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Вибрациите на деня, месеца и годината, през които сме родени, съдържат кода на
душата

и мисията в поредното въплатяване в тяло. Вибрацията на деня, в който си роден има голямо вл

Казвали ли са ви, че сте направили грешен ход - вие не сте за тази работа, за дадена дадена пр

А случвало ли ви се е да изпадате в ситуация, когато губите интерес към всичко, да зарежете то

И ако случайно съберете смелост и сторите това, откривате неподозирани нови възможности, п

Според нумеролозите това не е случайно. Причината да не ви върви в работата може да е и гре

В нумерологията и двете изходни точки:
име и дата на раждане имат равностойно значение. Всяка от тях съдържа в себе си информаци
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цитат от книгата : "Нумерология-рождената дата-ключ към опознаването на човека" на А. Ф. Ал
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&pid=13473

"Хилядолетия хората са си задавали въпроса: може ли чрез числата да се разгадае съдбата, ми

"Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа". С тази проста формула гръцкият у

Зад всяко число се крие определена тайна, само чрез числата е възможно зашифроването на м

Сред народите на древните култури само посветените са знаели и свято са пазели тази тайна, п

Като особена дисциплина за посветените, номерологията или цифровата митология се явява съ
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Астрологията също се базира на този фундамент. Тя оценява съдбоносните жизнени ритми в пр

Тук се отнасят всеки тон или звук, съвършено определената по-висока духовна октава, която не

Въпреки че номерологията получи голяма популярност сравни¬телно неотдавна, всъщност тя пр

Преди няколко века Флорънс Кампбъл, любител на древни ръко¬писи, слага името си като авто

Умножаването на цифрите на "индо-будийския триъгълник" дава сакралното число 108. Постоя
След 20 столетия знаменитият Корнелиус Агрип в своя труд "Окултна философия", излязъл пре
Следва таблицата на рождените дни по по Фл. Кембъл

1. ПЪРВИЯ ДЕН ОТ МЕСЕЦА

Силна воля, разчиташ на себе си и си независим. Обичаш да планираш, но не да градиш. Склонен

2. ВТОРИЯТ ДЕН

Емоционален си и остро чувствителен към атмосферата, в която живееш. Малко нервен и разсе

3. ТРЕТИЯТ ДЕН

Имаш голяма жизненост и лесно се възстановяваш от болести. Въображението ти е живо и да м
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4. ЧЕТВЪРТИЯТ ДЕН

Изпитваш голяма любов към Природата, дома си, семейството, рода и отечеството. Много добре

5. ПЕТИЯТ ДЕН

Лесно се приспособяваш, помагаш и доста се хвалиш. Имаш силно въображение, обичаш украшен

6. ШЕСТИЯТ ДЕН

Любов е главната нота на твоята природа. Копнееш за похвали и оценка и си напълно нещастен

7. СЕДМИЯТ ДЕН
Трябва да се специализираш. Имаш остър ум и си способен на дълбок умствен анализ. Никога в

8. ОСМИЯТ ДЕН

Ти си творческа и производителна натура и трябва да си избереш кариера, която е прогресивна

9. ДЕВЕТИЯТ ДЕН

Ти си във вибрациите на публикации, разпространяване на изкуството, филантропия. Склонен с

10. ДЕСЕТИЯТ ДЕН

Трябва да имаш много интереси, тъй като си способен на много неща да вършиш наведнъж. Скл

11. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Имаш много решителност и постоянство, но енергията и желанията ти са колебливи. Драматичен
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12. ДВАНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ти си бляскав, магнетичен, с въображение, много убедителен с аргументи в спор и прекрасен го

13. ТРИНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Това е число на противоречията и малко затруднения. Ти си чувствителен и духовен, страдаш от

14. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ти си много разностранчив и двойствен, разсъдителен с пророчески ум. Ти си по природа комар

15. ПЕТНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ти си под покровителството на хармоничното 6. Имаш много дарби и трябва да ги развиваш чрез

16. ШЕСТНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Склонен си към нервност и понякога те считат за раздразнителен. Имаш склонност да си създав

17. СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ ДЕН

Умствено си издигнат и с горд дух, консервативен понякога, щедър или скъперник, събиращ или

18. ОСЕМНАДЕСЕТИЯТ ДЕН
Ще имаш много промени,
нещо
активност,
в личнапътувания.
година 9. Големи неща ще се очакват от тебе, защото ти е

19. ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Тази вибрация съдържа цялата гама от числа от 1 до 9. Ти си логичен, постоянен, неизменен, пр
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20. ДВАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ще намериш подходящата си среда в малко предприятие в атмосфера на приятелство и протекц

21. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯТ ДЕН

Имаш добър и красив глас, но можеш да срещаш трудности в култивирането му за публично пеен

22. ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ДЕН
Едно от господарските числа. Ще функционираш в обективния и в субективния свят и трябва да

23. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИЯТ ДЕН

Ти си много съчувстващ, чувствителен и разбиращ хората. Имаш практичен ум, който те прави це

24. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИЯТ ДЕН

С този рожден ден ще бъдеш много активен и ще страдаш от прахосване на енергия. Ще се съср

25. ДВАДЕСЕТ И ПЕТИЯТ ДЕН
Ти си по природа пророческа и интуитивна натура, имаш силна склонност към окултизъм. Не си

26. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИЯТ ДЕН

Няма за теб дребно нещо, което да не се постави в практична употреба. Ти се взираш много навъ

27. ДВАДЕСЕТ И СЕДМИЯТ ДЕН

Това е число от четвърто измерение и е склонно към повече материалност, отколкото другите д
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28. ДВАДЕСЕТ И ОСМИЯТ ДЕН

Това е най-емоционалната от всички единици. Ти си със силна воля, постоянен, доминиращ, но и

29. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯТ ДЕН

Ти си вдъхновен и духовен - 2 плюс 9 равно на 11, и способен за водачество с големи резултати.

30. ТРИДЕСЕТИЯТ ДЕН

Изпълнен си с електричество и жизненост, доста си нервен. Не се разболя ваш лесно и имаш гол

31. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИЯТ ДЕН

Както и тридесетия ден никога не си играй с психически явления. Твоите аспирации не са винаг
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