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Zaczęto ich używać tysiące lat 

przed naszą erą. Są naturalne i 

pierwsze, dodatnie i ujemne, 

wymierne i niewymierne, 

algebraiczne i zespołowe... Mają

 swoją symbolikę. Numerologia 

przypisuje im treść i znaczenie. 

Liczby - ile o nich wiemy?
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Hanna Kozioł

LICZBA ZERO
Zero symbolizuje pustkę,
nieujawniony potencjał, wielkie
możliwości albo nicość, brak,
próżnię, otchłań niebytu. Zero
kojarzy się z okręgiem, więc z
pełnią, doskonałością,
nieskończonością...
Człowiek bezwartościowy -
"zupełne zero".
Zabytki klasy zerowej - cenne.

Hanna Kozioł

LICZBA
JEDEN
Uważana za liczbę
najdoskonalszą.
Wszystkie liczby od niej
pochodzą.
Jeden symbolizuje centrum
wszechświata, boskość,
duchową jedność, energię
słoneczną. Oznacza twórczość,
siłę, światło, umysł, początek,
energię męską.

Maja Cetnar

LICZBA DWA
Liczba złowieszcza.
Odnosi się do szpiegów,
policjantów, wysłanników.
Ważna. Człowiek ma dwie nogi,
ręce, parę oczu i dwoje uszu.
Dwa oznacza harmonię,
równowagę, kobiecość, intuicję,
wrażliwość, macierzyństwo,
bezpieczeństwo, troskę, prawdę,
kontrast - działanie
przeciwieństw oraz
umiarkowanie.

LICZBA TRZY
Liczba przynosząca szczęście.
Trzej muszkieterowie, trzy wróżki,
trzy zadania, do trzech razy
sztuka. Jest symbolem intuicji,
magii, sił twórczych, radości.
Oznacza duże zmiany, ruch,
szczęście, harmonijny rozwój,
sukcesy, dobrobyt, przekraczanie
granic, całość: początek, środek,
koniec. Odnosi się do sfery ducha
i sacrum (Trójca Święta: Bóg
Ojciec, Syn Boży, Duch Święty).

Maja Cetnar

LICZBA
CZTERY
Liczba cztery nader często
odnosi się do rzeczywistości:
Cztery strony świata.
Czterolistna koniczynka.
Spadać na cztery łapy.
Cztery pory roku. 
Cztery żywioły. Cztery to
symbol cnoty, wytrwałości,
cierpliwości, ciężkiej pracy.
Oznacza mocne fundamenty,
stabilność, całość, kompletność.
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Oliwia Korzonek

Oliwia Korzonek

LICZBA SZEŚĆ
Liczba szczęśliwa.
Symbol pokoju.
W sześć dni Bóg stworzył świat.
Harmonia, doskonałość, piękno,
twórczość, miłość, małżeństwo,
partnerstwo, więzi rodzinne,
ognisko domowe.

Kamila Giglok

LICZBA
SIEDEM
Liczba tajemnicza, magiczna.
Siódmy dzień to dzień
świąteczny.
Siedmiu braci śpiących, siedem
cudów świata. Z siedmiu kolorów
składa się tęcza. Siedem
symbolizuje boskość, świętość,
mistycyzm, doskonałość. Siedem
to suma trójki i czwórki (ducha i
materii), magia. 

Kamila Giglok

LICZBA
DZIEWIĘĆ
Liczba odtwarzająca się: 9*2=18
(1+8=9), 9*3=27 (2+7=9) itd.
Jako najwyższa z cyfr zawiera
w sobie energię wszystkich
pozostałych.
Dziewięć to potęga, spełnienie,
zakończenie cyklu, uwieńczenie
dzieła, sfera ciała i ducha,
kończenie procesów,
odrodzenie. 

LICZBA PIĘĆ
Liczba pięć symbolizuje
człowieczeństwo. Określa istotę
biologiczną. Pięć to ciekawość
świata, zmiany, nowości.
Pięć palców.
Pięć zmysłów.
Piąte koło u wozu.

LICZBA OSIEM
Symbol doskonałości,
nieskończoności.
Ósmy cud świata.
Wieczność, Alfa i Omega, moc,
regeneracja, oświecenie.
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Milena Skorupska

LICZBA
DZIESIĘĆ
Suma palców u rąk i nóg.
Suma pierwszych czterech
liczb.
Do dziesięciu liczymy, gdy
chcemy się uspokoić.
Dziesięć przykazań.
Dziesięć zasad.
Dziesięć symbolizuje
doskonałość, nowy początek,
całość, połączenie elementów.

Kinga Zaborowska Kinga Zaborowska

LICZBA
DWANAŚCIE
Dwanaście to ważna liczba,
wiąże się ze sferą ducha.
Rok ma dwanaście miesięcy.
Dwunastu apostołów.
Dwanaście potraw wigilijnych.
Dwanaście znaków zodiaku.
Dwanaście pokoleń Izraela.
Dwunastu bogów olimpijskich.
Symbol miłości, spokoju, łaski,
niewinności, skromności.

Maja Wolak

LICZBA
TRZYNAŚCIE
Symbol katastrofy.
Liczba pechowa, złowróżbna.
Symbol niepowodzeń i pecha.
W magii trzynaście demonów.
W hotelach unika się pokoju
numer trzynaście.
Marynarze niechętnie wypływają
w rejs numer trzynaście.

Internet

LICZBA
JEDENAŚCIE
Symbol nadmiaru, przesady,
nieporządku, grzechu.
Liczba mistrzowska.
Przekroczenie dziesięciu
przykazań - grzech.
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