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НУМЕРОЛОГИЯ НА 
ЩАСТЛИВИТЕ ЧИСЛА
В	тази	книга	се	разглежда	нумерологията	в	нейния	прак-

тически	аспект.
Разбирането	на	значението	на	цифрите	ще	ви	помогне	да	

узнаете	своето	предназначение,	да	решите	психологическите	
и	деловите	си	проблеми	и	да	се	научите	да	прогнозирате	бъ-
дещето.	Числовите	вибрации,	които	ще	определите	с	помощта	
на	нумерологичната	карта,	ще	ви	изведат	на	пътя	към	успеха,	
щастието	и	процъфтяването.

В	книгата	са	представени	хармоничните	звукови	редици,	
които	са	много	важни	за	работата	с	енергията	на	изобилието.	
Древните	пророци	са	ни	предали	много	нумерологични	ман-
три	и	кодове,	благодарение	на	които	е	възможно,	подобно	на	
вибрационна	гимнастика,	да	усъвършенстваме	интелекта,	да	
разширяваме	 съзнанието,	да	 активизираме	мотивационните	
механизми	и	да	лекуваме	тялото	си.
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ПРЕДГОВОР

Учението	за	числовите	вибрации	заема	специално	
място	 в	 Алхимия	 на	 Изобилието.	 Мъдреците	 знаели	
тайната	 на	 всяко	 число	 –	 те	 го	 виждали	 в	 буквалния	
смисъл.	В	този	труд	нумерологията	се	разглежда	в	ней-
ния	практически	аспект.	Целта	на	тази	книга	е	в	стре-
межа	на	автора	да	даде	нагледна	представа	за	практи-
ческото	използване	на	науката	за	числата.	Числовите	
вибрации,	които	ще	определите	с	помощта	на	нумеро-
логична	карта,	ще	ви	помогнат	да	намерите	себе	си	в	
този	живот	и	да	 се	 сдобиете	с	любов,	успех,	щастие	и	
богатство.	Целта	на	нумерологията	е	да	служи	на	бла-
гото	 на	 човечеството	 и	 да	 разкрива	 вътрешните	 спо-
собности	на	всеки	от	нас.

Числата	са	ключ	за	разбиране	на	човешкото	поведе-
ние,	един	от	простите	методи	за	изучаване	и	тренировка	
на	интуитивните	дарби	на	човека	и	за	достигане	до	дъл-
бините	на	човешката	личност.

Изучаването	 на	 символиката	 на	 числата	 ни	 пома-
га	да	определим	индивидуалността	на	човека,	неговата	
сила	и	талант,	както	и	препятствията,	които	той	ще	срещ-
не	в	житейския	си	път,	методите	на	тяхното	преодолява-
не,	 вътрешните	 потребности,	 кодировката	 на	 биоенер-
гийната	матрица	и	алгоритъма	на	успешното	и	щастливо	
„преживяване“	на	живота.

Посветените	можели	да	използват	знанието	за	чис-
ловата	символика	на	Вселената	и	космоса	за	максимално	
пълно	разкриване	на	своите	способности	и	самореализа-
ция.

Нумерологията	 е	 метод	 на	 съединяване	 на	 микро-
космоса	с	макрокосмоса.	В	практическите	си	занимания	
нумерологът	започва	да	разбира	влиянието	на	небесни-
те	тела	върху	човешкото	съзнание	и	поведение.
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От	 тази	 книга	ще	 разберем	 как	 да	 определим	 своя	
цифров	модус,	 собствената	 си	нумерологична	комбина-
ция	и	кодове	на	съдбата	и	–	според	специфичните	черти	
на	всяко	число	–	ще	се	научим	да	работим	с	тях.

Целта	на	работата	с	числата	е	запазването	на	енер-
гията.	Нумерологията	дава	разбиране	на	много	неща:	на-
пример	как	да	изберем	правилния	момент	за	започване	
на	работа,	 как	да	 създадем	хармонични	взаимоотноше-
ния	или	как	да	определим	вярното	местожителство,	като	
пестим	жизнена	енергия.

Комбинацията	 на	 числата	 на	 рождената	 дата	 сочи	
присъщата	 ви	 кодировка	 на	 биоенергийната	 матрица,	
която	 през	 призмата	 на	 нумерологичната	 наука	 ни	 се	
представя	като	определен	цифров	код.

Прилагайки	 прости	 математически	 формули	 към	
числата,	изведени	от	името	и	рождената	дата	на	човека,	
нумерологът	може	да	получи	основни	сведения	за	него-
вия	живот.

Ако	знаем	значението	на	числата	и	техните	харак-
теристики,	ние	можем	да	си	спестим	много	сили,	сред-
ства	и	време.	Заниманията	с	нумерология	могат	да	ни	
помогнат	да	развием	паметта	и	устремеността	си.	Наред	
с	това	нумерологията	развива	интуитивните	ни	способ-
ности.

Този	книга	 съдържа	информация	 за	 това,	 как	да	 се	
възползваме	 практически	 от	 постиженията	 на	 нумеро-
логията	и	как	по	най-добър	и	най-изгоден	за	себе	си	на-
чин	да	насочим	енергията	на	числата	в	нужната	посока.	
За	тази	цел	не	е	необходимо	да	 сме	изявени	математи-
ци	–	не	ни	трябва	дори	най-обикновен	калкулатор.	„Най-
сложните“	изчисления,	които	може	да	 срещнете	тук,	 се	
правят	 лесно	 в	 едно-две	 действия	 на	 лист	 хартия	 или	
дори	наум.

За	работа	с	книгата	ще	трябва	да	извършите	няколко	
нумерологични	действия.	Най-напред,	като	се	ориенти-



6 Сан Лайт

рате	по	таблицата	на	буквеночисловите	значения,	опре-
делете	числовото	значение	на	думите,	влизащи	в	състава	
на	вашето	име.	След	това	е	полезно	предварително	да	на-
мерите	съкратеното	число	на	раждане:	за	целта	се	съби-
рат	годината,	месецът	и	датата	на	раждане,	а	получената	
сума	постепенно	се	съкращава	до	еднозначно	число	чрез	
събиране	на	влизащите	в	състава	ѝ	цифри.
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КОРЕНИТЕ НА НУМЕРОЛОГИЯТА

За	работа	с	вибрациите	на	успеха	и	изобилието	древ-
ните	цивилизации	ползвали	различни	магически	систе-
ми	от	числа.	Най-често	свещени	числа	били	наричани	3,	
4,	5,	7,	9,	10,	12,	40,	70	и	100.	По-долу	са	посочени	сакрал-
ните	числа	в	културите	на	различни	народи.

Народи Свещени числа
Араби 99
Гърци 3,	9,	12
Римляни 3,	9,	12
Индийци 3,	7,	21,	55,	77,	99
Славяни 3,	9,	7
Келти 3,	9

В	нумерологията	се	използват	първите	9	числа	–	от	
1	до	9.	Двузначните,	тризначните	и	така	нататък	числа	
се	 съкращават	 до	 еднозначна	 цифра	 чрез	 събиране	 на	
влизащите	в	състава	им	цифри.	Например	числото	27	се	
съкращава	до	9:	27	=	2	+	7	=	9,	а	числото	55	–	до	1:	55	=	5	
+	5	=	10	=	1	+	0	=	1	(знакът	за	равенство	тук	обозначава	
не	математическо	действие,	а	нумерологично	сумиране,	
тоест	съкращаване	до	еднозначна	цифра).	По-нататък	са	
представени	древните	възгледи	за	числата	и	са	посочени	
техните	мистически	съответствия	в	различните	култури.

1
При	питагорейците	единицата	е	източник	на	всички	

числа.	 Нейните	 качества	 са:	 благост,	 доброта,	 желател-
ност,	необходимост	и	неделимост.	Единицата	съвместява	
мъжките	и	женските	качества,	 следователно	тя	е	четна	
и	 нечетна	 едновременно.	 Неин	 атрибут	 ще	 бъде	 умът,	
защото	той	е	стабилен	и	има	определено	превъзходство	
сред	 другите	 качества.	 Ако	 се	 добави	 към	 което	 и	 да	 е	
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четно	число,	това	число	го	превръща	в	нечетно,	а	добаве-
но	към	нечетно,	го	прави	четно.	То	е	божествено,	защото	
е	началото	и	краят	на	всичко.	Това	е	вместилище	на	мате-
рията.	Питагор	смятал	числото	1	за	хаос,	тъмнина,	бездна.	
Числото	1	символизира	зачатъчния	разум,	защото	пред-
ставлява	началото	на	всички	мисли	във	Вселената.	То	се	
свързвало	с	богове	като	Аполон	(поради	отношението	си	
към	слънцето)	и	Прометей	(дал	на	хората	огъня).

Числото	 1	 символизира	 начинание,	 източник,	 ново	
начало	 и	 единство.	 Единицата	 играе	 основополагаща	
роля	 в	 съвременната	 бройна	 система	и	 в	мистическата	
нумерологична	 философия.	 Тя	 означава	 висша	 цялост-
ност,	 единство.	 Съвършената	 цялостност,	 възприемана	
като	единица,	обяснява	езотеричното	значение	на	число-
то	1,	разбирано	като	Бог	или	Космос.	В	китайската	тради-
ция	в	съответствие	с	нумерологичния	мистицизъм	чис-
лото	1	се	асоциирало	с	небето.

Единицата	 е	 символ	 на	 Бога	 и	 божествеността.	 Тя	
представлява	Висшия	разум	и	Божията	сила,	всеблагото	
съзнание,	скрито	във	всяко	човешко	същество.	Главната	
цел	на	човека	е	да	се	пробуди	духовно	и	материално	и	да	
прояви	скритата	си	божественост.	Цялата	история	на	чо-
вечеството	с	всичките	ѝ	страдания	и	несправедливости	
съставлява	 един	 еон	 –	 продължително,	 но	 принципно	
крайно	състояние	на	времето	и	целия	свят	във	времето.

Единицата	 е	 символ	на	 вертикално	 стоящия	човек,	
на	микрокосмоса,	както	и	символ	на	творческо	начало,	на	
сила,	енергия,	доблест,	красота	и	превъзходство,	символ	
на	Вселената,	на	Бога,	на	успеха,	любовта,	целомъдрието	
и	справедливостта.

2
У	питагорейците	числото	2	символизирало	разнообра-

зие,	загуба	на	единство,	излишък,	дефект.	Противополож-
ността	се	заключава	в	самата	нейна	вибрация:	дух,	неравен-
ство,	нестабилност,	подвижност,	дързост,	смелост,	материя,	
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несходство,	безформеност	и	несподеленост,	но	заедно	с	това	
и	 хармония,	 търпимост,	 грешка,	 плахост,	 импулс,	 смърт,	
движение,	събиране	и	съюз.	Двойката	представлява	число,	
отделило	се	от	Единното.	Числото	1	е	Бащата,	а	числото	2	
ще	бъде	Майката.	То	е	свързано	с	богините	Изидой,	Динди-
мена,	Венера,	Диона	и	Юнона.	То	е	и	символ	на	Майката	на	
Мъдростта,	защото	невежеството	при	подходящо	отноше-
ние	води	до	пораждане	на	мъдрост.	Числото	2	провокира	
спорове	и	съперничество,	докато	с	появата	на	божествена-
та	единица	не	се	възстанови	върховното	равновесие.	Дву-
ликият	бог	Янус,	в	чиято	чест	е	наречен	месец	януари,	виж-
да	едновременно	две	възможности	за	реализация,	два	пътя,	
той	познава	и	миналото,	и	бъдещето.	Аристотел	казва,	че	
повечето	неща	в	света	на	хората	се	намират	в	двойки.	В	чис-
лото	2	съществува	велика	двойственост:	ден	и	нощ,	небе	и	
земя,	мъж	и	жена.	Числото	2	–	това	са	две	противоположно-
сти:	мъж	и	жена,	светлина	и	тъмнина,	огън	и	вода	и	изобщо	
всички	 двойки	 противоположности,	 без	 които	 видимият	
живот	не	би	могъл	да	съществува.	Двойката	представлява	
стадият,	в	който	човек	разбира,	че	в	света	има	и	други	хора	
освен	него.	Във	ведическата	традиция	числото	2	е	символ	
на	противопоставянето,	разделението	и	връзката	и	съще-
временно	–	символ	на	съответствието	на	противопоставе-
ните	членове.	По	силата	на	тези	качества	„двойката“	защи-
тава	човека	от	небитието	и	съответства	на	творението	–	на	
Небесата	и	Земята,	произлезли	от	едно	лоно.

3
У	питагорейците	на	основата	на	числото	3	се	възста-

новявала	 хармонията	 на	 единството	 и	 разнообразието.	
Ключовите	вибрации	на	числото	3	са	приятелство,	мир,	
справедливост,	 благоразумие,	 умереност	 и	 добродетел.	
То	буди	висша	мъдрост	и	разбиране.	3	е	число	на	позна-
нието.	Египтяните	делели	бога	слънцето	на	три	отделни	
божества:	Хорус	(изгряващо	слънце),	Ра	(обедно	слънце)	
и	Озирис	(залязващо	слънце).
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С	 числото	 3	 е	 свързан	 триъгълникът,	 първата	 гео-
метрична	фигура.	„Тройката“	е	свещено,	вълшебно	и	къс-
метлийско	число.	Това	е	числото	на	Света	Троица,	един	
от	 върховните	 принципи	на	 християнската	 вяра,	 както	
и	на	троицата	наДревен	Египет:	Изида,	Озирис	и	Гор,	на	
майката,	Бащата	и	Сина.	Числото	3	се	състои	от	числото	
1,	мъжкото	начало,	и	числото	2,	женското.	Този	съюз	по-
ражда	числото	3	във	всички	планове	на	битието:	физи-
чески,	ментален	и	духовен.	Единният	Бог	има	три	лица	
(ипостаси):	Бог-Отец,	Бог-Син	и	Бог-Свети	Дух.

Тройката	се	смятала	за	първо	число	в	древнокитай-
ската	 традиция,	 където	 в	 съответствие	 с	 нумерологич-
ния	мистицизъм	се	асоциирала	с	човека.	3	е	число	на	за-
вършеността	–	в	него	влизат	началото,	средата	и	краят.	
Три	произволни	предмета	изразяват	достатъчност	и	за-
вършеност.

В	 много	 окултни	 доктрини	 числото	 3	 се	 счита	 за	
съвършено.	 В	 християнската	 нумерология	 то	 изразява	
всичко	най-добро,	съвършено	и	свято.

4
У	 питагорейците	 числото	 4	 символизирало	 спра-

ведливост	и	устойчивост.	Това	е	числото	на	квадрата,	на	
първоелементите,	на	годишните	времена,	на	възрастите	
на	човека,	на	лунните	стадии	и	достойнствата.	В	Древна	
Гърция	числото	4	било	символ	на	Бога,	защото	се	смята-
ло,	че	то	символизира	първите	четири	числа.	Намирайки	
се	между	числата	1	и	7,	то	се	явява	средата	на	седмицата	
и	прелом	в	материалните	отношения	на	човека	с	окол-
ния	свят.	Неговите	ключови	вибрации	са	стремителност,	
сила	и	мъжество.	Древните	вярвали,	че	душата	се	състои	
от	четири	елемента	–	огън,	въздух,	земя	и	вода	и	че,	съе-
динявайки	се,	тези	елементи	приемат	формата	на	огън	и	
стават	пламък.	Това	небесно	съединение	е	разхвърляно,	
подобно	на	семе,	сред	хората	и	животните.

Числото	4	служи	за	велико	разделение.	То	предста-
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