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Capitolul 1

NUMEROLOGIE GENERALĂ

Teoria numerelor

În forma pe care o cunoaştem astăzi, ştiinţa numerolo-
giei a fost transmisă odată cu învăţăturile filosofului şi mate-
maticianului grec Pitagora (581 – 500 î.Hr.). Şcoala pe care a 
înfiinţat-o, denumită „pitagoreică“, avea discipoli instruiți în 
misterele Universului, Pitagora fiind el însuși un mare inițiat.

Cunoaşterea care ne-a parvenit de la Pitagora prin nu-
merologie este o sinteză a cunoaşterii din Antichitate, ce în-
globează experienţa grecilor, egiptenilor, iudeilor etc. În acea 
vreme, numerologia era o ştiinţă accesibilă exclusiv iniţiaţilor, 
care erau obligaţi să treacă prin ritualuri şi prin probe dure. În 
Egipt, de pildă, în piramida sacră existau 22 de porţi simbolice, 
iar discipolul nu primea iniţierea până nu trecea prin toate. Şi 
iniţierea în Cabala, sistemul ezoteric al evreilor, presupunea 
un efort asemănător. Prin simetrie cu tradiţia egipteană, în al-
fabetul ebraic există 22 de litere, fiecare dintre ele considerată 
o poartă cosmică.
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Numerologie și destin

Numerologia este un limbaj al vieții, codificat într-un 
sistem de semne care ne ajută să aflăm răspunsul la întrebări 
existențiale și să trăim conștient. Instrument de autocunoaștere, 
numerologia dezleagă enigmele îndemnului socratic „Nosce te 
ipsum!“ („Cunoaște-te pe tine însuți!“). Cu ajutorul numerelor, 
ne asumăm puterea asupra propriei vieți prin înțelegerea struc-
turii noastre interioare, prin acceptarea locului nostru în pro-
pria viață și în viața celorlalți, prin acceptarea rolului celorlalți 
în viața noastră, prin împlinirea Destinului.

Spre deosebire de astrologie, numerele sunt forțe mult 
mai greu de stăpânit, vibrații mult mai înalte, care ne atrag 
într-un flux energetic ce ne amintește clipă de clipă că viața 
este o curgere și că orice luptă împotriva curentului duce nu-
mai la conflict, suferință sau boală. Numerele formează o 
rețea energetică alcătuită din canale prin care atragem spre noi 
experiențe, fiind, în viziune ultamodernă, un model de GPS al 
vieții. Mai puțin complexă, dar și mai puțin variabilă în inter-
pretare, numerologia ne dă acces la puterile numerelor, ce pot 
fi percepute ca entități vii, la care suntem conectați permanent.

Numerele au valoare simbolică.

Numerologia este o ştiinţă simbolică, aflată pe un plan 
mai subtil decât astrologia. Numerologia studiază semnificaţia 
numerelor, văzute ca idei-forţă. Fiecare număr are un anumit 
nivel de vibraţie, corespunzând unui tip de energie.

Orice număr este energie şi transmite o informaţie.

Numerologia pleacă de la premisa că la baza vieţii stau 
numerele. Organizarea lumii aşa cum o cunoaştem noi are la 
bază numerele.
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„Tot ceea ce poate fi cunoscut are număr 
şi fără număr nu cunoaştem nimic.“

Philolaos

De la măsura pantofilor până la numărul de telefon, de la 
preţul oricărui obiect de pe raftul magazinelor până la numărul 
de înmatriculare, constatăm uşor că numerele ne guvernează 
viaţa. Mai mult, s-ar putea afirma că haosului i se opune... nu-
mărul! Pentru a putea ordona, clasifica, ierarhiza, se foloseşte 
un sistem de notare în şcoală, un cod numeric personal pentru 
evidenţa populaţiei, un cod de bare ce diferenţiază între ele mii 
de produse într-un supermarket.

Numerologie spirituală

Numerologia ne explică circuitul evoluției spirituale prin 
cele nouă numere de bază. Spiritualitatea este considerată de 
unii drept un salt în abstract, o trăire în niște idei, concepte și 
teorii. Principiile și viziunea holistică asupra vieții nu au însă 
nicio valoare dacă nu sunt aplicate. Mulți dintre cei care susțin 
că au abordat o cale spirituală confundă evoluția cu fuga de 
realitate. Ei consideră că, după ce au păşit într-un sistem spi-
ritual sau altul, au scăpat de barierele trupului și pot să creeze 
realitatea cu mintea lor. Mai bine zis, de creat o creează, dar 
nu cu mintea, ci în mintea lor, rămânând suspendați undeva, 
într-un limb, în care îşi găsesc refugiu. Crezând că ajung să-și 
depășească limitele, aceşti neofiţi se închid într-un soi de bulă 
mentală, arogându-și totodată și dreptul de a-i învăța pe alții 
cum să-și construiască singuri aceeași capcană.
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Numerologie și destin

Până una-alta, pe această planetă există formă, iar creația 
se măsoară după ceea ce se întâmplă la nivel concret, palpabil, 
vizibil. Atunci când nu te supui regulilor jocului de pe Pământ, 
confunzi lucrurile. Ai greșit... planeta. Cât trăim, suntem în 
corp fizic, învățăm prin forme și limite. În astral poate că totul 
e posibil și nelimitat, dar aici, jos, lucrurile se întâmplă altfel. 
Cine nu pricepe asta riscă să dezvolte tulburări de comporta-
ment și să devină studiu de caz la cursurile de psihoterapie. În 
viaţă, perioadele mistice îşi au și ele rolul lor deoarece sunt 
pline de învățăminte și devin, astfel, de mare folos oricui, însă 
e necesar să aibă o durată limitată. Ca să apreciezi țărmul, tre-
buie uneori să fii prins în vâltoare, să simți pe propria piele ce 
înseamnă să te tragă curenții. Dar n-ai nicio scuză dacă, în loc 
să te apuci de colacul de salvare, te scufunzi. Cine ajunge să 
respingă realitatea este tras de mânecă de forța vieții, în scop 
educațional.

Numărul 1 este numărul a tot ce există, al lui Dumnezeu, 
al vieții. Tot ceea ce există este cuprins în valoarea lui 1. Aici, 
pe Pământ, fiecare vine într-un corp (1) ca să experimenteze 
propria putere de creație, propria capacitate de a fi Creator, 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numărul 1 spune că 
ne întrupăm ca să experimentăm unicitatea în planul fizic și să 
ne manifestăm individualitatea, separați de alții, singuri, deși 
la nivel superior suntem conectați cu tot Universul. Cum se 
spune, venim singuri și plecăm singuri.

În numerologie, 1 reprezintă coborârea spiritului într-un 
corp. Corpul și cele cinci simțuri sunt instrumentele noastre 
de creație divină. Desigur, atunci când spunem „un corp“, 
ne referim și la corpurile subtile asociate celui fizic (corpul 
emoțional, corpul mental etc.), toate fiind legate între ele, dar, 
în ultimă instanță, corpul fizic este cel care manifestă.
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Așadar, prin 1, eu Îl manifest pe Dumnezeu și pun în 
mișcare forța vieții prin corpul meu fizic, fac ca tot ceea ce 
există la nivel de potențial, de posibilitate, să prindă formă și 
să devină realitate.

Prin 2 mă împământez, îmi trag seva ce mă leagă de 
planul fizic, în primul rând prin cordonul ombilical care m-a 
legat de mama. Numărul 2 îmi dă rădăcinile, sentimentul 
apartenenței la un cuib, la o familie. Prin 2 sunt conectat gene-
tic la trăsăturile fizice şi de caracter ale strămoșilor, la karma 
de neam. Prin 2 mă integrez într-o zestre culturală pe care o 
duc mai departe, învățând lecțiile care îmi vin de la familia în 
care m-am născut și lăsând eu însumi o moștenire pe care o 
transmit mai departe prin familia pe care mi-o întemeiez sau 
prin ceea ce le las altora în urma trecerii mele prin trup.

Prin 3 devin mai mult decât am fost la naștere, îmi 
depășesc linia genetică, mă extind, cresc, îmi lărgesc orizontul, 
îmi făuresc aripi, devin mai mult decât mi s-a spus că sunt sau 
că pot deveni. Numărul 3 mă ajută să îmi construiesc propria 
viziune asupra vieții și să o împărtășesc cu ceilalți, prin comu-
nicare și prin trăirea în baza setului personal de valori. 

Numărul 4 mă pune la muncă. Știu de unde vin, știu ce 
cred despre lume și despre mine, așa că e timpul să îmi pun 
principiile și convingerile în practică. Fapte, nu vorbe. Prin 4, 
aduc o contribuție concretă la lumea în care trăiesc, devin ființă 
socială care prestează un serviciu sau care produce bunuri 
(materiale ori simbolice) spre folosul comunității. Numărul 4 
mă conectează la o meserie și la activitățile concrete prin care 
aduc plusvaloare mediului în care mă aflu; 4 face ca omul să 
sfințească locul, prin organizare, disciplină, rutină, program, 
relație cu timpul, rezultate, performanță, implicare și acțiune.
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