Numerologia

Tajemnice liczb
Pocz¹tki numerologii
Człowiek posługiwał się liczbami od zarania cywilizacji. Stały się one
bazą, na której wyrosły wszelkie teorie naukowe. Za ich pomocą określić
można zarówno zjawiska przyrody, jak i zachowania społeczeństw.
Fenomenem liczb zajął się żyjący w VI w. p.n.e. Pitagoras. Liczba była
w jego ﬁlozoﬁi zasadą istnienia wszechświata. Zgodnie z myślą
pitagorejską, we wszechświecie istnieje porządek. Obejmuje on wszystko:
od najmniejszej cząsteczki po cały kosmos. Przestrzeń międzygwiezdna
wibruje. Ten harmonijny dźwięk nazwał Pitagoras muzyką sfer. Według
starożytnego ﬁlozofa, skoro pulsujący wszechświat da się opisać za
pomocą liczb, to również liczby mogą posłużyć nam do opisu tego, co
w człowieku niematerialne. W ten sposób Pitagoras stworzył podstawy
numerologii europejskiej. Niezwykłą wiedzę o liczbach przywiózł ze
swoich podróży na Wschód, gdzie już od dawna się nią posługiwano.
Znana była w starożytnym Egipcie i w Chinach. Opanowali ją Hindusi,
Sumeryjczycy i Chadejczycy. Opiera się na niej kabała. We współczesną
numerologię ogromny wkład wniosła mieszkająca w Hiszpanii Chilijka
Gladys Lobos, uznana za najlepszego numerologa na świecie.

Jak znaleźæ swoj¹ liczbê?
Numerologia naucza, że człowiek jest integralną częścią wszechświata. Energia wszechświata ma na nas kolosalny wpływ. Jego prawa rządzą ludzką
duszą. Nie ma tu miejsca na przypadek. Dzień naszego przyjścia na świat
jest tym momentem, w którym drgania naszej duszy są tożsame
z wibracjami kosmosu. Numerologia mówi o dziewięciu rodzajach energii,
które mają wpływ na człowieka. Odpowiadają one
cyfrom od 1 do 9. Każdemu człowiekowi przypisana
jest określona wibracja, tzw. wibracja urodzeniowa.
Wyliczamy ją, sumując wszystkie cyfry w dacie
urodzenia. Na przykład osoba urodzona 25.04.1960
urodziła się pod wpływem wibracji 9, czyli jest po
prostu numerologiczną dziewiątką, gdyż
2 + 5 + 4 + 1 + 9 + 6 = 27, a 2 + 7 = 9.
Według numerologii życie człowieka można podzielić
na 9-letnie cykle. Każdy człowiek, w zależności od
tego, jaką jest wibracją urodzeniową, znajduje się
w określonym roku cyklu. Aby się tego dowiedzieć,
wystarczy dodać liczbę wynikającą z całej daty
urodzenia do obecnego roku. Warto także dodać, że rok numerologiczny zaczyna się tak naprawdę nie od stycznia, ale zgodnie z kalendarzem
żydowskim wraz z nowiem księżyca we wrześniu, czasem w październiku.
Tym razem więc jego wpływ jest już widoczny od 18 września 2009 r.

Znaczenie liczb
Liczby, które wraz z datą urodzenia przynosimy na świat, mówią o roli,
jaką mamy do odegrania w obecnym życiu, jak też określają podstawowe
cechy naszej osobowości. Każda wibracja wnosi pozytywy, które mamy
szansę rozwinąć, jak i negatywy, z którymi dane jest nam się zmierzyć.
Okazuje się, że również nieprzypadkowo dostajemy takie, a nie inne imiona i nazwiska. One także wysyłają wibracje. Posługując się przejętym od
Pitagorasa specjalnym alfabetem, możemy przełożyć litery z naszych imion
i nazwisk na liczby. Mają one niebagatelny wpływ na to, jak potoczy się
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nasze życie. Jeżeli wibracje te harmonizują z datą urodzenia,
wówczas łatwiej jest nam rozwijać pozytywne aspekty liczby urodzeniowej i zniwelować to, co negatywne. Tak już jest, że jednym wszystko
idzie w życiu jak po maśle, inni zaś mają wciąż pod górkę.
Według numerologii nie ma liczb lepszych ani gorszych, są natomiast
dobre i złe ich kombinacje. Jednak to od nas samych zależy, jak do każdej
życiowej lekcji podejdziemy, gdyż na tym etapie rozwoju właśnie takie,
a nie inne wibracje są nam niezbędne. Wszystko wynika z naszej karmy
(czyli innymi słowy: to, co zasiałeś, będziesz zbierał).

Portret numerologiczny
Numerologia jest bardzo cennym narzędziem poznawczo-terapeutycznym. Analizując tzw. portret numerologiczny danej osoby (tworzy się
go na bazie daty urodzenia, wszystkich imion i nazwisk oraz podpisów),
uzyskujemy wgląd w źródło jej problemów, jak i uświadamiamy jej
możliwości, o których wcześniej nie wiedziała. Wiele osób ma problemy
z samorealizacją; mimo dużego nakładu sił niewiele im wychodzi – na
podstawie portretu numerologicznego możemy zobaczyć, dlaczego tak
się dzieje. Portret ujawnia istniejące blokady
i przeszkody.
Istnieje ścisła zależność pomiędzy przeżywaniem
określonych problemów a specyﬁcznymi układami
liczbowymi. I tak z portretu numerologicznego
możemy odczytać np. tendencje do uzależnień,
także emocjonalnych, stanów depresyjnych,
nerwicy. Charakterystyczne portrety numerologiczne mają dzieci z zespołem ADHD, osoby agresywne, konﬂiktowe, o tendencjach samobójczych a
także zamknięte, mające problemy z komunikacją
i wyrażaniem uczuć. Z portretu widać także, czy
dana osoba jest podatna na manipulacje, czy też ma silną osobowość.
Ważnym elementem numerologii jest nadanie szczególnej wagi podpisowi. Numerologia nie zajmuje się jednak wyglądem podpisu – interesuje
ją jego wibracja. Niektórzy przez całe życie podpisują się w jeden
określony sposób, np. pełnym imieniem i nazwiskiem, inni używają różnych
skrótów. Każdy z podpisów zazwyczaj emituje inny rodzaj energii. Pewne
wibracje mogą wspierać możliwości podpisującej się osoby, inne będą je
osłabiać.
Współczesny człowiek czuje się zagubiony, dlatego coraz częściej
sięga po wiedzę paranaukową. Numerologia pozwala uzyskać nam nie
tylko większą samoświadomość. Dzięki niej możemy również zostać
wyposażeni w nowe narzędzia, które pozwolą nam lepiej funkcjonować
w XXI wieku.
Barbara Opioła-Kraj

