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Khởi đầu từ chỗ không, không là con số zero (0).
Bắt đầu cái có là con số một (1 ).
Biến hóa tăng lên hoài đến số chót là số 9.
Số học chỉ có từ 0 đến 9, muốn thêm nữa phải ghép lại. Theo thần học Đông Phương từ số một đến số chín
còn tương ứng với các ngôi thứ như sau :
1- Thái cực chỉ về nguyên lý cùng tột của tạo hóa.
2- Lưỡng nghi là âm, dương; trời và đất.
3- Tam tài: ba ngôi trời, đất và người.
4- Tứ tượng: bốn thứ khí tượng : thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, gọi chung là nhựt, nguyệt,
tinh, thần.
5- Ngũ hành: năm chất (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ).
6- Lục hợp: sáu cái hợp thành (trời, đất, đông, tây, nam, bắc).
7- Thất tinh: chòm sao Đại hùng (chòm sao Bắc đẩu).
8- Bát quái: tám quả (càn, khảm, cấn, chấn, tồn, ly, khôn, đoài).
9- Cửu thiên khai hóa - cửu thiên : chín phương trời (trung ương + tứ phương : đông , tây, nam, bắc + tứ
ngung = bốn gốc), có thể hiểu là Thượng Đế đã mở mang khai hóa xong chín phương trời.
(Các giải thích trên căn cứ vào "Hán Việt Từ Điển" của Nguyễn văn Khôn - Nhà sách xuất bản năm 1969).
Chọn tháng 1 là tháng khởi đầu của năm.
Chọn ngày 9 là số lớn nhất để hình thành Vía Chí Tôn. Khởi đầu của vũ trụ và cái kết quả sau cùng của nó
là 1 và 9.
Lý luận như vậy gọi là Thần học duy lý.
Còn tu tâm cảm nhận được một sức sống nhiệm mầu gọi là Thần học duy linh.
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