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555
Nie tak dawno, 6 lutego 2020, święciliśmy pięćsetny 

numer naszego znakomitego tygodnika. Jako krakowianie, 
lubujący się w jubileuszach, z pewnym smutkiem konsta-
towaliśmy wówczas, że następna okrągła liczba warta ju-
bileuszu to dopiero 1000.

Krótki rachunek wskazuje, że numer tysięczny ukaże się 
dopiero za 12 lat. Chociaż nie mamy wątpliwości, że PAUza 
doczeka tego momentu w dobrym zdrowiu, to jednak nam, 
śmiertelnikom, wydaje się to okres nieco długi. Toteż za-
częliśmy gorączkowo poszukiwać idei, która pozwoliłaby 
kolejne jubileusze przyspieszyć na tyle, aby mogło się nimi 
jeszcze nacieszyć obecne pokolenie redaktorów i współ-
pracowników PAUzy.

Potrzeba, jak wiadomo, jest matką wynalazków, toteż 
szybko Pani Monika Mentel, która co tydzień składając 
PAUzę, aktywnie uczestniczy też w jej redagowaniu, zna-
lazła informację o liczbach ANIELSKICH. Są to liczby, 
które składają się z tych samych cyfr. Sądzimy, że PAUza, 
chociaż zapewne nie ma duszy anielskiej (jeżeli już, to 
najpewniej uwięzioną w czerepie rubasznym), może jednak 
bez podejrzeń o nieskromność sięgnąć do symboliki liczb 
anielskich i wielka szkoda, że uświadomiliśmy to sobie do-
piero teraz. Ale lepiej późno niż wcale i dlatego właśnie 
celebrujemy dzisiaj numer złożony z samych piątek. Oka-
zuje się, że to niezwykle ważna liczba, w dodatku zwiastuje 
same pozytywne wydarzenia. Mędrzec GOOGLE mówi: 

555 pojawia się zawsze, kiedy stajesz w obliczu zmian 
życiowych, ważnych wyborów, lekcji życiowych, rozwoju 

osobistego, problemów dotyczących zdrowia i ogólnego sa-
mopoczucia.

555 to wezwanie do działania. Anioły mówią: teraz jest 
twój czas, teraz jest ten moment, na który czekałeś. Zrób to 
teraz! Zacznij od jednego kroku, a za nim zrób następny. Anioły 
cię wspierają, Wszechświat cię wspiera. Nawet jeżeli teraz jest 
trudno i masz pod górkę, wszystko z czasem się ułoży. Zoba-
czysz wreszcie i poczujesz, jak to jest działać w zgodzie z samą 
sobą. Przestań się martwić i rusz z miejsca. Odpuść wszystko 
to, co ci nie służy: pracę, związek, nałóg, negatywne myślenie, 
zamartwianie się! Zrób miejsce na nowe.

Czeka na ciebie coś wspaniałego. Podejmij ryzyko. Masz 
w sobie moc i wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces.

555 to zapowiedź zmian – pozytywnych zmian. Nawet 
jeżeli teraz nic na to nie wskazuje, wkrótce zobaczysz, od-
kryjesz głębsze znaczenie w tym, co się dzieje w twoim życiu  
i do czego cię to prowadzi. Ufaj i nie przestawaj spodziewać się 
wszystkiego, co najlepsze. Wypełniaj swoją głowę tylko pozy-
tywnymi myślami.

555 to wyraźna zachęta do tego, żeby oczyścić umysł  
z negatywnych myśli, emocji, a ciało z negatywnych energii. 
Proś codziennie Archanioła Michała, żeby cię oczyszczał.

Nie wiemy jeszcze, jakie zmiany czekają PAUzę, 
ale jesteśmy zmobilizowani, bo widać, że przyszłość ry-
suje się zachęcająco. Zwłaszcza dzisiaj, w ponurym pan-
demicznym czasie, dobrze jest wiedzieć, że anioły nam 
sprzyjają. 
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