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1. MACROCOSMOS
Reprezinti totul: pentru hindugi, este Shiva, Stlpinul Suprem
Cel Atotputernic. Poli tinti cStre un tel foarte lnalt, dar este
necesar sI ai in vedere cH va trebui se depui eforturi sistematice,
perseverente gi entuziaste pentru a-l atinge.

Semnificafia numirului

I

Inovare, individualism. Reprezinti Divinitatea, cuprinde intregul,
totul, un singur centru care este pretutindeni, care nu se imparte, de
care este nevoie peste tot, pentru ce nu existe un num5.r in care si
nu se regiseasci unitatea. Principiul $i sinteza numerelor, numirul
L reprezinti, Crealia, care confine totul 9i din care decurge totul;
inceputurile Ei originea, impulsul primar. Din punct de vedere
astrologic, este caracterizat de Soare, zodiile Leu gi Capricorn,

elementul foc Ai funcfia de .conducerei Spirit de iniliativn 9i

organizare, calitili de lider; gdndire rapidi gi foarte inventivl.
Aspecte negative: egocentrism, egoisrn, critici, autoritate, grabi,
incipilAnare, gust pentru risc, agresivitate, individualism.

2. MTCROCOSMOS
Cauti in inima ta respunsurile cele mai bune pentru a evita
gregelile. Daci etti nesigur ti cauli prea mult sfaturi in exterior s-ar
putea si eguezi in planul tiu.
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4. ttuztE
Hindugii o consideri pe Maya (tluzia) ca fiind simbolut gtndirii
intetratoar€. Momentan nu ai claritatea mirtii: atteapti un
moment mai propice.

Semnificalia numirului 4
Ordine stabilitate. Acest numdr este deja o putere a lui 2, deci
{iviziunga intregului este fi mai pregnanti. Este simbolul crucii gi
al sacrificiului, numdrul solidititii gi al materiei (cele 4 elemente),
reprezintl forta morali, memoria, norocul stabil, prietenia durabili.
Aspecte negative: rigiditate, incordare, scepticism, lncipitinare,
inflexibilitate, avarilie, lentoare, susceptibilitate.
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CREAT|E

Brahma, Creatorul Univercului, este o divinltate binevoitoare
cane su4ine Si proteieazS: ai lncredere. Degi pare ci nimic nu

lnvati st attepti.

Semnificafia numirului 5
Senzualitate, transformare. Dupi pitagoricieni, acest numer
simbolizeazi perfeqiunea umani gi cisitoria Despre 5 se mai crede
ce este o cifri fuvorabili gi ci prezice reugita de naturi sentimentall.
Reprezinti senzualitatea, simlurile (cele 5 simluri), capacitatea de a
trdi din plin plicerile vietii, omul natural Este simbolul chintes€nlei
(al cincilea element), care acfioneazi asupra materiei, transform6nd-o.

Aspecte negative: impulsivitate, iresponsabilitate, instabilitate
desfi'anare, anxietate, incipi{anare, lnclina$a citre excese, neribdare.
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8. CASATORIE
Daci vrei si te decizi, acum este momentul potrivit. Reflecteazi
cu atentie: ai griji se nu faei pati gretiti.

Semnificafia numirului 8
Organizare, putere. Numirul 8 simbolizeazi fortele materiale, este
numirul reacfiei gi al justifiei echilibrante. Este numerul echilibrului
(a+a=8). Reprezinti. interesul pentru lucrurile pimintegti gi succesul
material gi social. Este gi numirul luptei dintre materie gi spirit,
este simbolul regeneririi $i trecerii din wemelnic in eternitate, al
infinitului (8 culcat = @). Opt este numirul echilibrului cosmic. Este
numirul direc$ilor cardinale gi intermediare. Caracterizat de Saturn,
cel responsabil cu probele, este vibralia cea mai puternici, incnt cu
greu te poti sustrage ei. Orice aparitie a acestui numir intr-o analizi
numerologici bulverseazi aproape toate pronosticurile.
Aspecte negatiye: materialism, dorinli de putere, dominare,

lipsl de scrupule, insensibilitate la slibiciunile qi
neputinlele celorlalli, tendinEe dominatoare sau extremiste,
rdzbunare,

nerdbdare, impulsivitate.

9. ENERGIE
Dac; egti epuizat, urmiregte sd actionezi ?n mod adecvat pentru
a-ti reface puterile. Ai ?n vedere si te relaxezi mai mult: mergi in

nature ti regenereazi-te.

Semnifi caf ia numirului 9
Dezvoltarea supremd. Este numi.rul iubirii universale, reprezinti

