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ННУМЕРОЛОГІЯ

УМЕРОЛОГІЯ    

Що таке ну 

мерологія ?  

Хоча нумерологія 

й здобула велику 

популярність порі-

вняно недавно, 

насправді вона 

належить до однієї 

з прадавніх наук. 

Певним чином 

вже самі числа 

утворюють власну 

мову, яку розуміли 

та якою користува-

лися багато перві-

сних племен, підт-

римуючи зв'язки 

між собою мовою 

чисел. А в прадав-

ніх алфавітах 

(наприклад, у дав-

ньоєврейському) 

чисельні значен-

ня приписували-

ся й літерам. 

Не поринаючи в 

лабіринти та гли-

бини кабалістич-

ної космології та 

її езотеричних 

доктрин, сучасна 

нумерологія віддає 

перевагу спроще-

ному числовому й 

алфавітному коду, 

що базується на 
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На сьогоднішній 

час  

актуально  

бути 

 здоровим.  

Нинішня  

молодь 

 за 

 здоров*я! 
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                             Анекдоти 

Два школярі. Один гово-

рить: 

- Уже не знаю, чи вірити 

нашому вчителю матема-

тики... Учора він сказав, 

що 6+4=10, а сьогодні, 

що 7+3 теж =10...  

                Цікаво знати 

Цифру до цифри ми додамо,  

. Між ними хрестик ставимо.  

: Намотай собі на вус:  

". Цей знак зветься "плюс".  

 

З цифри віднімемо ми іншу,  

Ставимо рисочку пряму.  

Цей знак ми дізнаємося,  

""Мінус" ми його звемо.  

 

Інша жарт, слівце бідові  

Мудрей, чем книжица стопудовая. 

Мудрець, ніж книжечка стопудово.  

Ведь не таблицею умножения Адже 

не таблиці множення  

Подчас является к нам прозрение? 

Часом є до нас прозріння?  

     Вірш про математику 
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Мудрець, ніж книжечка стопудово.  

Адже не таблиці множення  

Часом є до нас прозріння?  

 

Щасливих чисел та сумні чисел є безмежно 

багато (операції дописування нулів до числа 

та перестановки цифр у числі залишають 

щасливі числа щасливими, а сумні — сум-

ними). 

Кожне число з послідовності породженої 

щасливим числом є щасливим числом і ко-

жне число з послідовності породженої сум-

ним числом є сумним числом. 

Послідовність, яку породжує кожне сумне 

число завжди закінчується циклом 

  4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4, ... 

Вчителька пояснює дітям 

ділення. Написала на дош-

ці "2:2" і запитує: 

- Діти, хто знає, що це озна-

чає? 

- Нічия! - підскакує з пер-

шої парти Женя.  

 

Випуск підготували Кушпель В. та Балицька Д. 


