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ОТ АвТОрА

Всеки ден, дори всяка минута ние се срещаме 
с едни или други числа. Броим някакви пред-
мети, хвърляме поглед на часовника, набираме 
телефонни номера, посочваме дати в докумен-
тите, плащаме в магазина. Но малцина се замис-
лят, че всички тези числа могат да говорят, при 
това да говорят не само за себе си, но и за съдби-
те на конкретни хора.

Ние сме свикнали, че с числата се занимава 
сложната наука математика, за която мнозина 
забравят веднага след завършване на училище. 
Хората често мислят за числата като за нещо 
скучно и еднообразно. ако знаеха за нумероло-
гията обаче, отношението им щеше да е много 
по-добро.

Нумерологията е хуманитарна и езотерич-
на наука. тя е тясно свързана с психологията, 
философията, социологията и обществозна-
нието. Безусловно тя има математически ко-
рени, но е съвсем неоснователно да се боим 
от това. Защото нумерологичните изчисления 
са лесни и почти винаги се правят по едни и 
същи правила.
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и така, пред вас е книга за числата и характе-
рите. Който я прочете с цялото си внимание, ще 
добие нови знания за света, за психологията на 
човека и взаимоотношенията между различни-
те личности. желая ви успешно пътешествие в 
света на нумерологията и, разбира се, големи и 
интересни открития!
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Урок 1

С КАКвО Се ЗАНИМАвА НУМерОЛОГИЯТА
Магията на числата

Числата винаги са привличали човека със 
своята завършеност, красота и необяснима 
сила. Някои не престават да вярват, че те при-
тежават мистични свойства и описват всестран-
но картината на света. Епохата на електронни-
те технологии лиши числата от предишния им 
тайнствен ореол. Ние от ранно детство изучава-
ме математика – точна, строга наука, малко су-
ховата, изградена върху логиката и лишена от 
подтекст. Всекидневно ние броим, номерираме, 
правим изчисления и изобщо не се замисляме 
за това, каква езотерична мощ се крие зад всяко 
число.

Понякога ми се струва, че приличаме на хо-
рата от първобитното общество. Защото за тях, 
както и за нас, числата имали единствено прак-
тическо значение. минали хилядолетия, преди 
философите, оставяйки на заден план броенето 
и количество, да разкрият духовната същност на 
познатите ни единици, десетици и стотни. Днес 
тайното знание, получено в онези далечни вре-
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мена, е отчасти забравено. Но все пак не може 
да се каже, че то е загубено безвъзвратно. През 
цялата история – от Древния свят до наши дни, 
е имало хора, които с любов, трошица по троши-
ца събирали това тайно знание, преработвали 
го според повеите на епохата и го предавали 
на своите ученици. Благодарение на тези хора 
стигнала до нас нумерологията – окултната на-
ука за числата, която може да обяснява явлени-
ята и да предсказва събитията.

Но да поговорим още малко за числата. Няко-
га човекът разделил двете най-важни понятия: 
„много“ и „едно“ (впрочем с това обикновено 
започват и малките деца). С времето се появило 
числото 2 – всяка ръка можела да държи плод, ко-
рен, сечиво. Слагаме до себе си трети такъв пред-
мет – и ето че се появява числото 3. а ако сложим 
по един предмет до краката си, а два държим в 
ръце, всички разбират – показано е числото 4. С 
петицата е съвсем просто – имаме 5 пръста на ръ-
ката. а щом стигнахме до пръстите, защо да не се 
разширим първо до 10, а после и до 20?

Човекът като бройна единица 
Ние живеем в свят, в който властва десе-

тичната бройна система. В други времена оба-
че хората ползвали различен вид големи еди-
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ници. Една от тях например бил човекът като 
притежател на 20 пръста. Не е трудно да се до-
сетим каква система за смятане са използвали 
племената, за които бройните единици били 
„човеци“.

На нашата планета хората са се учели да 
смятат по най-различни начини. Появили се 
троична, петична, седмична, дванадесетична, 
двадесетична и други бройни системи. Но ко-
гато числото престанало да бъде просто число 
и било готово да се превърне в духовен сим-
вол, се утвърдила познатата ни десетична сис-
тема.

тук няма как да не поговорим за древног-
ръцкия учен Питагор. Да, да, за същия, чиито 
„гащи са равни отвсякъде“. Всички го познават 
като математик, малцина – като философ и само 
избраните разбират: именно този велик човек 
е основоположникът на съвременната западна 
нумерология, поради което я наричат „Питаго-
рейска“. разбира се, от времето на Питагор са 
минали векове. тогавашните идеи са се тран-
сформирали, понятията са добили нов смисъл, 
основите обаче са останали неизменни.

Питагор подарил на своите ученици сакрал-
ното знание за числата. За него това били не 
просто символи, обозначаващи количество. 
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Всяко от тях носело свой особен смисъл, съби-
рало и излъчвало енергия, живеело собствен 
таен живот. Една от главните заслуги на Пита-
гор пред съвременната нумерология се състои 
в следното: той измислил как да намали всички 
познати числа до девет основни (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9). На всяко от тези числа ученият приписал 
особено значение. В неговите очи всяко от тях 
придобило свои силни и слаби страни. учени-
ците на Питагор ревностно пазели това знание, 
но естествено постепенно го трансформирали, 
прилагайки го към текущия исторически пери-
од. Ето как съвременната нумерология интер-
претира смисъла на базовите числа.

Числото 1. Начало на всички начала, 
цялостност, монолитност, обособеност.
Положителни качества: целеустременост, 

упоритост, инициатива.
Отрицателни качества: егоистичност, без-

душие, желание да подчинява на себе си.

Числото 2. Смесване на 
противоположности, равновесие, 
крайност.
Положителни качества: развитие, примире-

ние, състрадание.
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Отрицателни качества: слабост, пасивност, 
покорност.

Числото 3. Устойчивост, неизменност, 
обективност.
Положителни качества: радост, дарование, 

развитие.
Отрицателни качества: превъзбуда, актьор-

ство, лекомислие.

Числото 4. Простота, събирателство, 
равенство.
Положителни качества: надеждност, разум-

ност, трудоспособност.
Отрицателни качества: приземеност, скука, 

неуспешност.

Числото 5. Опит, риск, съмнения.
Положителни качества: смелост, устрем, ус-

пешност.
Отрицателни качества: неувереност, нер-

возност, непредсказуемост.

Числото 6. Надеждност, хармония, 
обединение.
Положителни качества: дипломация, спо-

койствие, успешност.
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Отрицателни качества: илюзорност, уни-
ние, цинизъм.

Числото 7. Тайна, знание, промени.
Положителни качества: любознателност, 

чувствителност, финес.
Отрицателни качества: обособеност, прит-

ворство, интригантство.

Числото 8. Надеждност, непрекъснатост, 
равновесие.
Положителни качества: сериозност, соли-

дност, находчивост, практичност, съобразител-
ност.

Отрицателни качества: двойственост, хи-
трост, приземеност.

Числото 9. Успех, процъфтяване, 
дълголетие.
Положителни качества: духовност, интелек-

туалност, търпеливост.
Отрицателни качества: плахост, стиснатост, 

желание да се контролират хората и нещата.

Ние винаги сме в компанията на числата. В 
зависимост от ситуацията те се държат с нас 
или милостиво, или проявяват враждебност. 
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разчитайте подаваните от тях сигнали, интер-
претирайте тези сигнали правилно, и животът 
ви ще стане много по-хармоничен.

Толкова ли е просто всичко?
Вие участвате в състезания и получавате 

четвърти номер. а вашият главен съперник е с 
номер девет. очевидно е, че по-скоро числото 9 
ще донесе късмет отколкото числото 4. Не бър-
зайте обаче да се отчайвате. Възможно е вашето 
житейско число (за него ще говорим малко по-
късно), събрано с четворката, да даде деветка. 
а житейското число на съперника ви, събрано 
с деветка, обратно – да даде някакво неблаго-
приятно число. така че се старайте да получите 
цялата възможна информация, преди да си пра-
вите някакви изводи. Впрочем понякога число, 
попаднало случайно пред очите ни, може да ни 
предостави повече сведения, отколкото цяла 
система изчисления.

Как работи нумерологът
На страниците на тази книга са представени 

основните принципи на западната нумероло-
гия, най-популярната в съвременна Европа. аз 
обаче настоятелно ви съветвам да се запознаете 
и с другите нумерологични системи, в частност, 
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с ведическата, кабалистичната, халдейската, 
китайската. тогава ще можете, обединявайки 
и преосмисляйки различни идеи, да създадете 
собствена нумерологична система. именно тя 
ще ви помогне да постигате отлични резултати 
и да бъдете напълно уверени в собствените си 
сили.

В основата на западната нумерология лежи 
идеята за вибрацията на всичко съществуващо: 
светът никога не стои на място, всичко в него 
непрекъснато се движи. Всеки човек при раж-
дането си получава лична енергийна вибрация, 
която определя характера, мислите и постъп-
ките му. Числата също вибрират по определени 
закони и, естествено, влияят на живота на всеки 
от нас. Познаването на тези закони позволява 
на опитния нумеролог да тълкува случващото 
се и да описва предстоящото.

и така, нумерологията работи с числата. 
обикновено изходният материал са датите и 
имената, на които по определени правила се съ-
поставят „базовите“ числа от 1 до 9. Как става 
това? Най-лесно е да илюстрираме отговора с 
пример.

Да вземем многозначното число 52 864. Най-
напред да съберем всичките му цифри:
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5 + 2 + 8 + 6 + 4 = 15

очевидно 15 не е еднозначно число. Затова 
сега ще съберем неговите цифри: 1 + 5 = 6. и така, 
на числото 52 864 в нумерологията се съпоставя 
числото 6. иначе казано: числото 52 864 се реду-
цира (унифицира) и се получава числото 6.

Правило. Как да съпоставите на 
обикновено число нумерологично число:
1) съберете всички цифри на числото;
2) ако се получи нееднозначно число (изразено 

с две или повече цифри), се върнете към точка 1. 
Действайте по същия начин, докато резулта-
тът се окаже еднозначно число.

Някои нумерологични методики в качество-
то на базови разглеждат не само числата от 1 до 
9, но и числата 11 и 22. ако работите с такива ме-
тодики, съпоставяйте на числото 796 (7 + 9 + 6) 
числото 22, а не 4.

Същият принцип действа, когато обработ-
вате дати. Да погледнем от тази гледна точка 
27 декември 1973 година (27.12.1973). На тази 
дата могат да се съпоставят поне две числа:

9 (2 + 7) – „кратко“ число на деня.
5 (2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 3) – „пълно“ число 

на деня.
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На буквите от азбуката също се съпоставят 
числа. Как точно става това, ще научите малко 
по-късно. Сега е важно да запомним, че за всяко 
име или название може да се определи индиви-
дуална числова вибрация.

Както виждате, нумерологията не изисква 
никакви сложни изчисления. Леко и непринуде-
но тя превръща числата и думите във вълшебни 
същности. С тяхна помощ ние можем:

– да научим много за характера на интересу-
ващия ни човек;

– да си намерим спътник в живота;
– да изберем стил на водене на бизнеса;
– да предотвратим заболяване;
– да предсказваме бъдещето;
– да дадем полезен съвет;
– да намерим правилното време за една или 

друга постъпка.
именно тези вълнуващи теми ще бъдат за-

сегнати в следващите части на книгата.


