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DEDYKACJA
Dedykuję tę książkę, w podziękowaniu: babci Broni, rodzicom Alicji i Lucjanowi Kuklińskim, mężowi Wacławowi Woźny, Wiktorowi Buchowskiemu,
synowi Michałowi Buchowskiemu, siostrze i szwagrowi Elżbiecie i Piotrowi
Mierzejewskim, siostrzenicom Kasi i Oli Mierzejewskim, teściom Zofii i Mieczysławowi Woźny, Marcie Fiter, Małgorzacie i Andrzejowi Woźny, Danucie
Aleksandrze Odor, Marioli Kurczyńskiej, Annie Ciecierskiej, Wiesławie Hołowacz, Joannie Sałacie, Jadwidze i Jackowi Pawlakom, Bożenie Płonek,
Ewie Siedleckiej, Irenie Sallman, Marii Trojanowskiej-Baluj i Zdzisławowi
Balujowi, Grażynie i Wojciechowi Gromkom, Piotrowi Adamiakowi, Barbarze
Antonowicz, Helenie Wildzie-Kowalskiej, Dariuszowi Tarczyńskiemu, Tatianie Gotlib, Pawłowi Karpowiczowi, dyrekcji, mojemu koleżeństwu i uczniom
z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych i Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy i wielu innym osobom, które towarzyszyły i towarzyszą
mi w mojej życiowej drodze, a których obecność w moim życiu nadała mojej
duszy głębię i przyczyniła się do jej rozwoju, oraz redakcyjnemu zespołowi wydawnictwa Studio Astropsychologii, dzięki któremu ta książka została wydana.

WSTĘP

Drogi czytelniku, oddaję w twoje ręce trzecią książkę poświęconą numerologii, wspaniałej duchowej wiedzy, którą możesz wykorzystać jako klucz do pojmowania prawdziwej natury świata, klucz otwierający głębię twojej istoty. Nie
jesteś tu przez przypadek – jesteś tu celowo. Przyszedłeś na świat ze specjalnym
zadaniem, coś musisz zrobić, załatwić, ukończyć jakąś pracę. Stwórca ma dla
ciebie misję do spełnienia, twoje życie ma sens. W dniu twoich narodzin rozpocząłeś drogę życia. Każdy posiada swoją drogę, którą ma kroczyć w Kosmosie,
i ty ją masz. Masz też niezwykłą kombinację zainteresowań, pragnień, umiejętności i wielkie bogactwo nierozwiniętych talentów. Masz duszę, która ma swoją
biografię, historię wielu ziemskich istnień i od dnia twoich narodzin pragnie tę
tradycję kontynuować, czegoś się nauczyć, coś zrozumieć, ewoluować. Dusza
przez wiele istnień konfrontowana była z konkretnym planem nauki i teraz,
w aktualnym życiu, także stoi wobec wielu wyzwań. Numerologia oparta na
systemie pitagorejskim – zakładającym wiarę w reinkarnację – Kabale i żydowskiej tradycji zakłada, że zasada porządku całego wszechświata jest liczbowa
i wszystkie rzeczy istniejące można wyrazić liczbowo. Można więc liczbowo
wyrazić nie tylko cechy charakteru, ale i poziom ewolucji duszy, konkretny
plan jej rozwoju związany z drogą życia. W tej książce, wykorzystując słowo,
pragnę wyrazić głębokie znaczenie liczb związanych z twoją życiową drogą
i planem rozwoju twojej duszy i wyjaśnić zarazem, że twoje życie nadal jest
w twoich rękach i nie ma w tym sprzeczności. Chodzi o to, abyś żył z pasją, żył
pełnią swoich potencjalnych możliwości, całego arsenału zdolności i talentów,
które na przestrzeni wielu istnień zmagazynowała twoja dusza i nie sposób
ich wszystkich w jednym życiu wykorzystać. Byś traktował siebie z największą
miłością i czcią i nigdy nie czuł się winny, że czasami musisz zrobić coś, co
nie podoba się innym, a w obliczu życiowych ciosów, które są nieodłącznym
elementem ludzkiego losu, znajdował ukojenie, pociechę w swoim wnętrzu,
które nigdy cię nie zawiedzie, trzeba tylko do niego umieć dotrzeć. Byś zaufał
egzystencji, życiu, Stwórcy, choć trudno jest sobie wyobrazić, że cokolwiek
się dzieje, to służy twemu dobru. Byś uświadomił sobie własne ograniczenia
i zahamowania, które nie pozwalają ci żyć w zgodzie ze swoją duszą. Byś nie
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tylko rozwijał lewą półkulę mózgową, intelekt, zdolności umysłowe związane
ze zdobywaniem wiedzy, ale kładł również nacisk na prawą półkulę związaną z intuicją, duchowością, sercem (geniusz A. Einsteina polegał na idealnym
zrównoważeniu obu tych półkul). Może w tej chwili zrodzi się w tobie pytanie:
„Po cóż więc mi jakiś tam numerologiczny plan wyrażony w liczbach, skoro
wszystko jest w moich rękach?”. I tak jest. Nie musisz znać tego planu, ale
on pomaga. Liczby zawarte w programie duszy przełożonym na liczby twojej
drogi życia, a jest trochę tych liczb, służą za drogowskazy. Każdy kierowca,
przemieszczając się z jednego miejsca w drugie, potrzebuje znaków, aby nie
zbłądzić i taki jest sens poznania liczb w drodze życia. Może ich potrzebujesz, abyś nie zbłądził w poszukiwaniu swojego szczęścia, życia w poczuciu,
że wszystko, co robisz, ma sens. Możesz wykorzystać liczby drogi życia jako
swoistą nawigację, która poprowadzi cię przez życie, tak jak dzisiejsi kierowcy
ułatwiają sobie podróż, posługując się nawigacją GPS. W tej książce zawarłam
również informacje związane z liczbą dnia urodzenia. Dzięki tym informacjom
czytelnik będzie miał okazję uświadomić sobie kolejne charakterystyczne cechy swojej osobowości, jak i poznać talenty, zdolności, umiejętności, jakie jego
dusza przyniosła na ten świat. Zgromadzony w książce materiał pochodzi nie
tylko z codziennych moich doświadczeń w obcowaniu z innymi ludźmi czy
z historycznych przekazów zgromadzonych na przestrzeni wielu lat przez ludzi
zajmujących się numerologią, ale i z przeprowadzonej przeze mnie wieloletniej
analizy biografii ponad 2000 różnych postaci. I muszę przyznać, że pomimo że
do numerologii przekonałam się wiele lat temu, byłam zdumiona niesamowitą
powtarzalnością pewnych zjawisk, zdarzeń związanych z pojawianiem się tych
samych liczb w drodze życia u różnych osób i przeżywanych przez te osoby
transformacji. Tę książkę wzbogaciłam o nauki płynące z doświadczeń mistrza
duchowego OSHO, który w jakimś momencie pojawił się na mojej życiowej
drodze, a to, co przekazał w formie zapisanych przez różnych ludzi wykładów,
pozwoliło mi głębiej i bardziej duchowo spojrzeć na numerologię i to, co dzieje
się w moim życiu. Ostatni rozdział książki poświęcony został zapisowi „niedokończonej” historii autentycznego życia kobiety o fikcyjnym imieniu Laura,
której dziękuję za to, że tak szczegółowo podzieliła się swoimi zewnętrznymi
i wewnętrznymi doświadczeniami i pozwoliła je opublikować. Niedokończona
historia życia Laury została opisana przeze mnie w odniesieniu do liczb, jakie
pojawiły się w jej drodze życia. Książka ta nie wyczerpuje wszystkiego, co może
ofiarować ludziom numerologia, ale to już temat na kolejne opracowania.
Violetta Kuklińska-Woźny
(sierpień 2009)
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I

EWOLUCJA DUSZY

REINKARNACYJNE PRAWO KOSMICZNE
Numerologia zakłada istnienie reinkarnacji, która według niektórych wschodnich doktryn religijnych jest wiarą w wielokrotne odradzanie się człowieka po
śmierci, związane z wędrówką, pielgrzymką duszy (ponownym wcieleniem).
Nawiązuje do niemającego początku łańcucha narodzin i śmierci, wynikającego
z sumy wszelkich działań człowieka (duszy indywidualnej) w obecnym oraz poprzednich wcieleniach. Suma tych działań nazywana jest karmą. Każdy człowiek
mający określone miejsce w tym łańcuchu jest istotą duchową, czystą świadomością i tak długo odbywa ziemską, materialną reinkarnacyjną przygodę, dopóki
nie uświadomi sobie swojej duchowej natury, nie dostąpi oświecenia związanego
ze świadomością uniwersalną, kosmiczną, co automatycznie wiąże się z opuszczeniem reinkarnacyjnej spirali istnienia – wyjściem poza krąg kolejnych wcieleń
i powrotem do duchowego domu, z którego kiedyś wyszedł, decydując się na
ziemską egzystencję. Inaczej mówiąc, reinkarnacja jest prawem kosmicznym,
które umożliwia ewolucję duszy – ewolucję świadomości. Jest drogą ludzkiej
duszy przez życie i śmierć, drogą nauki, której celem jest osiągnięcie doskonałości. Dusza przyobleczona w cielesną powłokę zbiera najpierw doświadczenia
na ziemi, aby później przeżyć śmierć, wyzwolić się od materii i przejść do innego
bytu. Umieranie nie jest więc niczym innym, jak tylko przekraczaniem tego progu, który oddziela od siebie dwa światy – żywych i umarłych. To, co z naszej
perspektywy jest śmiercią człowieka, z perspektywy tamtego świata jest narodzinami. Ciągła zmiana cielesnego życia i śmierci to tylko większy rytm dnia i nocy.
Gdy budzimy się rankiem, to z jednej strony ten nowy dzień jawi się nam jako
czysta karta naszej historii i tylko od naszej decyzji zależy, jak go wykorzystamy
i ukształtujemy, co w ciągu tego dnia przeżyjemy; z drugiej strony przebieg tego
dnia jest zdeterminowany przez to, co uczyniliśmy i co przeżyliśmy w ciągu minionych dni. Tak samo jest z naszym obecnym życiem, które zarazem jest dla
nas nową szansą i zawiera w sobie pełnię możliwości i jest też konsekwencją
dotychczasowego łańcucha wcieleń. To, w jaki sposób przeżyliśmy poprzednie
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wcielenia, jaki osiągnęliśmy poziom rozwoju, nie pozostaje bez wpływu na kolejne życie, mimo iż oferuje nam ono wszelkie możliwości.
PRAWO KARMY – PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
Między aktualnym życiem, aktualnym rozwojem (planem nauki) a poprzednimi wcieleniami, czynami w przeszłości istnieje więc ścisły związek nazywany ogólnie karmą, która ma swoje prawa. Karma nie jest karą i nie ma nic
wspólnego ze zbawieniem, potępieniem czy pójściem do „piekła”. Ma wartość
edukacyjną, jej zadaniem jest przyczynienie się do rozwoju, wzrostu świadomości, pokazanie konsekwencji własnych czynów, słów oraz myśli, pokazanie
przyczyny i skutku, uzyskanie zrozumienia, że czyn dokonany w przeszłości
pociąga za sobą określone sytuacje w przyszłości. Dzisiejsze doświadczenie jest
tylko i wyłącznie wynikiem powtarzania pewnego stereotypu zachowań, powtarzania wciąż tych samych nawyków robienia różnych rzeczy, określonego
sposobu reagowania i postępowania nie tylko w ciągu jednego życia, lecz przez
wiele wcieleń. Nie znając i nie rozumiejąc tego prawa, człowiek jest skłonny
dopatrywać się swoich niepowodzeń poza sobą, w otaczającym go świecie.
Pozostaje bierną ofiarą zewnętrznych okoliczności. Popełnia wciąż te same
błędy i trwa to tak długo, aż w którymś momencie reinkarnacyjnego łańcucha
wcieleń nie otrząśnie się i nie wkroczy na indywidualną, powrotną drogę do
duchowego domu.
ETAPY EWOLUCJI DUSZY
W reinkarnacyjnym łańcuchu wcieleń człowiek zalicza etapy ewolucji duszy
od najniższego do najwyższego poziomu świadomości, od etapu duszy zbiorowej, poprzez etap duszy indywidualnej do czystej świadomości ducha. Religie
Dalekiego Wschodu dopuszczają możliwość reinkarnacji w ciele zwierzęcia,
a nawet rośliny. W celu przybliżenia czytelnikowi poszczególnych etapów ewolucji spróbuję uporządkować pewne terminy. Za każdym razem, kiedy dusza
wraca do materialnego bytu i rozpoczyna swoją ziemską egzystencję, potrzebuje osobowości (ego). Można rzec, że „ego” stanowi ziemski odpowiednik
duszy, ale nie jest duszą. Ego utożsamiane jest z osobowością nabytą, wyidealizowaną, fałszywą, neurotyczną. Są to różne nazwy dla materialnego „ja”,
które dusza wykorzystuje dla swojego rozwoju. W momencie kiedy dusza wyodrębnia się z duszy zbiorowej, wkracza na swoją indywidualną drogę, tworzy
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historię, historię prawdziwego „ja” mającego za sobą nieprawdopodobną ilość
wcieleń i najróżniejsze formy „ego”. Na najniższym etapie ewolucji – etapie
duszy zbiorowej – „ego” człowieka jest słabe, intelektualnie prymitywne i przez
ileś wcieleń rozwija się, wzmacnia swoją pozycję. Są to etapy, kiedy człowiek,
zmagając się z materialną rzeczywistością, rozwija szereg zdolności i umiejętności. Wszystkie doświadczenia „ego” stają się doświadczeniami duszy. Można
powiedzieć, że osobowość (ego) na tym etapie odpowiada prawdziwemu „ja”,
a człowiek nie odczuwa rozdźwięku między duszą, prawdziwym „ja” a „ego”.
Kolejny etap to etap indywidualizacji duszy, która ma już swoje „ja” i potrzebuje kolejnego ziemskiego odpowiednika. Dostaje kolejne „ego”, kolejną „osobowość nabytą” i w tym momencie zaczynają się wszelkie rozdźwięki między
aktualnym „ego” a prawdziwym „ja” duszy, które stanowi zapis całej historii
wszystkich wcieleń. Na tym etapie ewolucji człowiek musi się przebudzić i odbywać krok po kroku wyprawy w głąb siebie, przemierzać krainę cienia, by dokonać rozróżnienia między „ego” a prawdziwym „ja”. Doprowadzić do pełnej
integracji „ego” z prawdziwym „ja”. Tak aby „ego” stało się w pewnym sensie
tożsame z prawdziwym „ja”, rozpuściło się w duszy, ustąpiło miejsca rozkwitającej świadomości. Proces ten wymaga przebudzenia, narodzin świadomości
– ŚWIADKA – wewnętrznego obserwatora (pojęcie, którym między innymi
posługiwali się OSHO, K. Wilber, Gurdżijew), przejścia z egzystowania na
poziomie „ego” do egzystowania na poziomie duszy, która jest domem świadka.
Uświadamiania sobie cienia, różnych form „ja” człowieka, mnogości różnych
podosobowości, które prezentują sprzeczne interesy, wzajemnie się wykluczają,
stoją w stosunku do siebie w opozycji. Ostatni, najwyższy etap ewolucji to etap
oświecenia, zjednoczenia duszy z duchem. Na tym etapie świadek nie ma już
nic do roboty. Wszystko, co nieświadome, stało się świadome. Według K. Wilbera roztapia się we wszystkim, czego był świadkiem albo stał się jednością ze
wszystkim, czego był świadomy. Proces został zakończony; dusza albo czysty
Świadek rozpuszcza się w swoim Źródle, roztapia się we wszystkim, czego stał
się świadkiem. Nie ma już duszy, nie ma już ego, jest tylko czysta świadomość
kosmiczna. Człowiek jest czystą emanacją ducha. Karmiczny łańcuch wcieleń
został przerwany.
Według numerologii każda liczba od 1 do 9 reprezentuje pewien etap ewolucji, pewien etap rozwoju. Na każdym z dziewięciu poziomów rozwoju dusza
staje w obliczu różnorodnych doświadczeń, wypełniania różnych zadań, które
stają się cegiełkami budowania świadomości. Najniższy etap rozwoju związany
jest z liczbami: 1, 2, 3, 4. Wyższy z liczbami: 5, 6, 7, 8. Najwyższy z liczbą 9
i liczbami mistrzowskimi: 11, 22, 33, 44. Inaczej mówiąc, w karmicznym łańcuchu wcieleń dusza podlega ewolucyjnym cyklom. Ma za sobą niewyobra13

żalną liczbę cyklów ewolucyjnych od 1 do 9. Najdłuższy i najpotężniejszy cykl
ewolucyjny, cykl „makro”, od 1 do 9, to ewolucja duszy, która odłączyła się od
jedności i przechodzi przez wszystkie doznania materialnego życia, wciąż się
odradza w karmicznym łańcuchu wcieleń aż do momentu powrotu do pierwotnego źródła i przerwania łańcucha wcieleń. Rozpoczyna swój cykl „makro”
liczbą jeden, kończy liczbą dziewięć. Ten najpotężniejszy cykl zawiera w sobie
nieprawdopodobną liczbę mniejszych cykli ewolucyjnych, rozwojowych, cykli
„mikro” od 1 do 9, którym człowiek podlega w ciągu jednego życia, jednego
wcielenia, a może mieć tych wcieleń miliony. Dusza może mieć za sobą niewyobrażalną liczbę małych cykli ewolucyjnych o skali „mikro” i wciąż pozostawać
na etapie liczby jeden dużego cyklu ewolucyjnego „makro”. Liczba jeden może
prezentować młodą, jak i bardzo starą duszę. Może być wyrazicielem „makro”
i „mikro”. W numerologii liczba jeden pojawiać się może w różnych miejscach,
nie jest to jednak jedna i ta sama jedynka. Może być potężną jedynką wchłaniającą inne jedynki, jak i jedynką o charakterze epizodu. Może w 100% wyrażać
się negatywnie, w 100% pozytywnie, a może mieć charakter pośredni. Wyrażać
może „ego”, duszę i ducha, dezintegrację i integrację. Prezentować najniższy,
jak i najwyższy poziom rozwoju, niedojrzałość i dojrzałość. Pojawiać się na najróżniejszych poziomach. Ta sama zasada dotyczy pozostałych liczb.
Najniższy poziom świadomości reprezentują najbardziej neurotyczne,
toksyczne osoby, których pole nieświadomości i cienia jest największe. Osoby te mają problemy z rozpoznaniem indywidualności swojej duszy, bardziej
związane są z duszą zbiorową. Według OSHO są jednymi z tłumu. Potrzebują
zniewolenia, norm, nakazów, zakazów, religijnych dogmatów. Lubią być posłusznym wyznawcą, naśladowcą, niewolnikiem. Nie mają swojego wewnętrznego poznania, czerpią wiedzę od innych. Potrzebują kogoś, kto je poprowadzi i powie, w jaki sposób postępować. Według Gurdżijewa są automatami,
mechanicznymi pajacami, wierzącymi bezkrytycznie w to, co mówią religijne,
naukowe autorytety. Nie mają jasnego rozumowania. Śpią bardzo mocnym
snem, pogrążone w ignorancji, iluzji, przywiązane do fałszywych wyobrażeń
na swój temat. Rządzą nimi przyzwyczajenia i stereotypy zachowań. Nie biorą
odpowiedzialności za swoje życie, akceptują swój los, ponieważ nie wiedzą,
że mogą go zmienić. Nie nawiązują kontaktu ze swoją nieświadomością, nie
uświadamiają sobie prawdziwych motywów swoich zachowań. Wolą szukać
gdzieś indziej przyczyny swojego nieszczęścia, według nich to fatalizm, przeznaczenie są za to odpowiedzialne. Ich celem życia staje się uzyskanie sukcesu, władzy, rozszerzanie wpływów, zniewolenie, zniszczenie innych ludzi. Są
zainteresowane tylko materialnym światem, powiększaniem swojego majątku.
Przejawiają takie cechy, jak: chciwość, chytrość, przebiegłość, próżność, ego14

centryzm, bezlitosność. Są skłonne do gniewu, oszustwa, zawiści, nienawiści,
agresji, przemocy. Brakuje im prawdziwego zrozumienia. Osoby te utożsamiają
się głównie ze swoim materialnym „ja”, „ego” (osobowością nabytą, wyidealizowaną, fałszywą, neurotyczną), działają tylko z poziomu „ego”. Osoby te potrzebują być wyznawcą pewnej religii, zwłaszcza że na początku ewolucji ich „ego”
było bardzo prymitywne i potrzebowało religijnych dogmatów, wiary w piekło i niebo. Nie mając wewnętrznego hamulca, potrzebowało zewnętrznych,
społecznych zakazów, straszaków, stanowiło bowiem zagrożenie dla innych.
Osoby te mogą funkcjonować bardzo efektywnie w społeczeństwie, osiągać
uznanie ludzi podobnych do siebie.
Ten etap ewolucji w numerologii odpowiada liczbom: 1, 2, 3, 4 wielkiego
cyklu ewolucyjnego, cyklu „makro”. Osoby na tym poziomie mogą różnić się
większą lub mniejszą neurotycznością, rozwojem intelektu, duchowości, emocjonalności, w zależności od tego, na jakim są etapie cyklu „makro”, etapie liczby 1, 2, 3 czy 4, dlatego jedne są bardziej rozwinięte, inne mniej. Ich postawy
i zachowania odpowiadać mogą tylko i wyłącznie negatywnym cechom przypisanym poszczególnym liczbom albo stanowić mieszankę cech pozytywnych
i negatywnych. Doświadczenia, które funduje im życie, służą głównie rozwojowi intelektu, emocjonalności, przekształcaniu cech negatywnych w pozytywne,
są bardziej związane z „ego”. Im bardziej zbliżają się do liczby cztery cyklu
„makro”, tym bardziej zbliżają się do wyższego poziomu świadomości. Życie
ludzi na tym poziomie jest w bardzo dużym stopniu zdeterminowane i ukształtowane przez siły zewnętrzne, osoby te silnie poddają się wpływom liczb, planet. Jeśli ich życie zmienia się, to bardzo łatwo tracą równowagę i z trudnością
dostosowują się do nowej sytuacji. Mają słabą tolerancję na cierpienie. Uczą
się, lecz nie są świadome tej nauki i gromadzą karmę. Stają się tym, czego
oczekują od nich inni, brakuje im duchowej ufności. Chodzą więc do różnej
maści wróżbitów i pytają: czy dostaną pracę, czy się ożenią, czy będą biedni
czy bogaci, czy zdobędą sławę, wygrają wybory, los na loterii, czy się uchronią
przed stratą, wypadkami, chorobą itp. Składają swój los w ręce innych ludzi.
W myśl zasady „podobne przyciąga podobne” przyciągają wróżbitów z tego
samego ewolucyjnego poziomu. Wróżbita z tego poziomu słusznie nazywany
jest przez W. Kulczyka „toksykiem”. Z astrologii, numerologii, Tarota, pięknej, głębokiej, duchowej i ezoterycznej tradycji wiedzy uczynił narzędzie kpin
i żartów, medialny show. Nie odpowiada na potrzeby duszy, ducha, tylko na
potrzeby „ego”, osobowości nabytej, nie zachęca do rozwoju, tylko utwierdza
ludzi w ich neurotyzmie. Pozbawia np. numerologię jej prawdziwej duchowej
wartości, pozbawia ją szacunku, czyniąc z niej prymitywną, komercyjną zabawkę uatrakcyjniającą łamy brukowców.
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Wyższy poziom świadomości związany jest z przebudzeniem, narodzinami świadomości (świadka), obiektywnego rozumu, odkrywaniem indywidualności duszy, oczyszczaniem jej ze wszelkich stłumień. Etap ten trwa tak
długo, dopóki osoba w pełni nie zintegruje swojej osobowości i całkowicie
uwolni się od swojej karmy, stanie się w pełni świadoma swojego cienia. Etap
ten najczęściej rozpoczyna się w trudnych warunkach, na skutek wstrząsów
psychicznych, traumatycznych wydarzeń, stresów związanych z chorobami,
osobistymi nieszczęściami, wypadkami, psychicznymi kryzysami itp. Wydarzenia te pozwalają na spontaniczny kontakt z cieniem, kiedy to treści nieświadome zaczynają przenikać do świadomości, ukryte stłumienia wypływają na
powierzchnię, pozwalają na uzyskanie świadomości wewnętrznych konfliktów
między wpojonymi wierzeniami a pragnieniami duszy. Według W. Kulczyka
osoby doświadczają niezwykłych i gwałtownych psychicznych doznań, które
w wielu przypadkach mają symptomy choroby psychicznej; takie sytuacje powodują zanik osobowości nabytej i kontakt z esencją, duszą. Po opanowaniu
sytuacji osoby te powracają do osobowości i materialnego życia. Jednakże nie
jest już tak, jak poprzednio. W ich psychice zaszły głębokie zmiany, nastąpiła
transformacja pewnych cech, przełamanie stereotypów i nawyków. Osoby te zyskały większe zrozumienie siebie. Na tym etapie ewolucji osoby pozbywają się
fałszywych wyobrażeń na swój temat, wychodzą poza neurotyczność i wkraczają
na drogę odkrywania swojej indywidualności. Uświadamiają sobie, że ich osobowość jest bardzo złożona i stanowi zlepek różnych podosobowości, różnych
głosów działających zza kurtyny (z cienia). Każda z tych części wyraża się jako zestaw cech, postaw, wierzeń i przekonań. W efekcie traumatycznych wydarzeń następuje transformacja tych części. Jedne części umierają, rodzą się nowe struktury. Zazwyczaj temu procesowi towarzyszy potężny ładunek emocjonalny. Osoby
te poprzez rozładowanie emocjonalnego ładunku (odreagowanie) automatycznie
uwalniają się od prawa działania karmy, od powtarzania, czasami przez ogromną
ilość wcieleń, pewnego doświadczenia. Ładunek emocjonalny, który wiązał ich
z karmą, wciąż z tymi samymi sytuacjami czy ludźmi, został rozładowany i tym
samym przestaje się już przejawiać i przyciągać określone sytuacje. Przyczyna
wywołująca określony skutek została zneutralizowana. Na tym etapie osoby stają się coraz bardziej świadome swojej prawdziwej osobowości (materialnego ja)
i odpowiadają na tęsknoty swojej duszy. Troszczą się o siebie i swoją najbliższą
rodzinę. Coraz mniej są zainteresowane rywalizacją, politycznymi rozgrywkami
i nie wykorzystują innych dla swoich korzyści materialnych. Bardziej koncentrują się na zdobyciu bogactw wewnętrznych niż zewnętrznych. Pozbywają się
uwarunkowań: społecznych, religijnych, ideologicznych, całego systemu wierzeń,
wiedzy nabytej, wpojonych przekonań. Według OSHO wyższy stan świadomości
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jest wyrazicielem natury buntownika, kogoś, kto powoli zaczyna się przebudzać,
coś w nim umiera i coś się w nim rodzi. Tęskni on za wolnością i podejmuje wysiłek wyrwania duszy z uśpienia, wyrwania jej z wszelkich krępujących łańcuchów
i otworzenie się na nieznane. Wykazuje się ogromną odwagą i bierze odpowiedzialność za swoje życie.
Ten etap ewolucji odpowiada liczbom: 5, 6, 7, 8 wielkiego cyklu ewolucji,
cyklu w skali makro. To najbardziej budowniczy, rewolucyjny etap ewolucji
związany z odkrywaniem swojej indywidualności, swojego prawdziwego „ja”
doprowadzania umysłu do najwyższego poziomu, sprowadzania „ego” do poziomu duszy, poziomu świadka. Na tym etapie ewolucji ludzie również różnią
się od siebie. U jednych świadomość została dopiero co rozbudzona, kiełkuje,
u innych dochodzi do punktu kulminacyjnego. Jedni rozpoczynają pracę nad
sobą, rozumieją jej sens, poszukują duchowego przewodnika. Według W. Kulczyka potrafią krytycznie podejść do siebie, dostrzec wieloaspektowość swojego „ja”, różne strony i sprzeczności, rozumieją swoją egzystencję i nie sądzą surowo innych ludzi, potrafią zrozumieć się nawzajem oraz unikać metod gwałtu
i przemocy w stosunkach międzyludzkich. Jednakże ich rozwój nie jest jeszcze
dość dobrze ugruntowany i w wypadku przerwania pracy nad sobą mogą się
cofnąć do niższego poziomu. Nie mają pełnego wglądu. Inne osiągają całkowitą
integrację, wewnętrzną jedność przez utworzenie stałego, niezmiennego „ja”.
Ich wiedza jest cała i niepodzielna. Człowiek na tym poziomie jest inny od
zwyczajnych ludzi, ponieważ posiada głęboką wiedzę, a jego działanie oparte
jest na prawdziwym zrozumieniu. Osoby te nie stosują przemocy, rozumieją
ezoteryczną wiedzę, mają duży wpływ na duchowy rozwój ludzi na niższych
poziomach. Nie grozi im niebezpieczeństwo powrotu na niższe poziomy, są
o krok od oświecenia. Biorą los we własne ręce i same go kształtują, stwarzają sobie taką przyszłość, jaką chcą mieć. Ich życie przestaje płynąć zgodnie
z horoskopem, ponieważ coraz bardziej wyzwalają się spod wpływu liczb. Na
tym etapie numerologia oznacza uduchowienie i przestaje być zabawką pseudoprzepowiadaczy. Pokazuje różne możliwości, wskazuje na karmę – prawo
przyczyny i skutku, na to, że przyszłość nie może być oderwana od przeszłości,
musi być w jakiś sposób z nią powiązana. To, czym jesteś dziś, wynika z tego,
czym byłeś wczoraj, wynika z tego, czym byłeś przez szereg wcieleń. To, czym
staniesz się jutro, jest ściśle związane z tym, czym jesteś dziś. Przyszłość wyłania się z przeszłości, a kiedy świadomość wznosi się na wyższe sfery, wówczas
można dostrzec więcej przyczyn i dzięki temu określić skutki. Na tym etapie
numerolog przestaje odpowiadać na potrzeby „ego”, interesuje się rdzeniem
duszy. Zajmuje się nie tylko sprawami materialnymi, ale i duchowymi.
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Droga życiowa w wibracji liczby 7
Jest to droga ludzi o filozoficzno-mistycznych poglądach, których umysły pod
wieloma względami są genialne, a ich niezależny duch nie znosi żadnych ograniczeń. Głowę mają jak komputer i nieustannie dążą do zdobywania wiedzy
i znalezienia odpowiedzi na pytania o sens życia. Interesują ich teorie, idee,
poznanie natury i rządzących nią praw. Potrafią przewidywać wiele naukowych faktów i koncepcji. Pomaga im w tym zadaniu ogromna intuicja. Nie
lubią sugestii ze strony innych, bo wierzą w siebie i w swoją moc oraz uważają
siebie za autorytet w każdej dziedzinie. Bardzo zważają na swoje pochodzenie i posiadają szczególne poczucie własnej godności wyniesione z inkarnacji
w rodzinie królewskiej lub arystokratycznej. Natura wyposażyła ich nie tylko w badawczy, filozoficzny, fantazyjny umysł mający zdolność do tworzenia
bogatego świata idei i oryginalnych interpretacji zjawisk, ale i w dar wnikliwej obserwacji, talenty artystyczne, a w szczególności w talenty muzyczne.
Z wielką łatwością opanowują naukę grania na różnych instrumentach. Ich
wewnętrzny świat to żywy świat baśni przesiąknięty tajemniczymi obrazami
i wizjami. Mają niewielu przyjaciół, ale pieczołowicie podtrzymują wszystkie
przyjaźnie. Zazwyczaj mają chłodne stosunki z ojcem i nieomal przez całe życie
dręczy je kompleks ojca. Szanują swojego ojca, ale jednocześnie się go boją. Ich
relacje z dziećmi zwykle są dość chłodne. Kobiety bardzo silnie przywiązują się
do swojej matki oraz krewnych płci przeciwnej. Tak jak inne wibracje, siódemki potrzebują wejść na drogę samopoznania, zdobywania świadomości swojej
prawdziwej natury. Potrzebują uwolnić się od fałszywych wyobrażeń na swój
temat, bo tylko wtedy będą mogły odkryć swoje potencjalne możliwości i żyć
pełnią życia. Swoją życiową drogę rozpoczynają jako ludzie ceniący przede
wszystkim przyjemności i uciechy życia i dążą do niczym nieskrępowanego,
wygodnego, materialnego życia. Co prawda, nie ma w tej postawie nic złego,
ale liczba 7 to most ze świata materialnego do duchowego i nic, co stworzone
z materii, nie żyje wiecznie, dlatego ich uwaga nie może iść tylko w tym jednym
kierunku. Jako epikurejczycy, gdy dzieje się coś złego, uciekają w różnorodną
aktywność, a na kłopoty reagują stwierdzeniem „jakoś to będzie”. Świadomie
dostrzegają tylko dobre, miłe rzeczy, przykrości starają się nie zauważyć. Są
w ciągłym ruchu, dużo mówią i wciąż budują plany na przyszłość. Jednakże
z powodu braku zapału i systematyczności w pracy nie wszystko realizują i nie
potrafią odróżnić ważności jednej rzeczy od drugiej, rzeczywistości od idei
rzeczywistości. Interesują się nieomal wszystkim, ale tylko po trochu. Postrzegają samych siebie jako autorytety, a tak naprawdę są dyletantami. Dysponują
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tylko powierzchownymi informacjami. Idąc w tylu różnych kierunkach, niczego nie zgłębią do samego sedna. Inaczej mówiąc, droga życiowa siódemek
to droga ludzi, którzy w aktualnym życiu zasnęli jako osoby szukające tylko
tego, co zapewni im dobre samopoczucie, a ich wyniosłe „ego”, nieświadome boskiego potencjału, cierpi na manię wielkości i uważa się za lepsze od
innych. Życie w stanie uśpienia sprawia, że siódemki doświadczają sytuacji
problematycznych, celem których jest przekroczenie mostu i zwrócenie uwagi
na pierwiastek duchowy. Zdarzenia te wywracają do góry nogami dotychczas
zbudowany porządek życia i pozbawiają je spokoju. Przez słabe zdrowie, które
wciąż może się pogarszać, doświadczanie niepowodzenia i pecha, uzależnienia,
kłopoty w związkach partnerskich, udręczenie kompleksem ojca, materialnymi
niedostatkami Bóg przypomina im o ich prawdziwej naturze duchowych nauczycieli, którzy swoim przykładem powinni zachęcać innych do rozwoju. Te
wszystkie sytuacje, które stanowią dla nich źródło niewygody, wewnętrznego
bólu, powinny potraktować jako przejaw Bożej Łaski, za sprawą której mają
szansę wyrwać się z uśpienia i wejść na drogę duchowego wzrostu. Pierwszym
krokiem, jaki siódemki powinny uczynić na drodze od świata materialnego do
duchowego, jest zaprzestanie planowania kolejnej odskoczni w wydarzenia
świata materialnego na rzecz zarezerwowania sobie czasu na bycie w samotności, ciszy, medytacji. Wówczas bardzo szybko osiągną przebudzenie i zrozumienie, że prowadzenie pochodzi od wewnątrz i wskazuje człowiekowi kierunek,
dlatego warto zaufać swojej intuicji i przeczuciom, a to z kolei pozwoli zmagać
się z rzeczywistością bez lęku i widzieć życie takim, jakie ono jest. Inaczej mówiąc, siódemki, które rozpoczną podróż w głąb siebie, są w stanie osiągnąć wysoką świadomość na wielu polach duchowych, a nawet oświecenie, i zrozumieć
prawa rządzące światem. Jean de La Fontaine – bajkopisarz (droga życiowa
w wibracji liczby 7) w swojej ostatniej bajce zawarł morał – klucz: „aby dobrze
żyć i godnie umierać, należy poznać samego siebie”. Rozwinięte duchowo siódemki mają dar słuchania, rozumienia problemów, orientowania się w wielu
różnych sprawach, z mądrością prowadzą rozmowy. Swoją siłą ducha mogą
przenikać zaświaty. Swobodnie przechodzić ze świata ludzkiego do świata
duchowego. Swoim przykładem uczyć innych, by nie ulegali sądom większości, przyzwyczajeniom i mitom, tylko w każdej kwestii kierowali się własnym
sercem i rozumem. Nie szukali guru, bo według OSHO, „zrozumienia nikt nie
może dać ani przekazać, bo przychodzi ono z życia, z przeżywania. Trzeba żyć
pełnią życia, jego radościami, jak i smutkami. Trzeba błądzić, ponosić porażki,
przechodzić wiele rozczarowań i frustracji. Wchodzić w każde doświadczenie
bardzo głęboko, bo tylko droga do wewnątrz jest jedyną drogą do wolności.
Brylowanie tylko i wyłącznie w świecie zewnętrznym to życiowa katastrofa, to
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oddalanie się od siebie”. Rozwinięte duchowo siódemki na drodze duchowego
rozwoju, drodze powrotnej do źródła, starają się oczyścić umysł z wiedzy zapożyczonej od innych, z wszelkich teorii, doktryn pochodzących z filozofii, religii,
nauki, ponieważ poznanie ostatecznej prawdy, uzyskanie oświecenia wymaga
otwartego, pustego, wrażliwego umysłu. Trudno jest o intuicję, wewnętrzne
przewodnictwo, jeśli umysł wypełnia wiedza przyswojona od innych.
Siódemki mają różne pasje. W ciągu życia gromadzą bardzo wiele przedmiotów i wyszukują niezwykłe fakty, wydarzenia, historie. Gromadzą niezwykłe
kolekcje. Kolekcjonują nieomal wszystko, np. korkociągi, wina, motocykle,
gitary, itd. Ubierają się tradycyjnie, ale gustownie. Lubią prowadzić światowe
życie, ciągnie je na salony, do przebywania w elitarnych, arystokratycznych
grupach pośród towarzyskiej śmietanki. Mają różne nałogi, z których trudno
jest im się wyzwolić (narkotyki, hazard, alkohol), a jak już wyjdą z nałogu, pomagają ludziom walczącym z nałogami narkotykowymi i alkoholowymi. Lubią
podróże i chętnie odbyłyby podróż dookoła świata. Dzięki licznym podróżom
i wizytom mają okazję poznać wybitne osobistości i spotykać się z przedstawicielami różnych religii, poznać ludzi z najróżniejszych środowisk. Chętnie
też uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych. Bywają na koktajlach, przyjęciach, wystawach, koncertach i innych wydarzeniach towarzyskich. Publikują
wiele prac naukowych i jeżdżą po świecie z wykładami. Opracowują nowe
teorie naukowe. Mają na swoim koncie wiele wynalazków i odkrycia różnych
nowych metod, znakomitych pod względem szczegółowości. Swoimi odkryciami, koncepcjami wyprzedzają epokę. W stary obraz świata wnoszą nowe
poznanie. Przypisuje się im wiele odkryć w dziedzinie medycy, w zakresie nowych metod leczenia. Mają znaczące sny, z których powinny czerpać naukę. Co
30 lat następuje zmiana ich światopoglądu i stylu życia. W pierwszej połowie
życia mają małą świadomość samych siebie i nie doceniają własnych talentów.
Ciężko pracują, stawiają czoła różnym trudnościom. Z czasem poprawia się
ich jakość życia i zdobywają coraz to większą mądrość życiową. Po 35. roku
życia uaktywnia się ich intuicja i coraz łatwiej o stabilizację, a nawet sukces
i bogactwo. Niewykluczone, że staną się spadkobiercami ogromnej fortuny.
Z życia zawodowego i uczuciowego najwięcej satysfakcji czerpią po 40. roku
życia. Sugeruje się im zakładanie rodziny po 30. roku życia.
Są wśród siódemek: osobowości nietuzinkowe, pewne siebie i pełne życia,
miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki, miłośnicy cygar i alkoholu, osoby lubiące
strzelanie, jednostki mające u stóp cały świat, ludzie zarabiający każdego roku
krocie i przepuszczający fortunę, nałogowi karciarze, którzy potrafią przegrać
wszystko, co zarobią, snobi, esteci, erudyci, samotnicy, myśliciele, ekscentrycy,
rogate dusze, ludzie niespokojnego sumienia i z manią wielkości, zachwycający
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się samymi sobą, których pycha graniczy z fanatyzmem, osoby religijne, jak
i odrzucające religię, ateiści, założyciele i duchowi przywódcy sekt, założyciele
organizacji religijnych, wizjonerzy, mistycy, prorocy, jasnowidze, parapsychologowie, okultyści, spirytualiści, prekursorzy nowych nauk, kosmolodzy, podróżnicy, przyrodnicy, myśliciele, filozofowie, historycy, futurolodzy, wykładowcy, matematycy, mechanicy, inżynierowie, konstruktorzy, fizycy, biochemicy, farmakolodzy, lekarze różnych specjalności, psychiatrzy, psychoanalitycy,
seksuolodzy, psychologowie, prawnicy, prokuratorzy, ekonomiści, przedsiębiorcy, biznesmeni, najbogatsi ludzie na świecie, działacze społeczni, rewolucjoniści, prezydenci, premierzy, ministrowie, posłowie, dyplomaci, wojskowi,
oficerzy wywiadu, stratedzy, założyciele fundacji, pedagodzy, szachiści, alpiniści, lekkoatleci, bokserzy, kierowcy wyścigowi, komentatorzy współczesności,
redaktorzy, reporterzy, dziennikarze, publicyści, założyciele wydawnictw, krytycy, kierownicy literaccy, pisarze, dramaturdzy, powieściopisarze, eseiści, satyrycy, kreatorzy mody, montażyści scen, scenopisarze, scenarzyści, reżyserzy,
producenci, aktorzy (legendy kina, amanci), modelki, tancerze, choreografowie, muzycy, wokaliści, kompozytorzy, piosenkarze, autorzy piosenek, zdolne,
posłuszne dzieci, przekonane o swojej pozycji i uczęszczające do ekskluzywnych szkół, kobiety starające się sprzedać swój wizerunek kobiety bogatej
i szczęśliwej, które nie chcą, by ktokolwiek wiedział, że ciężko pracowały, zaczynając od zera, kobiety pałające miłością do dużo starszych mężczyzn, kobiety naiwne, zmysłowe, epatujące erotyzmem, podkreślające swoją seksualność,
seksbomby, kobiety światowe, piękne, pełne wdzięku, potrafiące się podobać,
miłe, intelektem i żywotnością zdobywające serca mężczyzn, kobiety – świętoszki, kobiety kochliwe, seksualne maniaczki, kobiety o ogromnej sile fizycznej
i namiętności, kobiety niestroniące od kochanków, wielbicieli i skandali, kobiety bogate wewnętrznie, kobiety udręczone lub rozczarowane życiem, kobiety
mające dobre relacje z ojcem, z matką natomiast chłodne, feministki, mężczyźni
– wielbiciele kobiet, ale kochający facetów, mężczyźni, których ideałem kobiety
jest własna matka, mężczyźni wyrażający niechęć do stałych związków i posiadający kilka kochanek, mężczyźni przywiązujący wielkie znaczenie do męskiej
przyjaźni, dobrzy kompani w zabawach, biseksualiści, homoseksualiści, osoby
obdarzające większą miłością zwierzęta niż własne dzieci, romansujące i niekryjące swoich flirtów, osoby złośliwe, zrażające przyjaciół swoim krytycyzmem, uważające kolegów po fachu za pracowników drugiej kategorii, nieposiadających talentów, osoby obrażające się o byle co, jakby szukały pretekstu
do intrygi i konfliktu, często unoszące się honorem, hipochondrycy, co nie dbają o swoje zdrowie, tytani pracy, osoby prowadzące morderczy tryb życia pomimo złego stanu zdrowia, ludzie podatni na depresję i nerwice, chorzy umy59

słowo, mający problemy z pohamowaniem popędu płciowego, uprawiający
ekshibicjonizm, lekkoduchy, osoby o wyniosłym stosunku do otoczenia, porywczym, wybuchowym usposobieniu, samotnicy brylujący w towarzystwie,
łapówkarze, defraudanci, oszuści, hochsztaplerzy, fałszerze dokumentów, terroryści, zbrodniarze, organizatorzy puczów, kierujący krwawymi, brutalnymi
represjami, seryjni mordercy, handlarze broną, handlarze narkotyków, uczestnicy prania brudnych pieniędzy, jednostki nieludzkie – symbole ponurego
rozdziału historii. Dusza każdej z tych siódemek ma swoją osobistą historię,
którą piszą dalej doświadczenia aktualnego życia. To, w jakim kierunku w obecnym życiu pójdzie aktywność siódemek, czym się będą zajmowały, w co angażowały, zależy od biografii ich duszy i planu nauki. Na przykład w trakcie życia
siódemki mogą przyswajać nauki alchemików, kabalistów, interesować się historią, filozofią, innymi religiami, np. buddyzmem, studiować I Ching – starochińską Księgę Przemian, praktykować jogę, medytację, zgłębiać tajniki taoizmu, chińskiej astrologii. Zainteresować się psychologią, np. badać mózg,
ludzkie zachowania, wpływ narkotyków i leków psychotropowych na ludzki
umysł. Zająć się dziennikarstwem, które może stać się ich prawdziwą pasją.
Realizować drogę kariery: naukowej, artystycznej, politycznej. Zakładać własne firmy lub pracować jako inżynierowie, lekarze albo rozwiązywać kryminalne zagadki. Poszukiwać duchowego oświecenia. Doznać olśnienia i zacząć rozumieć tajemnice wszechświata. Zaangażować się w działalność charytatywną
i dobroczynną. Mogą spełniać funkcję rozjemców i przywódców duchowych.
Siódemki – artyści to ludzie o niezwykłej wrażliwości zmysłowej, których
utwory zyskują miano ponadczasowych ze względu na ich charakter wizjonerski i wywierają wpływ na dalszy rozwój sztuki. Niejednokrotnie ich twórczość,
prowokatorskie wypowiedzi, śmiałe traktowanie tematyki erotycznej budzą
wiele kontrowersji i wywołują skandale obyczajowe. Jako projektanci są bardzo odważni, kreują nowe marki, tworzą unikatowe kolekcje ubrań, nowe linie
wyposażenia domu. Są też płodnymi i nowatorskimi reżyserami, a jako aktorzy
sprawdzają się w rolach kabaretowych, filmowych amantów, seksbomb, w filmach akcji, melodramatach, komediach romantycznych, kreując bohaterów
uwikłanych w życiowe tarapaty. Siódemki – muzycy to geniusze gry na instrumentach, skrzypkowie, wirtuozi dysponujący fenomenalną techniką. Ich utwory odznaczają się doskonałością rzemiosła i innowacyjnymi formami muzycznymi. Siódemki – literaci dzięki wielkiemu talentowi poruszają wszechstronną
tematykę i uprawiają rozmaite gatunki oraz formy literackie. To autorzy dzieł
filozoficznych, fantastyczno naukowych, thrillerów, bajek, powieści historycznych, sensacyjnych, literatury science fiction, prozy psychologicznej, cykli
utworów nawiązujących do doświadczeń życiowych. Piszą językiem prostym,
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a zarazem finezyjnym, bogatym w aluzje i pokazują swoje mistrzostwo w konstrukcji żywych, błyskotliwych dialogów. Akcja ich książek jest dynamiczna,
a postacie bardzo wyraziste. W sposób plastyczny kreślą bogactwo otaczającego
świata oraz oryginalne wizje, a chociażby przyszłego rozwoju nauki i techniki.
W swoich książkach łączą elementy fantastyki z realizmem i poruszają uniwersalne problemy moralno-obyczajowe, a w szczególności los życia jednostki uzależnionej od społeczeństwa. W ich twórczości odnajdziemy opisy namiętnych miłości, miłości homoseksualnych, piękna natury, psychologii, całej gamy uczuć,
przeżyć parapsychologicznych. Opisują halucynacje, zwidy, majaczenia, skojarzenia, wspomnienia zasiedlające podświadomość człowieka, analizują stany
jawy i snu. Piszą o wróżbach, przesądach, rytuałach, życiowych katastrofach,
konfliktach psychologicznych, o rozdwojeniu wewnętrznym i marzycielstwie.
Wnikają w ukryte pokłady ludzkiej psychiki i przedstawiają głębokie analizy
psychologiczne postaci, dokonując prób zrozumienia ludzkiego postępowania
i przeżyć. W sposób satyryczny pokazują ludzkie wady i słabości. Siódemki –
filozofowie to twórcy uniwersalnych systemów filozoficznych i nowych metaforycznych terminów czy pojęć, a także wielu koncepcji, hipotez, które z czasem
okazują się słuszne. Nigdy nie przyjmują żadnego założenia, dopóki dokładnie
nie przeanalizują sytuacji i nie wyciągną własnych wniosków. Wyrażają swoje
myśli i poglądy głównie na płaszczyźnie światów fantastycznych, a nie rzeczywistych. Intrygują ich kwestie idealnych, utopijnych społeczeństw. Jako naukowcy
dochodzą do wniosku, że prawda naukowa ma ograniczony wymiar. Pomimo
ogromnego wkładu wniesionego przez siódemki w filozofię i naukę, w tej grupie
znaleźć się mogą osoby, których koncepcje mogą być oderwane od rzeczywistości, a przez to katastrofalne. Siódemki – politycy rządzą samodzielnie. Starają się
prowadzić polityką pokojową i starają się uczynić swój kraj ośrodkiem sztuki,
kultury, życia towarzyskiego i mody. Potrafią rozwiązywać problemy ekonomiczne i finansowe. W sprawach dyplomatycznych skrupulatnie przestrzegają protokołu. Jednakże mogą być oskarżani o inwigilowanie.

Droga życiowa w wibracji liczby 8
Jest to droga utalentowanych, błyskotliwych samouków, ludzi wytrwałych,
inteligentnych, oczytanych, władających wieloma językami. Ich atutem jest nie
tylko bystry umysł, wybitne zdolności, ale też wielki duch i sprawne ciało,
dzięki czemu do późnych lat życia mogą być okazem zdrowia. Ponadto noszą
w sobie wiarę, że można się uleczyć poprzez silną motywację. Ta wiara najpraw61

dopodobniej sprawia, że potrafią wyjść z beznadziejnie ciężkich chorób. Natura
wyposażyła ich w doskonałą pamięć, toteż z łatwością zapamiętują informacje
i nie mają problemów z nauką, bo bardzo łatwo przyswajają wiedzę. Potrafią
pracować i ćwiczyć po wiele godzin dziennie. Posiadają też zdolności przywódcze i umiejętność panowania nad tłumem. Dysponują również niezwykłym
talentem w objaśnianiu tajemnic ludzkiej psychiki. Od początku wyróżniają się
z tłumu i roztaczają wokół siebie aurę tajemniczości. Przyciągają ludzi jak magnes. Potrafią zauroczyć wszystkich, elektryzują spojrzeniem oczu, niepokoją
uśmiechem drapieżnika. Dają się poznać jako doskonali mówcy i podziwiani są
za mądrość, szalone pomysły, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu. Ich
styl działania oparty jest na solidnych podstawach. Na początku unikają niepotrzebnego ryzyka, potrafią jednak śmiałym atakiem taktycznym wykorzystać
nawet drobne błędy przeciwnika. Jak jadowity wąż – bacznie obserwują oponenta i starannie przygotowują dogodną pozycję, by w każdej chwili móc zadać
niespodziewane ciosy. Ósemki stale poszukują i zawsze są gotowe do podjęcia
nieortodoksyjnych wyzwań. Szukają odpowiedzi na pytania: „kim jest człowiek?”, „jaki jest sens życia na ziemi?”. Nie przepadają jednak za religijnymi
tradycjami. Interesują je doświadczenia i poglądy jednostek. Cenią sobie żarty
i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. Lubią mieć dużo przestrzeni. Bardzo
ważnym elementem ich życia są wycieczki krajoznawcze. Stawiają na wysoką
jakość i gustują w markowych rzeczach. Paulo Coelho – pisarz (droga życiowa
w wibracji liczby 8) powiedział: „dokonałem w życiu paru ważnych wyborów,
kierując się zasadą maksimum jakości, minimum przedmiotów, nie oznacza
to, że wybrałem życie zakonne – wręcz przeciwnie, gdy nie mamy potrzeby
posiadania niezliczonej liczby przedmiotów, zyskujemy ogromną wolność, niektórzy moi znajomi skarżą się, że z powodu zbyt wielu ubrań, spędzają całe
godziny przed lustrem, zastanawiając się, co na siebie włożyć”. Młode ósemki,
choć nie kwapią się do nauki, w szkole wyróżniają się, zdobywając nagrody
i stypendia. Trenują sztuki walki i są bardzo wysportowane oraz poznają, co to
dobre towarzystwo. Nie radzą sobie jednak z porażkami i łatwo się frustrują.
Jako młodzi ludzie są w stanie opanować kilka języków obcych. Tak jak inne
wibracje liczb, ósemki potrzebują wejść na drogę samopoznania, odkrywania
swojej prawdziwej natury. Swoją życiową drogę rozpoczynają jako wojowniczy
ludzie, roszczący sobie prawo do szefowania innym, którzy już od dziecka przejawiają napastliwą postawę wobec ludzi. To, co nie podoba się im w otoczeniu,
odruchowo budzi w nich agresję. Do wszystkiego w życiu podchodzą z pozycji
siły. Chętnie prowokują sprzeczki lub sytuacje dwuznaczne, aby potencjalni
przeciwnicy się odsłonili. Zachowują się hałaśliwie i ostentacyjne. Lubią się
sprawdzać i oddawać prostym rozrywkom: jedzeniu, piciu, seksowi, tańcowi
62

do rana. Wchodząc gdzieś, starają się odgadnąć, kto tu rządzi. Żyją w ciągłym
poczuciu zagrożenia i są gotowe zniszczyć wszystko, co narusza ich terytorium
oraz pogardzają tym wszystkim, co kojarzy się im ze słabością. Natomiast podziw wyrażają dla jednostek silniejszych i ulegają magii pieniądza oraz władzy.
Inaczej mówiąc, droga życiowa ósemek to droga ludzi, którzy w aktualnym
życiu zasnęli jako osoby z żelaza, twarde, oschłe, trzymające się ciągle na baczności, których „ego” nieświadome boskiego potencjału czuje się tym lepiej, im
większy budzi respekt i gdy ma kontrolę nad sytuacją oraz panuje nad innymi.
Dusza ósemek nie wybrała sobie łatwego życia ani łatwej drogi, toteż żyjąc
w stanie uśpienia, mogą mieć poczucie, że to los zsyła im okrutne ciosy, a ich
życie jest nieprzewidywalne i choć mają duże sukcesy zawodowe, to nie idą
one w parze ze szczęściem osobistym. Choć święcą zawodowe triumfy, ich życie prywatne wali się. Ciężkie przeżycia osobiste, rozwody, rozpady kolejnych
związków, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, skłonności do wypadków,
liczne kontuzje, a nawet poważne operacje, problemy z nadwagą, kryzysy
finansowe, utrata majątku, pobyt w więzieniu, ośrodkach odwykowych, doświadczenia z pogranicza życia i śmierci mogą doprowadzić je do głębokich
depresji i poczucia, że życie obchodzi się z nimi bezlitośnie. Jednakże te
wszystkie bolesne doświadczenia, przeżyte tragedie, ekstrema albo na górze,
albo na dnie, mają za zadanie wstrząsnąć ósemkami na tyle silnie, by wyrwać je
z uśpienia, a ósemki lubią spać mocno i potrzebują silnego „kopa”. Rozkwitają
bowiem w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zatem choroby, pobyty
w szpitalach psychiatrycznych, nieumiejętne prowadzenie interesów doprowadzające do bankructwa, lata życia w biedzie, burzliwe związki partnerskie,
tragedie, zgony ukochanych osób, wypadki życiowe, otarcie się o śmierć mają
nimi głęboko potrząsnąć i inspirować je do zajęcia się sprawami duszy i ukierunkować zainteresowania ku tajemnym stronom życia. Poprzez porażki,
przeszkody, osobiste cierpienia Bóg przypomina im o ich prawdziwej naturze wspomagających dobroczyńców, którzy swoim życiem pokazują, jak stać
się panem samego siebie, swego ciała, umysłu, zmysłów, jak osiągnąć większą
integrację wewnętrzną, zamiast być rozbitym, podzielonym, stać się całością.
Liczba osiem jest symbolem nieświadomości i bramą do transcendentalnego
świata, poznawania rzeczywistości poza umysłem. Rozpoczyna cykl nadludzi
(8-9-11-22-33 itd.). Przy czym nie należy interpretować pojęcia „nadludzi” jako
jednostek lepszych od innych. Według Zaratustry nadczłowiek to człowiek,
który odrzucił wszystkie uwarunkowania przeszłości, wszelką zapożyczoną
wiedzę. Szuka swej prawdy, własnego istnienia, na indywidualnej drodze. Nie
przynależy do żadnej organizacji, do żadnej religii, nie wiąże się z tłumem, nie
jest synonimem społecznej moralności. Jest w stanie medytacji, poza umysłem
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i doświadcza samej głębi swojego istnienia. Przebudzone ósemki zdają sobie
sprawę z tego, że każde cierpienie ma sens i każde niepowodzenie jest pomocne. Wskazują bowiem na obszary nieświadomości, w jakiej żyją ludzie. Im więcej tego, co nieświadome, zostanie sprowadzone do świadomości, tym bardziej
jednostka będzie czuła się wolna, czysta i lżejsza. Gdy obszar nieświadomości
się zmniejsza, automatycznie powiększa się świadomość. Dla zwiększenia pola
świadomości nie uciekają przed problemami i wyzwaniami. Wiedzą, że jedyną drogą, dzięki której można pozbyć się lęku przed każdym problemem, jest
droga wiodąca przez problem. Jeśli ktoś, na przykład, boi się latać samolotem,
jedynym sposobem opanowania lęku jest odbywanie podróży samolotem, będąc przerażonym, i robienie tego tak długo, aż przerażenie zniknie. Odkrywają
wyższe stany świadomości i kolejne stopnie wtajemniczenia. Są pozbawione
materializmu i potrzeby posiadania. Są pielgrzymami odbywającymi wędrówkę w głąb siebie. A każda wyprawa w głąb siebie, kontakt ze słabościami czyni
je bardziej silnymi, bardziej charyzmatycznymi. Charyzma według Paula Coelho „objawia się dopiero wtedy, gdy jednostka stanie się naga, kiedy umrze dla
społeczeństwa i odrodzi się dla samej siebie”. Rozwinięte duchowo ósemki ukazują harmonię człowieka i natury oraz zachęcają do tego, aby każdy człowiek
nigdy nie był taki, jak inni, nie starał się nikogo naśladować, tylko był sobą.
Jest to ważne, bo każdy ma w sobie mnóstwo głosów i każdy z tych głosów
uprawia swoją własną politykę, a przez to człowiek jest rozbity wewnętrznie,
brakuje mu wewnętrznej harmonii. Nie wie, kim jest i nie potrafi odróżnić
prawdy od fałszu. Nie stanowi jedności. Nie ma wewnętrznego „szefa”, który zapanowałby nad tą zbiorowością różnych głosów. Uważają, że człowiek
powinien rozwijać się harmonijnie, dbając jednakowo o ciało fizyczne, umysł
i ducha. Każdy z tych elementów oddziałuje wzajemnie na siebie. Zachęcają
do podejmowania wyzwań, zdobywania życiowej mądrości. Większą wartość
przypisują codziennemu doświadczeniu, wnikliwej obserwacji życia niż zdobywaniu wiedzy w trakcie nauki i studiów. G.I. Gurdżijew uważał, że człowiek
to „mechaniczny pajac” manipulowany przez zewnętrzne wydarzenia, kłębowisko impulsów i mechanicznych reakcji. Żeby przestać być maszyną, trzeba
wejść na drogę samopoznania, a potem samorozwoju. Gurdżijew odrzucił trzy
tradycyjne drogi rozwoju samoświadomości człowieka: drogę – fakira, który
ćwiczy wolę, torturując swoje ciało, drogę – mnicha, który w całości poświęca się doznaniom religijnym, drogę – jogina, który rozwija umysł, kontrolując
swoje myśli, i zaproponował czwartą drogę, drogę indywidualnego rozwoju,
która wymaga wewnętrznych zmian. Droga ta prowadzi do stanu najwyższej
obiektywnej świadomości i każdy musi odkryć ją sam. Powinna wieść przez
wchodzenie w nowe sytuacje, bo tylko zmiana warunków życia budzi i zmusza
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do poznania swoich cech, świadomego działania, wyjścia poza automatyczne,
nawykowe zachowania. Witold Gombrowicz (droga życiowa w wibracji liczby
8) odkrył zależność jednostki od jej obrazu wytwarzanego przez innych. Każde
zetknięcie dwóch osób rozpatrywał w kategoriach konfliktu i walki o suwerenność. Jednostka traci też według niego autentyczność pod wpływem odgrywanej roli społecznej i narodowej, używanego języka słów czy gestów, wreszcie
wpływu automatyzmów tkwiących w działaniu czy stereotypów pojmowania
świata czy człowieka. W swoich opowiadaniach ukazał jednostkę w starciu ze
społeczeństwem, które usiłuje nagiąć ją do własnych stereotypów.
Ósemki muszą się w życiu natrudzić, aby coś osiągnąć. Ich dary niejednokrotnie ujawniają się w pracy, w działaniu, podejmowaniu wyzwań. Pomimo
różnych życiowych trudności potrafią pozostać czynne zawodowo aż do
śmierci. Mądrość życiową zdobywają już w bardzo młodym wieku, a stabilizację finansową najczęściej osiągają po 35. roku życia. Są znane z krewkiego
charakteru, licznych skandali, prowokacyjnych wypowiedzi, z nadużywania
alkoholu i niezwykle rozpustnego stylu życia oraz pracy bez wytchnienia. Mają
duże zasługi w działalności reformatorskiej i w rozwoju przedsiębiorczości oraz
ogromny wkład w postęp medyczny, badania w dziedzinie ekonomii. Wnoszą
zmiany społeczne, gospodarcze, ustrojowe, religijne. Zmieniają tradycje rodu,
wychodzą poza stereotypy, dokonują ewolucji myśli ludzkiej. Na wszystko patrzą z szerokiej perspektywy i mają rozległe wizje, dzięki czemu udaje się im
rozwiązać problemy związane z biedą, kryzysem gospodarczym. Opracowują
plany rozbudowy i modernizacji. Zaprowadzają tolerancję wyznaniową i zapewniają wewnętrzny ład. Uzdrawiają społeczeństwa. Opracowują systemy
filozoficzne, programy działań, które mają obudzić ludzi ze snu i wprowadzić
na drogę osobistego rozwoju. Mają duże zasługi w dziedzinie medycyny. Patrzą na człowieka holistycznie i wskazują na ścisły związek sfery duchowej czy
mentalnej człowieka z jego zdrowiem. Obok leczenia farmakologicznego leczą
choroby odpowiednimi dietami, zabiegami medycznymi, ćwiczeniami. Apelują,
by podejmować się leczenia, brać pod uwagę nie tylko ciało, ale i duszę chorego. Lubią się dzielić swoją wiedzą. Zdobywając pewne doświadczenie zawodowe, angażują się w działalność nauczyciela – wykładowcy i uczą sztuki
zawodu. Kształcą rzesze wybitnych uczniów. Znane są ze swojej współpracy
z organizacjami międzynarodowymi. Dają się też poznać jako świetni negocjatorzy. Odbywają liczne spotkania i piszą książki. Utrzymują znajomości
z wieloma znanymi osobami i łatwo zjednują sobie sympatię i poparcie. Cieszą się autorytetem i są powszechnie szanowane. Jako artyści są niezwykle
płodne i wyznaczają nowe kierunki w sztuce oraz odgrywają rolę inspiratora.
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Słowo, gest, zachowanie w danej sytuacji – to wszystko może wiele powiedzieć o człowieku. Jednocześnie może jednak wprowadzić Cię w błąd
i sprawić, że ktoś może zacząć Tobą manipulować. Jedyne w swoim
rodzaju narzędzie diagnostyczne ludzkiego charakteru, które nigdy się
nie myli – numerologia.
Możesz odkryć prawdziwe oblicze każdej osoby w oparciu o jej dzień,
miesiąc i rok urodzenia. Dostrzeżesz jej słabe i mocne strony, szanse
i zagrożenia, jakie się przed nią pojawią oraz naturalne predyspozycje.
Poznasz także związek pomiędzy karmą a numerologią. Oto przed Tobą
zupełnie nowe spojrzenie na ewolucję duszy każdego z nas.
Jaki jest Twój potencjał, szanse, zagrożenia i koleje losu? W jakim kierunku będzie się rozwijała Twoja dusza i w jaki sposób możesz ten rozwój
wesprzeć? Już dziś jesteś w stanie przewidzieć szczyty i niziny swego
życia, jego wiosnę, lato, jesień i zimę.
Autorka zaprasza Cię na poznanie nowego wymiaru numerologii i siebie
samego zarazem. W oparciu jedynie o datę Twoich narodzin ukazuje koleje Twego życia i mówi, kim jesteś, byłeś i staniesz się w przyszłości.
Jedna liczba – wiele informacji
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