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El 2014 segons 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 amargar missatges

reveladors. Va néixer amb Pitàgores i va aplicar-se

als  textos  sagrats,  buscant  màgia  a  les  paraules

divines.  A  partir  de  la  Il·lustració  va  passar

considerar-se majoritàriament com a superstició o

pseudociència.  

 

Com serà el 2014 segons la numerologia? 

Si sumem les quatre xifres de l'any 2014 el resultat

ens  dóna  el  número  7:   2+0+1+4 =  7. Durant  el

2014,  segons  la  numerologia,  transitarem per un

any universal regit pel número 7. El 7 és un número

màgic,  místic,  mitjançant  el  qual  s'organitza  la

creació:  disposem de 7 notes musicals, 7 xacres

principals, 7 dies de la setmana, 7 colors de  l'arc

de Sant Martí ... un  nombre màgic que ens guiarà

al  llarg  dels  12   mesos  d'una  manera  molt

particular. 

El 7 condicionarà el bo, el dolent i ens dirà el que

hem de tenir en compte en l'amor, en la salut i els

diners.  El  7  és  un  nombre  introvertit  que  ens

condueix a connectar-nos amb el nostre interior, a

ser més reflexius, místics i estudiosos, en conjunt

serà  un  any  de  creixement  personal  i  de

perfeccionament. Serà  un any de replantejament

de  les  nostres  creences,  ideal  per  a  estudiar  i

especialitzar-se  o  bé  animar-se  a  ensenyar  i

compartir el que s'ha après. 

 

El  7  és  un  número  que  ens  permet    créixer,

evolucionar en l'aspecte espiritual   i  mental. Des

del punt de vista global, tindran protagonisme els

assumptes referits a  l'espiritualitat, la religió , la

psicologia, la ciència, la investigació i  l'educació.

L'any  que  s'inicia,  servirà  per  enllaçar  la  ciència

amb l'espiritualitat, per conrear la saviesa,  que no

s'aconsegueix  només  acumulant  coneixement  i

estudi,  sinó  també   desenvolupant  la  nostra

connexió amb la nostra part espiritual, serà l'any

dels  descobriments  científics  que  confirmaran

teories espirituals també es qüestionarà l'educació i

la religió i es gestaran nous canvis estructurals.

I la part negativa?

Durant  aquest  any  cal  evitar  aïllar-se,

desconnectar-se  de  la  realitat,  tornar-se  massa

fred, perfeccionista o excloent. Cal no perdre's en

el  deliri  místic  ni  en  l'excessiu  treball  mental  o

intel·lectual. La idea és posar la ment al servei de

l'esperit i no que la ment o l'excés d'informació ens

impedeixi conduir-nos intuïtivament. Les relacions

personals seran més per afinitat mental o connexió

espiritual que per afinitat física o emocional.

 


