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1. Wstęp – Dziedzictwo Pitagorasa
„Tuż za rogiem mogą czekać nowa droga lub sekretne wrota”
J.R.R. Tolkien

Przez wieki obserwatorzy ludzkiej natury zauważyli wspólne mianowniki pozwalające na
lepsze zrozumienie sił kształtujących osobowość człowieka. Liczne narzędzia pozwalające na
wgląd we wnętrze człowieka od strony psychologicznej i mistycznej pojawiły się w różnych
czasach i kulturach. Wszystkie te metody i „mapy świadomości” odzwierciedlają nasze próby
wykazania, że wszechświat i nasza psyche nie są przypadkowe i chaotyczne, lecz mają
określoną strukturę i porządek.
Przedstawiony w opracowaniu system jest jasną i celową metodą wyjaśniającą kluczowe
aspekty celu życia. Jego ostateczne źródło kryje tajemnica, jednak pochodzenie datowane
jest na czasy funkcjonowania szkoły pitagorejskiej w starożytnej Grecji.
Pitagoras jest doskonale znany jako matematyk, jeden z twórców geometrii. Według
Encyklopedii World Book, „Pitagoras nauczał, że cyfra jest esencją wszystkich rzeczy. Wiązał
mistycznie cyfrę z talentami, kolorami, dźwiękami i wieloma innymi ideami. Uczył także tego,
że dusza człowieka jest nieśmiertelna. Być może posiadł tę wiedzę podróżując do Azji.
Stworzył szkołę (braterstwo).”
Encyklopedia Britannica informuje nas, że „Braterstwo Pitagorasa, religijne w swojej naturze,
formułowało zasady, które wpłynęły na myśli Platona i Arystotelesa. Bardzo słuszne wydaje
się uznanie, że większość intelektualnej tradycji stworzonej przez Pitagorasa stanowiło
mistyczną mądrość, a niekonkretną pracę naukową.”
Tak jak inni holistyczni myśliciele, Pitagoras ujmował wiele aspektów ludzkiej świadomości w
ten sam sposób, w jaki czynią to obecni fizycy wchodzący w świat zastrzeżony dotąd dla
mistyków, filozofów i teologów.
Mówił on o cyklach, wzorcach i falach energii, które istniały na długo przed pojawieniem się
ludzkości. Opisywał, w jaki sposób nasze życiowe ścieżki odzwierciedlają wielkie i wieczne
prawa, których pochodzenie i cel pozostają ukryte w misterium i mechanice życia.
Zgłębiając podstawy formy i częstotliwości, odkrył relacje pomiędzy umysłem i materią, gdzie
wcześniej taki związek wydawał się nie istnieć. Wskazał na ukryte wzory liczbowe, które
służyły jako klucze mogące ujawnić sekrety naszej psyche.
Wielu numerologów wskazuje na Pitagorasa jako źródło ich systemów analizy. Pomimo, że
Przewodnik Celu Życia przypomina numerologię, wykorzystując cyfry dla uzyskania istotnych
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informacji, może zostać uznany za bardziej praktyczny w swojej przejrzystości, punkcie
skupienia i dokładności niż inne metody.
System ten nie bazuje na konwencjonalnej wiedzy lub logice. Trudno wytłumaczyć
racjonalnie związek daty urodzenia z kalendarza gregoriańskiego z wiarygodną i aktualną
informacją o celu życia danej osoby.
Autorem, który opisał informacje podane w przewodniku, jest Dan Millman, amerykański
pisarz, mówca i nauczyciel. Stwierdził on z całą pewnością, na bazie wielu lat stosowania w
praktyce, że system ten działa i stawia życie w centrum naszej uwagi.
Być może jego szczególna wartość pochodzi z holograficznej natury wszechświata, w której
każda część jest odbiciem całości, a każda indywidualna psyche pasuje do większego i
uporządkowanego wzorca. Przetwarzając kompleksowe zmienne w zasadnicze wzorce,
system ujawnia siły ukryte za naszymi osobowościami, dzięki czemu jesteśmy w stanie
zobaczyć większy obraz tego, czym jest nasze życie.
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2. Obliczenie liczby urodzeniowej.
„W momencie narodzin nasi rodzice dali nam imię; wszechświat dał nam cyfrę”

Liczbę urodzeniową oblicza się dodając do siebie po kolei wszystkie cyfry pełnej daty
urodzenia zawierającej dzień, miesiąc i rok. Następnie stawia się znak / a zanim finalną sumę
cyfr liczby powstałej z dodania do siebie cyfr pełnej daty urodzenia.
Dokonamy teraz działania matematycznego na dacie urodzenia XXXXXX .
Data urodzenia:
18.03.1975
1+8+3+1+9+7+5= 34
3+4 = 7
Finalny zapis: 34/7

3. Podstawowe znaczenie liczby urodzeniowej.
Kiedy stosujemy system z szacunkiem i zrozumieniem, liczba urodzeniowa może pomóc nam
w zrozumieniu samych siebie i innych ludzi w kontekście całego zakresu naszych
doświadczeń i potencjału. Powinniśmy unikać postrzegania liczby urodzeniowej wyłącznie
poprzez filtr numeru pamiętając, że rzuca on tylko światło na kluczowe aspekty i potencjał,
ale nie określa dokładnie tego, kim jesteśmy.
Osoby mogą mieć tę samą liczbę urodzeniową i ścieżkę życiową, ale inne czynniki, takie jak
płeć, kultura, dziedzictwo genetyczne, rodzice, dzieciństwo, historia, ciało, wygląd, wartości,
przekonania, zainteresowania, wywierają wpływ na takie same życiowe ścieżki w różny
sposób.
Każdy człowiek ma swój unikatowy charakter i cechy wewnętrzne.
Każda cyfra w naszej liczbie urodzeniowej odkrywa znaczenie związane z naszym życiowym
celem. Poszczególne energie cyfr składających się na naszą liczbę urodzeniową wywierają
wpływ na strukturę naszego życia, tak jak każdy instrument wywiera wpływ na utwór grany
przez orkiestrę. Dany instrument może bardziej dominować, kiedy orkiestra gra swoją
symfonię, jednak jest tylko częścią większej całości.
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W tym systemie porządek lub pozycja każdej z cyfr w liczbie urodzeniowej determinuje jej
stopień wpływu na życiową ścieżkę.
Liczby po lewej stronie znaku / mają generalnie mniejszy wpływ, a te znajdujące się po
prawej - większy. Zero, oznaczające wewnętrzne talenty, pełni rolę wzmacniającą energię
cyfry, przy której występuje.

4. Góry, na które się wspinamy – Ścieżki Przeznaczenia.
„Spotykamy się raz po raz pod tysiącami przebrań na ścieżkach naszego życia”.
Carl Jung

Cała liczba urodzeniowa wskazuje, w czystej matematycznej formie, szczególne połączenie
energii, uwzględniające każdą ścieżkę życiową. Nie jest to ścieżka prowadząca naprzód, a do
góry. Reprezentuje górę, na którą mamy się wspiąć.
Cyfry znajdujące się po prawej stronie znaku / w ostatecznym zapisie liczby urodzeniowej
reprezentują szczyt tej góry – nasz główny życiowy cel. Dla jego osiągnięcia i doświadczenia
wypełnienia naszego osobistego przeznaczenia, musimy pokonać kwestie opisane przez cyfry
znajdujące się po lewej stronie znaku /, ich energie i wyzwania, oraz doprowadzić to do stanu
dojrzałości.
Postrzeganie naszej życiowej podróży jak górskiej ścieżki prowadzi nas do ważnego odkrycia:
nasz życiowy cel, dla realizacji którego się urodziliśmy, nie jest czymś, czego osiągnięcie
przychodzi łatwo. Zdanie to, które często powtarzane jest w tym opracowaniu, sugeruje, że
życie samo w sobie nie musi oznaczać niepotrzebnego cierpienia. Ten świat, w którym
żyjemy, testuje nas i stawia ciągłe wyzwania.
W szczególności, na górskiej ścieżce osobistej ewolucji, w miarę jak pracujemy wypełniając
nasz cel, angażujemy się w kreatywną walkę z negatywami lub nierozwiniętymi tendencjami
związanymi z naszym celem. Wspinanie się po tej ścieżce i wzrastanie do większych wyzwań
wymaga odwagi, zaangażowania i ukierunkowanego wysiłku. Jeśli jesteśmy dobrze
przygotowani do wspinaczki, będzie ona łatwiejsza, niż jeśli nie będziemy gotowi. W taki czy
inny sposób, pozostaje ona wspinaczką. Nie zaczynamy jej na szczycie, tylko w bazie na
samym dole. W miarę jak wspinamy się od dzieciństwa przez dojrzewanie i dorosłość,
napotykamy na okresy przygotowań, inicjacji i treningu, wliczając wyzwania, dzięki którym
rozpoznajemy i pracujemy nad naszymi słabościami i doceniamy silne strony.
Ci z nas, którzy stają się zniechęceni i tracą odwagę, czując, że mają w życiu mocno pod
górkę, zapominają, że to wszystko ma być właśnie wyzwaniem. Wysiłek tworzy żar, który nas
kształtuje i wzmacnia naszego ducha.
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Ścieżka życiowa ma dla nas przygody i niebezpieczeństwa, przyjemności i trudności. Może
wydawać się czasem prosta i przejrzysta, by nagle ostro skręcić w niespodziewanym
kierunku. W pewnych punktach naszej podróży droga rozwidla się i musimy dokonywać
wyborów rzutujących na dalszą część życia.
Każda ścieżka ma swoje własne wyzwania, każde wyzwanie zawiera lekcję, a każda lekcja
prowadzi w kierunku szczytu góry, na którą mamy się wspiąć. Urodziliśmy się w tym celu.
Mimo, że nasza ścieżka może wydawać się czasem bardzo trudna, im wyżej wejdziemy, tym
lepszy jest widok.
Nasz życiowy cel odzwierciedla szczyt, a nasza urodzeniowa liczba wskazuje drogę. To, co
robimy z naszym potencjałem, jest w dużym stopniu zależne od nas samych. Zakres, w jakim
spełniamy nasz potencjał, zależy od tego, jak reagujemy na wyzwania, które napotykamy na
naszej ścieżce. Czasem możemy zwolnić lub zatrzymać się dla zebrania sił lub mądrości,
zanim będziemy w stanie kontynuować.
Niektórzy z nas mogą porzucić wspinaczkę ze względu na brak pewności siebie. Taki wybór to
indywidualna sprawa i prawo. W stosunku do naszego życia ma zastosowanie takie
sformułowanie: „Zrób to dobrze lub będziesz musiał to zrobić jeszcze raz”.
Nie możemy zgubić naszej ścieżki. Gdziekolwiek zrobimy krok, pojawi się ona pod stopami.
Może zawracać lub skręcać, ale będzie nas prowadzić w górę, ponieważ jest to nasze
wezwanie i kierunek ewolucyjnej drogi.
Metafora górskiej ścieżki pozwala nam lepiej zrozumieć starożytny paradoks dotyczący tego,
czy mamy wolną wolę czy nasze życie jest już jakoś z góry ustalone. W momencie narodzin
każdy z nas otrzymał swoją konkretną, własną, wewnętrzną górę do wspinaczki,
odzwierciedlającą siły związane z indywidualnym przeznaczeniem. To, jak się wspinamy,
zależy tylko od nas i ma związek z siłą wolnej woli. Innymi słowy, otrzymaliśmy boisko, ale to
my decydujemy, jak będziemy na nim grać. Zawsze mamy moc wyboru, dyscyplinę,
odpowiedzialność i zaangażowanie.
Żadna ścieżka nie jest trudniejsza ani łatwiejsza, lepsza lub gorsza od drugiej i tylko my sami
możemy to zmienić.
Wspieranie, uczenie lub prowadzenie innych, napotykających na takie same lub podobne do
naszych problemy, pomaga nam czynić postępy w naszej drodze. Podświadomie wiemy o
tym, że uczymy innych najczęściej tego, czego musimy sami się nauczyć.
Ostatecznie kiedy osiągamy szczyt naszej góry, dokonujemy cudownego i zaskakującego
odkrycia, że nie jest to koniec podróży. Nie żyjemy po prostu, by osiągnąć nasz życiowy cel,
jesteśmy tu po to, by go przekraczać. Innymi słowy, kiedy osiągniemy szczyt, wzrastamy
dalej.
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5. Energie Życia.
5.1 Liczba Urodzeniowa 3 – Ekspresja i Wrażliwość.
Wyobraź sobie pąk róży z płatkami zamkniętymi wokół żarzącego się serca,
Wypełnionego pełnymi pasji uczuciami,
Jednakże nie ukazującego się jeszcze w całym swoim pięknie,
Czekającego, aż kwiat się otworzy.
Pozostaje ono zamknięte przez zwątpienie.
Jak wątpienie w siebie oddziałuje na Twoje życie?
Czy wyrażasz swoje uczucia otwarcie, czy je ukrywasz tak, jak ukryte pozostaje serce w
kwiecie róży?

„Wszystkie wielkie odkrycia zostały dokonane przez tych, których uczucia wyprzedzały własne
myśli”.
C.H. Parkhurst

Cel życia

Osoby posiadające życiową ścieżkę 3 są tutaj, aby wykorzystywać swoją emocjonalną
wrażliwość do wnoszenia do świata pozytywnego, płynącego z serca wyrażania samego
siebie. W związku z tym, że realizacja naszego życiowego celu związana jest z wyzwaniami, 3
musi najpierw skonfrontować się z kwestiami zablokowanej lub zniekształconej własnej
ekspresji, jak również emocjonalnej nadwrażliwości połączonej ze zwątpieniem w siebie.
Osoby posiadające 3 jako swoją życiową ścieżkę mają wrodzone potężne, ekspresyjne
napędy. W związku z tym, że realizacja życiowego celu nie jest tym, co przychodzi łatwo,
trójki stają twarzą w twarz z poważnymi życiowymi wyzwaniami dotyczącymi ich wrażliwej
emocjonalnie natury, takimi jak wątpienie w siebie, lęk związany z własną ekspresją i
tendencje do emocjonalnej manipulacji zamiast bezpośredniego wyrażania swoich uczuć.
Ekspresyjna energia 3 posiada silny komponent społeczny. Trójka dociera do innych ludzi i od
nich także zależy. W jakikolwiek sposób 3 się wyraża, czy to poprzez wystąpienia publiczne,
malarstwo, śpiew, rzeźbę, aktorstwo, pisanie lub w jakiś inny sposób, zazwyczaj zaczyna na
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małą skalę np. jeden do jednego. możliwości odkrywa satysfakcję, jaką daje dotarcie i
wyrażanie się na forum grup ludzi – rodziny, przyjaciół lub szerszej publiczności.

Istota Ekspresji i Wrażliwości.

Historia pokazuje nam, że ludzie wykorzystywali ekspresję w sposób pozytywny i negatywny
– do podniesienia na duchu, uczenia, inspiracji, a także do pomniejszania wartości innych,
demoralizacji czy nawet zniszczenia.
Może obejmować różne formy, poczynając od języka werbalnego do języka ciała, od
spojrzenia do porywającego przemówienia. Ludzie wyrażają siebie poprzez język sztuki,
architektury, muzyki, pantomimy, czy na wiele innych sposobów. Jednakże, mimo
przybierania wielu form, najbardziej powszechne jest przemawianie do innych ludzi.
Energia 3 jest wysoce interaktywna i społeczna. Kiedy 3 chce wyrazić siebie, potrzebuje
kogoś, kto będzie jej słuchał.
(…)
Wyzwania na Ścieżce

Te osoby spośród 3, które nie osiągnęły jeszcze swojego szczytu, mogą uznać kwestię
wystąpień publicznych lub wyrażania pełni swoich emocji za wyraźnie niekomfortowe lub
nawet przerażające. Natura naszego życiowego celu dotyczy pokonywania przeszkód, więc
ze względu na to 3 nieuchronnie napotykają na problemy z wyrażaniem samych siebie.
(….)

Inne cechy i problemy

Kluczem dla 3 jest kształtowanie swojej empatii, ale unikanie sympatii. Ta subtelna różnica
pomiędzy tymi dwiema kwestiami dotyczy wszystkich ludzi, jednak w szczególności odnosi
się do 3 ze względu na ich tendencję do bycia przyciąganą przez innych na drodze
emocjonalnej. Kiedy czujemy sympatię do kogoś, kto przywołuje nas będąc sam w „czarnej
dziurze”, kończy się to tym, że wskakujemy tam razem z nim i doświadczamy jego
nieszczęścia. Kiedy czujemy do kogoś empatię, pozostajemy skupieni w czystej przestrzeni i z
tego miejsca możemy rzucić takiej osobie koło ratunkowe. Może ona zacząć płakać, że nie
chce takiego koła, ale raczej mówi „chcę, żebyś wskoczył tutaj ze mną”. Wychodząc z
naszego miejsca, pełnego empatii i współczucia, możemy odpowiedzieć „Mogę ci w lepszy
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sposób pomóc stąd. Zrobiłem to, co mogę, i szanuję twoją decyzję, że albo stamtąd
wyjdziesz, albo posiedzisz sobie w tej ciemności trochę dłużej”. Pamiętając o różnicy
pomiędzy empatią a sympatią, trójka może w skuteczny sposób pomagać innym,
jednocześnie pomagając samej sobie.
(…)

Na szczycie. Potencjał i Przeznaczenie.

Wrażliwa ekspresja pociągająca za sobą ostrożnie dobierane słowa mówione z poziomu
serca, ma moc poruszania ludzi do łez lub śmiechu, inspirowania do działania, które może
zmienić świat na mniejszą i większą skalę.
W każdej wielkiej kulturze byli liderzy z mocą ekspresji i wrażliwością by czuć, kiedy i jak użyć
swoich słów dla wywołania największego efektu. Żaden wojownik czy światowy przywódca
nie mógłby sobie poradzić bez potęgi ekspresji. Pióro może być naprawdę mocniejsze niż
miecz. Nawet Biblia mówi, że przed światłem było słowo.
Szczytem dla energii 3 jest moc ekspresji połączona ze współczuciem i wrażliwością. Blisko
końca swojej podróży trójki otwierają się na pełne spektrum emocji swojej istoty, odczuwane
z pasją i miłością, z użyciem całej palety emocjonalnych kolorów.
(…)
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5.2 4–Stabilność i Proces.
Wyobraź sobie dom w trakcie budowy,
Wylane fundamenty.
Powstająca struktura i konstrukcja,
Krok po kroku.
Jak by to było, gdyby ten dom oznaczał twoje życie?
Co to mówi ci o osiąganiu twoich celów?
Czy wzmocniłeś już swoje fundamenty?
Czy budujesz swoje życie krok po kroku?

„Jeśli zbudowałeś zamki na piasku,
Twoja praca nie może zostać utracona.
Stwórz teraz swoje fundamenty.”

Osa Johnson

Cel życia.

Osoby posiadające 4 jako cel swojego życia są tutaj, aby osiągnąć stabilizację i
bezpieczeństwo poprzez cierpliwe i stopniowe podążanie naprzód w procesie osiągania
ustalonych celów. Osiągnięcie bezpieczeństwa – solidnego fundamentu – jest pożądanym
celem dla każdego. Jednakże dla 4 tworzy to rdzeń ich życiowego celu. Jako, że to, do czego
dążymy, nie przychodzi łatwo, osoby posiadające 4 jako główny życiowy cel i wszystkie inne z
4 w ich liczbie urodzeniowej, konfrontują się z kluczowymi kwestiami w obszarach
stabilizacji, zaangażowania, cierpliwości, przejrzystości i gotowości do podążania, czasem
powoli i żmudnie, w kierunku osiągnięcia swoich celów.
(…)
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Istota Stabilności i Procesu.

Jeśli dynamicznym siłom, takim jak kreatywność, kooperacja, ekspresja, towarzyszy brak
stabilizacji i kierunku, nie służą one w żaden użyteczny sposób. Osoby posiadające liczbę 4
muszą najpierw ugruntować te energie, aby manifestowały się w praktycznej formie i
prowadziły do osiągnięcia celów.
Jakąkolwiek drogą dążymy do uzyskania rezultatów w formie materialnego sukcesu, pełnej
miłości relacji, wyższej edukacji, humanitarnej służby lub duchowego oświecenia, musimy
zacząć od solidnego fundamentu i podążać krok po kroku do naszych celów oraz wypełnienia
życiowego przeznaczenia.
Osiągnięcia wypływają z czystej intencji i wysiłków skupionych w określonym czasie. Dla
osiągnięcia celu musimy zacząć tam, gdzie jesteśmy, znaleźć to, czego chcemy, mieć plan i
podążać według niego, nieustannie pokonując trudności i problemy, aż osiągniemy nasz
rezultat.
Wizerunek domu w trakcie budowy ujawnia właściwie wszystkie sekrety, które musi poznać
4, aby osiągnąć swoje cele. Aby zbudować dom musimy najpierw przygotować plan.
Następnie trzeba zrobić głęboki wykop, a potem wylać silny fundament. Dopiero gdy te
prace zostaną zakończone, możemy zacząć budowę.
(…)

Wyzwania na Ścieżce.

Ze względu na to, że 4 są tutaj, aby zbudować stabilne fundamenty i siłę, mogą doświadczać
trudnych prób i wydarzeń, które będą testować ich stabilność. Jeśli szybko nie nauczą się
lekcji, doświadczenia powtórzą się w bardziej dramatycznych formach. Najbardziej stabilne
fundamenty są nie tylko silne, ale także elastyczne, tak jak w przypadku budynków
wytrzymałych na trzęsienia ziemi, które kołyszą się, ale nie upadają.
Tym 4, którym brakuje fizycznej elastyczności, często także towarzyszy psychologiczna
sztywność, manifestująca się jako upór w postaci oszukiwania siebie lub ograniczonych
horyzontów.
(…)
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Inne cechy i problemy.

Po stronie pozytywnej, ze względu na ich wyjątkowe zdolności do ustrukturyzowania rzeczy
materialnych i idei oraz rozkładania dużych zadań na pojedyncze czynności, 4 może zostać
wyjątkowym decydentem lub doradcą w obszarze nieruchomości lub biznesu. Gdy 4
dojrzeją, stają się wyjątkowymi, praktycznymi ludźmi biznesu, dynamicznymi sekretarkami,
asystentami, doradcami lub innymi osobami zajmującymi się wsparciem. Na tych pozycjach 4
wcale nie zachowują się w sposób poddańczy czy zdyscyplinowany.
(…)

Na szczycie. Potencjał i Przeznaczenie.

Ich wrodzona ambicja, siła i hart pomagają 4 osiągnąć przeznaczenie. Jednakże tak bardzo,
jak 4 chce być postrzegana jako osoba odnosząca sukcesy, jeśli nie podejmie wszystkich
niezbędnych kroków do ukończenia celu, jej sukces może być krótkotrwały. Jeśli 4 stworzy
przejrzysty plan i zaangażuje się w proces, może osiągnąć każdy cel.
(…)
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5.3 7 – Zaufanie i Otwartość.
Wyobraź sobie ciemną jaskinię
Z wielkim, oświetlonym kwiatem
Poruszającym się w ciemności,
Świecącym światłem wewnętrznej mądrości.
Kwiat pozostaje ukryty dlatego, że nie docenia
Swojego własnego piękna i ujawniając siebie,
W otwarciu do światła boi się, że może zostać zniszczony.
W jaki sposób twoja historia przypomina ten kwiat?
Czy zapraszasz innych do swojej osobistej przestrzeni?
Co, jeśli byś zaufał wystarczająco, aby wyjść z jaskini,
Ujawnić swoje serce, swoją wrażliwość,
Swoje wewnętrzne światło?

„Nasza zdolność do zrelaksowanego podejścia do życia
Odzwierciedla naszą gotowość do zaufania.”

Cel życia.

Osoby posiadające 7 jako swój życiowy cel są tutaj, aby zaufać światłu i duchowi w sobie, w
innych i w procesie swojego życia tak, aby poczuć się wystarczająco bezpiecznie, by się
otworzyć i dzielić swoim wewnętrznym pięknem z całym światem.
Osoby posiadające 7 jako swój życiowy cel i te z 7 w swojej liczbie urodzeniowej, napotykają
na wyzwania w obszarach zaufania i otwarcia.
(…)
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6. Ścieżka Życiowa 34/7
„Wielkim i cudownym architektem ludzkości
Jest wiedzieć jak żyć znając przeznaczenie.”
Montaigne

34/7
7: Zaufanie i Otwartość
4: Stabilność i Proces
3: Ekspresja i Wrażliwość

Rozumienie celu życia
Osoby na ścieżce życiowej 34/7 są tutaj, aby pracować z kwestiami zaufania, cierpliwości i
emocjonalnej ekspresji oraz wiary w procesy duchowe działające w ich życiu, osiągając
bezpieczeństwo poprzez znalezienie praktycznych dróg do służenia innym.
Ścieżka ta odzwierciedla możliwość połączenia analitycznego i przejrzystego umysłu 7 z
ugruntowaną praktycznością i dojrzałością 4 oraz wrażliwością i ekspresyjnością 3.
Ze względu na wpływ 4, odnalezienie sensu wspólnoty lub bezwarunkowego zaufania
zależne jest u 34/7 od podążania krok po kroku do przodu w procesie odkrywania siebie. Im
głębiej wejdą do wewnątrz, tym dalej widzą na zewnątrz.
(…)

Pozytywne oddziaływanie liczby urodzeniowej 34/7.
(…)
Negatywne oddziaływanie liczby urodzeniowej 34/7.
(…)
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Istotne kwestie związane ze ścieżką życia.

Zdrowie
(…)

Relacje
(…)

Talenty, Praca i Finanse
(…)

Znane osoby z liczbą urodzeniową 34/7

Richard Attenborough

John Fitzgerald Kennedy

Hillary Clinton

Julia Roberts

Johnny Depp

Robert Schuler

Michael Douglas

Harry Truman

Paul Gauguin

Michael Keaton

Klucze do Wypełnienia Twojego Przeznaczenia
Sekcja ta pomoże ci manifestować twój życiowy cel poprzez skupienie uwagi na kluczowych
kwestiach i podejmowanie konkretnych działań transformujących najważniejsze obszary
twojego życia.

Wskazówki i rekomendacje
(…)
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7. Prawa Duchowe
„Daj ludziom klucz
A oni otworzą swoje własne zamki.”
Robert R. McCammon

Ludzkie prawa formułują bazę społecznych ustaleń i porządku, lecz są tylko bladym odbiciem
wyższego porządku praw utkanych w płótno egzystencji.
Prawa te kierują ruchem ziemi, cyklami pór roku, siłami natury i strukturą samego atomu.
Nie stworzyła ich natura. Ona je tylko ujawnia i demonstruje. Wielkie prawa istniały zanim
pojawiła się natura i człowiek.
Jakkolwiek możemy je nazywać – prawami natury, prawami duchowymi, czy po prostu
wyższymi prawami, nie możemy ich zmieniać. Inspirują tych, którzy szukają porządku w
chaosie, wskazując na większe moce i tajemnice w źródle egzystencji.
W rytm ich muzyki tańczą nawet całe galaktyki.
Świat natury ukazuje nam te prawa. Cykle pór roku, chmury gonione wiatrem, nurty rzek,
potęga mórz – wszystko uczy nas, jak żyć ujawniając naturalną drogę życia.
Zaadaptowane i zastosowane do domeny ludzkiej, prawa te stają się przewodnikiem, który
możemy wykorzystać sterując pomiędzy mieliznami i rafami życia.
Wszystkie duchowe prawa ujawniają się niekoniecznie w słowach, lecz raczej poprzez nasze
najgłębsze uczucia oraz intuicyjną mądrość naszych serc. Nasze ciała, kiedy zostają
uwolnione od zewnętrznego programowania i zakłóceń, naturalnie postrzegają te prawa,
które są komunikowane przez nasze instynkty i subtelne intuicyjne uczucia.
Wszystko, co musimy zrobić, to zwracać uwagę i zaufać naszej wewnętrznej mądrości.
Kiedy dostroimy nasze życia – zwyczaje związane z dietą, ćwiczenia, pracę, seksualność – z
duchowymi prawami, wyzwania pozostaną, lecz będziemy podchodzić do nich bez cierpienia,
z otwartymi ramionami, jak wojownicy pokoju ujmują chwile obecną gotowi do tańca.
Duchowe prawa mają niewiele wspólnego z kulturowymi koncepcjami dobra i zła, tego, co
właściwe i niewłaściwe. Dotyczą one w równym stopniu wszystkich. Ze względu jednak na
indywidualne cechy i tematy każdej z życiowych ścieżek, poszczególne prawa dają największe
korzyści konkretnym numerom liczb urodzeniowych.
Transformacyjna moc płynie z pracy z tymi prawami i jest najbardziej pomocna na drodze
wypełniania indywidualnych kierunków przeznaczenia.
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Archimedes powiedział: „Daj mi wystarczająco długą dźwignię, a poruszę Ziemię”.
Prawa i zasady służą właśnie jako dźwignie, które mają pomóc nam w najbardziej pozytywnej
ekspresji naszych życiowych ścieżek. Stopień, w jakim stosujemy prawa wskazane w naszej
życiowej ścieżce, może uczynić ogromną różnicę w jakości naszego doświadczenia i kursu
życia.
Mogą nam one pomóc w transformacji każdego problemu w naszym życiu, ponieważ
schodzą głęboko do samych korzeni, pomagając zmieniać się u źródła zamiast cierpieć
walcząc wciąż z symptomami.
Możemy stosować je w momentach, kiedy są nam najbardziej potrzebne. Klucz w mocy praw
leży nie w wiedzy na ich temat, lecz w zastosowaniu. Kiedy wdrażamy je w pełni, wtedy
nasze działania, uczucia i perspektywy znacząco się zmieniają.
Dobrym pierwszym krokiem jest stosowanie ćwiczeń zawartych w poszczególnych opisach.
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7.1

Prawo Wiary

Prawo wiary jest zbudowane na uznaniu, że
wiemy więcej niż przeczytaliśmy, usłyszeliśmy lub studiowaliśmy.
Wiemy więcej, ponieważ jesteśmy kimś więcej;
musimy tylko patrzeć, słuchać i zaufać.
„Tylko mając wiarę w siebie samych
Możemy mieć wiarę w innych.”
Erich Fromm

Czasem mamy przekonanie, że wierzymy w siebie, jednak przy bliższym spojrzeniu
odkrywamy, ze wierzymy w istocie w wiedzę naszego umysłu, teorie i przekonania
pochodzące od kogoś innego – z książki, od nauczyciela czy przewodnika.
Ci z nas mający problem z zaufaniem do siebie samych, mają tendencję do zdawania się na
naukowców, ekspertów, guru lub innych, by ci doradzali i oceniali nasze punkty widzenia.
Możemy szukać wszędzie, lecz tylko we własnym wnętrzu znajdziemy samych siebie.
Tak, jak niektórzy ludzie rezygnują ze swojej własnej mocy, i my możemy odrzucać naszą
wewnętrzną mądrość i rozglądać dookoła. Stajemy się wtedy „poszukiwaczem prawdy”,
osobą uzależnioną od seminariów i podróżującą od jednego nauczyciela i warsztatu do
drugiego. Poszukujemy nowych informacji, które mogą sprawić, że poczujemy się
usatysfakcjonowani lub spełnieni. Nie znajdziemy jednak spełnienia, dopóki nie odkryjemy
tego sami w sobie – nie wielkiej bazy informacji, ale bezpośredniego kanału kontaktu z
nieskończoną mądrością dostępną dla nas wszystkich.
(…)

Doświadczanie Wiary
(…)

Zastosowanie Prawa Wiary
(…)
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7.2

Prawo Oczekiwań

Energia podąża za myślą,
zbliżamy się, lecz nie wychodzimy poza to, co sobie wyobrażamy.
To, co przypuszczamy, oczekujemy lub wierzymy,
koloruje i tworzy nasze doświadczenia.
Zmieniając nasze oczekiwania,
zmieniamy nasze doświadczenie w każdym aspekcie życia.

„Żyj z wielkimi oczekiwaniami,
A wydarzą się wielkie rzeczy.”

Art Fettig
Czy tworzymy przekonania w oparciu o nasze doświadczenie, czy też tworzymy
doświadczenia bazujące na naszych przekonaniach? Doświadczenia i oczekiwania oczywiście
wpływają wzajemnie na siebie, jednak podczas gdy większość z nas przywiązuje większą
wagę do logicznej i psychologicznej koncepcji, że przekonania są pierwotnie kształtowane
przez doświadczenie, Prawo Oczekiwań pokazuje zupełnie odwrotny porządek.
To, w co wierzymy lub czego oczekujemy, z czasem, na najgłębszym podświadomym
poziomie zaczyna kształtować naszą zewnętrzną rzeczywistość.
(…)
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7.3

Prawo Uczciwości

Rozpoznanie, akceptacja i wyrażanie
naszej autentycznej, wewnętrznej rzeczywistości,
leży w sercu uczciwości.
Tylko kiedy jesteśmy uczciwi sami ze sobą
możemy mówić lub działać uczciwie wobec innych.
W sensie integralności,
uczciwość pociąga za sobą działanie w zgodzie z wyższymi prawami,
bez względu na negatywne impulsy mówiące, że jest dokładnie odwrotnie.

„Żyj w zgodzie ze swoim największym światłem,
a będzie ci dane więcej światła.”

Pielgrzym Pokoju

W kontekście celu naszego życia, kiedy zgłębiamy jego większą perspektywę i znaczenie,
Prawo Uczciwości wskazuje na wyższe prawa i duchowe konsekwencje, które są
natychmiastowe, nieuniknione i nieuchronne. Obejmuje zewnętrzne kody zachowania, lecz
nie skupia nich uwagi.
Prawo Uczciwości koncentruje się wokół uczciwości w stosunku do samego siebie – naszej
wewnętrznej integralności. Jest użyteczne dla każdego z nas, jednak największe korzyści z
jego stosowania mają osoby posiadające skłonność do oszukiwania siebie poprzez
racjonalizowanie. Dla tych mających problemy związane z uczciwą ekspresją lub działaniem.
Ujrzenie prawdy i nieuniknionych konsekwencji tego prawa może pomóc zmienić kierunek
życia.
(…)
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7.4

Prawo Procesu.

Na ścieżce do naszych celów,
Jeśli chcemy przejść z punktu A do punktu Z,
Najpewniejszą drogą aby tam się dostać
To najpierw udać się do punktu B, potem C, następnie D
I tak dalej.
Pominięcie pojedynczego kroku,
Nawet jeśli wydaje się to drogą na skróty,
Najczęściej kończy się porażką.

„Jeśli masz wielką ambicję,
Zrób tak duży krok, jak to możliwe
W kierunku jej spełnienia.
Ten krok może być niewielki,
Ale zaufaj, że
Może być największym możliwym na ten moment.”

Mildred McAfee

Nasze codzienne życie jest wypełnione celami i osiągnięciami. Te cele mogą być wielkie jak:
zdobycie szczytów górskich, osiągnięcie znaczącej pozycji politycznej, stworzenie własnej
firmy lub mniejsze, jak powiedzmy upieczenie ciasta, wygrana w meczu piłki nożnej czy
odrobienie pracy domowej.
Niektórzy z nas są tak zajęci realizacją celów, przeskakując od razu do przodu, do końcowego
rezultatu, że ignorują całą ścieżkę i proces, który ma miejsce po drodze. Z drugiej strony,
bywamy tak zdezorientowani i pełni zwątpienia, w jaki sposób przejść od jednego etapu do
drugiego, że mamy problem z ustaleniem jakichkolwiek celów. Często zdarza się także utknąć
na jakimś etapie działań, cierpiąc z powodu zbyt wąskiej wizji tego, co chcemy zrobić.
(…)
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7.5

Prawo Wzorców.

Każdy nawyk lub wzorzec
Jakkolwiek nazwiemy go „dobrym” czy „złym”,
Pomimo naszych najlepszych intencji
Ma tendencję do wzmacniania się w czasie,
Dopóki nie przerwiemy go
Robiąc coś w inny sposób niż dotychczas.

„Wydarzenia z dzieciństwa nie przemijają
Ale powtarzają się jak pory roku.”

Eleanor Farjeon

My ludzie mamy moc spontanicznego działania, kiedy możemy stare rzeczy zacząć robić w
nowy sposób, zmieniając zachowania i transformując całe życie. Wrodzony opór ogranicza te
możliwości. Bazuje on na naszych najbardziej fundamentalnych, fizycznych i psychicznych
strukturach, sposobach w jakich uczymy się i dopasowujemy do otoczenia w naszej młodości.
Nasza tendencja do formowania wzorców związana jest przede wszystkim z kwestią
przetrwania. Jako dzieci nauczyliśmy się rozumienia świata poprzez obserwację wzorców.
(…)
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