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Numerologia sufletului, o numerologie sacră pe care 
îmi doresc să o abordez în această lucrare din punct de 
vedere ezoteric, deoarece studiază semnificaţia 
simbolică şi vibraţională a numerelor, ne oferă un 
instrument foarte valoros pentru a cunoaşte realitatea 
din spatele a ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber. 

Numerologia Akara se bazează pe vibrațiile energetice 
ale numerelor ce stabilesc legătura dintre timp, spațiu și 
viață. Fiecare număr are propria sa vibrație astfel încât, 
putem spune că vorbim despre materie ce vibrează la o 
frecvență superioară frecvenței luminii. Practic, 
numerologia luminii este un studiu al energiei conținute 
în numere. 

”Este cel mai vechi sistem cunoscut umanității, cel mai 
sacru dar și cel mai precis. Prin intermediul său învățați 
să schimbați destinul oamenilor” ~ Yogi Bhajan 

În limba sanscrită cuvântul Akara definește un Cerc. 
Privit mai profund, Akara reprezintă Cercul Luminii, 
Cercul Infinitului, Cel ce conține întregul Universul în 
El însuși, Totul în tot.  

Este un simbol al spiritului dar în același timp al 
luminii infinite ce conține însăși esența spirituală a 
Universului. Prin intermediul acestui Cerc s-a transmis 
întreaga cunoașterea a acestui sistem numerologic până 
în zilele noastre.  
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Numerologia Akara este o metodă a modificării stării 
de conștiință și o cale spre iluminarea ce își are 
rădăcinile în învățăturile antice ale celor 10 Maeștri 
Iluminați ai tradiție Sikh, descendenți direcți ai 
învățurilor divine către umanitate. 

Prin intermediul Conștiinței Universale, Spiritul divin a 
fost transmis de la un Maestru la următorul, la fel ca 
lumina unei lumânări ce aprinde o alta, fără ca să scadă 
în intensitate.  

În mod similar, în acest proces un învățător spiritual și 
elevul său devin unul și, astfel, cercul conștiinței se 
închide. Aceasta este Akara. 

Numerologia Akara se poate întâlni sub multe alte 
denumiri, spre exemplu: numerologia corpurilor 
energetice, numerologia luminii, numerologia tantrică, 
numerologia vedică, numerologia din Kundalini Yoga 
sau Codul Binecuvântat al Destinului. Toate acestea 
sunt sinonime ce au la bază sistemul transmis în SUA 
de Yogi Bhajan, la începutul anilor 1990. 

Din punctul meu de vedere îmi place să o numesc 
Numerologia Sufletului, deoarece ne arată esența 
noastră primordială ca și Suflete, modul în care venim 
în contact cu noi înșine, cum ne putem înțelege pentru a 
ne vindeca, dar și cum putem evolua din punct de 
vedere spiritual. Abia atunci vom putea redeveni ființa 
de lumină ce suntem cu adevărat!  
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Iar numerologia sufletului reprezintă o modalitate 
subtilă, eficientă, precisă și rapidă pentru a ne cunoaște 
ca și ființe umane care evoluează  pe calea vieţii, fiind 
perfect conștienți de cine suntem cu adevărat, 
oferindu-ne fiecăruia dintre noi cheia prin care să ne 
împlinim destinul personal. 
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II. Istoric
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"Informația este putere și această forţă poate să îți 
transforme conștiința și să își schimbe viața" ~ Yogi 
Bhajan 

Numerologia Akara sau Numerologia Conștiinței 
Universale a fost transmisă în secret de-a lungul 
timpului de la Maestru la discipol ca o stiință sacră a 
iluminării prin intermediul limbajului numerelor sacre 
universale.  

Abilitatea transmiterii conștiinței universale era 
conferită unui singur Mare Maestru sau Mahan Tanric 
ce cunoștea și păstra sistemul integral și își lua 
angajamentul să transmită întreaga sa cunoaștere unui 
singur și unic discipol.  

Profesorul lui Yogi Bhajan a fost Maestrul Ram Lal 
Singh din Amritsar, India. El  a fost unicul descendent 
al maeștrilor Sikh iar atunci când l-a văzut pe Yogi 
Bhajan a știut că și-a întâlnit discipolul ce va duce mai 
departe cunoașterea sa. Cu un devotament deosebit, 
Yogi Bhajan i-a pregătit și servit maestului său budincă 
de morcovi în fiecare zi înainte de începerea 
învățăturilor. După aproximativ trei luni, într-o bună zi, 
Ram Lal Singh i-a spus lui Yogi Bhajan: "Asta este, 
acum știi totul!" 
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Yogi Bhajan 

"Dacă nu-L puteți vedea pe Dumnezeu în toate, nu Îl 
puteți vedea pe Dumnezeu deloc." 
Pe numele său Harbhajan Singh Puri, s-a născut la 26 
august 1929, în familia unui medic, într-o parte a Indiei 
care a devenit ulterior Pakistan, în 1948.  

La frageda vârstă de opt ani, a început studiul Yoga cu 
un profesor iluminat, Sant Hazara Singh, care l-a 
declarat ca fiind Maestru Kundalini Yoga, la doar 
șaisprezece ani și jumătate. 

În timpul turbulențelor din 1947 ce au avut loc între 
India și Pakistan, la vârsta de 18 ani, el a condus 7000 
de oameni din satul său, Lahore - astăzi parte a 
Pakistanului - peste 500 de kilometri, pe jos, ajungând 
în siguranță în New Delhi. Yogi Bhajan şi-a continuat 
studiile la Universitatea din Punjab, unde a excelat în 
dezbateri și a fost un sportiv deosebit, practicând atât 
hochei cât și fotbal. 
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După ce a obținut diploma în economie, și-a început 
serviciul guvernamental  în departamentul de venituri 
interne al Indiei. La scurt timp şi-a schimbat locul de 
muncă, devenind șef al Serviciului Vamal de la 
Aeroportul Internațional Palam (astăzi Aeroportul 
Indira Gandhi din New Delhi). 

În 1952 s-a căsătorit cu Inderjit Kaur având trei copii, 
doi fii, Ranbir Singh și Kulbir Singh și o fiică, Kamaljit 
Kaur.  

În luna septembrie a anului 1968, a plecat în Canada 
pentru a preda yoga la Universitatea din Toronto, cu o 
scrisoare de recomandare de la Sir James George, 
Înaltul Comisar Canadian din New Delhi, care fusese 
studentul său.  

După două luni a zburat în Statele Unite pentru o scurtă 
vizită, într-un weekend. Sosind în Los Angeles, Yogi 
Bhajan a întâlnit o serie de tineri hippy și a observat 
imediat că experiența conștiinței superioare pe care 
aceştia încercaseră să o obțină prin droguri ar putea fi 
realizată practicând Kundalini Yoga. 

Ruperea tradiției vechi de secole a secretului din jurul 
puternicei științei a  Kundalini Yoga, s-a produs când a 
început să predea public, anunțând că a venit în 
Occident "pentru a crea profesori, nu pentru a câștiga 
studenți". 
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Yogi Bhajan nu a vorbit mult timp despre știința secretă 
a numerelor pe care o primise de la Maestrul său Ram 
Lal Singh. Celor ce erau dedicați practicii Kundalini 
Yoga le solicita data de naștere și, pe baza unor calcule 
complexe, le oferea numele spiritual pe care trebuiau să 
îl poarte.  

În cadrul cursurilor de Kundalini Yoga făcea, deseori, 
referire la corpurile subtile, pentru a înțelege 
mecanismul prin care omul și Universul devin un 
singur tot, un întreg în sine. Aceste învățături despre 
știința corpurilor subtile de lumină stau la baza 
numerologiei Akara.  

La solicitările elevilor săi avansați în practica 
Kundalini, a început să ofere informații despre 
numerologia corpurilor de lumină. Învățăturile sale nu 
erau predate în mod organizat, ca în cadrul unui 
seminar, ci erau împărtășite doar atunci când Yogi 
Bhajan era îndrumat să facă aceasta.  

Astfel că ele s-au întins pe parcursul mai multor ani de 
studiu. Nici un material scris nu a fost lăsat studenților 
săi, aceștia fiind obligați fie să își noteze, fie să 
memoreze integral tot ceea ce primeau. Din aceste 
informații a apărut sistemul de bază Akara, cel care 
folosește primele cinci numere oferite de data nașterii.  
Yogi Bhajan și-a părăsit corpul fizic în 6 octombrie 
2004, la domiciliul său din Espanola, New Mexico, 
fiind înconjurat de familie și prietenii săi. 
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”Primele șapte corpuri se corelează cu chakrele; astfel 
corpurile devin expresii energetice a fiecărei chakre. 
Potrivit cu modelele de conștiință străvechi  primele 
șase chakre sunt electrice în natură. Acestea creează un 
curent ce poate fi observat în fluxul energetic al 
meridianelor. Corpurile șapte, opt, nouă și zece sunt 
electromagnetice în natură. Acest câmp electromagnetic 
este creat de fluxul electric a primelor șase chakre. El 
formează un scut protector pentru sistemul electric al 
corpului.” ~ Yogi Bhajan 

“Dacă înțelegi că ești Zece Corpuri, și esti conștient de 
aceste Zece Corpuri, și le păstrezi în echilibru, întregul 
univers va fi în echilibru cu tine.” ~ Yogi Bhajan 
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