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Предговор
Като журналистка в областта на медицината 

винаги съм готова да науча нещо за новите раз-
работки в областта на алтернативните методи на 
лечение. Защото лечебното изкуство се развива и 
променя в същите мащаби, в които се разширява 
съзнанието на човечеството.

Така през 2010 г. в специализирана статия за 
лечители, публикувана в сп. Comed, се натъкнах 
на интересна нова по произход, но иначе, съвсем 
древна лечебна практика, базираща се на числа-
та, която чрез познанията на квантовата физика 
днес се проявява в напълно нова светлина. Вече се 
беше случило – тази нова стара тема не ме остави 
на спокойствие. Запознах се с метода, допълних го 
със собствените си познания по Нова Хомеопатия и 
давайки ѝ името „Лечение с числа“, изградих мост 
през разнообразните възможности за приложение. 
Засега толкова: те излизат далече извън класиче-
ската нумерология. „Лечение с числа“ започва с 
мистиката на числата и стига до духовната систе-
ма за кодиране. 

Методът се основава на знанията на модер-
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ната квантова физика и обединява различни ле-
чебни методи, както и технологии на съзнанието. 
Той функционира подобно на Новата хомеопатия, 
обикновен е като нея и се комбинира добре с прак-
тически тестови методи от най-различните сензи-
тивни процеси.

“Лесни за употреба, ефикасни и в същото време 
без странични въздействия“ – така гласи рецепта-
та, когато даден комплексен лечебен метод намери 
голям отклик сред пациентите. Това със сигурност 
е и ключът за впечатляващия успех на поредица-
та „Лечение със символи“, която издадох заедно с 
моята колежка Розвита Старк. Поредицата въвеж-
да в теорията и практиката на Новата хомеопатия: 
лечебен метод, при който човек сам поема отговор-
ността за здравето си. Методът е безплатен и може 
да бъде прилаган навсякъде и по всяко време – ат-
рибути, които се отнасят и за използването на ви-
брациите на числата.

“Лечение с числа“ може да бъде описана и като 
система за самолечение, намираща се между Кьор-
блер и радиониката. Тук не се прилагат щрих ко-
дове или символи, а числа респ. редици от числа, 
като тези на известния руски лечител Григори 
Грабовой.

С тази книга искам да отворя вратата, водеща до 
очарователния свят на числата. Много практичес-
ки примери показват как да се използва „Лечение с 
числа“: необходима е силата на Вашите мисли, къс 
хартия и молив. Едва ли може да бъде по-лесно!

Петра Ноймайер,
Дорфен, октомври 2011
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Увод

“Математиката е азбуката, 
с която Бог е написал света.“
Галилео Галилей (1564 до 1642)

Заедно с чисто природонаучната функция, на 
числата и в днешно време се приписва известна 
„метафизика“: играем тото със специални числа, 
вярваме в щастливи числа, а в някои числа упо-
рито се е загнездило суеверието – спомнете си за 
„петък 13-ти“. От фън шуй знаем колко важни са 
номерата на нашия дом или автомобил, а през жи-
вота ни непрекъснато се сблъскваме с „особени“ 
комбинации от числа като 007, 4711 или 08/15.

Но как се стига до това, че още от древността, 
на числата се приписват такива специфични свой-
ства? Както символите – които съдържат компре-
сирани/сбити информации – и числата не са нищо 
друго, освен носители на определени информации, 
на вибрации: с тяхна помощ вибрациите, дошли от 
универсалната хармония, могат да бъдат приведе-
ни отново в „нормално състояние“. Освен това при 
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заниманията с числа можем да стигнем до големи 
прозрения за собствения си живот.

В тази книга искам да Ви покажа как лечебни-
те числа лесно могат да се използват за предаване 
на помощни импулси на информационната систе-
ма на човек или животно: защото енергията и ин-
формацията оказват влияние върху физиологията 
и биохимията на всички системи в тялото. Тази те-
ория се основава на новия мироглед на общата ме-
дицина и се представлява от известния американ-
ски биолог Брус Липтън. Според нея, съдбата ни 
не се определя от гените, те не са господар на бо-
лестта или здравето. Над 60 билиона клетки рабо-
тят постоянно в информационната система човек. 
Всички процеси в тялото, като например структу-
рата и функцията на органите, разпределението 
на хормоните и много други, се управляват чрез 
пренасяне на информация. Ако предаването на 
информация бъде нарушено, т.е. излезе от първич-
ното състояние на естественото си равновесие, то 
тогава говорим за заболяване. Не е ли най-естест-
вено, чрез подаване на съответната информация 
така да се хармонизира живата система, че меха-
низмите за саморегулиране да започнат да рабо-
тят отново оптимално и да настъпи излекуване?

В първата част „За смисъла и скритото значе-
ние на числата“ бих искала първо да Ви запозная с 
очарователния свят на числата. Ще научите инте-
ресни неща за значението и историята на числата 
– дори и творческия процес може да бъде обяснен 
с числа.
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Във втората част на книгата ще Ви представя 
различните лечебни системи, които се основават 
на лечение с вибрациите на числата. Вероятно 
най-известни са числовите кодове на руския лечи-
тел Григори Грабовой. В приложението ще открие-
те списък със 100 важни лечебни числа за болести 
от А до Я и за други основни теми, които съм под-
брала за Вас.

Освен руските числови кодове, във втората част 
бих искала да Ви представя още няколко интерес-
ни практики и лечебни числа от целия свят.

В третата част „Практически възможности за 
използване на числови редици“ на базата на прак-
тически примери, ще научите как да използвате 
лечебните вибрации на числата за здраве и добро 
физическо и душевно състояние. С помощта на те-
стов списък (приложение) лесно можете да откри-
ете кой метод е най-подходящ за Вас. Друг списък 
ще Ви помогне да изпробвате личните си лечебни 
числа.

Разбира се, не бих искала да възхвалявам да-
ден числов ред като единственият действащ лече-
бен импулс – особено при тежки или хронични за-
болявания. Комбинирайте лечебните числа с дру-
ги терапии, допълвайте ги с лечебните вибрации 
от света на числата и по този начин подпомагайте 
лечението и възстановяването на тялото. 
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Многобройните случаи нагледно показват, че 
числовият код се интегрира много добре с други 
терапевтични системи в една обща лечебна кон-
цепция – лечебните постижения са впечатляващи.

Експериментирайте с различните методи, вдъх-
новявайте се от многобройните упражнения в тази 
книга и научете как с помощта на числовия код 
можете отново да приведете вибрациите според 
„правилната дължина на вълната“!
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Лекуване с информации

“Няма нищо по-силно от идея, 
чието време е дошло.“

Виктор Юго (1802 до 1885)

Първо отново искам да се върна към Новата 
хомеопатия, защото нейният начин на действие 
обяснява пар екселанс защо може да се лекува с 
информации. „Вибрационните полета са тези, ко-
ито управляват материята и целия живот“, това е 
изказване на английския биохимик Рупърт Шел-
дрейк. През 1981 г. той първи подкрепя тази теза 
с теорията си за морфичните полета (поле, което 
чрез информации управлява и изгражда матери-
ята и организираните форми на живот). За това 
има много примери в растителния и животинския 
свят. Ако преди време се говореше за „седмото чув-
ство“, то днес става въпрос за морфични полета: от 
къде гората знае как да се държи като цял органи-
зъм Гора? От къде слепите термити биха могли да 
знаят как да построят и да организират живота в 
термитника? Или как става така, че при опасност 
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рибният пасаж сменя посоката само с едно светка-
вично и почти едновременно движение?

Така и Ерих Кьорблер, основател на Нова хо-
меопатия, стига до заключението, че човекът е ин-
формационна система и следователно би могъл да 
се лекува с информации. Опитният виенски елек-
тротехник изследва до своята смърт през 1994 г. 
действието и възможностите за използване на ге-
ометричните знаци, преди всичко на обикновени 
тирета и комбинации от тирета. Лечението с числа 
и числови кодове функционира подобно на Новата 
хомеопатия, при която се използват лечебни зна-
ци. Числата и числовите кодове не са нищо друго 
освен същински „пакети от трептения“. Когато се 
занимаваме с определени числа, нашият органи-
зъм изпитва определена честота. Числата прите-
жават не само чисто числена стойност, но и специ-
фично качество, информация, „числова вибрация“. 
Ако им позволим да „модулират“ тази лечебна ви-
брация върху нашата система – като се отворим 
за определени числови кодове, като ги визуализи-
раме и използваме много други методи и духовни 
технологии, тогава бихме могли да се възползваме 
от нейната положителна вибрация: ако информа-
цията се промени, то и формата се променя. Така 
дори явни заболявания могат отново да се „демате-
риализират“ с помощта на вярната информация. В 
традиционната медицина в такива случаи говорят 
за „самоизлекуване“. 
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Епигенетика – 
как мислите управляват здравето 
Днес, в епохата на квантовата физика, 

информационната медицина е по-актуална 
от когато и да било друг път. За разлика от 
традиционната медицина, която изхожда от 
това, че цялата Вселена е изградена от „ма-
терия“ и затова лекува човешките болести с 
материални неща като химия, квантовата 
физика знае още от 30-те години на мина-
лия век (1930), че Вселената не се състои от 
материя, а от енергия. Резултатите от различ-
ните клонове на квантовата физика показват 
все по-ясно, че строежът и организацията на 
материята се управляват от информациите 
(вибрациите). Така например новият клон на 
науката епигенетика подкрепя теориите на 
информационната медицина: и нашата ДНК 
функционира като антена: предава и приема 
вибрации. Нашите почти 60 билиона клетки 
общуват не само помежду си, но са в непре-
късната комуникация с външния свят.

Епигенетиката разбива и мита, че за всичко 
са виновни гените. Тя ни подтиква да изживеем 
живота си в една съвсем нова свобода и да 
разберем, че сами държим в ръцете си кор-
милото на нашия живот.

Информацията е езикът, който създава и орга-
низира материята, езикът на Вселената. Ако се на-
учим да я разбираме и да ѝ говорим, ще вибрираме 
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в съзвучие с космическия ред, в пространството, в 
което може да се осъществи лечението. Използвай-
те тези възможности от информационната медици-
на за щастлив живот, за самолечение и за възста-
новяване.

Така водещият учен на епигенетиката, 
американският клетъчен биолог Брус Липтън 
доказва, че с помощта на нашата мисъл ние 
можем да променим дори гените. Генът не е 
нищо друго, освен индиго, инструкция за ор-
ганизма как да бъде изграден един протеин. 
Чрез нашата мисъл и влиянието на околната 
среда могат да бъдат създадени/произве-
дени до 30 000 различни варианта на един 
протеин. Следователно ние не сме жертва на 
нашите гени – както иска да ни внуши тради-
ционната медицина , а сме в състояние сами 
да влияем на здравето си, използвайки пра-
вилните информации, радостни и жизнеутвър-
ждаващи мисли и ценностни системи. По този 
начин може да бъде променена дори фор-
мата на един протеин.

Брус Липтън разпространява тезите си още 
през 1985 г., но вероятно едва сега е настъ-
пило времето за новаторското познание, че 
мислите (информациите), а не гените, са тези, 
които управляват нашето здраве. Можете да 
си го представите така: всяка мисъл съдър-
жа определено количество информация. Тя е 
като голям оркестър от вибрации. 
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Бъдете от сега нататък диригентът на този 
оркестър. Решете сами: трябва ли всеки музи-
кант да свири това, което харесва, дори и ако 
това доведе до пълен хаос, причиняващ стрес? 
Или бихте искали сами да изберете нотите на 
музикалното произведение, за да може цели-
ят оркестър за изсвири любимата Ви песен в 
запленяваща хармония? Песента, която ще Ви 
разтърси до най-дълбоко клетъчно ниво и ще 
повиши енергетичното Ви трептене?





ЧАСТ І

ЗА СМИСЪЛА
И СКРИТОТО ЗНАЧЕНИЕ 

НА ЧИСЛАТА

“Както в деня, който те е дарил на света,
слънцето е поздравявало планетите,

така и ти се явяваш и продължаваш нататък
по закона, по който си дошъл.

Ти си такъв, какъвто си
и от себе си не можеш да избягаш,

казали са го и Сибилите, и пророците,
няма време и няма власт, които да раздробят
готовата форма, щом тя живее и се развива.“

Йохан Волфганг фон Гьоте 
(1749 до 1832)
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Въведение
Случва ли Ви се понякога в съзнанието Ви 

просто да изплуват някакви числа? Сблъсквате ли 
се в живота си постоянно с определени числа? Или 
имате любимо число и такова, което свързвате със 
суеверия?

От началото на нашия живот сме свързани тяс-
но с числата. Родителите са ни дали име – от Вселе-
ната сме получили датата на раждане. Без числа 
животът, който водим, би бил напълно немислим: 
връзката с нас става посредством много телефон-
ни номера, гарантираме за нашите плащания с 
номерата на кредитните карти, регистрирани сме 
под определени номера като клиенти на фирми, 
при застрахователните дружества и в данъчната 
служба; отдавна вече е немислимо да се откажем 
от компютъра, работещ на базата на числа, и от 
интернет с нашия цифров ІР-адрес. Дори и храни-
телните продукти имат числов код!

Тъй като още от нашето раждане непрекъснато 
се сблъскваме с числа, никак не е чудно, че пове-
чето от нас имат силна връзка с цифровите изо-
бражения. Разбрах, че при много хора лечението 



22

с числа се натъква спонтанно на голямо възхище-
ние и отклик. 

Числата имат свойства и качества, които не се 
ограничават само до чистата числена стойност. И 
в нумерологията, мистиката на числата, се вярва, 
че числата имат по-дълбоко значение. За гръцкия 
философ Питагор (570 до 510 г. пр. Хр.) числата са 
били „същността на всички предмети“, а мистика-
та на числата играе важна роля при всички вели-
ки култури: независимо от това, дали става въпрос 
за Библията или за Корана, за еврейската Кабала, 
за древните египтяни, вавилонци или маи – с по-
мощта на мистиката на числата във всички светов-
ни култури и през всички епохи човек се е стремял 
да направи кодираната информация по-достъпна 
или да кодира тайни, да предсказва събития и да 
предотвратява и лекува болести. 

Използването на числа за целите на доброто 
физическо и духовно състояние и за лечение не е 
откритие на нашето време, а се практикува откак-
то човечеството смята с числа. И между модерните 
алтернативни лечебни методи отдавна има таки-
ва, които работят на базата на редици от числа, 
като радиониката, особен вид информационна ме-
дицина.

Много изумителни игри с числа доказват с на-
гледни примери, че в математиката не става въ-
прос само за събиране и изваждане и че тя не е 
проста „случайност“. За да Ви убедя още от самото 
начало в магията на числата, бих искала да Ви по-
каня да разгледате няколко впечатляващи редици 
от числа:
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1 х 1 = 1
11 х 11 = 121

111 х 111 = 12321
1111 х 1111 = 1234321

11111 х 11111 = 123454321
111111 х 111111 = 12345654321

1111111 х 1111111 = 1234567654321
11111111 х 11111111 = 123456787654321

111111111 х 111111111 = 12345678987654321

1 х 9 + 2 = 11
12 х 9 + 3 = 111

123 х 9 + 4 = 1111
1234 х 9 + 5 = 11111

12345 х 9 + 6 = 111111
123456 х 9 + 7 = 1111111

1234567 х 9 + 8 = 11111111
12345678 х 9 + 9 = 111111111

123456789 х 9 + 10 = 1111111111

9 х 9 + 7 = 88 
98 х 9 + 6 = 888

987 х 9 +5 = 8888
9876 х 9 + 4 = 88888

98765 х 9 + 3 = 888888
987654 х 9 + 2 = 8888888

9876543 х 9 + 1 = 88888888
98765432 х 9 + 0 = 888888888
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История 
на нумерологията

“Този, който се отвори за духовната 
действителност, 

ще бъде възнаграден богато от нея.“

Марсел Янко (1895 до 1984)

Нумерологията не се занимава с математика, 
а със същността на числата, които обясняват и 
тълкуват живота. Тя се нарежда до най-древните 
окултни науки на човечеството, чийто произход 
може да бъде проследен до маите 5000 г. пр. Хр. В 
древноисточните религии на числата също е при-
писвано мистично значение, напр. във Вавилон, 
Египет, Гърция и Китай. 

Днешната десетична система води началото си 
от Индия и се основава на примитивен метод за 
броене с петте пръста на всяка една ръка. Чове-
чеството извежда числата и тяхното значение от 
природата, например от лунните фази (седемднев-
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на седмица). Това обяснява защо нумерологията е 
тясно свързана с астрономията и астрологията.

Не можем обаче да говорим за единна нумеро-
логия, защото системите, като напр. нумерология-
та на еврейската Кабала, китайската нумерология, 
арабската нумерология и използваното в западни-
те културни кръгове тълкуване на дадено число, 
често се различават съществено една от друга.

Така например при китайците и японците чис-
лото 4 е фатално число, то, ако това е възможно, 
не се използва или замества. Суеверието стига до 
там, че дори автомобилният модел Алфа Ромео 164 
в Япония се предлага като Алфа Ромео 168. И об-
ратното — при китайците числото 8 е число на къс-
мета.

Западните народи смятат, че числото 13 носи 
нещастие. По тази причина в САЩ 13-ият етаж 
в небостъргачите, ако е възможно, се пропуска. 
Вместо това той обикновено се обозначава с 12А 
или 14. В болниците също липсва стая с номер 13, 
самолетите или палубите на корабите нямат 13-ти 
ред…

Дълго време нумерологията се приема като ок-
ултна наука и се предава само устно. Страхували 
са се, че може да попадне в неподходящи ръце и да 
бъде използвана за лоши цели. Много църковни 
отци и средновековни писатели използват в своите 
творби това тайно знание. И в Библията много па-
сажи от текста са съпроводени от тайнствени чис-
лови послания: да си припомним Светата Троица 
(Бог – Баща, Син и Свети Дух), за 8-те спасени чо-
века в Ноевия ковчег, за 12-те апостоли или за 40-
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те дни в пустинята.
Известният предсказател Нострадамус също е 

кодирал своите предсказания с числа. И досега екс-
пертите се затрудняват с тяхното разшифроване.

Най-общо в нумерологията се различава ки-
тайската система, използвана и при Фън Шуй, и 
западната система, която се позовава най-вече на 
учението на Питагор.


