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Este texto foi compilado por Cecília Santosh Kaur e Dharambir Singh.

O que é a Karam Kriya?
Karam Kriya é uma visão holística e uma forma de consciência aplicada baseada na
numerologia aplicada. Ela provê revelações profundas para as leis básicas da natureza e a
estrutura do ser humano. Foi desenvolvida por Shiv Charan Singh, identificada pelo
Yogui Bhajan, que deu a esta técnica o nome de Karam Kriya e que é ensinada por Shiv
Charan Singh e pelos seus alunos no mundo inteiro.
Ao invés de enfatizar um sistema especial, Karam Kriya enfatiza o sistema por trás de todos
os sistemas, provendo acesso à essência por trás de todos os ensinamentos. Karam Kriya
convida-o a alinhar-se a essa essência. Então, a vida torna-se uma revolução em processo,
no qual você se entrega à verdade inevitável que chega a você como o seu destino – passo a
passo, respiração a respiração, momento a momento.
Karam Kriya é um processo alquímico no qual você lapida o seu espírito até torná-lo num
brilhante.
Os números são como pegadas do divino que marcam os passos ao longo da jornada da
vida. Karam Kriya é para todas as almas que estão prontas para sacrificar o seu karmadrama, e que desejam voltar para o lar divino. Ao tornar-se testemunha dos números no
mundo, você encontrará Deus em tudo.
Para todos os que trabalham na área do ensino, na terapia ou na cura, KK oferece um
ensinamento profundo de psicologia espiritual e de comunicação, com ferramentas práticas
e formas de desenvolver um diálogo curativo.

O tempo e os números na Karam Kriya

"O tempo flui como um rio ao nosso lado, às vezes perto e outras vezes
podemo-nos sentir totalmente fora de contacto com ele. Visualize-o como as ondas do
oceano, enquanto caminhamos ao longo da praia .... às vezes, sentimo-nos afogar nas suas
correntes caóticas. É impossível afastar-se deste oceano do tempo, pois não importa quão
longe você esteja, ele ainda estará atrás de si. Você pode senti-lo como um monstro faminto
que o quer devorar, ou talvez esteja com medo de lhe virar as costas.
Se tentar afastar-se do tempo, você provavelmente vai ficar a olhar por cima do ombro para
ver quão perto ele está. O tempo é como a morte; ele vai sobreviver a todos nós e não
sabemos se devemos valorizar isso ou não lhe dar valor algum." Shiv Charan Singh (fonte
[p.110 do livro “Let The Numbers Guide You”].
Shiv afirma no livro “Let the numbers guide you” que o tempo em si não pertence ao mundo
da Matemática, mas que o tempo é orgânico! Portanto, pertence principalmente ao
mundo biológico ou vegetativo. E tal como o reino vegetal, também o tempo tem as
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suas fases sazonais. A única diferença é que as estações do tempo mais profundas se
sobrepõem umas às outras, como os dias girando dentro dos meses, os meses no ano e os
anos no século.
O corpo orgânico experimenta ciclos de tempo de várias maneiras - os batimentos
cardíacos, a respiração, os padrões de sono e vigília, bem como os períodos entre a fome e
satisfação. A respiração também muda a cada duas horas e meia de uma narina dominante
para a outra. Esse mesmo ritmo expressa o movimento da energia vital através dos órgãos
internos do corpo. Apesar de todos esses ciclos serem sinais importantes de vida, eles são
simultaneamente únicos para cada indivíduo e por isso nós achamos que eles não são
marcados por uma base numérica comum. São os ciclos exteriores, que são compartilhados
com outras pessoas, que ficam registrados e numerados para estabelecer uma referência
comum.
Os ciclos de tempo que normalmente numeramos: os dias, meses, anos e séculos, e o nosso
relacionamento com eles, estão todos representados em nossa data de nascimento.

Os capítulos 16º até ao 20º, do livro "Let The numbers Guide You”, escrito por Shiv
Charan Singh, podem ser entendidos como uma introdução ao uso da numerologia através
da data de nascimento. Com o mapa numerológico (veja acima) recebemos uma ferramenta
potente para estudar mais sistematicamente o significado dos números nos vários ciclos da
nossa vida, e este ensinamento torna-se num instrumento de transformação.
O mapa esta dividido em 5 ciclos:
I.
II.

Ciclo anual (número do ano 2 dígitos): a semente
Ciclo diário (número do dia): as raízes

III.

Ciclo mensal (número do mês): os ramos

IV.

Ciclo do século (número do ano 4 dígitos): a flor

V.

O conjunto da data de nascimento (soma da data total): o fruto
Você vai encontrar a base biológica para a interpretação do relacionamento com o tempo
usando a estrutura do calendário e da data de nascimento. Ele oferece um meio de
diagnóstico que permite ver a data de nascimento como uma janela para novas
oportunidades na vida.
A prática da Karam Kriya reconhece os ciclos de tempo (que numeramos como dias, meses,
anos e século), assim como as influências vibracionais dos números com que nós os
identificamos. Esta combinação é tão forte que fornece uma base muito importante a partir
da qual uma visão significativa e uma mudança podem iniciar-se. A nossa data de
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nascimento constitui uma janela de acesso aos nossos padrões de vida, que também são o
nosso karma. É, portanto, um instrumento científico para a transformação e, quando
aplicado com integridade, torna-se a arte da auto-realização.

Quadrantes
Pares de números
Os 10 Corpos

I

II

III

IV

V

1/9

2/8

3/7

4/6

5 / 10

Alma

Mente

Mente

Mente

Negativa

Positiva

Meditativa

Corpo

Corpo

Aura

Linha de Arco

Corpo Radiante

Subtil

Prânico

Terra

Água

Fogo

Ar

Éter

- da Planta

Semente

Raízes

Galhos

Flores

Frutos

- da Borboleta

Ovo

Lagarta

Casulo

Borboleta

Reprodução

Ciclos do tempo

Anual

Diário

Mensal

Secular

Tempo total

Estações do ano

Inverno

Primavera

Verão

Outono

Colheita

Relações

Relação à

Relação ao

Relação aos

Relação às

Relação ao

familiares

mãe

pai

iguais

crianças

cônjuge

Sentidos

Olfato

Paladar

Visão

Tato

Audição

Estado mental

Sono

Sonho

Transe

Acordado

Comunhão

Espaço

Físico

Etérico

Astral

Sensível

Sagrado

Reino

Mineral

Vegetal

Animal

Humano

Angélico

(mentais e
energéticos)

Elementos

Corpo Físico

Metáforas:

A intuição é uma negociação contínua com o desconhecido, estando na fronteira limite do
conhecido. A compreensão muito racional e estrutural pode atuar como uma barreira ou
um véu pesado, ao invés de agir como uma plataforma, uma janela, uma orientação para a
revelação do mistério.
1º Quadrante – O grande descanso

Os dois últimos dígitos da data de
nascimento correspondem à semente do

nosso ser e ao elemento terra. É a nossa

essência que contém toda a informação em
seu interior, a fórmula primária e o potencial
latente.



Ano de
nascimento
Semente
Presente /
Dom /
Talento
Elemento
Terra
Inverno
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Gravidade
Em relação
à mãe
Números
da base 1/9

O seu DOM ou TALENTO fornece a base da força na qual se pode confiar. É algo que
geralmente vem de forma natural e deve ser de fácil acesso. Quando deliberadamente
suprimido, torna-se limitador e auto destrutivo e, se ignorado ou não conscientemente
reconhecido, ainda poderá funcionar, mas apenas minimamente e em momentos de
emergência.
Somando os dois últimos dígitos do seu ano de nascimento é possível reduzi-lo para 11 ou
um número inferior. No exemplo de 1957 seria a seguinte: 57 = 5 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3. O
dom é o número 3.
Lembre-se que estas são apenas orientações muito gerais que lhe darão ideias sobre como
você pode usufruir da capacidade de iniciar e terminar, e dos seus talentos.

Esta é a semente da individualidade, a consciência de um eu. Questões
relacionadas à individualidade, originalidade, força de vontade, independência,
autodeterminação, autonomia, impaciência e intolerância, estabilidade e firmeza,
iniciativa e humildade, e uma necessidade de cultivo e nutrição.
Através deste segundo corpo a alma manifesta a sua natureza feminina. Aqui há
questões de apegos, anseios, relacionamentos, cooperação, delicadeza, lealdade,
necessidade de ser necessário, ingenuidade, escravização, capacidade crítica,
sabedoria discriminatória, discrição e melancolia.
É a natureza masculina ou ativa e a expressão exterior da nossa individualidade.
Algumas das questões que influenciam a manifestação comportamental do
terceiro corpo são auto-estima, auto-valorização, auto-respeito, esperança, justiça,
igualdade, qualidade, desenvoltura, entusiasmo, incentivo, desafio, otimismo,
tédio, expansão, expressividade, vaidade e julgamento correto.
Um desapego das nossas necessidades individuais em favor das necessidades do
grupo é tanto a causa quanto o resultado da mente neutra. Verdade,
desprendimento, altruísmo, serviço, disciplina, excesso de trabalho, confiança,
dúvida, neutralidade, compromisso, memória e escolha são os produtos e as
causas do quarto corpo.
Este é o nosso templo e morada na terra, que vibra com tudo o que endeusamos.
É o veículo essencial para o crescimento espiritual, a jóia única e rara que não é
facilmente obtida.
Algumas áreas de interesse que surgem aqui são comunicação, síntese,
conhecimento, incerteza, ensino, aprendizagem, experiência, experimentação,
equilíbrio, integridade, saúde, energia nervosa, habilidades sociais, sacrifício, o
paradoxo da liberdade e do confinamento, troca, encontro e exílio.
O dom do 5 está relacionado com o ensino e a aprendizagem, sobretudo aprender
com a sua frustração e educá-la, e aprender durante o sono ou até mesmo
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aprender a dormir.
Através do seu desenvolvimento, ganhamos um grau de clareza sobre os nossos
ideais sociais que são tanto consequência como causa da nossa habilidade de
atuar nos nossos compromissos sociais.
O nosso modo de ser manifesta-se através da Linha do Arco como harmonia,
beleza, graça, introspecção, sigilo, justiça, responsabilidade, temor e destemor,
desleixo ou despreocupação, consciência de grupo e convenção social.
O dom do número 6 é despertado quando o mundo quer que você assuma
responsabilidades, e novamente, isto começaria com o instinto de cuidar (duma
mãe). Nada é mais apropriado que cuidar do nosso próprio estado de descanso e
paz.
A Aura é, o meio para aumentarmos nossa percepção sobre as complexidades da
inteligência universal e sobre os múltiplos planos de existência, que podem
tornar-se reais com a mesma facilidade com que podemos imaginá-los.
Proteção, misericórdia, perdão, responsabilidade, ressentimento, culpa, confiança,
inferioridade, sabedoria, abandono, solidão, sensibilidade, reação exacerbada,
imaginação, orgulho, vaidade intelectual, ceticismo e cinismo são algumas das
manifestações do corpo áurico.
Com o dom do número 7, há uma tendência para desempenhar um papel
arquetípico na vida, que pode ser por meio de um modelo impositivo ou
admirável para os outros.
Prana é a força vital transportada principalmente por meio da respiração e é o elo
de ligação entre a nossa personalidade finita e o infinito. Quando nos
sintonizamos com o infinito, expandimos a nossa respiração prânica e as suas
manifestações e, entramos em sintonia com nosso corpo Prânico, nós
conscientemente nos conectamos com o infinito sem ter que deixar o corpo físico.
A atividade do Corpo Prânico cria temas como pureza, seriedade, cuidado,
devaneio, cura, limpeza, habilidades executivas, autoridade, sabedoria, liderança,
uso e abuso de poder, fatalismo e compaixão.
O dom do 8 inclui uma capacidade latente de canalizar o prana para a cura dos
outros; curar é também matar a doença.
Além deste mundo físico a alma permanece no corpo sutil, que contém o registro
cármico de crescimento do indivíduo e mantem a essência vibratória, que regista
o que foi a nossa vida e o que está para ser.
Resignação, calma, paciência, dispersão, transferência, domínio, mistério,
credulidade, falta de propósito, integridade, altruísmo e requinte são as questões
relacionadas ao corpo subtil.
O dom do 9 inclui o dom da tenacidade, mas esse propósito obstinado precisa
desenvolver uma consciência da direção adequada que o impulsione a ir em
frente.
O corpo radiante é como milhões de minúsculos sóis que estão em toda parte. É
para este plano que voltamos quando a nossa individualidade, seja ela o nosso
ego, alma, Eu Superior, ou qualquer outro título se dissolve e torna-se alimento
para o infinito desconhecido. Quando o corpo radiante está brilhando em toda a
sua extensão nos níveis mundanos da existência podemos sentir que a nossa vida
está completamente fora das nossas mãos ou podemos ir ao outro extremo sendo
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muito obsessivos e controlando cada evento que acontece. O corpo radiante é
como uma ampliação infinita da alma, onde tantas qualidades semelhantes estão
em jogo. A única diferença é que o corpo radiante é expresso por força do
absoluto, e não pelo indivíduo. Se não fosse pelo Corpo Radiante, nada seria feito
e nada existiria.
Dignidade, realeza, nobreza e coragem estão todas relacionadas com esta
dimensão.
O dom do número 10 é ouvir total e incondicionalmente, o que imediatamente
transforma tanto quem está ouvindo quanto quem está falando.
Embora o número 11 não seja um corpo, afirma-se muitas vezes que ele tem um
significado especial. A explicação é simplesmente porque ele indica uma relação
entre o corpo radiante (10, a personalidade do infinito) e a alma individual (1).
Quando essa relação está em total harmonia, haverá uma dança co-criativa entre
eles e o indivíduo irá exibir um profundo grau de senso comum espiritual. No
entanto, quando não há o envolvimento consciente desta parceria, o 11
provavelmente irá reduzir-se para 2, resultando em uma experiência de
separação, que é o estado mental negativo.
A jornada integral da vida é perceber a sua inocência e reconhecer que a escassez
é o seu maior recurso.
Existe uma experiência de estar sozinho embora dependente e esta dependência
pode amadurecer e transformar-se em lealdade para com as qualidades do número
10, o brilho, que é você mais do que a soma de todas as partes. Esta é a sua parte
que está separada de si, como um anjo ao seu lado.
2º Quadrante - O rio dos
sonhos

O dia, na data de nascimento, corresponde 
com a dualidade, do dia e da noite, são as
raízes da nossa experiência do tempo. Dia

e noite é como a vida e a morte, a

existência e a não-existência, claridade e
escuridão, e conecta-se ao elemento água.







Dia do
nasciment
o
Raízes
Conexão
com a
Alma
Elemento
Água
Primavera
Radiação
fraca
Em
relação ao
pai
Números
da base
2/8

A CONEXÃO com a ALMA também é o meio através do qual outras energias chegam a nós,
sendo portanto tanto uma fonte de força, como também um potencial com um elo fraco
acorrentado. No entanto e simultaneamente, é o poder que, como a água, pode dividir ou ser
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dividido. Através do canal do tempo e da água, a nossa natureza entra em empatia para que
possamos nos sintonizar com a essência da alma de outros e conhecer a essência dos seus
sofrimentos passados.
Reduza o seu dia de nascimento a um dígito igual ou menor que 11 e leia as descrições abaixo
para obter ideias sobre alguns dos aspectos mais específicos relacionados com a ligação à sua
alma. Por exemplo, se você nasceu no dia 14: 1 + 4 = 5. Seu número de ligação com a alma é o 5.
Lembre-se de que estas são apenas orientações muito gerais que lhe dão ideias sobre como você
experiencia o fluxo de tempo, a energia, as necessidades, os pontos fracos e o poder.

Este expressa a necessidade de estabilidade e de foco. Você precisa ser um
indivíduo e o criador e se ninguém precisa de si para iniciar coisas você pode
perguntar-se a si mesmo se na realidade você existe.
Por este número há o perigo da ingenuidade e, ainda assim, o seu poder vem de
estar em contacto com a sua inocência.
Há uma necessidade de ser visto, de ter a sua auto-confiança restaurada e uma
necessidade de ser compreendido, especialmente pelo pai ou alguma outra figura
masculina, e sem esta empatia você se sente injustiçado pela vida.
A necessidade de tomar decisões é enfatizada pela dificuldade em fazer escolhas.
Há uma necessidade de receber embora muitas vezes você possa negá-la e uma
necessidade de ser agradecido, mas você pode rejeitar o agradecimento quando
este lhe é dado.
Por este número você sente uma necessidade de fazer e de não fazer, bem como
uma necessidade de ser e de não ser. Você experimentará uma necessidade de
paradoxo na medida em que você tenta relacionar as partes ativas com as passivas
de si mesmo.
Aqui há a sensação de que você é necessário para assumir a responsabilidade
sobre outros, mas também há um anseio de liberdade, bem como de romance e de
beleza. Há, evidentemente, o sentido de ausência destas qualidades, que pode ser
devido à sua recusa em tê-las na sua vida.
A necessidade de conhecer e compreender é a principal expressão do 7 nesta
posição. Há também a necessidade de ver e a ausência da visão, bem como ver no
vazio. A falta de controle determina a necessidade de ter o controle e controlar o
que não pode ser controlado, que é o vazio.
Com este número a sua ligação à alma torna-se mais transparente e traz a
necessidade de poder, bem como o poder da necessidade, que por vezes é
expresso na fome por dinheiro ou prana.
Este nono número faz com que você sinta a necessidade de paz e de fazer a paz,
bem como de pacificar as suas necessidades, especialmente em relação à energia
do pai, tanto o pessoal como o universal.
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A necessidade de experiências extremas e intensas são o aspecto principal deste
número nesta posição. Há também a necessidade de coragem e uma necessidade
de ser necessário pela coragem e a necessidade de ouvir, bem como de ouvir as
suas necessidades.
Há a necessidade de se sentir dentro de um grupo social porque a qualidade do 11
permite-lhe a sensação de que 1 está sempre andando ao seu lado. Você está para
sempre inserido num grupo, então escolha-o para ser Divino e ele o será.
3º Quadrante - O espetáculo
fascinante
<

>

O mês da data de nascimento
representa o tronco e os ramos da
nossa vida. É a paisagem do nosso
ser, o nosso conteúdo e forma,
fazendo-nos visível para o mundo, e
corresponde ao elemento fogo.











Mês de
nascimento
Galhos ou ramos
Karma
Elemento Fogo
Verão
Campo
eletromagnético
Em relação aos
iguais, irmãos /
irmãs, amigos /
inimigos
Números da base
3/7

KARMA é uma reação habitual ao mundo que nos rodeia, e quando observamos os nossos
hábitos de pensar e de nos comportarmos, em seguida, estamos em condições de resolver as
consequências kármicas das nossas ações anteriores. Karma não é para ser visto como uma
forma de explicar a causa final do nosso dilema.
O número do mês é o número da sua configuração kármica. Se você nasceu em Janeiro seu
número será 1. Os números de Novembro (11) e Dezembro (12) podem ser explorados na sua
profundidade sutil como combinações de 10+1 e 10+2, mas para facilitar a interpretação, o
primeiro nível de análise é encontrado reduzindo todos os números para um único dígito. Daí:
Novembro = 11 = 1 + 1 = 2
Dezembro = 12 = 1 + 2 = 3
Lembre-se de que estas são apenas orientações muito gerais que lhe darão ideias do que você
experiencia a utilização do tempo, os conflitos sociais da vida, e uma reação habitual ao mundo.



Sol: força, vitalidade, a vontade de existir, a procura da auto-expressão, em torno do qual
tudo gira, imóvel, estável, uma fonte e um recurso.
Atitude: Pessoas com karma de número 1 frequentemente constatam que seus atos
servem como pontos de referência para como os outros se colocam social e fisicamente
no espaço. São figuras solitárias, são os melhores amigos de si mesmos e gostam de viver
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sozinhos ou ter o seu próprio espaço privado.
Olhos solitários, olhos sonolentos, procurando uma resposta para tudo, mostrando e
escondendo através da humildade e isolamento, olhos de vergonha ou timidez.
Lua: só conhecida porque reflete o sol, momentos periódicos de escuridão e aparente
inexistência, espelho e refletor, feminino, nutrem e necessitam ser nutridos.
Atitude: pode sentir não ter nenhuma noção de lugar ou papel em contextos sociais se
não houver alguém para refletir. Você reflete outras pessoas em ação e isso está
relacionado à ausência de uma estrutura. Existe a necessidade de ajudar e ser ajudado;
uma necessidade de alegria e contentamento e essa alegria e contentamento precisam de
você para perceber o seu valor. Portanto, você procura um espaço social onde você se
acha necessário, mas, pela ingenuidade, você pode acabar sendo uma pessoa que
simplesmente entretém outras que não a respeitam.
Olhos tristes, mostra e esconde através de lágrimas, olhos inocentes.
Júpiter: também conhecido como Jove, Alegre, sucesso, boa sorte, ação, ideias práticas,
desenvoltura.
Atitude: sente-se como uma vítima, culpa os outros, zanga-se mas não revida, culpa-se
pelo sucesso/falha, sente-se não merecedora, questionadora; você não é capaz de aceitar
que você é capaz ou merecedora, e você usa o passado para prová-lo.
Olhos zangados, olhos sorridentes, olhos que dizem “reconheçam-me”. Você procura um
local para ser visto e perceber sua igualdade com outras pessoas. Outras vezes, ao sentir
sua vergonha, você pode procurar olhar os olhos dos outros para ocultar ou para
comprovar sua vergonha.
Urano: espontâneo, clareza imparcial, gratidão, a revolução silenciosa inesperada.
Atitude: tem um espaço interior sensível sobre o qual eles podem ser bastante protetores.
Pode haver dúvidas sobre a sua auto-imagem e você pode duvidar da estrutura, mas de
uma forma muito estruturada.
Olhos verdadeiros, olhos de dúvida que procuram provar que não sabe. Procurando um
lugar para permitir que sua suavidade seja visível.
Mercúrio: comunicação, sistema nervoso, experiências sensitivas, síntese,
processamento de informações.
Atitude: há uma luta com a comunicação. Se você falar, você sentirá como se estivesse
realmente se expondo, tornando-se muito visível, mas, em seguida, também se você não
fala você não é considerado. Para você, a comunicação é um meio importante para
compreender o mundo em torno de si e uma maneira de ser entendido. Falar é uma ação
em si mesma, através da qual você pode transformar crenças em ação e interpretar a ação
como expressões de crenças.
Olhos que falam, bem como ver e ser visto pela suas palavras, mas também mostrar e
ocultar suas palavras e você mesmo através de suas palavras. Você procura um lugar onde
você pode ser ouvido.
Vênus: amor, devoção, beleza, graciosidade.
Atitude: aceita o silêncio e é desafiado a aceitar silenciosamente, mas isso não significa
não-ação que é baseada no medo. Em vez disso, o desafio é agir a partir do silêncio. Pode
ser que você tenha que aceitar silenciosamente a fim de entrar no campo de batalha da
vida e morte e tomar as medidas necessárias. Pode haver um medo de alegria, mas rir
seria muito libertador.
Olhos inquietos, mostram e ocultam o seu medo e a sua beleza. O silêncio visível,
visibilidade silenciosa. Você luta entre procurar um lugar para uma luta e procurar evitar
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todos os conflitos.























Neptuno: Um Rei mas não o Rei, desestrutura única, criando a sua própria estrutura,
imaginação ilimitada, muitas fantasias, ideais e ilusões, complexos de inferioridade e
superioridade, esquecimento.
Atitude: pode influenciar na atuação como um Rei que tem todas as respostas para todas
as perguntas e elaborar regras para tudo a fim de dar um sentido ao seu reinado. Você
gosta de estar no controle, mas tem de aprender a ver o trabalho do criador que é o único
verdadeiro controlador. Você tem um forte sentido visual, exceto quando cego pelo
ressentimento e poderia funcionar em qualquer campo que necessita de habilidades
gráficas.
Olhos de julgamento ou misericórdia, fantasma nos olhos, visão interior, enxerga o
vidente. Procura um lugar onde você possa ver o show inteiro, quer entender mas não
percebe que você é a resposta para a questão.
Saturno: tempo do pai, ritmo, necessidade de estrutura e organização, morte, destino,
energia, liderança, autoridade.
Atitude: dá-lhe um desafio para aceitar o poder da sua existência e não abusar disso.
Você achará difícil respeitar qualquer autoridade que outros alegam ter a menos que seja
uma expressão do interior da pessoa. Você pode preferir viver os seus sonhos e achar o
nosso mundo ordinário como tendo falta de profundidade. O desafio, no entanto, é trazer
essa profundidade à vida.
Olhos de pureza, potência, compaixão infinita e fluindo, mostram e ocultam a sua
energia, olhos infinitos são os olhos para ver o infinito. Você procura nos seus sonhos um
lugar de pureza, mas é seu trabalho trazer pureza para este mundo.
Marte: identidade própria, objetivo, desejo (impulso de vida impessoal como a causa de
todo karma), inícios e términos. A qualidade bélica de Marte é uma expressão do impulso
implacável e impessoal da vida para sobreviver; ela não está relacionada com fogo e
cólera.
Atitude: Potencial para sabotar a sua própria estrutura, bem como outros sistemas, que
está relacionado com a impaciência e um caminho para a perfeição. O desafio é o de se
dar permissão para ser perfeito (porque você o é), portanto, você pode cometer erros e
considerá-los perfeitos também.
Olhos calmos, olhos inquietos, olhos misteriosos, os olhos para enxergar o mistério. As
exigências que você faz são paranormais e projetadas através dos olhos ou então você
expressa as suas necessidades fisicamente, como por ex. dar pancadas na mesa. Você
está, naturalmente, à procura de um lugar perfeito quando é você que tem de trazer a
perfeição, considerando-a em cada erro aparente.
Plutão: morte e renascimento, desintegração e mudança, carisma, firmeza, extremos.
Atitude: A sua aparência no mundo é intensa ou inexistente. Você é um pouco de um
marginal, e gosta de se socializar demais ou de nenhuma forma.
Olhos radiantes ou olhos inexpressivos.
Expresso tanto por meio das qualidades da Lua do 2 (11 = 1 + 1 = 2) como pelo
planeta Chiron. Consulte "número 2" para os detalhes gerais.
Atitude: Acrescentando às atitudes do número 2, o número 11 traz um desafio kármico
para se ver refletido em todo a gente e para ver a unidade de todos. O seu karma é
representar a relação da alma individual com a alma universal.
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4º Quadrante - A verificação da
realidade


O ano completo do nascimento
representa a flor da vida abrindo-se em
oportunidades para o nosso destino. 

Este desabrochar é ligado ao elemento 
ar, o ar que ainda temos para viver e 
todas as suas possibilidades futuras. 





Ano total de
nascimento
Flor
Destino
Conhecimento
Elemento Ar
Outono
Força nuclear
Em relação a
todas as
crianças
Números da
base 4/6

O nosso DESTINO indica para onde nos dirigimos no nosso processo de despertar e muitas
vezes é percebido pelos outros mais do que por nós mesmos. É o florescimento do nosso
trabalho que esperamos cumprir nos anos de pico das nossas vidas.
A sorte é o que nós encontramos sem tentar; é apenas o passado alcançando, a nossa interação
cármica com o mundo. Destino, por outro lado, é algo que trabalhamos e que exige o nosso
investimento constante. Tão logo nos tornamos preguiçosos sobre o nosso destino somos
drenados para a estrutura cármica que usa os nossos medos para se impor e então encontramonos de volta à máquina da sorte.
O número do nosso destino esta indicado pela soma do nosso ano de nascimento. Adicionar
todos os números até obter um número entre 1 e 11, por exemplo no caso de 1957:
1957 = 1 + 9 + 5 + 7 = 22 = 2 + 2 = 4. O número de destino é o 4.
De seguida apresentam-se algumas orientações gerais que lhe darão uma ideia de como a
qualidade dos números se pode manifestar.







Este primeiro arquétipo é muito adormecidao e produz um medo de estar sozinho e ainda
a possibilidade de um momento singular do destino. Então, aquela pessoa que funda uma
religião ou que desencadeia uma revolução, tem o seu destino ligado ao número 1.
Há um medo de humilhação ou um destino de humildade.
Há uma necessidade de ser tocado pela graça, talvez uma necessidade de um milagre e o
maior milagre poderia ser o de descobrir a beleza de dizer não a todas as suas dúvidas.
Você anseia pela liberdade, o que é expresso pela liberdade de ansiar.
Existe um receio da ingenuidade ou ingenuidade através do medo, o medo do apego, o
apego através do medo, e um desejo em relação ao futuro, bem como a perda do futuro.
Você também pode temer uma perda no futuro, que pode se transformar em uma perda do
medo e o medo do vazio, o medo de não ser necessário ou medo da depressão.
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O paradoxo deste número encontra-se no medo do sucesso e do fracasso, o que resulta em
estagnação a partir do momento em que a lei da sorte toma conta. Escolher ver a verdade
na vida traz a percepção de que mesmo nas nossas falhas mundanas encontra-se um
profundo sucesso.
Há medos em relação à competição, raiva, injustiça, perseverança, e de não ser aceite. O
seu destino é o de ajudar os outros encorajando e inspirando um senso de qualidade.
Escolha ser visto e seja visto para escolher e embora você possa sentir medo de ser visto,
você se mostra através do medo. Visibilidade vem através das mãos e das suas ações.

O paradoxo do medo de dar e de receber, o medo da sensibilidade do amor e da fria
sensibilidade da consciência individual carateriza esta qualidade.
Existe um receio de escolher, de confiar e de se comprometer, mas o seu destino é servir a
verdade e falar para a beleza da alma, embora você duvide do futuro e de seu próprio
despertar.

O medo de existir e de sacrificar a existência e um medo de comunicação e
relacionamento, junto com o medo de não haver um relacionamento. Escolher exatamente
o paradoxo em vez de encontrar uma solução para ele é o caminho para o seu destino.
Você tem medo do equilíbrio e de desequilíbrio, mas o seu destino deve ser o equilíbrio
no desequilíbrio e a instabilidade no estável.

A experiência é de conflito quando damos uma opinião, mas há também o medo de não
termos opinião sobre nada. Isso pode levar a um diálogo sem fim, buscando a melhor
opinião, mesmo quando tememos ter uma. Assim, o seu destino é tomar uma posição na
vida e viver através ela.
Há o medo do silêncio, da beleza, um medo do medo e do futuro, do desconhecido, e do
destino em si. Mas você também sente a beleza do medo, o silêncio que é o medo e o
silenciar verdadeiro do medo. Assim você tem a possibilidade de um destino em que se
torna completamente destemido.
A experiência de enfrentar o medo de não compreender, o que também cai no medo de
estar errado. Às vezes, há também o medo de conhecer e, através disso, o medo de estar
certo.
Você pode tentar estar no controlo do medo, mas todos os seus esforços resultam em ser
controlado por esse medo e isso paralisa a sua capacidade de controlo.
Neste modo, há o medo da morte e a morte do medo. A transformação do medo dá a
oportunidade de libertar o medo dos outros, deixando os medos morrerem. Há também o
medo do poder e o poder do medo, bem como o temor do abuso de poder.
Existe um medo da autoridade e a autoridade do medo, que é a sua sensibilidade para a
intuição. Quando você permite que a sua intuição seja uma experiência real você percebe
a sua realidade e, portanto, dá a ela a autoridade que merece.
Aqui, este número revela uma exigência em seguir o seu próprio caminho e o seu rumo
próprio, no entanto, quando tem toda a liberdade, você não sabe que direção tomar. Há
uma confusão entre ser livre da direção e a liberdade em conseqüência da direção.
Existe um medo de conclusão misturado com um medo de nunca chegar ao final,
deixando-o num intenso estado de frustração dupla, ainda que o seu destino seja o de
concluir. Eventualmente há o medo de cometer erros ou da imperfeição e um medo da
imperfeição compensado por um medo de aceitar a perfeição da imperfeição.
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Aqui reside o medo de nada e o medo de tudo, o medo da possibilidade do impossível e
da impossibilidade do possível. Há o medo de começar do nada e chegar ao todo, ou
partir com tudo e chegar a nada.
Há o medo da coragem e a coragem nasce do medo. O medo de ouvir e a importância de
ouvir o seu medo como seu professor. Pode haver medo de ficar do lado de fora ou uma
tendência de ir até lá por causa do medo, mas, na verdade, você só fica do lado de fora do
seu medo se o seu medo às vezes ficar fora de si mesmo.
Além das questões do segundo arquétipo, haverá também um medo de relacionamento
com Deus e do anseio infinito que alimenta essa relação.
O seu destino é ser agraciado com essa oportunidade para, em vez de ser devorado pelo
seu medo, aprender a se alimentar dele como um combustível para uma fé inabalável.

5º Quadrante - A
volta

O conjunto (a soma total) da data de
nascimento é a resposta do nosso
todo; é o fruto, o resultado final e a
satisfação. Ele corresponde ao
elemento do éter. Este é o momento
em que aprendemos a moral da
história.












Total data
de
Nasciment
o
Fruto
Caminho
de Vida
Colheita
Elemento
Éter
Outono
Som
Relação
ao cônjuge
Números
da base
5/10

O CAMINHO da Vida, revelado pelo número total da data de nascimento, é uma indicação das
qualidades e consciência que oferecemos para cada parte da nossa vida. É a resposta do nosso
todo; é o fruto, o resultado final e a satisfação.
O número do quinto elemento é a adição do dia, mês e ano e a redução do digito a um algarismo
ou 11.
A data de nascimento 14 de janeiro de 1957, adicionando:
1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 5 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10.
10 é o número do caminho.
A descrição en seguida deve ser entendida como uma orientação básica, sugerindo-lhe
qualidades que você pode trabalhar com a integração da sua identidade. A totalidade é também
o ponto máximo de sua pirâmide de vida e por isso tem um efeito sobre todos os outros
aspectos, que têm sido descritos nos ciclos anteriores dos quatro tempos. É o número-chave em
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relação ao seu parceiro, mas não pode ser trabalhado conscientemente se os padrões do karma
estão a dominar a sua vida.


Veja 10 já que o número total nunca irá adicionar até 1.



Aqui há inocência, desejo, há a necessidade de se relacionar com o que é duradouro,
devoção, lealdade, e é um espelho para seu parceiro. É o modo de seguir a sua voz
interior e aprender a chorar e a enxugar as suas lágrimas.



Nesta área é onde encontramos a linguagem do corpo ativo, esperança ou desesperança,
um sentimento de vitimização pelo seu parceiro ou de ser adequadamente tratado, e
também a necessidade de aprender a dar atenção. É onde você gostaria de mudar a forma
das coisas mudar os móveis de lugar, e o lugar da igualdade, qualidade, e que quer a
igualdade no relacionamento e dar igualdade ao outro.



Esta é a expressão de confiança, dúvida, indiferença, indecisão, sendo um workaholic,
sensibilidade ou entorpecimento onde você aprende a expressar o amor e a abertura
superior e descobrir as velhas feridas, de modo a que possam curá-las. Aqui as palavras
tocam você e você toca os outros com suas palavras e há a habilidade e a coragem para
tomar decisões e falar e ouvir a verdade.



Existe muita energia nervosa com preocupações sobre saúde. 5 é uma síntese (fusão) e
onde você pode ser um mártir exagerado para o seu parceiro. Você talvez não esteja
disposto a sacrificar coisa alguma e a se sentir-se casado consigo mesmo.



Você é romântico e expressivo embora muitas vezes você fala para ouvir a si mesmo. É
onde você ama a beleza, arte e música, mas você sente medo e evita o conflito ainda que
você esteja preocupado com a justiça. Você pode tentar também agradar fortemente aos
outros e manter a dor interior em segredo, temendo falar. Mas os seus medos precisam ser
falados.



Elevação e proteção pertencem a esta sétima expressão. É onde você faz inimigos e os
perdoa, onde você fala com conhecimento ou como se soubesse. Você pode ter
sentimentos superiores ou inferiores em relação ao seu parceiro e você vai aprender a
falar com misericórdia, embora ainda fale com base no que vê.



Aqui você está preocupado com a limpeza, pureza e sabedoria. Os seus pensamentos
podem ser experiências e, por vezes, pode ser muito grave. As suas palavras podem curar,
você é sonhador e você tem poder e autoridade no seu relacionamento para com o seu
parceiro.



Aqui mora a tolerância, maestria, subtileza, impaciência, refinamento da aprendizagem, e
a integridade dos seus relacionamentos. Você fala para encontrar um ponto de foco a fim
de concluir. Você pode ser abrupto e direto no seu modo de falar mas beneficiará se
aprender a ser mais refinado e mais calmo.
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Esta posição indica a coragem, a intimidade, esmagadora e a aprendizagem para ouvir o
relacionamento. Você pode ser intenso na comunicação ou carente e alguns podem vê-lo
como uma presença desafiadora, com a coragem de falar e ouvir tudo ou nada.



Se não for desenvolvido este aspecto estará trabalhando com as qualidades da segunda
expressão, número 2. Caso contrário, você aprenderá a falar com um senso espiritual.
Você pode não sentir nenhuma necessidade de um parceiro, mas terá uma intensa relação
com Deus, no sentido místico.

