 30
Destin: 3
Lectia Karmica: 26
Solutie: 8

 
0 - 10 - ani - vibratia este: 0

10 - 20 - ani - vibratia este: 2
20 - 30 - ani - vibratia este: 2
30 - 40 - ani - vibratia este: 6
40 - 50 - ani - vibratia este: 8
50 - 60 - ani - vibratia este: 9
60 - 70 - ani - vibratia este: 5



Vibratia nasterii 3
Vibratia nasterii mai este denumita in Numerologie si cifra destinului, deoarece ea arata vibratia ce ne insoteste
permanent, ce ne calauzeste si ne defineste. Ea arata care este menirea noastra si drumul pe care ar trebui sa
mergem. Atunci cand ne urmam linia de destin si suntem in concordanta cu vibratia nasterii noastre, multe drumuri
ni se deschid, oportunitale si oamenii potriviti la momentul potrivit apar, iar noi suntem gata sa evoluam. Cu cat
suntem mai departe de vibratia pe care ar trebui sa o urmam, cu atat mai mult apar blocaje, insatisfactii sau
frustrari.

Numarul Trei este rezultatul mariajului dintre Unu si Doi, este creatia si expansiunea, un canal deschis catre
cunoastere. Persoanele dominate de acest numar sunt norocoase, protejate de catre Divinitate si foarte dornice de
viata!

Numarul Trei este activ, masculin si impar, atitudinea lui in fata vietii fiind una pozitiva, deschisa si extrovertita. Are
un cerc larg de cunostinte, se simte bine la evenimente mondene si ii face placere sa comunice sub orice forma.
Procesele mentale sunt accentuate in cazul lui, iar ratiunea, logica si atentia la detalii sunt elemente cheie. Stapaneste
bine arta cuvantului, este pe faza, are simt al umorului, ii place sa spuna povesti si sa aduca informatii noi, de aceea
poate fi o persoana admirata, cautata sau populara.

Numarul Trei poate deveni profesor talentat, in special pentru elevi foarte tineri, poate scrie sau se poate exprima
cu usurinta – (om de presa, scriitor, om de Tv, teatru si cinema, cantaret, matematician…). Are talentul de a da
viata ideilor sale, gandeste logic si isi organizeaza gandurile intr-un mod eficient. Este ingenios si spontan si ii place
sa gaseasca solutii in orice situatie.

Acela dominat de aceasta cifra nu ii place sa stea pe loc si este mereu in miscare, adora sa calatoreasca, sa
cunoasca locuri si persoane noi, sa fie la curent cu ultimele noutati. El este copilul etern al numerelor, parand sa-si
pastreze uimirea in fata lumii si a evenimentelor ei. Este atras de gadgeturi, de telefoane, computere sau IT, de tot
ceea ce este tehnic si matematic. Ii plac masinile sau vehicolele prin care poate sa ajunga mai repede undeva sau sa
transmita mai repede un mesaj. Poate avea multe pasiuni, foarte diverse, dar de care se si plictiseste repede. De
aceea, spiritual sau intelectual, poate sa fie si superficial, nehotarat sau frivol. Ia putin din toate, dar nu
aprofundeaza nimic cu adevarat (decat daca este sustinut si de alte cifre). Poate fi neatent, agitat si nervos, iar daca
exista multa energie acumulata la nivel cerebral si nu este eliberata intr -un mod sanatos, poate conduce la
dezechibre majore. De multe ori ii sare tandara, este coleric si sustine ca nimeni nu il intelege. Atunci cand acest
numar este afectat, nativul risca sa intre in tot felul de barfe, scandaluri sau calomnieri.

In dragoste nu este prea statornic, nici foarte atent la sentimentele si emotiile celor din jur. Fiind foarte sincer si
atent la detalii, poate deveni si foarte critic, greu de suportat si cinic. Curiozitatea si capacitatea de a se mentine
tanar il imping si catre alte experiente, de aceea relatiile de lunga durata nu il caracterizeaza. Se va simti bine alaturi
de cineva care sa il stimuleze intelectual, sa ii aduca diversitate si care sa il asculte! Poate sa manipuleze prin
cuvinte, sa minta si sa disimuleze foarte usor. Stapaneste bine arta conversatiei si stie cum sa intoarca un subiect in
favoarea sa.

Atata timp cat isi foloseste talentele creative si de exprimare intr-un mod pozitiv, nu va avea decat de castigat!

Numarul de expresie 6
Numarul de expresie arata felul in care ne “jucam rolul”, caracterul, temperamentul, modul in care ne exprimam,
scopurile din subconstient. Acest numar joaca un rol cheie in viata sociala si in casatorie, deaoarece arata modul in
care ne purtam sau cum ne raportam la relatii.



Acest numar arata si ce fel de persoane apar in jurul nostru, ce atragem, amanunte despre relatiile noastre cu
prietenii si cu partenerii de afaceri si de familie. Cunoscand vibratia ce sta in spatele acestui numar, putem potenta
sau putem limita energia sa pentru a ne echilibra orice fel de relatie. Totodata, este important de aflat si vibratia
partenerilor sau a oamenilor cu care intram in legatura.

Numarul de expresie poate sa ne indrepte spre o vocatie care, bine aleasa, ne poate face sa ne atingem menirea.
Astfel, poate fi considerat un numar al carierei.

Daca vibratia nasterii ne arata pe noi asa cum suntem, numarul de expresie vorbeste despre aspiratiile noastre si ne
spune ceea ce trebuie sa devenim.

Persoanele cu numarul de expresie 6 sunt foarte iubitoare si saritoare, cu tendinta de a ii pune pe ceilalti pe primul
loc. Isi pot sacrifica propriul timp si propria stare de bine pentru a fi alaturi cand cineva are nevoie. 

Relatiile sunt importante pentru ei si vor sa se inteleaga bine cu toata lumea. De aceea, nu intra in certuri, aproba,
dau dreptate si se muleaza destul de repede la parerea celorlalti! Apreciaza parteneriatele de lunga durata, sunt
romantici, fideli si familisti. Isi doresc familii mari, copii si nepoti si sunt genul care isi doresc sa fie casatoriti pentru
totdeauna!

Maniera lor de exprimare este una diplomata, discreta, calda si armonioasa.

Meseriile spre care tind sunt: consilier, vindecator, mediator, judecator, profesor, psiholog, artist, designer, gradinar.

Vibratia de interior 3
Vibratia de interior arata natura emotionala, sentimentele, felul in care simtim. Totodata, se refera la conceptul de
inteligenta emotionala sau de traire interna! Daca cifra de expresie arata cum se manifesta o persoana, cifra de
interior arata de fapt ceea ce este in sufletul sau. Asadar, prima se refera la comportament, a doua la motivatia din
spatele comportamentului. Totodata, vibratia de interior se refera la secretele pe care le ascundem sau chiar la
umbra pe care nici noi nu o constientizam. Mai este numit si numarul dorintei inimii sau indemnul sufletului.

Cea mai mare dorinta a persoanei cu cifra de vibratie Trei este aceea de a cunoaste, de a comunica, de a evolua
sau de a calatori. Este, in general, o persoana vesela, prietenoasa, de viata, ii place sa se simta bine si sa se
distreze. Este foarte comunicativa, creativa, jucausa, genul de persoana care ii inspira si ii binedispune pe cei din jur
si, de aceea, este considerata ca fiind o companie extrem de placuta. Are un talent deosebit in a se exprima pe sine
si este atrasa de tot ce tine de arta vorbirii, comunicarii, a actoriei, muzicii, creatiei, poeziei. 

Imaginatia ei are nevoie de un stimul constructiv, iar daca creativitatea este blocata sau reprimata, are tendinta de a
fi fantezista sau prea visatoare. Are o dificultate in a-si exprima emotiile profunde si intime, gandurile personale,
preferand sa ramana la discutii de suprafata si sa pareze. Are un echilibru mental foarte bun si sunt putine situatii
care o doboara. Poate parea compulsiva in vorbire daca isi evita sau isi suprima emotiile. 

Deoarece e inzestrata cu o personalitate stralucitoare este tentata sa ramana in superficialitate sau sa se joace cu
viata, isi poate risipi energia in prea multe directii, incepand proiecte pe care nu le finalizeaza. In acest mod, va risca
sa nu aiba succes in niciun domeniu. 

Are nevoie de disciplina pentru a-si pune in valoare si in practica toate abilitatile, iar pentru ea succesul va consta in
abilitatea de a se dedica muncii pe care o face si in capacitatea de a duce pana la capat tot ceea ce a inceput. E
important sa invete sa mentina un echilibru intre forta, energia creativa si disciplina de sine.



Vibratia de exterior 3
Vibratia de exterior arata cea mai vizibila parte a caracterului, felul in care ne percep altii, ceea ce lasam sa se vada,
masca pe care o purtam in fata lumii! Arata acele aspecte pe care nativul se simte confortabil sa le arate si sa le
imparta de la bun inceput in relatia cu ceilalti.

Cel mai vizibil mod prin care ne percep ceilalti este meseria, cariera sau statutul social, felul in care ne manifestam in
societate si felul in care ne imbracam. Vibratia de exterior mai arata si interesele pe care ne canalizam viata de zi cu
zi.

Vibratia persoanei cu cifra de exterior Trei este una plina de viata, sarmanta, atragatoare, placuta, extrovertita si
optimista. Este foarte atragatoare si este mereu inconjurata de oameni, personalitatea stralucitoare facand-o sufletul
petrecerii. Ar fi indicat sa nu lase sarmul sa fie un stimulent pentru a „se juca” prea mult in relatiile de iubire, sa
incerce sa dezvolte relatii profunde si de lunga durata.

Este afectuoasa si darnica, este romantica si se indragosteste foarte usor, dar la fel de usor ii si poate trece. Poate fi
frivola in ceea ce priveste angajamentele sau poate sa dramatizeze prea mult, sa exagereze si sa se piarda in discutii
superficiale. 

Are o stea norocoasa care atrage multe oportunitati de-a lungul vietii si are o abilitate deosebita de a se promova
pe sine, dar si de a-i inspira pe ceilalti. Sustinute de munca si disciplina de sine, aceste abilitati ii pot asigura
succesul deplin in viata.

Ii plac hainele frumoase si rafinate, bijuteriile, ii place sa se imbrace elegant. Ii place „glamour”-ul si este des
observata si remarcata de sexul opus. Multi barbati cu numarul de expresie Trei sunt frumosi, iar femeile sunt
adesea izbitor de frumoase.

Numarul Ereditar 6
Numele de familie pe care il purtam este Numarul ereditar. Vibratia din spatele lui arata mediul familial, mostenirea
genetica, energia si arhetipurile din arborele genealogic, karma familiei, defectele sau calitatile sale! Totodata, el
furnizeaza informatii despre starea actuala a sanatatii, despre predispozitiile innascute pentru anumite afectiuni si
despre terapiile care dau maximum de randament.
Este de la sine inteles ca schimbarea numelui de familie atrage dupa sine o schimbare de directie in viata, o
modificare a cursului, o bifurcare. Se preia astfel zestrea karmica a familiei in care se intra, dar si avantajele sau
defectele sale.

Familia cu numarul Sase s-a reunit in aceasta viata pentru a invata ce inseamana loialitate, iubire, educatie,
vindecare si iertare, lege, judecata, dreptate si adevar, extreme si echilibru, armonie, casatorie, copii si camin! 

Membrii familiei Sase au un simt al responsabilitatii foarte dezvoltat care, din pacate, de multe ori poate fi folosit in
mod abuziv, iar acest lucru poate impiedica dezvoltarea individualitatii. Desi toti par sa-si doreasca ce e mai bun in
viata, adesea deciziile luate se bazeaza pe dorinte ce tin cont de ierarhia familiei. Copiii se simt responsabili fata de
parinti chiar si la varsta adulta si chiar dupa ce acestia nu mai sunt. Viata se invarte in jurul caminului si a familiei, iar,
desi au multi prieteni, acestia sunt tot timpul alesi dupa standarde ridicate.

Familia cu numar 6 isi doreste armonia, nu vor sa se supere unul pe altul si sunt foarte loiali. Totusi, este indicat sa
nu ramana dependenti unul de altul si sa nu isi reprime dorintele personale, chiar daca nu sunt pe placul celorlalti, iar
tot ceea ce fac sa fie din placere, nu din obligatie!



De obicei caminul lor este un loc primitor, cald si minunat, acest lucru datorandu-se faptului ca energia lui Sase se
distinge prin rafinament, calitate si bun gust.

In timp ce iubirea din interiorul familiei poate fi o iubire neconditionata, multi dintre cei care au mostenit energia lui
Sase ar trebui sa aplice acest principiu si asupra celor a le caror viziuni despre viata sunt diferite de ale lor. Nu
trebuie sa ii judece pe ceilalti in functie de propriul set de credinte si convingeri si sa se fereasca sa ajunga la
extreme din dorinta de a-si face cunoscute ideile! 

Familia Sase tine la traditii, la reuniuni si sarbatori facute impreuna, la ajutorare si cooperare, la uniune profunda si
responsabilitati asumate, la ideea de camin si casatorie!

Cauza principala a ceea ce numim boala ereditara poate fi gasita in numarul ereditar. Reducand stresul pe care
acest numar il poate produce, poate fi redusa posibilitatea de boli ereditare ca alergiile, astmul, si orice fel de boli
ale aparatului respirator, boli care afecteaza urechile, ochii, nasul si gatul, organele sexuale si rinichii. Stresul este
cauzat de nevoia de putere, de scandal si de vinovatii nerezolvate, de procese in instanta, dependenta prea mare si
lipsa de libertate.

Numarul Intim 5
Este numarul intim al persoanei nascuta in zilele de 5, 14 sau 23 ale oricarei luni. Aceasta persoana este dominata
de Mercur.

Perioade nefavorabile: Atunci cand Mercur este retrograd. In lunile Mai, Septembrie si Decembrie poate avea
pierderi financiare.

Perioade favorabile: Numarul intim Cinci are ca perioade faste 21 mai - 20 iunie si 21 august - 20 septembrie.
Pot sa inceapa un serviciu nou, sa faca promisiuni si afaceri noi.

Date cu impact deosebit: Zilele de 5, 14 si 23 ale oricarei luni sunt favorabile si foarte benefice cand cad in
perioade bune.

Zile cu impact mai mare: In general miercurea si vinerea. Sunt foarte bune cand coincid cu datele favorabile.

Varste importante: Anii 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 si 86, dar si cei care, adunati, dau cifra 1, respectiv 1,
10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, si 91.

Numarul Maturitatii 9
Vibratia Numarului Maturitatii este una extrem de puternica deoarece insumeaza vibratia a doua cifre la randul
lor importante. Numarul Maturitatii se calculeaza pornind de la numele intreg primit la nastere si data completa a
nasterii, respectiv Numarul Nasterii (Numarul Destinului) si Numarul Numelui (Numarul de Expresie).
Numarul Maturitatii este cel care indica acele calitati, dorinte si visuri specifice unei persoane, dar care incep sa
se manifeste intre 30-40 de ani.

Odata cu varsta de 30-35 de ani, cifra Noua a maturitatii aduce o mai mare preocupare pentru starea comunitatii
din care face parte persoana, mai multa implicare pentru binele ei. Are idealuri marete si poate ajunge pe culmile
succesului! Poate atinge maturitatea in orice activitate pe care o desfasoara si ii poate invata si pe altii!

Numarul Karmic 3



Numarul karmic este unul dintre cele mai interesante si provocatoare numere in numerologie. Interpretarile
numerologice karmice ne pot ajuta sa ne echilibram experiente anterioare, sa intelegem de ce ne lipsesc unele
lucruri sau de ce ne confruntam cu anumite situatii!

Karma numarului 3 arata ca in trecut persoana ori a manipulat prin vorbe, a mintit sau a facut abuz de cunoastere,
ori a fost ignoranta la ceea ce i s-a transmis, a distrus informatii sau a divulgat secrete! Trebuie sa invete sa se
poarte in societate si sa spuna adevarul, sa ii invete si pe ceilalti ceea ce stie si sa isi doreasca elevarea,
cunoasterea!

Persoana poate fi dominata de un spirit critic de care sa faca abuz sau pe care sa nu si-l poata controla. Daca nu
va recunoaste asta si nu va incerca sa se autodepaseasca, risca sa nu faca ceea ce ii place in viata, sa nu mai
traiasca si sa se blocheze singura! Totodata, poate afisa o mina mult prea serioasa, iar pentru asta ar trebui sa fie
mai optimista si mai vesela, sa iubeasca viata asa cum este ea, sa fie mai ingaduitoare cu sine insasi si sa
impartaseasca din bucuria sa cu ceilalti.

Persoana cu numarul karmic 3 se poate sa-si fi stabilit un standard de perfectiune imposibil de atins ca singura
masura a actiunilor sale, iar viata o va duce in situatii in care va fi nevoita sa-si foloseasca imaginatia si abilitatile de
comunicare. Va fi testata in aceste domenii si fortata sa faca fata provocarilor. Are veleitati de artist si poate deveni
unul apreciat, doar ca succesul va veni prin multa munca, studiu si perseverenta.

La polul opus, persoana poate fi obsedata de cunoastere, de cautarea raspunsurilor la toate intrebarile, de analiza
si stiinta, de scris si citit! Daca este asa, trebuie sa invete sa traiasca liber, fara a mai da citate sau fara a trai viata
altora.

Efectul numarului karmic 3 este diminuat daca persoana are cel putin un 3 printre numerele de baza ale
numerogramei personale.

Numarul Karmic 6
Karma numarului 6 vorbeste despre situatia in care persoana ori nu si-a asumat responsabilitatea unei casatorii, ori
a suferit mult in relatii, ori a fost mult prea dependenta de o relatie nociva si nu si-a trait viata! Este important acum
sa se raporteze corect la omul pe care il iubeste, sa invete ce inseamna dragostea cu adevarat si sa fie foarte
morala! Nu a fost interesata de valoare sau de frumos, de aceea acum trebuie sa invete ce inseamna armonia!

Este posibil ca persoana sa aiba o mare problema cu angajamentele si responsabilitatea fata de altii, in sensul ca
are dificultati in a ramane intr-o casatorie sau in alte relatii personale importante. In mod special, este nevoie sa
invete sa-si arate si sa-si exprime adevaratele emotii.

Cateodata se poate simti izolata sau singura fara sa inteleaga exact de ce, iar unul dintre motive ar fi acela ca intra
adesea in relatii in care nu isi abandoneaza „garda”, in care nu isi comunica cu adevarat afectiunea sau faptul ca-i
pasa. Acest aspect poate face superficiala legatura intre ea si ceilalti. 

Totodata, va avea de invatat lectia importantei prietenilor apropiati si a relatiilor sincere si de durata, va invata sa
daruiasca si, cand va fi necesar, chiar sa se sacrifice si sa faca compromisuri pentru ceilalti, aceasta fiind singura
cale sigura catre prietenii adevarate si iubire de durata.

Efectele numarului karmic 6 sunt diminuate daca are cel putin un 6 printre numerele de baza.

Numarul Karmic 7



Karma numarului 7 arata o persoana care in trecut ori a refuzat evolutia spirituala, cunoasterea si credinta, ori a fost
fanatica si i‐a obligat pe altii sa ii adopte credintele!

In aceasta viata, trebuie sa invete sa se raporteze corect la cunoastere, sa nu faca abuz de ceea ce stie, sa nu se
joace cu Divinitatea si energiile intr‐un mod negativ si sa se cunoasca profund! Este indicat sa se abandoneze
spiritualitatii sub orice forma, dar sa fie echilibrata, sa nu abuzeze de substante sau stari alterate de constiinta!

Deoarece ii poate lipsi vointa sau determinarea de a se perfectiona pe sine insasi sau in a-si perfectiona un talent,
este indicat sa invete sa fie propriul ei critic, fara sa se condamne sau sa fie prea dura cu ea. Astfel, va putea sa- si
dezvolte abilitatile si sa le foloseasca la potentialul lor maxim.

Efectele numarului karmic 7 vor fi mult diminuate de existenta a cel putin unui 7 printre numerele de baza.

Numarul Karmic 8
Karma numarului 8 vorbeste despre o persoana care in trecut a fost predominata de lipsa autocontrolului si a
stabilitatii, in special in relatia cu banii. Ori nu a stiut sa ii aprecieze corect, sa ii gestioneze sau sa ii cheltuie, sa se
bucure de ei, ori a fost foarte cheltuitoare si nepasatoare vis a vis de modul in care au fost castigati.

In prezent, este indicat sa faca o schimbare profunda in viata, sa se transforme din toate punctele de vedere, sa
moara si sa renasca in sens simbolic. Trebuie sa se raporteze corect la bani si la putere, sa nu devina sclavul lor si
sa caute echilibrul in tot ceea ce face!

Desi poate atrage foarte usor banii si castigurile si chiar poate fi un excelent om de afaceri, poate intampina o
multime de suisuri si coborasuri in planul financiar din cauza neatentiei si a lipsei de prudenta sau cumpatare in
gestionarea resurselor proprii.

Este posibil sa aiba o mare problema cu autoritatea in general, iar acest lucru sa rezulte din atitudinea sa de „le stiu
pe toate” si un comportament incapatanat care o impiedica sa-si cunoasca limitele. Puterea pe care o capata
trebuie sa fie corect inteleasa si gestionata! 

Nu-i place sa i se spuna cum sa faca lucrurile, dar trebuie sa invete sa se detaseze de lucruri, altfel va pierde tocmai
obiectul atasamentului sau!

Efectele numarului karmic 8 sunt diminuate daca persoana are cel putin un 8 printre numerele de baza.

Numarul Dominant 1
Numerele dominante sunt acele vibratii care se regasesc in majoritate in numele complet. Cu cat prezenta lor este
mai mare cu atat influenta pe care o manifesta poate schimba echilibrul intregului tablou numerologic. Este esential
ca aceasta vibratie sa fie gestionata corect, inteleasa, integrata si balansata. Singurul barometru care poate judeca
corect energia oferita de aceasta vibratie este insasi persoana dominata de ea.

Persoana cu mai multe cifre de vibratie Unu in numele sau poate fi exagerat de incapatanata si chiar prea
determinata in vointa sa de a conduce, de a se afirma, de a se impune sau de a fi lider! Se pune intotdeauna pe
primul loc si nu isi vede decat interesele proprii, iar de multe ori ii raneste pe cei din jur cu atitudinea sa aroganta
sau sfidatoare. Este mereu in competitie si pe picior de lupta, iar in orice activitate vede un motiv prin care sa se
evidentieze. Are foarte multa energie interioara pe care trebuie sa si-o canalizeze corect, altfel risca sa sufere de
dese atacuri de nervi sau sa se manifeste agresiv, brutal.



Este indicat sa invete sa fie asertiva, sa se integreze corect in societate si sa stabileasca raporturi armonioase cu cei
din jur, sa conduca, dar sa nu impuna sau sa dicteze, sa se individualizeze fara sa se izoleze si sa se evidentieze prin
calitati nu prin forta!

Folosita corect, energia lui Unu poate transforma persoana intr-un sportiv de exceptie, intr-un lider cu capacitati de
conducere impecabile sau intr-un om ce se cunoaste perfect si care poate fi stapan pe sine in orice situatie sau
moment al vietii!

Vibratia 1
0 - 33 ani

Unu este simbolizat in astrologie de Soare, Leu, Capricorn.

Unu reprezinta inceputul tuturor lucrurilor, samanta din care creste viata, punctul creator, spermatozoidul, forta si
principiul masculin, Adam. Soarele, precum si Leul sau Capricornul, simbolizeaza tatal, creatia, pamantul in care se
sadeste.

Atunci cand vibratia acestei cifre isi face simtita prezenta in viata nativului este timpul unor noi inceputuri, indiferent
de varsta, conditia sociala, intelectul, religia, sexul sau aspiratiile pe care le are in acel moment.

Un an Unu indeamna persoana cu aceasta vibratie la actiune, iar orice lucru inceput acum tinde sa creasca o data
cu ea in urmatorii ani. Este perioada in care este bine sa initieze o afacere, sa-si schimbe locul de munca in cazul in
care cel prezent nu-i mai ofera satisfactie, sa demareze un proiect la care a lucrat pana in acel moment sau pur si
simplu sa se arunce in neprevazut, catre o viata cu totul noua.

Este important de stiut ca prin natura Capricornului, atat lucrurile bune pe care le initiaza acum, cat si cele care nu-i
fac cinste, vor prinde radacini si o vor obliga, la un moment dat in timp, sa plateasca consecintele sau sa primeasca
rasplata actiunilor sale.

Prin energia Soarelui, vibratia Unu ii inspira persoanei libertate, cautarea propriului sine si a independentei, ruperea
barierelor, necesitatea de a se individualiza, de a fi pe propriile picioare, de a nu depinde de nimeni. Atunci cand
este invaluita de aceasta vibratie simte ca are mai mult curaj, ca este timpul sa riste si sa faca ceva, se simte mai
razboinica si, cateodata, este inundata de un spirit de revolutie, de reforma a tot ceea ce nu mai corespunde cu
principiile ei din acel moment.

Vibratia Unu ii ofera o noua perspectiva vis a vis de tot ceea ce a trait pana in prezent. Poate fi o eliberare, poate fi
inceputul unui nou prag de maturizare, poate fi o perioada de singuratate necesara sau momentul in care se simte
libera sa-si ia viata in propriile maini. Intr-un astfel de an sau de perioada trebuie sa fie decisa si sa actioneze cu
incredere, deoarece poate fi momentul in care se poate remarca, iesi in fata, perioada in care se focalizeaza pe
visele sale, iar “sansa” ii surade.

Fiind prezenta si energia arhetipala a Leului, intr-o perioada dominata de vibratia Unu, persoana trebuie sa aiba
grija la a nu adopta un comportament agresiv, egocentrist si autosuficient, fiindu-i recomandat sa incerce sa se puna
in valoare, urmandu-si scopurile intr-o maniera pozitiva. Este indicat sa nu lase mandria sa o domine, ci mai
degraba sa foloseasca intr-un sens pozitiv energia creatoare a acestei zodii.

Se prea poate ca sub vibratiile acestei cifre sa devina mai incapatanata, mai neatenta la emotiile celor din jur si gata
de atac in orice moment. Persoana poate fi gata sa riste in orice situatie si sa aiba parte de un curaj nebanuit, ceea
ce poate aduce multe avantaje, dar si neplaceri. Auspiciile Capricornului o indeamna sa actioneze cu
responsabilitate, pe termen lung, cu intelepciune si seriozitate. Cu toate ca simte gustul libertatii si i se ofera



oportunitati noi, acestea sunt perioade pe care persoana trebuie sa si le asume cu maturitate, astfel incat actiunile
sale sa nu genereze consecinte negative.

Cum in fiecare an din viata lucreaza mai multe vibratii concomitent, este indicat de urmarit si de stiut cu ce alta
vibratie se impleteste cea a cifrei Unu, pentru a sti in ce domeniu este bine sa actioneze si ce vibratii ii mai sunt
favorabile.

Un an Unu poate fi plin de neprevazut, in functie de cum a trait in ciclurile anterioare. Daca ultimul an cu vibratie
Noua a luat-o prin surprindere si anumite lucruri din viata persoanei s-au terminat brusc, un an Unu poate fi acela in
care o ia de la zero, fara ca aceasta sa fie neaparat dorinta ei.

Intotdeauna vibratia Unu aduce un nou prag de maturizare, noi sanse si oportunitati, indemnul fiind regasirea de
sine, individualizarea si avansul, indiferent de actiunile trecute.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp (de la cativa ani in sus), poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- functii de conducere - director, patron, sef, presedinte, ministru, conducator de grup; campion, atlet, militar,
persoana publica; liber profesionist, afacerist; scriitor, purtator de cuvant, pompier, dar si meserii care confera
multa independenta, singuratate sau individualizare de sine.

Vibratia 7
33 - 42 ani

Vibratia Sapte este simbolizata in astrologie de Neptun, Pesti si Fecioara.

Arhetipurile Pesti, Fecioara si Neptun au in primul rand o conotatie karmica. Neptun este planeta spiritualitatii, a
iubirii divine, a introspectiei, meditatiei, abandonarii de sine, precum si a iluziei, deceptiilor si dezamagirilor. Atunci
cand se regaseste sub dominatia acestei cifre de vibratie, persoanei ii este recomandat sa-si indrepte atentia catre
interior, sa caute si sa inteleaga cu adevarat cine fiinteaza acolo. Aceasta energie o invita la descoperirea unei noi
lumi, la refacerea legaturii cu sinele superior.

Depinzand de gradul de spiritualitate si de intelegere a fiecaruia, aceasta cautare de sine se poate realiza prin mai
multe moduri. Persoana care este obisnuita cu un mod de viata “interior” nu va intampina probleme in a intelege
aceasta vibratie, ba din contra, ea va fi plina de semnificatii si bogatie sufleteasca. Este avantajata in acest sens
acea persoana care scrie poezii, cea care mediteaza, pictorii, artistii, scriitorii, filozofii, psihologii sau acea persoana
care este interesata mai mult de esenta vietii decat de lumea palpabila. Pentru cea care este straina de potentialul ei
interior sau este departe ancorata in lumea exterioara, fizica, aceste perioade pot insemna adevarate crize, perioade
de depresie, evenimente nefericite sau o stare de sanatate precara. Toate acestea numai pentru a o putea
reechilibra, pentru a o face sa incetineasca ritmul si a o face atenta la ce ii dicteaza sufletul, la ce este cu adevarat
important in viata.

Unele persoane aleg acum sa consulte un psiholog, un psihiatru, un clarvazator sau un astrolog/numerolog, simtind
ca trebuie sa inteleaga mai bine ce este dincolo de materie. Altele, pot experimenta stari de constiinta modificata
prin alcool sau substante halucinogene, prin experiente nefericite ce tin de sfera medicala sau spital.

Este bine ca in perioade guvernate de cifra Sapte sa se abandoneze destinului, sa se lase purtata de mana lui cu
incredere si sa traiasca ceea ce ii rezerva viata! Sub aceasta vibratie se poate dobandi o noua intelepciune si
filozofie asupra lumii si asupra vietii in general, acordand timp pentru a contempla ideile intr-un spatiu intim si privat,
fara sa se lase influentata de gandurile altora. Provocarea acestei cifre este mentinerea unui echilibru intre noul mod



de a vedea viata si deschiderea catre lumea ce o inconjoara.

Este perioada introspectiei, in care trebuie sa se inteleaga mai bine pe ea insasi, sa vada ceea ce este si ceea ce isi
doreste cu adevarat. Ar fi indicat sa nu-si asume multe responsabilitati in aceasta perioada si sa reflecteze mai mult
la trecut, planificand in acelasi timp viitorul. Daca nu o face ea si daca nu isi doreste sa schimbe ceva in mod
constient, daca o actiune mai veche de-a ei nu a fost echilibrată, nu a reglat-o sau nu a constientizat-o, acum iese la
iveala. Daca planurile nu-i ies, este obligata sa vada unde greseste, care ar trebui sa fie atitudinea corecta.

Anumite persoane pot ajunge la puscarie sau la spital in aceasta perioada (trebuie verificate toate predispozitiile, nu
un aspect izolat), daca refuza corectarea planului spiritual. Totusi, pe cat de grea poate fi trecerea acestei perioade,
pe atat de frumoasa si magica poate fi traita daca i se intelege importanta si semnificatia. Este indicat sa nu se
concentreze pe placerile fizice, pe adunarea bogatiilor, strangerea averilor sau pe beneficiile materiale, deoarece nu
acesta este mesajul.

Capacitatea de cercetare, analiza si intelegere sunt testate si ele. Gandirea limpede, meditatia, scrisul si cititul sunt
recomandate, precum si reglarea unor atitudini sau actiuni mai vechi. Intotdeauna cifra Sapte este legata de ciclurile
de sapte ani. Atunci cand ea apare, trebuie cautata o semnificatie a evenimentelor actuale si a celor petrecute cu
sapte ani in trecut (sau prin multiplii de sapte, deci cu 14, 21, 28 ani in urma). Anumite persoane, evenimente si
situatii se pot intoarce dupa sapte ani sub forma unor tipare ce trebuiesc intelese si depasite. Un lucru inceput intr-
un an poate avea repercursiuni, i se pot intelege beneficiile sau i se inteleg efectele dupa o perioada de sapte zile,
luni sau ani! 

Totodata, in aceste perioade, adoptarea unei naturi solitare va scoate in evidenta o latura profund sensibila si
emotionala, daca nu chiar mistica sau metafizica. Persoana guvernata de aceasta cifra pe o perioada lunga de timp,
poate descoperi ca are abilitati de vindecator sau clarvazator, de aceea practicile spirituale capata un rol central.
Numarul Sapte confera dorinta de a transcede viata obisnuita.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp (de la cativa ani in sus), poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- cercetator, analist, astrolog, psiholog, psihiatru, clarvazator, vindecator, farmacist, doctor, shaman, scriitor, poet,
pictor, actor, filozof, ocultist, anticar, marinar, scafandru, magician, profesor, detectiv, numerolog, ezoterist, preot,
teolog, misionar, chiar si dealer de droguri.

Vibratia 8
42 - 51 ani

Vibratia Opt este simbolizata de Saturn, Scorpion si Capricorn.

Saturn, guvernatorul Capricornului, este seniorul karmei, zeul timpului, granicer spre poarta trecutului, cel ce aduce
maturitatea si intelepciunea, o data cu lucrurile bine facute, menite sa reziste in timp.

Energia Scorpionului este una de tip transformator, asemeni Pasarii Phoenix, care renaste din propria cenusa. El are
rolul de a arde tot ceea ce nu mai este conform cu persoana, pentru a lasa loc unui nou inceput, temelie a ceva mai
trainic, mai solid. Prin urmare, anul Opt se refera in primul rand la transformare, la moarte si la renastere a tot ceea
ce este vechi in viata persoanei, a trecutului care nu-i permite sa inainteze, a karmei.

In ordinea fireasca, venind dupa un an Sapte, cel al remodelarii interioare, Optul recladeste, spala, purifica si
transforma toata energia catre exterior, fiind totodata un nou inceput (8=7+1).



In simbologia ezoterica, numarul sacru 888 il reprezinta pe Hristos, arhetip al mortii si al renasterii, iar intors invers
este simbolul infinitului, al vietii fara de sfarsit. Simbolizeaza tot trecutul, prezentul si viitorul, concentrate in
momentul de fata, acum. Tot ceea ce a fost pana in prezent se intampla ACUM si tot ceea ce va fi in viitor
porneste de ACUM. Persoana isi creaza permanent prezentul din trecut si viitorul din prezentul actual. Aceasta
este esenta karmei, simbolul sarpelui care isi mananca coada.

Tot prin vibratia Scorpionului, perioadele influentate de Opt au legatura cu puterea, cu banii si afacerile. Persoanei ii
este recomandat sa lucreze la o strategie, pe care sa o urmeze si sa actioneze. Poate fi o perioada cu castiguri
materiale deosebite sau cu pierderi, depinzand de ea in ce sens vrea sa actioneze sau ce trebuie sa corecteze. Este
indicat sa nu se renunte la ambitiile personale, sa se pastreze atentia asupra a ceea ce si-a propus, deoarece se va
constata ca in perioadele guvernate de cifra Opt, persoana beneficiaza de o putere mai mare si de un psihic mai
puternic. Provocarea este obtinerea unui grad mai mare de detasare si a intelegerii faptului ca puterea trebuie
folosita spre binele tuturor si nu cu scopuri distructive. Este indicat sa se fereasca de aroganta, intoleranta,
nerabdare sau egocentrism si sa ia in calcul si parerile altora.

Atunci cand o perioada indelungata de timp sta sub vibratia acestei cifre, poate fi vorba de o crestere financiara
majora, daca persoana urmareste oportunitatile, risca si actioneaza in acest sens. Totodata, poate simboliza o
angajare pe termen lung de a lucra in domeniul finantelor, bancilor sau care are legatura cu administrarea de bunuri
ale altor persoane.

Operand la nivel subtil cu energia karmica si cu bolile de natura spirituala, cifra Opt atrage atentia si asupra
sanatatii. In aceste perioade se pot intampla accidente, se poate ajunge la operatie sau la raniri, deci este bine ca
persoana sa invete din greselile trecutului, sa nu ramana ancorata in el, sa se transforme si sa evolueze intr-un sens
pozitiv, curatandu-ne la nivel spiritual.

Opt este numarul puterii, al organizarii si al ritualului, astfel incat este incurajata ambitia, autoritatea si talentul de
conducator. Este bine sa lupte impotriva tuturor piedicilor care apar, sa intocmeasca strategii ambitioase si sa
actioneze pentru a castiga!

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp (de la cativa ani in sus), poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- om de afaceri, contabil, administrator, trezorier, angajat in banca, analist financiar, bancher, chirurg, detectiv
particular, om politic, constructor, judecator, afaceri mortuare, camatar, strateg, manager.

Vibratia 5
60 - 69 ani

Vibratia Cinci in astrologie este simbolizata de Mercur, Berbec si Gemeni.

Influenta Berbecului aduce un nou inceput, lucruri inovatoare in viata nativului, actiune, independenta si libertate. La
fel ca si in timpul primaverii, anotimp pe care il guverneaza, totul inverzeste din nou, rasar razele sorelui si exista o
alta dispozitie si atitudine fata de viata. Berbecul invita persoana la renastere (mai ales daca vine dupa ausperitatile
unui an cu vibratie patru), la cucerirea unor noi orizonturi, la aventura si iubire, la inocenta si extrovertire. Unele
lucruri o pot lua pe neasteptate, iar evenimentele se succed mult mai rapid, fiind prinsa intr-un vartej ce debordeaza
de energie.

Un an sau o perioada Cinci este una energica, plina de viata si actiune, pasionala si aventuroasa. Daca persoana
are talente artistice, este bine sa actioneze si sa le puna in valoare, deoarece sunt sanse de a se face remarcata.



Prin vibratia Gemenilor si a lui Mercur, persoana poate avea parte de noi cunostinte, de noi relatii si interese,
spiritul de comunicare fiind crescut sub aceasta cifra. Devine mult mai curioasa si extrovertita, iar experientele noi o
atrag ca un magnet. Mercur este planeta calatoriilor si a deplasarilor de scurta durata, astfel incat este posibil ca
tendinta acestor perioade sa fie legata de alte locuri decat cele natale. Apare dorinta de a vizita, de a fi tot timpul
pe drumuri/calatorind, de a nu stagna sau de a nu ramane in acelaşi loc. Interesul pentru lucrurile noi creste din ce in
ce mai mult si, ajutata de energia Berbecului, persoana este impinsa inainte catre a-si satisface orice dorinta.

Capcana acestei vibratii se refera la inconstanta si la imprastiere. Simtind gustul libertatii, curiozitatea si
expansiunea, este posibil sa alerge dupa mai multi iepuri in acelasi timp si intr-un final sa nu se aleaga cu nimic. Cu
toate ca inspira trairea la maxim a fiecarui sentiment, este bine sa nu-si piarda ratiunea si sa-si echilibreze viata,
luand de la oportunitatile noi aparute doar ceea ce ii trebuie cu adevarat.

Gemenii sunt o zodie dubla, de aceea perioadele guvernate de cifra Cinci, pot aduce in viata persoanei situatii
duale, cu mai multe nuante, tendinta catre flirt sau catre o viata dubla. De multe ori, sub aceasta vibratie apar idile
neasteptate, iubiri nebunesti sau aventuri, care pot rezista sau nu testului timp. Trebuie sa se astepte ca, in astfel de
perioade, totul sa fie in miscare si in schimbare. Nu trebuie sa se impotriveasca sau sa se agate de persoanele,
lucrurile sau starile ce nu isi mai au rostul sau nu mai sunt bune pentru ea. Este bine sa se elibereze si sa accepte
noul, ineditul in viata ei, sa traiasca fiecare clipa din plin, iubind, calatorind, razand si uneori riscand. Nu este un
moment pentru a sta pe bancheta din spate sau pentru a astepta, ci unul pentru a pune mainile pe volan si a
conduce catre neprevazut.

Cinci se refera la expansiune, atat din punct de vedere fizic, cat si emotional sau creativ.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp, de la cativa ani in sus, poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- artisti, actori, comedianti, circari, gimnasti, meserii liberale, stewardesa, dj, dansator, organizator de evenimente,
publicitate, creatie, turism, figuri publice, vip-uri, purtatori de cuvant, dezvoltatori, ghizi turistici, translatori.

Vibratia 2
78 - 87 ani

Vibratia Doi este simbolizata in astrologie de Luna, Lilith, Rac si Balanta.

Vibratia Doi se refera la principiul feminin, la emotii, empatie, sensibilitate, cuplu, asociere, consiliere, balans si
armonie sau ispita, discordie si atractie, dualitate, Eva.

Reprezentand femeia, un an sau o perioada mai lunga de timp sub aceasta vibratie, poate capata mai multe
conotatii, la fel cum poate fi resimtita si traita intr-o maniera pozitiva sau, dimpotriva intr-una negativa, debusolanta
si duplicitara.

In primul rand, prin vibratia Balantei, sub aceasta influenta, persoanei i se atrage atentia ca mai exista un punct de
vedere diferit de al ei, fiind perioada in care trebuie sa se raporteze si la altii, sa-i asculte si sa-i inteleaga, sa-si
formeze pareri si sa actioneze in conformitate cu nevoile tuturor celor implicati.

Poate fi momentul in care persoana intalneste pe cineva si formeaza un cuplu, multi fiind aceia care sub aceasta
vibratie si-au intalnit sufletul pereche sau partenerul ideal. In functie si de celelalte vibratii cu care se impleteste, de
momentul in care apare, de starea in care se gaseste persoana sau de comportamentul si atitudinile ei la acel
moment, poate fi o perioada plina de sensibilitate si empatie, de vraja a cuplului abia format, de fuzionare a doua
individualitati separate care devin una. Atunci cand se gaseste un sens comun, atunci cand se stabileste un echilibru



si se ajunge la armonie, cifra Doi poate fi simtita din plin si se poate transforma in iubire pura! Totodata, prin Luna,
este si cifra mamei si a copilului, de aceea atunci cand actioneaza, in viata persoanei poate aparea si un nou
membru al familiei.

Reprezentand Eva, situatiile de viata in care o poate conduce aceasta cifra sunt halucinante. Sunt anii in care apar
ispitele, in care persoana este ademenita, vrajita si indemnata catre altceva. Exista pericolul ca anumite cupluri sa se
destrame acum si sa o ia pe drumuri diferite. Divergentele si punctele de vedere contrare sunt foarte frecvente,
samanta de scandal fiind iminentă. Partenerii o iau pe cai opuse, isi doresc altceva, unul dintre ei este atras de
altcineva sau o femeie, oricine ar fi ea, face greutati cuplului.

Cifra Doi reprezinta legatura energetica care se creeaza intre noi si altcineva, astfel incat este si cifra consilierilor,
prietenilor, sfatuitorilor, partenerilor de orice fel, a mamei. O persoana influentata mult de aceasta cifra, atat in
numerograma cat si in graficele previzionale, poate fi foarte sensibila, empatica si atenta la emotiile si starile celor
din jur si poate, de asemenea, sa ajunga un bun consilier sau psiholog.

Atunci cand vibratia ei este folosita intr-un mod negativ, va crea situatii si stari duplicitare, tensiune interioara
datorata incertitudinii, dualitate şi nesiguranta in luarea unor decizii. Cheia unei intregi perioade guvernate de
aceasta cifra este echilibrul si armonia, cumpatarea si atentia la ispitele ce pot aparea si o pot tulbura (invatarea din
calitatile zodiei Balanta). Este bine ca persoana sa-si pastreze integritatea, sa-si echilibreze emotiile si starea
sufleteasca si sa traiasca in armonie cu ea insasi si cu cei din jurul ei, deoarece acum poate auzi multe puncte de
vedere contrare parerilor sale. Poate atrage persoane in oglinda, iar prin ei sa-si vada de fapt calitatile sau
defectele. In acest sens, este bine de urmarit ce o deranjeaza la altii, dupa care sa se intrebe daca nu exact acelasi
lucru il face si ea.

Totodata, prin influenta Lunii, este de preferat sa fie mai secretoasa, sa nu- si spuna gandurile si ideile in gura mare,
sa tina garda sus, deoarece este mai vulnerabila. Sensibilitatea cifrei Doi este pe de-o parte calitate si pe de alta
defect, de aceea este bine sa o foloseasca in avantajul ei prin activitati relaxante: muzica, pictura sau orice fel de
arta care ii face placere sau care ii aduce armonie. Este posibil sa se impace acum cu anumite persoane cu care nu
se mai intelegea, poate lega prietenii de durata sau ii poate ajuta pe altii!

Un an Doi este cel al asteptarii si al rabdarii, in care nu trebuie sa forteze nota sau sa se arunce in actiuni noi,
nebunesti, riscante. Acum trebuie sa-si consolideze relatiile pe care se vor construi viata si actiunile sale din viitor.

Agresivitatea, spiritul de initiativa crescut si incapatanarea sunt atitudini care pot aduce probleme. Trebuie sa fie
pregatita pentru amanari, blocaje sau taraganari si asta doar pentru a invata sa fie rabdatoare. Este un test al
controlului de sine si al sensibilitatii emotionale. Se prea poate sa fie nevoita sa faca munca altcuiva, sa ajute pe
cineva sau sa coopereze si sa sustina, mai degraba decat sa se gandeasca la ea insasi.

Totodata, este perioada in care persoana se confrunta cu situatii duale, cu rascruci de drumuri in care este nevoita
sa aleaga frecvent una din doua, drumul ales fiind ireversibil, iar varianta nealeasa pierand definitiv: facultatea pe
care o alege, meseria, tara sau orasul in care sa locuiasca, persoana care sa-i fie alaturi, stanga sau dreapta, aici
sau acolo…etc.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp, de la cativa ani in sus, poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- in special cele care se refera la emotiile sau nevoile altora - artist, vindecator, consilier, psiholog, agent
matrimonial, doctor, psihiatru, scrib, asistenta, secretara, avocat, lucrator in agricultura sau alimentatie, doamna de
companie, baby sitter, meserii in sfera caselor: architect, amenajari interioare, menajera, designer, lucrul cu copiii
sau batranii, hostess, astrolog, asistent social.



Matrice 1
Vibratia Unu inspira libertate, curaj, cautarea propriului sine si a independentei, ruperea barierelor si necesitatea de
a ne individualiza, de a fi pe propriile picioare, de a avea incredere in noi si de a ne exprima. Unu este si primul sau
cel din fata, deci arata si calitatile de lider ale unei persoane, sistemul psihic - puternic sau slab -, caracterul, ego-ul
si felul de a fi - extrovertit sau introvertit.

Unu este o vibratie masculina, de foc, este inceputul tuturor lucrurilor – gandul - forta creatoare. Arata si functiile
instinctive, rezistenta la presiunea psihica, gradul in care o persoana poate fi corupta sau influentata.

Unu este asociat capului, deci aceasta casuta arata tot ceea ce este legat de el in sens fizic, mai ales de partea
dreapta a lui, precum si tot ceea ce este legat de el in sens simbolic - puterea gandului, a psihicului. Atentie, nu si
inteligenta sau ratiunea!

Cu cat sunt mai multi de Unu intr-o casuta, cu atat cresc mai mult energiile in interior, calitatile si trasaturile ei fiind
exacerbate. Un numar par de elemente arata ca energia este indreptata catre exterior, iar un numar impar de
elemente arata orientarea catre interior.

Un singur element in casuta lui Unu simbolizeaza un aspect al extremelor - ori arata insingurarea, ori individualismul
puternic. In primul caz, poate fi vorba de o persoana care nu are destula incredere in fortele sale, care se
demoralizeaza usor, care nu are destula vointa sau dorinta de a face ceva sau de a-si urma idealurile. Este
molcoma, timida, defensiva, se retrage usor in sine si este interiorizata. Ea poate fi foarte singura, cu frustrari si
temeri adanci sau foarte dependenta de cei din jur si de ajutorul lor! Nu se poate descurca singura in anumite
situatii, nu are curaj si mai bine amana sau nu se implica din frica de a nu reusi!

Din punct de vedere psihic, poate fi labila si usor de influentat sau de destabilizat, nu face fata stresului puternic sau
este depresiva. Adopta repede parerea celor din jur, nu ii place sa iasa in fata, sa conduca sau sa aiba initiativa!

Este indicat ca acest tip de persoana sa isi gaseasca identitatea de sine, sa se intareasca din punct de vedere psihic
si sa incerce sa fie independenta din toate punctele de vedere.

In cel de-al doilea caz, un singur Unu poate fi atat de centrat pe sine si atat de individualist, incat nu are nevoie de
nimeni, se simte foarte bine singur si se descurca in orice situatie dupa cum il taie capul. Nu are nevoie de sfaturi
sau pareri, este in sine un singuratic, un pribeag sau un calator. Poate fi neincrezator, suspicios si autosuficient,
precum si un nonconformist! Nu tine cont de reguli sau de norma, ii place sa iasa in fata, este laudaros, are mare
incredere in sine, cand, de fapt, in spatele acestei bravuri se poate ascunde un comportament periculos sau care a
adunat nenumarate frustrari!

Pentru acest tip de persoana, granita dintre realitate si fabulos este foarte fina, de aceea poate fi un mare creator
sau poate trai intr-o mare iluzie!

Matrice 22
Doi este o cifra feminina, pasiva si introvertita. In antiteza cu Unu, care reprezinta calitatile psihicului, pe cele
masculine - paterne, de lider si conducator, Doi reprezinta calitatile energetice, materne, sufletesti, de daruire,
empatie si cooperare.

Doi este arhetipul femeii mama - sotie, al preotesei, al vindecatoarei si al shamanei, dar este si intruchiparea femeii
malefice, a vampei sau a ispitei. In primul caz, vibratia se refera la partea emotionala a unei persoane, la gradul de
empatie, sensibilitate, perceptie si intuitie, iar in cel de-al doilea la capacitatile de seductie, dorinta si pasiune,



energie sexuala!

Prin aceasta casuta se poate vedea dorinta unei persoane de a-i ajuta pe cei din jur, gradul de implicare sufleteasca
sau energetica, capacitatea de a-i motiva, de a–i proteja sau de a le insufla calea cea dreapta celor din jur, precum
si capacitatea de a lucra cu suflete si cu energii subtile.

Doi simbolizeaza trairile interioare si capacitatea de a le transpune in realitate, de a le transmite mai departe, in
sufletul, inima si mintea altor persoane!

Doi este legat de inteligenta emotionala, asa ca lucreaza independent de celelalte casute si poate prelua controlul in
diferite situatii. Este o casuta care reactioneaza cu putere la stimuli si care pastreaza memoria subconstienta a
placerii si a neplacerii. Aici se asociaza trairi, evenimente si oameni cu starea de bine pe care aceastea au adus-o in
viata persoanei. Doi are legatura cu memoria afectiva si cu cea subconstienta!

Indiferent de cat de culta, rationala sau educata este o persoana, atunci cand energiile emotionale sunt activate
puternic, ea poate pierde controlul si poate actiona in consecinta trairilor interioare! In aceasta casuta se si
somatizeaza emotiile, deci poate influenta corpul fizic si sanatatea!

Doi reprezinta si bio-energia organismului. Fiecare persoana are in jurul ei un camp vibrational propriu, de aceea cu
cat sunt mai multe elemente in casuta Doi, cu atat creste si acest camp, care folosit corect poate vindeca si se
poate autovindeca!

Doi este un centru cu mare forta de reactie, dar si cu forta mare de amprentare. Persoanele cu multi de Doi au
capacitatea de a influenta mediul inconjurator, de a-l face fertil si de a-l aduce la viata!

Sistemul cu elemente impare are tendinta sa absoarba, iar cel cu elemente in numar par, sa degaje energia! 

Sistemul 22 - Fiind un sistem par, la nivel emotional, ceea ce intra iese si foarte repede! Exact asa cum ii abordezi
pe oamenii cu 22, asa iti vor raspunde. Daca vor primi iubire, vor da iubire; daca vor primi jicniri, vor aduce jicniri;
daca ii ameninti, te vor ameninta…etc. Totodata, vor da tot atat cat primesc, nici mai mult, nici mai putin! Ei sunt ca
o balanta care trebuie mereu sa fie in echilibru, sa se achite de datorii, sau o oglinda care va reflecta mereu
atitudinea, emotia sau comportamentul celuilalt!

In acest sens, sunt foarte spontani si pot da feedback minunat la tot ceea ce traiesc! Imita foarte bine, se muleaza,
sunt flexibili si, daca stii cum sa ii iei, sunt foarte calzi, darnici si iubitori. Ei au nevoie de companii placute, de
oameni pe care sa ii admire, de cineva de la care au ce invata! Daca intra in anturaje proaste, vor avea tendinta de
a copia nenumarate comportamente negative si de a le reflecta inapoi!

Sunt genul de oameni care nu tin foarte mult o suparare, care se exteriorizeaza foarte repede, dar care pot fi si
imprevizibili! Atunci cand se enerveaza, o fac puternic si cu cat ii agiti mai tare, cu atat vor face mai urat! La nivel
energetic, preiau energia celor din jur si o dau mai departe! Pot fi conducatori de grup, traineri sau antrenori! Sunt
intelegatori si au darul de a te face sa vezi propria realitate! Cu ajutorul lucrului cu propria persoana, pot deveni
terapeuti, psihologi, doctori foarte buni!

Matrice 3333
Cifra Trei este masculina, extrovertita, activa, de aer. Ea este in stransa legatura cu capacitatea de a rationa, de a
primi sau a da informatia mai departe, cu gandirea, judecata si comunicarea!

Principala functie a acestei casute este de a le uni pe primele doua, coreland energiile exterioare (Unu) cu cele
interioare (Doi). Ea are capacitatea de a extrage informatii din mediul inconjurator, de a le pune cap la cap, de a le



stoca, de a realiza conexiuni si de a emite judecati, ratiuni sau pareri!

Cu cat acest sistem este mai puternic, cu atat persoana este mai interesata de un domeniu de viata in care doreste
sa se specializeze, despre care doreste sa afle totul si prin care sa ii informeze si pe cei din jur! Informatia pe care o
primeste poate veni din dimensiuni diferite – pe calea invataturii, a scolii sau a cartilor, prin observare, clarviziune,
ratiune sau pur si simplu, o persoana care primeste si capteaza informatii din alte spatii sau dimensiuni!

Aceasta casuta este in legatura si cu capacitatile oratorice, cu vocea, tonalitatea ei si capacitatea de a capta atentia
prin ceea ce zice! Ea arata capacitatea de a vorbi si de a te face inteles si are legatura si cu usurinta intelegerii, a
invatarii altor limbi, cu memoria!

Totodata, sistemul Trei functioneaza si de sine independent si poate controlo primele doua sisteme – al lui Unu si al
lui Doi. Daca Unu opereaza psihic, Doi energetic sau emotional, atunci Trei opereaza la nivel rational!

Persoana cu casuta Trei dezvoltata si potentata poate avea o gandire foarte abstracta, iesita din comun, asemeni
unui calculator sau a unui mecanism. Ea este aceea care vede si stie cum funcioneaza legile naturii, tiparele
universale, structurile numerice sau matematice, fizica, chimia, tehnologia, stiinta.

Rationamentul ei este unul foarte logic, calculat, organizat si profund. Atunci cand se gandeste la ceva, intelege
lucrurile in esenta lor, felul in care functioneza si se interconecteaza cu alte elemente. Ea intelege dincolo de cuvinte,
de ceea ce este la vedere sau acceptat.

Mintea ei este capabila sa inregistreze foarte multe informatii, sa faca asocieri, deductii, analize, sinteze, sa opereze
in acelasi timp cu mai multe concepte. Ea poate vedea atat micro, avand atentie la detalii, cat si macro, la nivel
universal! Din acest punct de vedere, ea este matematicianul, fizicianul, chimistul, inginerul, tehnicianul,
programatorul, cercetatorul sau analistul…

Atentia ei se focuseaza intens, avand capacitatea de a se cufunda intr-un domeniu ce o intereseaza si de a merge
pana la capat dar, totodata, si-o poate distribui catre mai multe lucruri in acelasi timp! Are curiozitatea de a afla ce
este dincolo de limita, curajul de a-si pune intrebari si de a cauta raspunsuri, precum si de a rezolva marile enigme
ale lumii! Ii plac jocurile care o stimuleaza mental, competitia si procesele mintii – rebus, ghicitori, probleme de
logica, sah.

Imaginatia ei este uriasa, iar felul in care analizeaza lucrurile, din absolut toate punctele de vedere, duce la o
intelegere profunda despre tot ceea ce vine in contact cu ea. Cu cat este mai puternic sistemul ei 3 cu atat are si ea
mai mult puterea de a creea la nivelul gandurilor, de a reda ceea ce a gandit, de a transpune visele in planul concret.
Ea poate fi scriitor de fabulos, de fantastic, regizor de film, scenarist.

Fiind observatoare desavarsita a vietii, a oamenilor si a Universului, persoana poate fi ganditor, filosof, inventator,
terapeut, trainer, psiholog sau psihanalist foarte bun.

Deoarece Treiul simbolizeaza cunoasterea, ea vine de multe ori cu un bagaj karmic in care exista deja o cunoastere
vasta intr-un anumit domeniu al vietii. Astfel, ii va fi foarte usor sa reia cursul invatarii de unde l-a lasat si sa devina
adervarat expert sau profesionist inca de la o varsta foarte mica!

Cu cat sunt mai multi de 3 cu atat persoana are mai mult acces la informatii pe care nu le-a invatat fizic, ea fiind
conectata la un sistem de cunoastere urias, la o cronica Akasha din care isi extrage sau primeste raspunsurile!
Astfel, poate fi telepata, clarvazatoare, astrolog, medium sau poate “comunica” cu entitati pe care altii nu le percep.
Tot de simbolistica Treiului tine si comunicarea, de aceea un sistem potent al acestei cifre va aduce forta cuvantului.
Sub aceasta configuratie cuvintele curg usor, natural si fluent, iar persoana nu duce lipsa de idei. Ea are capacitatea
de a-i convinge pe altii, de a explica pe inteles, de a demonstra si de a demonta vechi pareri! Este bun orator, dar
si povestitor, avand rezistenta si dorinta de a da mai departe ceea ce stie sau gandeste. Ea este un canal



informational prin care cunoasterea trebuie sa curga mai departe, peste generatii, si care trebuie sa serveasca la
binele si avansul general al omenirii! Poate scrie milioane de pagini, poate vorbi la nesfarsit si poate darui oamenilor
emotii, incredere, speranta. Este scriitorul, profesorul, mediatorul, oratorul…etc cu mare putere de a schimba
ganduri si de a modela comportamente.

Ceea ce comunica, pozitiv sau negativ, ajunge sa fie acceptat de public, sa se amprenteze in constiinta celorlalti si
sa dainuiasca peste timp. Tonalitatea sau vocea ei este foarte vibranta si se intipareste adanc in mintea oamenilor.
De aceea, poate fi si cantaret celebru.

De multe ori, deoarece are capacitatea de a iesi din tipare si de a gandi altfel, este neinteleasa, pare ciudata sau
stranie. Ideile ei pot fi atat de avansate, nonconformiste sau abstracte incat ceilalti o pot percepe ca pe o persoana
nebuna, excluzandu-o. Cu toate acestea, desi pot aparea si frustrari, ea se simte bine in singuratate, in gandurile ei.

Acest aspect poate crea si prea mult haos la nivel mental, iar informatia negestionata corect sau nefolosita sa fie un
prea plin. Multe idei, imagini, ganduri sau simboluri ce nu apartin lumii fizice pot deranja psihicul, pot induce in
eroare sau pot crea frica!

Atunci cand sunt multi de Trei si energia este exacerbata, iar persoana se abandoneaza si cade prada acestui
sistem, ea se poate pierde in propriile ganduri, in propriul fabulos sau in propria umbra! Atunci cand ii intra o idee
in cap, cu greu ii mai iese, cand are o dilema pe care nu o poate rezolva, nu are liniste, cand este macinat de un
gand negru, acesta ajunge la gradul de obsesie, nu mai poate scapa de el si este chinuit la nivelul gandurilor pana
cand energia lui se epuizeaza. Dar, in cazul ei, se poate ca aceasta energie sa fie inepuizabila, sa o macine
permanent! Astfel, devine paranoica, nu mai distinge realitatea de imaginatie, adevarul de minciuna, isi pierde
memoria sau inebuneste!

Ea trebuie sa aiba grija la ceea ce gandeste si la ceea ce comunica, sa se abtina de la ganduri sau vorbe negative,
sa nu manipueze sau sa inflenteze prin cunoasterea ei si sa nu devina fanatica propriei filozofii de viata! Este indicat
sa se ridice la un nivel vibrational inalt si sa isi foloseasca talentele cu care a fost inzestrata intr-un mod pozitiv si
constructiv, care sa ii ajute si pe ceilalti pe calea cunoasterii, intru binele intregii umanitati!

Un sistem impar, cu trei, cinci, sapte elemente este indreptat catre interior, este mai mult introvertit, iar un sistem
par, cu patru, sase, opt elemente este indreptat catre exterior, este preponderent extrovertit!

Matrice Lipsa 4
Cifra Patru este masculina, fizica, introvertita, pasiva si de pamant. Astfel, acest sistem se refera la corpul fizic
(trup), la lumea materiala in sensul ei tangibil (omenire, trecut, istorie) si la atractia catre pamant (constructie,
modelare, proiectare).

Din punct de vedere al corpului fizic, sistemul se refera la rezistenta, corporalitate, sanatate, forta fizica si la
capacitatea de a ne folosi de trup pentru a munci, pentru a obtine ceva, pentru a castiga. Arata relatia pe care o
avem cu corpul nostru, cat de bine il folosim si cum putem utiliza capacitatile sale pentru performanta maxima!

Tot in aceasta casuta vom descoperi atractia persoanei catre tot ceea ce este tangibil, catre pamant, capacitatea sa
de a-l studia, de a-l intelege si de a-l modela, de a-l utiliza dupa bunul plac. Un sistem dezvoltat al lui Patru ii arata
pe aceia care proiecteaza, construiesc, modeleaza pamantul si se folosesc de tot ceea ce el poate oferi.

Patru simbolizeaza si structura, legea, ordinea sau disciplina, atat la nivel interior – in corpul fizic - cat si la exterior
– la nivelul societatii. Astfel, acest sistem arata pe de-o parte capacitatea nativului de a intelege cum functioneaza
corpul uman si de a conlucra cu el pentru a obtine rezultate maxime, iar pe de alta parte arata capacitatea nativului
de a intelege, de a se integra si de a lucra cu structura societatii in general.



Sistemul cu un singur element in casuta Patru arata normalitatea. Cu toate acestea, el poate fi mult influentat de alte
sisteme, in special de cele ale lui Unu (psihicul), de Doi (bioenergia) sau de Opt (capacitatile extrasenzoriale). De
aceea, matricea trebuie studiata mereu in relatie cu toate celelalte elemente.

Din punct de vedere al corpului fizic, cu cat creste mai mult in putere acest sistem, cu atat persoana isi cunoaste mai
bine trupul si are o mai buna stapanire asupra lui. Rezistenta, flexibilitatea, reactiile, coordonarea, echilibrul sunt
caracteristici ale acestui sistem.

Persoana cu mai multi de Patru are o rezistenta fizica crescuta, de aceea poate munci in cele mai grele conditii pe o
durata mai mare de timp, isi poate folosi forta pentru diferite activitati si este foarte corpolenta. Ea are o relatie
buna cu sinele interior, se bazeaza pe simturi, are reflexe inascute si isi poate coordona trupul foarte bine.

Poate fi foarte bine cladita fara sa fi facut vreun sport. Este masiva, robusta si puternica sau poate fi foarte flexibila,
tenace si atlet. Ca atare, o putem gasi in cele mai variate domenii – de la carausi, spargatori de piatra, taietori de
lemne – pana la sportivi, gimnasti, contorsionisti sau soldati. Efortul fizic nu o epuizeaza, durerea este tolerata, iar
rezistenta in fata bolii este crescuta.

Deoarece are o relatie atat de buna cu corpul ei, aceasta persoana il poate stapani in ciuda conditiilor
meteorologice sau in ciuda eforturilor la care este supusa. Reactiile, coordonarea, echilibrul sunt trasaturi innascute.
Ca atare, ea face parte din categoria celor care au capacitatea de a se stapani in fata placerilor, de a rezista in fata
foametei, a frigului sau a caldurii sau de a se folosi de adevaratele capacitati ale corpului uman! Astfel, poate fi
ascet, poate tine posturi indelungate si poate trai in conditii vitrege.

Daca alege calea sportului, nu va avea probleme in a utiliza forta, in a alerga, inota, in a-si coordona toti muschii,
organele si simturile. Stie ca trupul nu o va trada, nu se sperie in fata obstacolelor sau adversarilor. Poate intra cu
usurinta in competitii de lunga durata, are anduranta, excaladeaza, urca munti sau se arunca in prapastii, se
scufunda in ape sau isi doreste sa zboare. Daca sistemul este unul par, poate fi foarte bun antrenor (de fitness, de
bodybuilding), profesor (de sport sau de meserii ce presupun folosirea corpului fizic) sau sfatuitor (nutritionist)
pentru cei din jur. Totodata, poate fi si cea care se foloseste de capacitatile ei pentru binele sau sanatatea altora
(salvamar, salvamont, brancardier, pompier, bodyguard).

Interesul ei pentru corpul uman si intelegerea lui sub toate formele sale, o poate aduce in campul sanatatii - poate fi
un bun medic, nutritionist, estetician, kinetoterapeut sau cercetator in acest domeniu.

Daca alege calea armatei, va fi disciplinata, pregatita si antrenata. Poate rezista in conditii grele, poate face fata
durerii fizice, se poate lupta corp la corp si isi poate controla reactiile. Este un soldat innascut si poate face cariera
din asta. Ba mai mult, intelegand ceea ce inseamna ordine si lege mundana, ea poate fi un conducator foarte bun,
strateg, comandant sau general sau poate opera cu aceste concepte la nivel teoretic – ea sa fie cea care face legea,
o structureaza si o aplica - om de stat, guvernator, presedinte, judecator…

La polul negativ, aceasta persoana poate face din corp un templu, o obsesie a felului in care arata, devenind astfel
un fanatic al salilor de sport, al operatiilor estetice, al chimicalelor ce umfla muschii sau al dietelor. Poate fi o
persoana narcisista sau mult prea atrasa de forma fizica decat de orice altceva. Fara un sistem psihic dezvoltat, fara
ratiune sau inteligenta, acest sistem poate lucra in defavoarea ei, lasandu-o sa se abandoneze placerilor corporale
sau dorintelor fizice puternice - mananca excesiv, cazand prada gusturilor, este nimfomana, atrasa de placerea
sexului, bea sau se drogheaza, dorind sa depaseasca bariera fizica. Astfel, corpul devine o inchisoare din care nu
poate scapa, un sistem ce ajunge sa le controleze pe celelalte, distrugandu-o.

Din alt punct de vedere, atractia catre pamant poate lua si alte forme. Persoana cu sistemul lui Patru dezvoltat este
atrasa de cercetarea, studierea, lucrarea, modelarea, construirea pamantului. Ea poate fi geograf, topograf,
urbanist, arhitect sau proiectant, precum si geolog, speolog, seismolog, sculptor sau gradinar. 



Totodata, aceasta persoana are capacitatea de a construi, de a cladi, de a pune bazele a ceva care sa dureze in
timp. Stie ce inseamna notiunea de rabdare, de constructie pe termen lung, de a face totul in pasi mici si siguri. Ii
sunt potrivite afacerile cu imobiliare, santierele, cladirile impozante sau lucrul cu resursele naturale ale pamantului.
Este conservatoare, stie sa se foloseasca de timp intr-un mod practic si stie cum sa inglobeze experienta trecutului
pentru a cuceri viitorul. In acest sens, ea este atrasa de istorie, de radacini si de traditii (istoric, arhivar, arheolog,
sociolog).

Sistemul fara elemente arata trasaturi extreme. In cazul de fata, lipsa lui Patru poate arata o rezistenta a corpului
foarte mica, care se destabilizeaza repede si se reface greu, o sanatate fragila. Este foarte important de urmarit si
sistemul lui Unu sau Doi deoarece ele pot salva aceasta lipsa sau pot distruge si mai tare. Un sistem Doi puternic
duce la autovindecare, iar un psihic puternic (Unu) sustine si sanatatea corpului!

Daca toate cele trei sisteme sunt slabe, organismul are o imunitate slaba, nu poate lupta si chiar si cele mai mici boli
ii pot fi fatale.

La celalalt pol, daca sistemul lipsa functioneaza la extrema cealalta, el se comporta ca un sistem cu multi de Patru.

Matrice 5
Cinci este o cifra masculina, activa, extrovertita. Ea se afla in centrul matricei numerologice, de aceea reprezinta
sinele interior. Sinele este reprezentat in cele mai multe teorii psihologice ca fiind un centru, un miez, o entitate
interioara si cel mai greu de inteles dintre toate arhetipurile.

Sinele este considerat totalitatea constiintei, baza intregii experiente, mediul si matricea constientizarii, el continand
Eul. Este punctul de mijloc al personalitatii, reprezentand scopul final al individualizarii.

Conform unor definitii, Sinele poate fi material - fizic (imaginea de sine), spiritual (imagine de sine pe plan cultural,
informativ) si social (identitate sociala).

Extrapoland semnificatia psihologica la cea numerologica, centrul matricei reprezinta: imaginea de sine; ego-ul si
increderea in sine; dorinta de a conduce, de a fi in fata sau dorinta de a se disipa, de a se contopi cu ceilalti; simtul
identitatii de sine; principiile, regulile interioare si filosofia de viata; nivelul intuitiv, clarviziunea, presimtirile;
creativitatea, inventivitatea, arta, scena; capacitatea de a fi unic; iubirea, inima, plexul solar, chakra inimii;
deschiderea in fata lumii, gradul de extrovertire; experientele mistice de constientizare ale sinelui interior; legatura
sine - ceilalti; bucuria in fata vietii, dorinta de a trai, bucuria si fericirea; capacitatea de sinteza, de expresie, de
dedublare; capacitatea de a primi si de a oferi din inima; generozitatea; dorinta de a calatori, de a sti, de a acumula
experienta. 

Sistemul lui Cinci este foarte sensibil, mai ales deoarece se afla la intersectia celorlalte numere si, astfel, el poate fi
foarte usor influentat, sustinut sau blocat, precum el le poate sustine pe toate celelalte!

Este bine sa existe un 5 deoarece el va asigura trecerea energiei prin centru, va prelua de la toate celelalte sisteme
cate ceva si la va emite in exterior! Totodata, este important de analizat cea mai puternica casuta, deoarece de la
ea va prelua cel mai mult!

Matrice 6
Sistemul lui Sase se refera pe de-o parte la munca si la activitatile fizice, la capacitatea unei persoane de a fi
practica, ordonata, responsabila si determinata in planul fizic, iar pe de alta parte se refera la sexualitate.



Din punct de vedere al primei interpretari, sistemul Sase arata munca, capacitatea de executie a unei persoane,
gradul in care ea isi poate materializa si urmari dorintele, capacitatea de a fi planificata, organizata, practica si
ordonata. Cu alte cuvinte, capacitatea de a functiona in planul material, de a fi eficient, de a castiga si de a reusi
acolo unde altii dau gres! O incarcatura mare de elemente aici arata si ancorarea puternica in viata de zi cu zi,
rutina, capacitatea de a fi cu picioarele pe pamant, dar si atractia catre bani, posesiuni, lux. Aceasta persoana tinde
sa realizeze in practica sau sa materializeze absolut tot ceea ce vede, ce aude, ce stie, simte sau isi doreste. Daca
sistemul permite, aceasta poate materializa si starile ei interioare, emotiile si sentimentele!

Fiecare sistem din matrita coordoneaza si influenteaza un organ din corpul uman (capitol pe care il voi prezenta in
urmatoarele lectii), iar in cazul de fata sistemului Sase ii corespund organele sexuale. Ca atare, acest sistem mai
reprezinta si sexualitatea sau atractia catre placerile carnale si catre relatiile intime!

Un singur element in casuta lui Sase arata un grad normal de dezvoltare a trasaturilor sale. Totusi, sistemul poate fi
mult influentat de sistemul lui Patru, Unu, Doi sau Trei!

Matrice 7
Casuta ce adaposteste cifra Sapte simbolizeaza inclinatia catre latura spirituala, religioasa si filosofica a vietii,
capacitatea de a integra si de a intelege concepte metaforice, simbolice, irationale si nepalpabile. Ea face legatura
cu arhetipurile din subconstient, cu visele, cu sferele inalte, cu semnele si cu ghizii superiori. Pe taramul lui Sapte se
afla o lume magica, a fabulosului si a fantasticului, a povestii si a miraculosului.

Daca sistemul Trei este rational si logic, corespondent partii stangi a creierului, sistemul Sapte este in antiteza,
imaginativ si in stransa legatura cu partea dreapta a creierului.

Creierul uman este alcatuit din trei mari parti: arhicortexul si cele doua emisfere cerebrale, dreapta si stanga.
Fiecare emisfera a creierului are propriile sale ganduri constiente si propriile sale memorii si, mai mult, modalitatea
de a gandi si de a opera a celor doua parti este fundamental diferita.

Emisfera dreapta (sistemul Sapte) este sediul functiilor creative si imaginative, iar emisfera stanga (sistemul Trei)
este sediul ratiunii si al gandirii abstracte. Creierul drept percepe lucrurile global, iar cel stang analizeaza totul pe
bucatele. Creierul stang gandeste analitic, secvential si logic. Creierul drept tinde sa proceseze informatia intr-un
mod mult mai non-verbal, simultan, intuitiv, non-liniar, atemporal, imagistic. Emisfera stanga exceleaza in detalii,
procesand informatia la scara mica, in timp ce emisfera dreapta este mai buna in recunoasterea tiparelor. Creierul
drept este prin natura sa “un ghicitor” bun, absorbind repede informatia intr-un plan larg, in timp ce emisfera stanga
are nevoie de timp pentru a procesa detaliile.

O persoana cu ambele sisteme fortificate sau egale foloseste ambele emisfere in acelasi timp, este echilibrata din
punct de vedere al corpului fizic, dar si in interior! In situatia in care este utilizata excesiv numai una din ele, se
poate produce un dezechilibru energetic major.
Emisfera dreapta a creierului mai are si urmatoarele valente: intuitia, clarviziunea, telepatia, empatia, creativitatea si
receptivitatea, acceptarea, daruirea…etc., toate fiind calitati care ajuta la conectarea cu sursa divina.

Sistemul lui Sapte corespunde si subconstientului, undelor Alfa si starilor de constiinta modificata! Totodata, este in
stransa legatura cu planeta Saturn, cu karma si cu vietile anterioare.

Sistemul cu un singur element functioneaza normal si asigura circularea energiei prin casuta pe care o guverneaza. El
poate fi influentat foarte mult de sistemul lui Unu si Cinci si trebuie corelat si cu casutele Trei si Noua! Fiind un
sistem impar, este si introvertit. Ceea ce simte, crede sau stie tine pentru el, nu ii place sa epateze sau sa iasa in
fata.



Matrice 8
Cifra Opt este dublul cifrei Patru. Daca prima este pusa in legatura cu corpul fizic, cu materia si cu pamantul, fiind o
cifra a dimensiunii plane, cea de a doua este in legatura cu omenirea, cu globul pamantesc si cu spatiile
tridimensionale! Prima cifra este reprezentata de patrat si de 2D, a doua de cub si de 3D!

Persoana Opt este atrasa de spatiu si timp, de geografie si de rasele ce populeaza pamantul, de pozitionarea
globului pamantesc in Univers, de modelarea formelor, de geometrie spatiala, de tipare si ordine mondiala.

Daca Patru construieste in planul fizic, Opt construieste in spatiu, avand capacitatea de a iesi din sfera normalului,
de a se proiecta in viitor, de a avea o altfel de viziune asupra lumii ce il inconjoara. Optul este pus in legatura si cu
vizionarismul, imagistica, futurismul, imaginatia creatoare, clarvederea, orientarea in spatiu si capacitatea de a vedea
tipare, forme, idei noi si transformatoare! Creatia poate lua forme virtuale, holografice.

Optul este infinitul, transformarea a tot ceea ce este vechi in nou, este puntea de legatura dintre trecut si viitor,
moartea si renasterea. De aceea, folosit pozitiv, arata forta creatiei, iar utilizat negativ pe cea a distrugerii! Optul
este in legatura si cu alte dimensiuni, cu paranormalul, cu capacitatile parapsihologice, cu science - fictionul si cu tot
ceea ce vine din viitor!

Daca patru este atras de om, opt este atras de omenire. Persoana Opt are capacitatea de a capta interesul
maselor, de a se face auzita, de a hipnotiza, manipula sau de a conduce.

Ca dublu al lui Patru si ca si cub al lui Doi, Optul reuneste trupul cu corpul energetic, de aceea creeaza dorinte,
idealuri, pasiuni si teluri puternice, pana la limita sacrificiului sau distrugerii de sine! Persoana dominata de acest
sistem se simte indatorata, isi ia misiunile in serios, stie ca are ceva de facut pe acest pamant! Ea poate dezvolta
atasamente sau dependente.

Sistemul cu un singur Opt asigura un grad de responsabilizare in fata vietii si a altora in limite normale. Sistemul
poate fi influentat de cel al lui Unu, Doi, Cinci si Sapte si chiar Patru.

Matrice 9
Noua este un sistem activ, masculin, extrovertit, ce simbolizeaza cubul lui Trei (3x3).

In primul rand, referindu-se la intelect, sistemul Noua este in stransa legatura cu capacitatea de a gandi, de a
cunoaste, de a avea o activitate rationala, de a opera cu notiuni; minte, memorie, ratiune si gandire; capacitatea de
a-si forma o parere despre un lucru, de a patrunde ceva cu mintea, de a reflecta, a medita, a cugeta, a chibzui la
ceva, a concepe, a crea ceva concret, a-i pasa de cineva si ceva, a-si da seama. Intr-un fel sau altul, sistemul lui
Noua le cuprinde si pe cele ale lui Trei si Sapte la un loc, adica un om capabil de a-si folosi ambele emisfere
cerebrale in acelasi timp, neexceland in niciuna in mod deosebit!

Fiind un sistem superior al trasaturilor umane reprezinta si moralitatea, etica, conduita, moravurile in conformitate cu
principiile morale - ceea ce face diferenta dintre intentiile, deciziile, actiunile bune (corecte) sau rele (gresite). Un
cod moral este un sistem bazat pe o anumita filosofie, religie sau cultura. Totodata, este in stransa legatura cu
concepte precum: umanitarism, compasiune, filantropie, toleranta, idealism!

Sistemul mai arata capacitatea de expansiune, atat la nivel mental, cat si la nivel geografic, fizic - este cifra
calatoriilor, a spatiilor indepartate, a strainilor si a strainatatii, a abilitatii de a-i intelege pe altii si de a te integra in
alta parte decat tara natala. Arata gradul de flexibilitate si de expansiune, atat in gandire, cat si in miscare si
raspunde la intrebarea: cat de departe poate ajunge nativul?



Un element sau lipsa lui Noua

Lipsa elementelor din acest sistem nu a fost posibila intre anii 1900 si 1999 deoarece orice data de nastere
continea minim un element! Ca atare, prezenta unui singur Noua este foarte normala, iar interpretarile trebuie
corelate si cu celelalte sisteme!

Daca o matrita nu are acest element, ea se poate comporta ca un sistem blocat, inchis, frustrant sau ca un sistem cu
foarte multe elemente!

99 – 999999

Persoana cu un sistem Noua foarte activ are o memorie fantastica! Ea retine cu usurinta locurile in care a fost,
situatiile prin care a trecut, oamenii cu care a interactionat, cele mai mici detalii sau amanunte pe care altii le-ar
omite sau la care nu ar fi atenti. Are capacitatea de a stoca foarte multe amintiri, emotii, senzatii, date si informatii
de care sa se foloseasca mai tarziu. Asta poate fi in avantajul ei deoarece se pricepe la multe si este multitalentata,
dar poate fi si un dezavantaj, in sensul in care, bantuita de regrete, amintiri urate sau avand resentimente, gandurile
o vor chinui permanent!

Ea poate fi logica, dar si foarte creativa, mintea fiindu-i foarte elastica! Are mare putere de intelegere a ceea ce
traieste, cunoaste sau invata, dar nu este neaparat studioasa! Ea este aceea care prinde din zbor, careia nu ii este
greu sa prinda logica sau sa faca asocieri, iar daca devine cu adevarat pasionata de ceva, ajunge expert sau
profesionist in domeniul respectiv. Stie sa redea ceea ce ea a invatat, ca atare este si un bun comunicator/
predicator, profesor sau scriitor.

Cu cat sistemul lui Noua incepe sa creasca in elemente cu atat este mai deschisa si viziunea acestei persoane
despre viata si umanitate, despre un domeniu anume sau despre viitor! Ea este un vizionar, un idealist, un om
capabil sa faca saltul catre ceva superior si, totodata, este inzestrata cu har pentru a-i inspira, bucura sau conduce
si pe altii. Felul ei de a gandi si de a percepe lucrurile o face capabila sa se puna in locul altora, sa le inteleaga
motivatiile, sa fie un judecator sau un observator de exceptie. Ea are mintea libera si deschisa catre tot ceea ce
poate cuprinde cu aceasta, o imaginatie bogata, creativa si inventiva si o mare dorinta de cunoastere.

In ceea ce priveste vocabularul, persoana Noua este foarte complexa; ea detine arta cuvantului, stie sa se
foloseasca de semantica, de nuante, de simplitatea sau de extravaganta limbii, stie sa povesteasca sau sa puna in
pagina ceea ce a experimentat. Prin cuvinte ajunge la inima sau la mintea interlocutorului, stiind exact cum, cu cine
si in ce fel sa fie ca sa se faca inteleasa! Limbile straine nu i se par indescifrabile, iar daca nu ajunge sa le invete,
oricum se va descurca prin gesturi si expresivitate in orice situatie va fi pusa sau cu oricine va trebui sa vorbeasca.

Fiind atat de flexibila la nivel mental, se adapteaza usor in orice situatie sau loc, se deconecteaza sau face abstractie
de ceea ce pe altii i-ar putea deranja, se muleaza oricarei necesitati si rezista psihic in fata stresului. Ea are
capacitatea de a calatori cu mintea foarte departe, de a se rupe de la cotidian, de a-si imagina si de a creea, de a
proiecta in viitor sau de a visa lucid!

Fiind si sistemul calatoriilor, persoana Noua merge pana departe fara urma de ezitare, amanare sau stres. Este
dornica sa faca lungi drumetii, sa vada locuri noi, sa cutreiere muntii si sa strabata lumea. Nu are probleme cu
integrarea, socializarea, traditiile sau obiceiurile celorlalti, avand bunavointa sau acordandu- le respect. Pentru ea
sunt mai importante etica, sinceritatea, valorile morale si principiile interioare decat religia, etnia sau rasa!

Vibratia 0



0 - 10 ani /10 - 20 ani

Vibraţia Zero este simbolul nimicului, al absolutului, al haosului şi al non- materiei, este oul originar în care totul şi
nimic este posibil în acelaşi timp. Este arhetipul potenţialului sau al ideilor latente, a tot ceea ce nu există, dar poate
exista, a vidului care se transformă în creaţie.

Zero reprezintă originea tuturor lucrurilor, precum şi sfârşitul lor, fiind punct de plecare şi de sosire în acelaşi timp,
reprezentând paradoxul identităţii şi pe cel al non-identităţii. Este arhetipul numărului perfect, exprimând totalitatea
şi Universul. În credinţa mayasă, acest numar este reprezentat în spirală, fiind în acelaşi timp universul finit, precum
şi cel infinit.

Atunci când în viaţa noastră această cifră îşi face simţită prezenţa, este bine să îi conştientizăm potenţialul creator,
să ne concentrăm întreaga fiinţă pe ceea ce ne dorim şi să dăm naştere tuturor posibilităţilor. Folosită în sens
negativ, ea duce la stagnare, la învârtirea într -un cerc închis, la izolare, neputinţă, absenţa sau lipsa tuturor
activităţilor, distrugerea.

În Zero sunt cuprinse toate celelalte numere, vibraţii şi forţe, de aceea trebuie să ne ridicăm deasupra vârtejului
energetic al perioadei respective şi să ne luăm viaţa în mâini. Cercul numărului Zero este simbolic pentru spirit, fiind
simbolul întregului şi al sănătăţii. Ca forţă magică, tot ceea ce este conţinut de cerc este protejat, iar ceea ce se află
în exterior, respins.

În sine, aceste perioade conţin potenţialul tuturor evenimentelor şi stărilor posibile, de care putem sau nu să
beneficiem, alegerea sau implicarea aparţinându-ne pe deplin!

Vibratia 2
20 - 30 ani /30 - 40 ani

Vibratia Doi este simbolizata in astrologie de Luna, Lilith, Rac si Balanta.

Vibratia Doi se refera la principiul feminin, la emotii, empatie, sensibilitate, cuplu, asociere, consiliere, balans si
armonie sau ispita, discordie si atractie, dualitate, Eva.

Reprezentand femeia, un an sau o perioada mai lunga de timp sub aceasta vibratie, poate capata mai multe
conotatii, la fel cum poate fi resimtita si traita intr-o maniera pozitiva sau, dimpotriva intr-una negativa, debusolanta
si duplicitara.

In primul rand, prin vibratia Balantei, sub aceasta influenta, persoanei i se atrage atentia ca mai exista un punct de
vedere diferit de al ei, fiind perioada in care trebuie sa se raporteze si la altii, sa-i asculte si sa-i inteleaga, sa-si
formeze pareri si sa actioneze in conformitate cu nevoile tuturor celor implicati.

Poate fi momentul in care persoana intalneste pe cineva si formeaza un cuplu, multi fiind aceia care sub aceasta
vibratie si-au intalnit sufletul pereche sau partenerul ideal. In functie si de celelalte vibratii cu care se impleteste, de
momentul in care apare, de starea in care se gaseste persoana sau de comportamentul si atitudinile ei la acel
moment, poate fi o perioada plina de sensibilitate si empatie, de vraja a cuplului abia format, de fuzionare a doua
individualitati separate care devin una. Atunci cand se gaseste un sens comun, atunci cand se stabileste un echilibru
si se ajunge la armonie, cifra Doi poate fi simtita din plin si se poate transforma in iubire pura! Totodata, prin Luna,
este si cifra mamei si a copilului, de aceea atunci cand actioneaza, in viata persoanei poate aparea si un nou
membru al familiei.



Reprezentand Eva, situatiile de viata in care o poate conduce aceasta cifra sunt halucinante. Sunt anii in care apar
ispitele, in care persoana este ademenita, vrajita si indemnata catre altceva. Exista pericolul ca anumite cupluri sa se
destrame acum si sa o ia pe drumuri diferite. Divergentele si punctele de vedere contrare sunt foarte frecvente,
samanta de scandal fiind iminentă. Partenerii o iau pe cai opuse, isi doresc altceva, unul dintre ei este atras de
altcineva sau o femeie, oricine ar fi ea, face greutati cuplului.

Cifra Doi reprezinta legatura energetica care se creeaza intre noi si altcineva, astfel incat este si cifra consilierilor,
prietenilor, sfatuitorilor, partenerilor de orice fel, a mamei. O persoana influentata mult de aceasta cifra, atat in
numerograma cat si in graficele previzionale, poate fi foarte sensibila, empatica si atenta la emotiile si starile celor
din jur si poate, de asemenea, sa ajunga un bun consilier sau psiholog.

Atunci cand vibratia ei este folosita intr-un mod negativ, va crea situatii si stari duplicitare, tensiune interioara
datorata incertitudinii, dualitate şi nesiguranta in luarea unor decizii. Cheia unei intregi perioade guvernate de
aceasta cifra este echilibrul si armonia, cumpatarea si atentia la ispitele ce pot aparea si o pot tulbura (invatarea din
calitatile zodiei Balanta). Este bine ca persoana sa-si pastreze integritatea, sa-si echilibreze emotiile si starea
sufleteasca si sa traiasca in armonie cu ea insasi si cu cei din jurul ei, deoarece acum poate auzi multe puncte de
vedere contrare parerilor sale. Poate atrage persoane in oglinda, iar prin ei sa-si vada de fapt calitatile sau
defectele. In acest sens, este bine de urmarit ce o deranjeaza la altii, dupa care sa se intrebe daca nu exact acelasi
lucru il face si ea.

Totodata, prin influenta Lunii, este de preferat sa fie mai secretoasa, sa nu- si spuna gandurile si ideile in gura mare,
sa tina garda sus, deoarece este mai vulnerabila. Sensibilitatea cifrei Doi este pe de-o parte calitate si pe de alta
defect, de aceea este bine sa o foloseasca in avantajul ei prin activitati relaxante: muzica, pictura sau orice fel de
arta care ii face placere sau care ii aduce armonie. Este posibil sa se impace acum cu anumite persoane cu care nu
se mai intelegea, poate lega prietenii de durata sau ii poate ajuta pe altii!

Un an Doi este cel al asteptarii si al rabdarii, in care nu trebuie sa forteze nota sau sa se arunce in actiuni noi,
nebunesti, riscante. Acum trebuie sa-si consolideze relatiile pe care se vor construi viata si actiunile sale din viitor.

Agresivitatea, spiritul de initiativa crescut si incapatanarea sunt atitudini care pot aduce probleme. Trebuie sa fie
pregatita pentru amanari, blocaje sau taraganari si asta doar pentru a invata sa fie rabdatoare. Este un test al
controlului de sine si al sensibilitatii emotionale. Se prea poate sa fie nevoita sa faca munca altcuiva, sa ajute pe
cineva sau sa coopereze si sa sustina, mai degraba decat sa se gandeasca la ea insasi.

Totodata, este perioada in care persoana se confrunta cu situatii duale, cu rascruci de drumuri in care este nevoita
sa aleaga frecvent una din doua, drumul ales fiind ireversibil, iar varianta nealeasa pierand definitiv: facultatea pe
care o alege, meseria, tara sau orasul in care sa locuiasca, persoana care sa-i fie alaturi, stanga sau dreapta, aici
sau acolo…etc.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp, de la cativa ani in sus, poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- in special cele care se refera la emotiile sau nevoile altora - artist, vindecator, consilier, psiholog, agent
matrimonial, doctor, psihiatru, scrib, asistenta, secretara, avocat, lucrator in agricultura sau alimentatie, doamna de
companie, baby sitter, meserii in sfera caselor: architect, amenajari interioare, menajera, designer, lucrul cu copiii
sau batranii, hostess, astrolog, asistent social.

Vibratia 5
70 - 80 ani



Vibratia Cinci in astrologie este simbolizata de Mercur, Berbec si Gemeni.

Influenta Berbecului aduce un nou inceput, lucruri inovatoare in viata nativului, actiune, independenta si libertate. La
fel ca si in timpul primaverii, anotimp pe care il guverneaza, totul inverzeste din nou, rasar razele sorelui si exista o
alta dispozitie si atitudine fata de viata. Berbecul invita persoana la renastere (mai ales daca vine dupa ausperitatile
unui an cu vibratie patru), la cucerirea unor noi orizonturi, la aventura si iubire, la inocenta si extrovertire. Unele
lucruri o pot lua pe neasteptate, iar evenimentele se succed mult mai rapid, fiind prinsa intr-un vartej ce debordeaza
de energie.

Un an sau o perioada Cinci este una energica, plina de viata si actiune, pasionala si aventuroasa. Daca persoana
are talente artistice, este bine sa actioneze si sa le puna in valoare, deoarece sunt sanse de a se face remarcata.

Prin vibratia Gemenilor si a lui Mercur, persoana poate avea parte de noi cunostinte, de noi relatii si interese,
spiritul de comunicare fiind crescut sub aceasta cifra. Devine mult mai curioasa si extrovertita, iar experientele noi o
atrag ca un magnet. Mercur este planeta calatoriilor si a deplasarilor de scurta durata, astfel incat este posibil ca
tendinta acestor perioade sa fie legata de alte locuri decat cele natale. Apare dorinta de a vizita, de a fi tot timpul
pe drumuri/calatorind, de a nu stagna sau de a nu ramane in acelaşi loc. Interesul pentru lucrurile noi creste din ce in
ce mai mult si, ajutata de energia Berbecului, persoana este impinsa inainte catre a-si satisface orice dorinta.

Capcana acestei vibratii se refera la inconstanta si la imprastiere. Simtind gustul libertatii, curiozitatea si
expansiunea, este posibil sa alerge dupa mai multi iepuri in acelasi timp si intr-un final sa nu se aleaga cu nimic. Cu
toate ca inspira trairea la maxim a fiecarui sentiment, este bine sa nu-si piarda ratiunea si sa-si echilibreze viata,
luand de la oportunitatile noi aparute doar ceea ce ii trebuie cu adevarat.

Gemenii sunt o zodie dubla, de aceea perioadele guvernate de cifra Cinci, pot aduce in viata persoanei situatii
duale, cu mai multe nuante, tendinta catre flirt sau catre o viata dubla. De multe ori, sub aceasta vibratie apar idile
neasteptate, iubiri nebunesti sau aventuri, care pot rezista sau nu testului timp. Trebuie sa se astepte ca, in astfel de
perioade, totul sa fie in miscare si in schimbare. Nu trebuie sa se impotriveasca sau sa se agate de persoanele,
lucrurile sau starile ce nu isi mai au rostul sau nu mai sunt bune pentru ea. Este bine sa se elibereze si sa accepte
noul, ineditul in viata ei, sa traiasca fiecare clipa din plin, iubind, calatorind, razand si uneori riscand. Nu este un
moment pentru a sta pe bancheta din spate sau pentru a astepta, ci unul pentru a pune mainile pe volan si a
conduce catre neprevazut.

Cinci se refera la expansiune, atat din punct de vedere fizic, cat si emotional sau creativ.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp, de la cativa ani in sus, poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- artisti, actori, comedianti, circari, gimnasti, meserii liberale, stewardesa, dj, dansator, organizator de evenimente,
publicitate, creatie, turism, figuri publice, vip-uri, purtatori de cuvant, dezvoltatori, ghizi turistici, translatori.

Vibratia 6
40 - 50 ani

Cele doua zodii asociate acestei cifre de vibratie, Balanta si Taurul, sunt guvernate de catre Venus, planeta iubirii, a
cuplului, a casatoriei si a asocierilor de toate felurile, astfel incat atunci cand ea este activata in numerograma
previzionala a cuiva, perioadele respective se refera in general la viata afectiva sau de cuplu.

Daca in perioada in care apare aceasta cifra persoana respectiva este singura, se prea poate ca in viata ei sa apara
cineva. Sub aceasta vibratie se intocmesc cele mai trainice casatorii, se infiripa uniunile de lunga durata si dragostea



prinde contur. Apare dorinta de a se intemeia o familie sau de a se uni destine. Totodata, cifra Sase este benefica
aparitiei copiilor. Daca persoana care trece printr-o perioada guvernata de aceasta cifra este deja casatorita, se
poate ca relatia sa fie supusa unor teste si verificari. Daca este vorba de o relatie solida, bazata pe iubire si nu
exista imoralitate la mijloc, atunci ea capata o noua valenta, mai importanta, mai benefica pentru parteneri. Este
vorba de o “reinodare” a sentimentelor, de o noua etapa a relatiei, mai matura, mai frumoasa, mai plina de
semnificatii. Daca, din contra, intre cei doi lucrurile nu sunt asa cum ar trebui, relatia nu are perspective sau sanse
de a evolua, daca unul dintre cei doi greseste fata de celalalt sau nu sunt respectate valentele morale ale cuplului,
este posibil ca sub aceasta vibratie, sa se destrame. In aceste perioade apar cele mai multe divorturi, despartiri sau
separari de drumuri, fapt ce nu trebuie sa intristeze, ci sa arate ca acea relatie nu mai era buna pentru viitor sau
facea persoana in cauza sa stagneze si sa nu lase loc altor experiente de viata.

Persoanei i se atrage atentia in aceste perioade sa fie atenta si la punctul de vedere al celuilalt, la sentimentele si
emotiile celor din jur. Este bine sa cantareasca cu atentie fiecare situatie, sa incerce sa mentina echilibrul si armonia,
sa adopte un dialog pasnic si diplomat.

Este bine sa caute compasiunea si forta de a-i ajuta pe altii, asumandu-si responsabilitati, fiind generoasa si
gratioasa in gandire. Depinzand de nivelul spiritual, intelectual si emotional la care se afla si de modul in care
percepe, este un moment al familiei, ce ii indreapta atentia asupra celor pe care ii iubeste sau care o iubesc. Este un
moment bun aparitiei copiilor, iar daca persoana este intr-un ciclu de viata avansat, cifra Sase ii poate indica o
perioada in care se dedica ingrijirii partenerului sau a nepotilor.

Referindu-se prin Balanta la ceilalti, vibratia Sase simbolizeaza si asocierile, parteneriatele de orice fel sau unele
litigii si procese. Totodata, este cifra consilierilor, terapeutilor, avocatilor, sfatuitorilor si a tuturor acelora care
lucreaza ca mediatori.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp, poate conferi urmatoarele meserii sau inclinatii :

- educator, parinte, dascal, bucatar, consilier, consultant, sora medicala, vindecator, doctor, psiholog, antrenor,
consilier matrimonial, escorta, ofiter de stare civila, sfatuitor, asistent social, bona, avocat, moasa, ginecolog.

Vibratia 8
50 - 60 ani

Vibratia Opt este simbolizata de Saturn, Scorpion si Capricorn.

Saturn, guvernatorul Capricornului, este seniorul karmei, zeul timpului, granicer spre poarta trecutului, cel ce aduce
maturitatea si intelepciunea, o data cu lucrurile bine facute, menite sa reziste in timp.

Energia Scorpionului este una de tip transformator, asemeni Pasarii Phoenix, care renaste din propria cenusa. El are
rolul de a arde tot ceea ce nu mai este conform cu persoana, pentru a lasa loc unui nou inceput, temelie a ceva mai
trainic, mai solid. Prin urmare, anul Opt se refera in primul rand la transformare, la moarte si la renastere a tot ceea
ce este vechi in viata persoanei, a trecutului care nu-i permite sa inainteze, a karmei.

In ordinea fireasca, venind dupa un an Sapte, cel al remodelarii interioare, Optul recladeste, spala, purifica si
transforma toata energia catre exterior, fiind totodata un nou inceput (8=7+1).

In simbologia ezoterica, numarul sacru 888 il reprezinta pe Hristos, arhetip al mortii si al renasterii, iar intors invers
este simbolul infinitului, al vietii fara de sfarsit. Simbolizeaza tot trecutul, prezentul si viitorul, concentrate in
momentul de fata, acum. Tot ceea ce a fost pana in prezent se intampla ACUM si tot ceea ce va fi in viitor
porneste de ACUM. Persoana isi creaza permanent prezentul din trecut si viitorul din prezentul actual. Aceasta



este esenta karmei, simbolul sarpelui care isi mananca coada.

Tot prin vibratia Scorpionului, perioadele influentate de Opt au legatura cu puterea, cu banii si afacerile. Persoanei ii
este recomandat sa lucreze la o strategie, pe care sa o urmeze si sa actioneze. Poate fi o perioada cu castiguri
materiale deosebite sau cu pierderi, depinzand de ea in ce sens vrea sa actioneze sau ce trebuie sa corecteze. Este
indicat sa nu se renunte la ambitiile personale, sa se pastreze atentia asupra a ceea ce si-a propus, deoarece se va
constata ca in perioadele guvernate de cifra Opt, persoana beneficiaza de o putere mai mare si de un psihic mai
puternic. Provocarea este obtinerea unui grad mai mare de detasare si a intelegerii faptului ca puterea trebuie
folosita spre binele tuturor si nu cu scopuri distructive. Este indicat sa se fereasca de aroganta, intoleranta,
nerabdare sau egocentrism si sa ia in calcul si parerile altora.

Atunci cand o perioada indelungata de timp sta sub vibratia acestei cifre, poate fi vorba de o crestere financiara
majora, daca persoana urmareste oportunitatile, risca si actioneaza in acest sens. Totodata, poate simboliza o
angajare pe termen lung de a lucra in domeniul finantelor, bancilor sau care are legatura cu administrarea de bunuri
ale altor persoane.

Operand la nivel subtil cu energia karmica si cu bolile de natura spirituala, cifra Opt atrage atentia si asupra
sanatatii. In aceste perioade se pot intampla accidente, se poate ajunge la operatie sau la raniri, deci este bine ca
persoana sa invete din greselile trecutului, sa nu ramana ancorata in el, sa se transforme si sa evolueze intr-un sens
pozitiv, curatandu-ne la nivel spiritual.

Opt este numarul puterii, al organizarii si al ritualului, astfel incat este incurajata ambitia, autoritatea si talentul de
conducator. Este bine sa lupte impotriva tuturor piedicilor care apar, sa intocmeasca strategii ambitioase si sa
actioneze pentru a castiga!

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp (de la cativa ani in sus), poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- om de afaceri, contabil, administrator, trezorier, angajat in banca, analist financiar, bancher, chirurg, detectiv
particular, om politic, constructor, judecator, afaceri mortuare, camatar, strateg, manager.

Vibratia 9
60 - 70 ani

Vibratia Noua este simbolizata in astrologie de Uranus, Varsator si Berbec.

Uranus, planeta ce guverneaza Varsatorul - este simbolul libertatii, al cerului si al trezirii, cel ce doboara toate
barierele si limitarile, cel ce orienteaza totul spre viitor, inchizand portile unui trecut perimat, depasit si neoriginal.

Perioadele guvernate de aceasta cifra invita persoana sa paseasca inainte, sa avanseze din toate punctele de
vedere, sa aiba idealuri pe care si le urmeaza cu incredere, sa lupte pentru ceea ce este si isi doreste sa fie.

Atunci cand guverneaza o perioada lunga de timp, persoana traieste la intensitate maxima, evenimentele se succed
rapid, apar foarte multe oportunitati, viata fiind in continua miscare, iar daca ea este dornica sa avanseze in aceste
privinte, atunci succesul ii este garantat. Atunci cand se va afla la sfarsitul perioadei, se va simti implinita si
satisfacuta de ceea ce a realizat. Cheia acestor perioade este acceptarea evolutiei. Atunci cand influenteaza numai
un an din viata sau o perioada mai scurta, vibratia ei indeamna persoana la a se debarasa de tot ceea ce nu mai
este bun pentru ea, ceea ce o face sa stea pe loc sau nu mai este conform cu destinul ei viitor. Sunt perioade in care
ceva din viata ei trebuie sa se termine, prieteniile care nu isi mai au sensul sa se destrame, relatii, vicii, locuri de
munca frustrante, anumite convingeri, probleme sau situatii ce ii daunau, sa inceteze. Multe din aceste schimbari ar



putea-o lua prin surpindere, nu este usor sa accepte ca multe lucruri din viata nu mai sunt conforme cu ceea ce isi
dorea candva. Dar nu trebuie sa se intristeze sau sa sufere, deorece experientele traite acum ii arata clar unde s-a
impotmolit, unde trebuie sa evolueze si care este noua cale. Poate accepta acest lucru cu bucurie, ceea ce ii va
aduce o avansare, noutate si originalitate, un nou inceput evolutiv sau se poate agata de trecut, poate refuza
schimbarea, ceea ce va duce la prabusirea fortata a lor, la evenimente ce creeaza soc, frica sau depresie.

Se poate folosi cifra de vibratie Noua pentru a scapa de greutatea nedorita, pentru a pune capat unui viciu, pentru
a vinde lucruri ce nu mai folosesc sau pentru a plati vechi datorii. Cu cat face mai mult loc in viata ei, cu atat mai
mult va avea sansa unor noi inceputuri si experiente. Trebuie sa invete sa dea drumul oamenilor si posesiunilor
materiale de care s-a legat prea mult si care ii pot aduce suferinta. Succesul poate fi dobandit in urma unor actiuni
care au ca scop binele intregii umanitati.

Noua reprezinta si idealurile inalte, altruismul, dorinta de egalitate si pace, misiunea de a-i invata si de a-i ajuta pe
ceilalti, intelectul, geniul si puterea persoanei de a se desprinde din tipare, de aceea invitatia lui este de a-si depasi
propriile limite in drumul catre perfectiune.

Atunci cand influenteaza perioade lungi de timp (de la cativa ani in sus), poate conferi urmatoarele meserii sau
inclinatii:

- vindecator, profesor, ghid spiritual, guru, doctor, diplomat, conducator, ghid turistic, scriitor, filozof, implicatii in
sfera literara: editor, redactor, leader spiritual, doctorant, lector, savant, cercetator, astronom, astrolog, om de
stiinta, pictor.


