Corespondențele și semnificațiile cifrei 2
Muzică: nota Re
Tarot: Marea Preoteasă
Caracter: asociere
Planetă: Lună
Semne zodiacale: Rac, Balanță
Element: apă
Arhetip: fata
Culoare: portocaliu
Piatra: piatra lunii, opal, diamant
Număr natural precedat de 1 și urmat de 3; o cifră specială, pentru că este singurul număr
prim par, fiind numit „cel mai ciudat număr prim”.
Sistemul binar: un sistem bazat pe 2 elemente, posibilități, aspecte, părți, etape, ș.a; este
cel mai natural mod de stocare a informației în domeniul calculatoarelor, deoarece acolo 1 bit
(celula de memorie cu capacitate minimă) găzduiește unitatea elementară de informație, iar
valoarea bitului poate fi ori un 0, ori un 1.
Logica bivalentă, aristotelică, binară, clasică: operează doar cu două valori - „adevărat”
sau „fals”
Gândirea duală: în perechi bine-rău, drept-nedrept, plăcut-neplăcut
Numărul atomic al elementului chimic heliu (He).
Primul număr magic în fizica nucleară.
2 este simbolul dualismului și al polarității
2 exprimă dualitatea, totul e dublu, polaritatea, totul are 2 poli, sexualitatea, diviziunea
unității în masculin și feminin, în activ și pasiv: Vechiul - Noul Testament, Adam și Eva, Cain si
Abel, Moise (profet) si Aaron (preot, fratele lui Moise), suflet - trup, yin - yang, cer - pământ,
apă - foc, zi - noapte, viață - moarte, bine - rău, iubire - ură, stânga - dreapta, sus - jos, est - vest,
sud - nord, doi reprezintă perechea în libertate. Ea exprimă dualism, o repetare, dar și o
rivalitate, amprenta durității, a răului, a minciunii, bățul cu 2 capete și sabia cu 2 tăișuri.
2 este simbolul frumuseții și al simetriei - vizibil mai ales în alcătuirea corpului omenesc (2
ochi, 2 mâini, 2 picioare etc).
Cifra 2 este o reciprocitate pe care se sprijină orice dialectică, orice efort, orice luptă.
2 exprimă un antagonism care din latent poate deveni manifest, o opoziție care poate fi
contrară și incompatibilă sau complementară și fecundă.
Corespondențele și semnificațiile numărului 20
Număr natural cuprins între 19 si 21.
Din punct de vedere astrologic, despre cei născuţi într-o zi de 20 se spune că sunt
comunicativi, atenţi la detalii şi că iau lucrurile în serios.

În matematică, icosaedrul este figura geometrică ce are un triunghi echilateral pe fiecare
dintre cele 20 de feţe. Un dodecaedru are 20 de vârfuri.
Unele specii de bambus înfloresc o dată la 20 de ani, după care plantele îşi pierd vitalitatea
şi culorile ori chiar mor.
Există 20 de omografe interlinguale (cuvinte care au aceeaşi ortografie şi înţeles în mai
multe limbi): album, diesel, embargo, gangster, hotel, jazz, jocheu, karate, laser, libido, mafie,
motel, paranoia, radar, radio, revolver, saună, taxi, virus, yoga.
Orice combinaţie a cubului Rubik poate fi rezolvată în maximum 20 de mişcări.
După 20 de ani de căsnicie, se serbează nunta de porţelan.
Se poate scrie ca suma a trei numere Fibonacci în mod unic, adică 20 = 13 + 5 + 2.
Al treilea număr magic în fizica nucleară.
În natură există 20 de aminoacizi disponibili pentru sinteza proteică.
În unele țări, numărul 20 este utilizat ca indice în măsurarea acuității vizuale.
În rugby, 20 de echipe naționale se califică în prezent pentru fiecare ediție a Cupei
Mondiale de Rugby.
În hochei, o echipă este alcătuită din maximum 20 de jucători, în competiția masculină, iar
meciul conține 3 reprize de câte 20 de minute fiecare.
Vârsta de 20 de ani este vârsta la care leviții pe vremea regelui David au fost lăsați „să
lucreze pentru slujba casei Domnului”, Templul din Ierusalim.
Numărul de întrebări din jocul Douăzeci de întrebări.

