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Despre „Seria 21 de zile“

Cercetările au arătat că instalarea unui obicei necesită 
o practică de 21 de zile. Acesta este motivul pentru care 
Hay House a hotărât să adapteze opera unora dintre cei mai 
prestigioşi autori ai săi în aceste scurte cursuri de 21 de zile, 
special concepute pentru dezvoltarea măiestriei în privinţa 
unor subiecte precum numerologia.

Învață cum să folosești numerologia în 21 de zile te 
ajută să înțelegi semnificația ascunsă a numerelor și să vezi 
legăturile dintre numerele ce te caracterizează și nivelul de 
bogăție, sănătate și fericire de care ai parte.
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INTRODUCERE

Viaţa mea s-a schimbat radical când am întâlnit-o pe 
Hettie Templeton, în 1954. Nefiind sigur în privința carierei 
mele de inginer electronist, prietenul meu Bill Christopher 
mi-a sugerat să mă duc la Doamna T. să-mi „interpreteze 
numerele“. 

Deşi zilele studenției mele erau dedicate utilizării 
numerelor, comparării cantităţilor şi rezolvării ecuaţiilor, 
nu eram convins că numerele ar putea fi folosite pentru a 
desluşi problemele vieții. Cu toate acestea, în cele cinci mi-
nute ale întâlnirii cu Doamna T., îndoiala s-a spulberat. 

Având la îndemână doar ziua mea de naştere şi nu-
mele meu, Doamna T. mi-a spus despre mine lucruri pe care 
credeam că le ştiu doar eu. Acea oră petrecută cu dumneaei 
mi-a schimbat cursul vieţii. Mi-a dat o încredere nemaiîn-
tâlnită şi mi-a explicat multe evenimente „misterioase“ din 
trecut. Am fost fascinat. Așadar, în următorul an, care coin-
cidea cu cercetarea mea postuniversitară în domeniul elec-
tronicii medicale, am început studiul numerologiei, Ştiinţa 
Numerelor. 
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De-a lungul anilor în care am studiat numerologia, 
am înțeles că nu există o cale mai bună pentru a ne înţelege 
pe noi înşine sau relaţiile cu ceilalţi. 

Mulţi oameni petrec foarte mult timp rătăcind prin 
viaţă, trecând de la o experienţă la alta ca şi cum ar fi cap-
tivi într-un aparat de jocuri mecanice de felul Pinball. Pur 
şi simplu nu ne cunoaştem propria minte sau căile potrivite 
pe care ar trebui să mergem. Cu toate că astăzi avem nenu-
mărate cursuri şi seminare dedicate dezvoltării personale, 
supraîncărcarea cu informaţii creează adesea o indigestie 
psihologică şi intelectuală şi o nouă experienţă de confuzie 
interioară. 

Numerologia, pe de altă parte, oferă cunoaşterea di-
rectă a sinelui interior şi, pornind de la această înţelegere 
de bază a sinelui, suntem capabili să ne orientăm către un 
anumit traseu în viaţă. 

Numerologia admite că numerele sunt vibraţii şi ca fie-
care vibraţie este diferită de următoarea din pricina număru-
lui de cicluri la care oscilează pe secundă. Variaţia, în fiecare 
caz, este un număr. Fiecare sunet, culoare, parfum şi gând 
este o vibraţie şi fiecare dansează în ritmul numărului său 
inerent, fiecare fiind legat de viaţă în felul său propriu. Astfel, 
nu este nevoie de prea multă imaginaţie pentru a înţelege că 
viaţa umană are o legătură intimă cu numerele pentru că ele 
sunt chiar expresia vieţii. 

Prin urmare, deslușirea numerelor ne oferă o înțele-
gere simplă şi exactă a vieţii noastre la fel cum o hartă ne 
ajută să parcurgem un drum pe care nu am mai călătorit. 

În fiecare persoană se află o lumină frumoasă care 
aşteaptă să strălucească, o fiinţă magnifică ce abia aşteaptă 
să se exprime. Acesta este sinele, individualitatea noastră, 
unicitatea noastră esenţială. Dar de obicei nu asta îi arătăm 
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lumii. În schimb, am produs o „personalitate“, o expresie 
complexă în interiorul individualității noastre, al sinelui 
nostru. 

Omul obișnuit are deseori două înfățișări. Ceea ce se 
exprimă liber este de obicei imaginea, în timp ce identi-
tatea reală, individualitatea unică a sinelui este adesea su-
primată. Imaginea este ceva de felul unei emoţii iluzorii 
pe care am cultivat-o pentru a ne apăra sensibilităţile. Dar 
noi nu ne punem în valoare pentru că imaginea noastră nu 
poate cuprinde niciodată frumuseţea şi măreţia sinelui nos-
tru autentic. 

Sensibilitatea acută a sinelui este adesea confundată 
cu vulnerabilitatea şi, în consecinţă, construim o barieră 
psihologică. O suprimăm refuzând să o scoatem la supra-
faţă, să o manifestăm şi să o exprimăm. 

Începem să înţelegem sinele interior abia atunci când 
înţelegem cine suntem, de unde am venit, care e scopul nos-
tru în alegerea acestei vieţi şi cum să atingem acest scop. 

Într-un fel sau altul, cu toții căutăm ceva, dar în ge-
neral căutăm ceva exterior. Trebuie să înţelegem că răspun-
surile sunt în interior pentru că noi, ca oameni conştienţi şi 
sensibili, avem nevoie de mai multe răspunsuri de la viaţă 
decât cele pe care ni le-au dat până acum religia, politica sau 
ştiinţa. Avem nevoie de îndrumări, nu de promisiuni, exem-
ple sau teorii. Asta sper să îţi ofere paginile care urmează. 

Cartea de față li se adresează celor care, în mod in-
conştient, au căutat răspunsuri la multe dintre enigmele 
nerezolvate. Vei descoperi cine eşti cu adevărat şi cum te 
poți perfecționa astfel încât să-ţi înţelegi mai bine viaţa. 
Numerologia te ajută, de asemenea, să te raportezi mai 
bine la ceilalţi, să ai mai multă siguranţă emoţională şi 



financiară, să-ţi menţii o stare bună de sănătate şi să trăieşti 
o viaţă plină de iubire. 

Ştiinţa Numerelor, aşa cum a fost iniţial predată de 
Pitagora, este pe punctul de a fi dezvăluită. Eşti pregătit pen-
tru o călătorie interesantă ce te va duce în centrul sinelui tău? 

H
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Ziua 1
În\elegerea numerelor şi 

a celor trei aspecte ale sinelui

Pentru omul de ştiinţă materialist, numerele sunt sim-
ple simboluri de comparare a cantităţilor. Pentru omologul 
lui metafizician sau numerolog, numerele au o semnificaţie 
mai profundă. Ele reprezintă aspecte ale umanului. Astăzi 
vom examina semnificaţiile metafizice ale numerelor şi 
vom explora cele trei ipostaze ale omului. 

Pentru a înţelege cu adevărat numerologia, trebuie 
mai întâi să învăţăm puţin de la Pitagora, matematicianul şi 
filosoful grec care a explorat misterul numerelor. 

Pitagora dezvăluie secretul numerelor 

Născut în 608 î.H., Pitagora a încercat să elibereze 
mintea umană de limitările politice şi religioase. Esenţa în-
văţăturilor sale a fost cuprinsă în dictonul „Cunoaşte-te pe 
tine însuţi, apoi vei cunoaşte universul şi pe Dumnezeu“. 
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Pitagora şi-a înfiinţat propria universitate la Crotona, o 
colonie greacă din sudul Italiei, în jurul anului 532 î.H. 
Participarea era permisă tuturor celor care doreau să înveţe 
cu adevărat. 

Cursul principal care se preda era dezvoltarea de sine 
şi era conceput ca o programă în trei părţi. Prima parte era 
cunoscută sub numele de „Pregătire“. Ea conținea studiul 
intensiv al celor „zece discipline matematice“ concepute 
pentru a-i oferi elevului „stăpânire asupra sinelui“. 

Al doilea trimestru era numit „Purificare“. Miza lui 
era înţelegerea vieţii, a scopului ei şi a felului în care pu-
tem lucra în armonie cu acest scop, predarea bazându-se pe 
„Ştiinţa numerelor“, cunoscută astăzi ca numerologie. 

În ultimul trimestru era studiată noțiunea de „Perfec-
ţiune“. Perfecţiunea presupunea armonizarea componentelor 
fizice, mentale şi spirituale ale fiecărei persoane şi ale vieţii. 

Semnificaţii metafizice 

Să începem cu semnificaţiile metafizice ale numere-
lor, bazate pe semnificaţiile originale predate în urmă cu 
2 500 de ani de către Pitagora. 

• 1 este primul număr fizic. Ca unic număr absolut, 
este simbolul expresiei divine. Este cheia exprimării ver-
bale de sine şi a expresiei ego-ului ca microcosmos al di-
vinităţii (macrocosmosul). Este cheia abilităţilor noastre de 
comunicare. 

• 2 este primul număr spiritual (sentiment). El repre-
zintă dualitatea oamenilor şi simbolizează poarta către sen-
sibilităţile noastre şi nevoia de a face parte dintr-o pereche. 
Este numărul intuiţiei. 
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• 3 este primul număr raţional (gândire). Este poarta 
către mintea conştientă şi înţelegerea raţională, concentra-
rea activităţii emisferei stângi și cheia memoriei. Numărul 
3 este simbolizat de un triunghi ce reprezintă legătura dintre 
minte, suflet şi corp. 

• 4 este numărul din centrul planului fizic (acţiune) și 
reprezintă ordinea, simţul practic şi organizarea. Este sim-
bolizat de pătrat, baza tuturor construcţiilor practice. 

• 5 este centrul planului sufletesc (sentiment) şi cen-
trul diagramei naşterii. Este numărul spiritual ce reprezintă 
iubirea şi libertatea de exprimare. 

• 6 este centrul planului mental (gândire) și reprezintă 
creativitatea şi sinteza emisferelor cerebrale. De asemenea, 
6 reprezinta distrugerea, creativitatea „negativă“ exprimată 
prin îngrijorare, stres, anxietate şi depresie. 

• 7 este simbolul templului, al corpului uman şi al ce-
lor şapte chakre sau centre de putere. Acesta este numărul 
învățăturii și al filosofiei practice. 

• 8 este cel mai activ număr spiritual. Este numărul 
înţelepciunii intuitive exprimate prin dragoste. Aduce în 
prim-plan independenţa. 

• 9 este numărul acțiunii și gândirii cu triplă semni-
ficație. Ca minte la lucru, el reprezintă ambiţia (aspectul 
fizic), responsabilitatea (aspectul mental) şi idealismul (as-
pectul spiritual) şi astfel combină atributele fiecăruia dintre 
numerele precedente. 

• 0 este mai degrabă un simbol decât un număr. El 
este prezent în multe date de naştere şi are o semnificaţie 
simbolică importantă. Din punct de vedere filosofic şi ma-
tematic, nu reprezintă nimic (ca numărător) şi totul (ca nu-
mitor), adică cele două capete infinite ale finitului și nimic 
tangibil din punct de vedere fizic. Astfel, 0 este un simbol 
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complet mistic ce indică nivelul spiritual inerent, dar rar 
dezvoltat, al individului. 

Cele trei paliere ale sinelui 

Pentru a pătrunde la un nivel mai profund al conşti-
inţei este important să înţelegem natura umană şi modul în 
care cele trei aspecte ale sinelui sunt interconectate. 

Sunt folosiţi trei termeni pentru a descrie succint şi 
simplu cele trei aspecte ale sinelui: Sinele Fundamental, 
Sinele Conştient şi Sinele Superior. Dă-mi voie să ți le ex-
plic pe rând.

Sinele Fundamental 

Nivelul primar al expresiei umane este comunicarea 
prin corp. Expri marea celor cinci simţuri fizice (văz, auz, 
gust, miros şi simţul tactil) reprezintă funcţiile de bază ale 
Sinelui Fundamental, împreună cu vorbirea, râsul, plânsul 
şi toate celelalte activităţi fizice. 

Nesiguranţa, căutarea senzaţiei, dorinţa de control 
sau pur şi simplu exhibiţionismul sunt expresii ale Sinelui 
Fundamental. Este corpul în autoapărare având un com-
portament instinctiv. Persoanele care acţionează din Sinele 
Fundamental sunt motivate de ego, iar dorinţele lor depă-
şesc adesea ca importanţă nevoile lor. Ele sunt vizibil moti-
vate de emisfera stângă. 

Sinele Fundamental este vital pentru manifestarea 
echilibrată a corpului fizic. De fapt, corpul este în „acţi-
une“ când este prezentă o integrare totală a celorlalte două 
aspecte ale sinelui. În caz contrar, el este doar în „reacţie“. 
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Pe măsură ce vom învăţa să controlăm Sinele Funda-
men tal, el ne va deveni un instrument fidel. Ego-ul devine 
motivat de compasiune şi înţelepciune, viaţa noastră fizică 
devine organizată şi ajungem să fim mai răbdători cu noi şi 
cu celalţi. Evoluăm de la victimă la învingător.

Sinele Fundamental în deplinătatea lui este sinteza 
celor trei numere ale planului fizic: 1, 4 şi 7. 

Sinele Conștient 

Ca sediu al gândurilor şi atitudinilor noastre, Sinele 
Con ştient este şi fundalul bucuriei şi al tristeţii. Este sfera 
memoriei, a creativităţii şi a idealismului. Sinele Conştient 
este puntea dintre Sinele Fundamental şi Sinele Superior, in-
tegrându-ne aspectele reactive şi instinctive cu valorile spi-
rituale. Este legătura dintre emisfera stângă şi cea dreaptă a 
creierului nostru. 

Când alege să fie negativ, Sinele Conştient devine 
„sine inconştient“. El devine înşelător, reactiv, evaziv, stre-
sat şi adoptă rolul de victimă. 

Cu toate acestea, dacă îi permitem să-şi îndeplinească 
scopul suprem, Sinele Conştient este marele evaluator. 
Sinele Conştient ne ajută să interpretăm intuiţia, iubirea şi 
înţelepciunea. Este locul unde cunoaşterea, compasiunea şi 
înţelepciunea sunt transpuse în acţiuni pozitive. 

Sinele Conştient e strâns legat de memorie; el pune 
laolaltă cunoştinţele anterioare și experienţa curentă pentru 
a alcătui un depozit de informaţii. Când este folosit pozitiv, 
acest depozit devine baza încrederii şi a stimei noastre de 
sine şi se extinde pentru a cuprinde creativitatea şi, chiar 
mai mult, idealismul inteligent. 
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Cele trei numere ale planului raţional sunt 3, 6 şi 9, iar 
ele se unesc pentru a-i da putere Sinelui Conştient. 

Sinele Superior 

Cuprinzând virtuţile noastre morale, ideile filosofice 
şi valorile spirituale, Sinele Superior este esenţa sensibili-
tăţii, a sentimentelor și aspectul fiinţei ce recunoaşte şi de-
termină nevoile noastre. El se exprimă prin intuiţie, iubire 
şi înţelepciune. Este cea mai înaltă formă de manifestare, 
Dumnezeul din interior. Acţiunea bazată pe Sinele Superior 
ţine în mare măsură de emisfera dreaptă, fiind creativă, spi-
rituală şi plină de compasiune. 

Adevărata iubire este o funcţie a Sinelui Superior. 
Iubirea are o profunzime ce impregnează întreaga sferă a 
manifestării umane. Se exprimă prin emoţii, dar nu este gu-
vernată de ele. 

Sinele Superior este activat cel mai bine prin dezvol-
tarea intuiţiei noastre, ceea ce duce la libertate personală, 
compasiune şi înţelepciune. 

În numerologie, Sinele Superior este reprezentat ca 
Planul Sufletului sau Planul Emoţional, cuprinzând nu-
merele 2, 5 şi 8. Noul mileniu (fiecare dată de naştere va 
include cel puţin un 2) va fi caracterizat de mai multă spiri-
tualitate în relațiile interumane. 

H
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Ziua 2
Alc[tuirea diagramei 

naşterii

Când vrem să deschidem o uşă încuiată, avem nevoie 
de o cheie. Pentru cei mai mulţi oameni, Sinele Interior se 
află în spatele unei uşi încuiate și rareori descoperă cine 
sunt ei cu adevărat sau îşi dezvoltă potenţialul suprem. 
Cheia pentru a descoperi Sinele Interior prin numerologie 
este Diagrama Naşterii. Astăzi vei afla cum să-ţi configu-
rezi propria diagramă a naşterii. 

Scopul principal al Diagramei Naşterii este să dezvă-
luie dintr-o privire formula sau tiparul general al punctelor 
forte şi al punctelor slabe. Fiecare dată de naştere presu-
pune o diagramă diferită – există variaţii aproape nesfârşite, 
dar realizarea ei este întotdeauna aceeaşi. 

Permite-mi să-ţi prezint simplitatea nobilă a diagra-
mei pitagoreice a naşterii în forma ei nemodificată, așa 
cum a fost transmisă de la profesor la profesor de-a lungul 
secolelor.
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PASUL 1 

Transformă data naşterii tale în echivalentul ei nume-
ric complet. De exemplu, dacă te-ai născut pe 21 ianuarie 
1963, va rezulta 21/01/1963. (Nu uita să incluzi anul întreg.) 

PASUL 2 

Diagrama naşterii este construită din patru linii scurte 
şi drepte, două orizontale și două verticale. Liniile verticale 
intersectează liniile orizontale ca în jocul X şi 0. 

Această diagramă a naşterii necompletată simboli-
zează copilul nenăscut. 

PASUL 3 

Fiecare dintre cele nouă spaţii este casa permanentă a 
fiecăruia dintre cele nouă numere. Ori de câte ori apare un 
număr într-o dată de naştere, acesta trebuie plasat în pro-
priul lui spaţiu. Dacă numerele sunt absente din data naşte-
rii, spaţiile corespunzătoare rămân goale. 
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Dacă toate numerele au fost prezente în data naşterii, 
diagrama completată va părea echilibrată: 

Aceasta nu prezintă niciun număr lipsă și ne dezvă-
luie o imposibilitate. Numărul maxim de cifre pe care le 
putem avea în ziua noastră de naştere este de opt, dintre 
care numerele 1, 2 sau 3 se repetă. Numărul maxim de spa-
ţii care pot fi completate într-o diagramă a naşterii este de 
şapte, cum se întâmplă când o persoană are data de naştere 
27/05/1983. 

Modul în care completăm diagrama când un număr 
din data naşterii se repetă este exact la fel ca în exemplul 
anterior. 

3

2

1

5

9

8

7

3

2

1

6

5

4

9

8

7
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De exemplu, să luăm datele de naştere 11/11/1999 şi 
20/02/2000. Cele două diagrame ale naşterii ar fi după cum 
urmează: 

 11/11/1999 20/02/2000

Evident, numărul maxim de spaţii goale într-o dia-
gramă a naşterii pentru secolul XX este de şapte, în timp 
ce pentru secolul XXI este de opt. Un alt aspect important 
este absenţa lui 0 din orice diagramă a naşterii. Dacă apare 
de mai multe ori într-o dată de naştere, se reduce prevalenţa 
numerelor din Diagrama Naşterii şi dezvăluie nevoi vitale 
de creştere, ca în cel de-al doilea exemplu. 

Pentru a-ţi construi propria diagramă, desenează o di-
agramă goală şi completeză spaţiile cu numerele din data ta 
de naştere. 

PASUL 4 

Odată cu alcătuirea graficului naşterii, ai formula de 
bază a individualităţii tale. Acum suntem pregătiţi să-i ana-
lizăm numeroasele aspecte. Dar mai întâi trebuie să înțe-
legem întreaga Diagramă a Naşterii ca pe o cheie pentru a 
dezvălui secretele vitale ale Sinelui Interior. 

11111

999
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