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Oci
La numerologia
Què és la numerologia?
La numerologia és una creença que afirma que
existeixen nombres amb propietats particulars que
poden incidir en la vida física o amagar missatges
reveladors. Pretén establir una relació mística
entre els nombres, els éssers vius i les forces
físiques o espirituals. El seu estudi va ser popular
entre els primers matemàtics, però no se la
considera una disciplina matemàtica.
Els científics afirmen que la numerologia és una
pseudociència o una superstició igual que
l'astrologia pel que fa a l’astronomia, o l'alquímia,
encara que aquesta última va tenir caràcter de
protociència pel que fa a la química.

Simbologia numèrica
Un primer corrent de la numerologia associa un
significat a cada nombre:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

= l'absolut
= l'individu
= la unió
= la comunicació
= la creació
= el desequilibri
= la reacció
= el pensament
= el poder
= la plenitud

Opinions diferents
Hi ha persones que creuen que la numerologia
marca el nostre camí, la forma de pensar, la forma
de actuar, el nostre present i el futur... resumint,
que ets esclau del teu número. Hi ha molts llibres
escrits sobre numerologia.
La numerologia no està classificada com una
ciència, per això, la majoria de persones creuen
que és una simple manera de jugar amb els
números, les matemàtiques i amb el suposat destí
que et dona un simple nombre. Aquestes persones
opinen que els éssers humans decideixen el seu
propi destí, i no són esclaus d’un número.
I tu, què n’opines de la numerologia?

Com calcular el nostre número?
Per esbrinar el nostre número tenim que sumar els
números de la nostre data de naixement i si
obtenim un número superior al 9, simplificar fins
obtenir un número entre el 1 i el 9.
Per ejemple, si una persona va néixer el 12-7-1966
hauria de sumar tots els nombres:
1 + 2 + 7 + 1 + 9 + 6 + 6 = 32
simplificant:
3+2=5
El número de la persona nascuda el 12 del 7 de
1966 seria el 5.

