
Historie čísel
a 

numerologie



StarovStarověěkk

potpotřřeba eba ččíísel v bsel v běžěžnnéém m žživotivotěě (obchod, (obchod, 
stavitelstvstavitelstvíí, m, měřěřeneníí ččasu, astrologieasu, astrologie……))
vývoj rvývoj růůzných zných ččííselných systselných systéémmůů
((ššedesedesáátkový, destkový, desíítkový)tkový)
rrůůznznéé jednotky mjednotky měřěřeneníí
kultury zkultury záápadu a východu se vyvpadu a východu se vyvííjejjejíí dost dost 
oddodděělenleněě



StarovStarověěk k –– Egypt I.Egypt I.

jedna z nejstarjedna z nejstaršíších civilizacch civilizacíí
velký vývoj matematiky a zejmvelký vývoj matematiky a zejmééna na 
geometrie (zemgeometrie (zeměěmměřěřictvictvíí) d) dííky ky 
kakažždorodoroččnníím zm zááplavplaváámm
vymvyměřěřovováánníí se stse stáávváá riturituáálem (narlem (narůůststáá
význam význam ččíísla v symbolicksla v symbolickéém významu)m významu)
ččíísla se vsla se vííce propojujce propojujíí s ns náábobožženstvenstvíímm



StarovStarověěk k –– Egypt II.Egypt II.

matematika v rukou knmatematika v rukou kněžěžíí, utajena p, utajena přřed ed 
svsvěětemtem
nejvnejvěěttšíší rozvoj stavitelstvrozvoj stavitelstvíí po r. 3000 ppo r. 3000 přř. Kr. Kr
r. 2600 r. 2600 –– postavena Cheopsova pyramida postavena Cheopsova pyramida 
(stavba je architektonicky velmi p(stavba je architektonicky velmi přřesnesněě
provedena, orientovprovedena, orientováána podle svna podle svěětových tových 
stran, dohady o významu rozmstran, dohady o významu rozměěrrůů a funkci a funkci 
stavby stavby -- pyramidologie)pyramidologie)



StarovStarověěk k –– ŽŽididéé I.I.

abeceda velmi abeceda velmi 
podobnpodobnáá ttéé nanašíší co do co do 
popoččtu ptu píísmensmen
snaha snaha ččííst ve Starst ve Staréém m 
zzáákonkoněě „„mezi mezi řřáádkydky““
objevuje se prvnobjevuje se prvníí
ččííslovslováánníí ppíísmensmen
vznik tzv. vznik tzv. „„kabalkabalyy““



StarovStarověěk k –– ŽŽididéé II.II.

kabalistikabalističčttíí mystici se zamystici se začčíínajnajíí zabývat zabývat 
„„gematrigematrií“í“ (tu pozd(tu pozděěji pji přřebebíírajrajíí ŘŘekovekovéé a a 
od nich dod nich dáále i kle i křřesesťťananéé))



StarovStarověěk k –– Pythagoras a pythagorejci I.Pythagoras a pythagorejci I.

Pythagoras Pythagoras -- 6. stol. p6. stol. přř. Kr.: . Kr.: 
Filosof pochFilosof pocháázejzejííccíí ze Samu,    ze Samu,    
nněějakou dobu jakou dobu žžil v Egyptil v Egyptěě
(studium matematiky a (studium matematiky a 
nnáábobožžensvensvíí), zajat v ), zajat v 
BabylBabylóónněě, zakladatel , zakladatel 
numerologie v pravnumerologie v pravéém slova m slova 
smyslusmyslu



StarovStarověěk k –– Pythagoras a pythagorejci II.Pythagoras a pythagorejci II.

PythagorejciPythagorejci –– Pythagorovi pPythagorovi přříívrvržženci a enci a 
žžáácici
objektem zobjektem záájmu kromjmu kroměě matematiky a matematiky a 
ččííselnselnéé symboliky je jesymboliky je ješšttěě hudba (zhudba (zááklad klad 
hudebnhudebníí harmonie)harmonie)
popoččáátek rozdtek rozděělenleníí na lichna licháá a suda sudáá ččíísla sla 
((„„mumužžskská“á“ a a „„žženskenská“á“))
zavedenzavedeníí pojmu pojmu „„dokonaldokonaléého ho ččííslasla““ (6, 28)(6, 28)



StarovStarověěk k –– Pythagoras a pythagorejci III.Pythagoras a pythagorejci III.

symbolem pythagorejcsymbolem pythagorejcůů je pentagram je pentagram 
(vznik pom(vznik poměěru zlatru zlatéého ho řřezu, zlatezu, zlatéého ho úúhlu)hlu)
posloupnost pposloupnost pěětitiúúhelnhelnííkkůů s kvocientem v s kvocientem v 
pompoměěru zlatru zlatéého ho řřezuezu



IslIsláám I.m I.

pokusy hledat v Korpokusy hledat v Koráánu nu ššifry stejným ifry stejným 
zpzpůůsobem jako kabalsobem jako kabalššttíí mysticimystici
významy významy ččíísel a zpsel a způůsoby výkladu od soby výkladu od 
Pythagora (povaPythagora (považžujujíí jej za proroka)jej za proroka)
19 and19 anděěllůů hlhlíídajdajííccíích pekloch peklo
„„Ve jmVe jméénu boha milosrdnnu boha milosrdnéého, slitovnho, slitovnééhoho““
(v ar. 19 p(v ar. 19 píísmen)smen)



IslIsláám II.m II.

kakažžddéé ze slov ze slov „„jmjméénono““, , „„bbůůhh““, , „„milosrdnýmilosrdný““
a a „„slitovnýslitovný““ se vyskytuje v pose vyskytuje v poččtu tu 
dděělitelnlitelnéém 19m 19
19 se vyskytuje i v po19 se vyskytuje i v poččtu stu súúrr



StStřředovedověěk I.k I.

ččííslslůům se pm se přřikliklááddáá velký nvelký náábobožženský enský 
význam (vznik význam (vznik „„teologie teologie ččííselsel““))
úúpadek matematiky a geometriepadek matematiky a geometrie
stanoveno stanoveno „„sedm svobodných umsedm svobodných uměěnní“í“
(trivium (trivium –– gramatika, rgramatika, réétorika, dialektika; torika, dialektika; 
kvadrivium kvadrivium –– aritmetika, geometrie, aritmetika, geometrie, 
astronomie, hudba)astronomie, hudba)





StStřředovedověěk II.k II.

upupřřesesňňuje se Pythagoruje se Pythagorůův význam v význam ččíísel tak, sel tak, 
jak je znjak je znááme dnesme dnes
za významnza významnáá ččíísla se povasla se považžujujíí 3, 7, 12 3, 7, 12 
((ččasto vidasto viděět na stavbt na stavbáách, v hudbch, v hudběě, v , v 
literatuliteratuřřee……))



NumerologieNumerologie

Co je numerologie?Co je numerologie?
�� zabývzabýváá se symbolikou se symbolikou ččííselsel
�� spspíšíše filosoficke filosofickáá discipldisciplíínana
�� slousloužžíí k lepk lepšíšímu poznanmu poznaníí charakteru charakteru 
ččlovlověěka a z ka a z ččáásti i jeho schopnoststi i jeho schopnostíí

�� NEZABÝVNEZABÝVÁÁ se pse přředpobedpobííddáánníím budoucnosti!m budoucnosti!



Numerologie Numerologie –– tabulkatabulka
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Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 11

rysy:rysy: moc, smoc, sííla, mula, mužžnost, nost, 
potence, vpotence, vůůdcovstvdcovstvíí
vznik: vznik: nerozlonerozložžitelnitelnáá
znaky:znaky: dominantndominantníí chovchováánníí, , 
jednotajednota
Slunce symbolizuje pohyb, Slunce symbolizuje pohyb, 
touhu, touhu, žžíízezeňň
sloveso:sloveso: být být -- existovatexistovat



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 22

rysy:rysy: jemnost, jemnost, žženskost, subtilnost, enskost, subtilnost, 
spoluprspoluprááce, mce, míírnostrnost
vznik:vznik: 1+2=3, tzn. dvojka chce být 1+2=3, tzn. dvojka chce být 
trojkou (trojkou (žžena je dokonalena je dokonaláá aažž po po 
narozennarozeníí ddííttěěte)te)
znaky:znaky: dvojznadvojznaččnost, knost, křřehkehkáá osobnostosobnost
sloveso: sloveso: ccíítittit



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 33

rysy:rysy: kreativita, pkreativita, přředstavivost, edstavivost, 
dděětstvtstvíí, nad, nadššeneníí, sl, sláávava
vznik:vznik: 1+2+3=6, rodina (rodina 1+2+3=6, rodina (rodina 
formuje osobnost formuje osobnost ččlovlověěka)ka)
znaky: znaky: harmonie mezi 1 a 2, harmonie mezi 1 a 2, 
ččistota, zvistota, zvíídavost, komunikadavost, komunikaččnníí
schopnostischopnosti
sloveso: sloveso: vytvvytváářřetet



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 44

rysy:rysy: stabilita, logický dstabilita, logický důůsledek, sledek, 
prprááce, trpce, trpěělivost, organizacelivost, organizace
vznik:vznik: 1+2+3+4=10, sta1+2+3+4=10, staččíí jjíí
dosdosááhnout nejblihnout nejbližžšíšího vrcholuho vrcholu
znaky: znaky: nepnepřříílilišš ctictiáádostivdostiváá, sklon k , sklon k 
prprááci a zci a záávazkvazkůům, zm, záákonkonůům, m, 
miluje tradicemiluje tradice
trojltrojlíístek je symbol kastek je symbol kažždodenostidodenosti
sloveso: sloveso: dděělatlat



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 55

rysy: rysy: pohyblivost, zmpohyblivost, změěny, zvny, zvěědavost, davost, 
zzáábava, spolebava, společčnostnost
vznik:vznik: 1+2+3+4+5=15 (1+5=6), 1+2+3+4+5=15 (1+5=6), 
ppěětka se svým protiklademtka se svým protikladem
znaky: znaky: potpotřřeba rozkoeba rozkošše, ignorace e, ignorace 
pravidel, netrppravidel, netrpěělivost, nestabilita, livost, nestabilita, 
mlmlááddíí, smysl pro zm, smysl pro změěnyny
ččtytyřřllíístek je neobvyklýstek je neobvyklý
sloveso: msloveso: měěnitnit



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 66

rysy: rysy: harmonie, rodina, romantika, harmonie, rodina, romantika, 
diplomaciediplomacie
vznik:vznik: 1+2+3+4+5+6=21, chce 1+2+3+4+5+6=21, chce 
zzíískat moudrost a jednotyskat moudrost a jednoty
znaky: znaky: mměěkkččíí trojka, jemnost, trojka, jemnost, 
estetika, estetika, ččlovlověěk, který nikdy k, který nikdy 
nezapomnezapomíínnáá, m, míírr
sloveso: sloveso: harmonizovatharmonizovat



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 77

rysy: rysy: filosofie, studium, filosofie, studium, 
spiritualita, vspiritualita, věědděěnníí
vznik:vznik: 1+2+3+4+5+6+7=28, 1+2+3+4+5+6+7=28, 
perfekcionistickperfekcionistickáá (dokonal(dokonaléé
ččííslo)slo)
znaky: znaky: proproššla vla vššemi etapami, emi etapami, 
intenzivnintenzivníí vnitvnitřříí žživot, ivot, 
brilantnost, dubrilantnost, dušševnevníí ststáářříí
sloveso: sloveso: mysletmyslet



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 88

rysy: rysy: hmota, materialismus, hmota, materialismus, 
hospodhospodáářřstvstvíí
vznik:vznik: 1+2+3+4+5+6+7+8=36, 1+2+3+4+5+6+7+8=36, 
na povrchu materialistickna povrchu materialistickáá, uvnit, uvnitřř
chce být devchce být devíítkoutkou
znaky: znaky: zzáákon, spravedlnost, kon, spravedlnost, 
nejistota, odmnejistota, odměěna, pna, přřemýemýššlivostlivost
sloveso: sloveso: mmíít t -- vlastnitvlastnit



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 99

rysy: rysy: univerzuniverzáálnost, dlnost, dáálka, lka, 
komunikace, pragmatismuskomunikace, pragmatismus
vznik:vznik: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 
(4+5=9, n(4+5=9, náávrat k sobvrat k soběě))
znaky: znaky: zzáákon, sjednocenkon, sjednoceníí konce a konce a 
zazaččáátku, energietku, energie
sloveso: sloveso: jjíítt



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 1111

mistrovskmistrovskéé ččííslo excesu, rovnovslo excesu, rovnovááha ha 
polaritpolarit
ččííslo svobodyslo svobody
hybridhybrid
sloveso: sloveso: odvodváážžit seit se



Numerologie Numerologie –– Symbolika Symbolika 2222

mistrovskmistrovskéé ččííslo logikyslo logiky
zdvojenzdvojeníí dvojkydvojky
slabslabšíší ččtytyřřkaka
výraznvýrazněě žženskenskáá
extrextréémnmníí cestycesty
sloveso: sloveso: ččinitinit



Numerologický obrazNumerologický obraz

numerogramnumerogram
numericknumerickáá mmřříížžkaka



Numerogram I.Numerogram I.

nnáám vývojovm vývojověě blibližžšíší (anticko(anticko--islisláámský mský 
zzááklad)klad)
poskytuje obraz o chovposkytuje obraz o chováánníí ččlovlověěka v ka v 
rrůůzných siutaczných siutacííchch



Numerogram II.Numerogram II.

HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)
8   5   5   9  7     2   3  5  4   98   5   5   9  7     2   3  5  4   9

ezoterickezoterickéé čč.: 5.: 5++7+7+55+9+9==2525//77
ezoterickezoterickáá výzva: 9výzva: 9--4=54=5
exoterickexoterickéé čč.: 8+5+9+2+3+4=31/4.: 8+5+9+2+3+4=31/4
exoterickexoterickáá výzva: 4výzva: 4--8=48=4
syntsyntééza: za: 88++55++55++99++77++22++33++55++44++99=53/8=53/8



HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)
8  5  5  9  7   2  3 5 8  5  5  9  7   2  3 5 44 99

vvššeobecneobecnáá výzva: 5+4=9výzva: 5+4=9
osudovosudováá cesta:15+4+1956=1975/22cesta:15+4+1956=1975/22
rozhodnutrozhodnutíí: 8+5+5+9+7=34/7: 8+5+5+9+7=34/7
zabrzabráánněěnníí rozhodnutrozhodnutíí: 7: 7--8=18=1
ststíín: 25n: 25--31=631=6
dharma: 8+4=12/3dharma: 8+4=12/3
karma: 3+7+15=25/7karma: 3+7+15=25/7



HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*HENRY KLEVR (*15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)15. 4. 1956)
8  5  5  9  7   2  3 5 8  5  5  9  7   2  3 5 44 99

esence: 2esence: 2
rovnovrovnovááha: 8+2=10/1ha: 8+2=10/1
stresovstresovéé ččííslo: 7+15=22slo: 7+15=22
ččííslo srdce: 5slo srdce: 5
zzááklad: 8klad: 8
ssííla vla vůůle: 7le: 7



NumerologickNumerologickáá mmřříížžka I.ka I.

ppůůvodnvodněě ččíínský zpnský způůsob výkladusob výkladu
ddůůleležžitou roli mitou roli máá popoččet a rozestavet a rozestavěěnníí ččíísel sel 
v mv mřříížžce, plnost (resp.prce, plnost (resp.práázdnost) zdnost) řřad ad 
(sloupc(sloupcůů, diagon, diagonáál)l)



NumerologickNumerologickáá mmřříížžka II.ka II.

rovina myrovina myššlenleníí: ne: neúúplnplnáá
rovina vytrvalosti: plnrovina vytrvalosti: plnáá
rovina energie: nerovina energie: neúúplnplnáá
rovina dovednosti: nerovina dovednosti: neúúplnplnáá
rovina vrovina vášášnněě: ne: neúúplnplnáá
rovina empatie: nerovina empatie: neúúplnplnáá
rovina odhodlrovina odhodláánníí: : úúplnplnáá
rovina pochopenrovina pochopeníí: ne: neúúplnplnáá



NumerologickNumerologickáá mmřříížžka III.ka III.

dvojndvojnáásobnsobnáá 1, 5, 91, 5, 9
jednonjednonáásobnsobnáá 6, 46, 4
chybchyběějjííccíí 2, 3, 7, 82, 3, 7, 8


