
KVADRÁT SUDBY ČLOVEKA (šablóna pre osobný výpočet)

Najprv vytvoríme štvorec v Javi

Pomocou tohto štvorca sa vypočítavajú kvality dané člov ku pri narodení.ѣ  U zimného času je 
potrebné pripočítať 1 hodinu viď tabuľka letného času.

Príklad:

Tu je "kľúč" na čísla v zátvorkách:
a) Dátum narodenia: 

15. 05. 1979 ≡ (1)+(5) + (5) + 
(1)+(9)+(7)+(9) ≡ 37 ≡ (3)+(7) ≡ 10 ≡ 
(1)+(0) ≡ (1)
b) Čas narodenia:

07:40 ≡ 0+(7)+(4)+0 ≡ 11 ≡ 1+1 ≡ (2)
Tieto čísla (v zátvorkách) vpisuješ do 
štvorca.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Dátum narodenia: 

Čas narodenia:

Ak je vyplnená uhlopriečka 8-5-2: Život, určený Bohom (obľúbenec Bohov).
Ak je vyplnená uhlopriečka 4-5-6: Ľúbosť k blížnemu.

Ak je vyplnená horizontála 4-9-2: Sila vôle.
Ak je vyplnená horizontála 3-5-7: Rodinný úklad (stability manželského vzťahu).

Ak je vyplnená horizontála 8-1-6: Riešenie všetkých otázok.
Ak je vyplnená vertikála 4-3-8: Tvrdosť životného jadra (odhodlanie, húževnatosť).

Ak je vyplnená vertikála 9-5-1: Bohatstvo (materiálne, duchovné, atď.).
Ak je vyplnená vertikála 2-7-6: Talent.

Ak vo štvorci nie sú vôbec vyplnené trojice, teda nie je žiadna trojica, toto znamená Slobodu
Výberu. Človek sám si akoby vyberá, akou cestou má ísť. Množstvo číslic v bunkách štvorca
ukazuje  energetický  portrét,  tj.  koľko  energetických  kanálov  je  spočiatku  otvorených  v
človeku (tokov energie, čakier):

Čakra Popis čakry Otvorených kanálov

1 Energia života

2 Energia druhých životov bytosti

3 Vesmírna energia života

4 Tvorivá energia

5 Energia ľúbosti

6 Energia intuície (predtuchy)

7 Energia pocitov

8 Energia sudby (karmická)

9 Energia rozumu, intelektu

http://www.slovanskakosile.cz/wp-content/gallery/obrazky-zajimave-clanky/KVADRAT-SUDBY-CLOVEKA-tabulka-letniho-%C4%8Dasu-do-2000.jpg


Žrečský kvadrát v Duchovno-Duševnej sfére

Štvorec vyzerá takto (obr.  4),  čo zodpovedá rozmiestneniu slavianských Bukvic s  ich číselným
značením. Zapisujú sa iba číselné hodnoty do 9. Preto používame Bukvice А, В, Г, Д, Е, S, З, И,
Фита. Pri Duchovno-Duševnom systéme používame hodnoty Oberegových obrazov cifier, najskôr
zjednotíme obrazy v každej triáde cifier v pároch, potom nové obrazy a získame hodnotu obrazu
triády.

492 = Duchovné vedenie (zhora), sila Ducha, ktorá sa odovzdáva
druhým
357 = Rodový ustoj tj. pravidlá, ktoré sa v Rodu formovali v
priebehu mnohých pokolení

816 = Obščinný rozvoj
438 = Duševná starostlivosť (забота) a vrúcnosť

951 = Sila Duchovnej tvorivosti
276 = DUCHOVNÁ MISIA (Duchovný Posol, Učiteľ)

456 = Čistokrvné potomstvo (čistopôrodnosť), geniálnosť
258 = Božia ocharana

Nevyplnená ani jedna triáda = Duchovné hľadanie (sám hľadá púte naplnenia a uskutočňovanie 
životných programov)

Podrobnejšie, z akých obrazov sa získa obraz triády:
4+9=okrídlenosť (naivnosť), 2+4=sebaobetovanie (asketizmus), 2+9=duchovná pomoc = 492 = 
duchovné vedenie (zhora), sila Ducha, ktorá sa odovzdáva druhým

3+5=rodinný uklad, 3+7=životná skúsenosť, 5+7=vzájomná úcta = 357 = Rodový ustoj

1+6=prosperita, 1+8=spoločné záujmy, 6+8=vzájomná pomoc, štedrosť = 816 = Obščinný rozvoj

3+4=vzájomná podpora, 3+8=stvorenie čohokoľvek, kohokoľvek, 4+8=duchovná tvorba, dobrota, 
láskavosť = 438 = Duševná starostlivosť (забота) a vrúcnosť

1+5 =blahotvorivosť, 1+9=duch.rozvoj, 5+9=osvietenie = 951 = Sila Duchovnej tvorivosti

2+6 =nadobudnutie výsledkov, 2+7=osvietenosť, 6+7=svätoslužba = 276 = DUCHOVNÁ MISIA 
(M-múdrosť, I-istinného, S-slova, SIA) - Duchovný Posol, Prorok, Avatar, inkarnovaný 
Duchovný Učiteľ.

4+5=oduševnenosť, 4+6=správcovstvo (vlastníctvo), 5+6=rozmnoženie = 456 = Čistokrvné 
potomstvo (čistopôrodnosť), geniálnosť

2+5=šťastie, 2+8=všeobecná harmónia, 5+8=blahodárnosť = 258 = Božia ocharana

Komu je  mnoho  dané,  od  toho  sa  mnoho  požaduje.  Ak  niektoré  cifry  chýbajú  -  úloha  -
narobiť ich v tomto živote. Pre úplné pochopenie, ako to všetko funguje, musíte sa oboznámiť s
lekciou № 1 a 2, kurzu 1 Asgardskej Duchovnej Školy.

Poznámky:
Rodinný úklad je vlastná rodina. Tzn. že ak sa zoznámiš s prvou ženou svojho života, tak by si mal
s touto ženou zostať až do svojej a jej smrti a plodiť deti. Tento kanál sa vyznačuje "tréningom"
stability manželského vzťahu. Teda, celý život budeš sa musieť učiť, ako udržať celistvú rodinu. Od
počiatku si správne nájsť správneho životného partnera. Počas tohto spolunažívania budeš skúšaný
na "stabilitu" tohto vzťahu a tvojou úlohou bude sa učiť "ako udržať manželské spolunažívanie,
harmóniu  rodiny,  bezpečnosť,  stabilitu  a  rozvoj"...  To  je  kanál,  ktorý  vlastne  súvisí  s  tvojím
manželským vzťahom, s tvojou rodinou, s tvojími potomkami...



NO A PRE VŠEOBECNÝ ROZVOJ

Mnoho prvkov Slavianského Kalendára sa nám do našich dní dostalo vo forme podaní (prísloví), a
obyčajov, pôvod ktorých, žiaľ, je zabudnutý. Napríklad, Veľká Trizna, teda pamiatka zosnulého
príbuzného, prebiehala po týždni (9 dní), aj po mesiaci (40 dní), teda na deviaty aj štyridsiaty deň.
Sedem mesiacov nosí mať dieťa vo svojom lone a štyridsať sorokov (40 mesiacov (сороков)) ho
potom kŕmi materským mliekom.

A po štyridsiatich sorokov (alebo štyri Leta a štyri mesiace), po narodení prvého dieťaťa žieny
začínajú periódu životného zdokonaľovania, v dôsledku čoho sa ona stane В дающей Матерьюѣ
(Vediacou Matkou) alebo В дьМой (VedMou). V súčasnosti sa pod vedmou rozumie úplne niečoѣ
iné.
Po 369 týždňoch po narodení sa človeka sa začína obdobie jeho Duchovného Učenia, lebo  v
deviatich Letách sa uskutoční prvé Veľké prijatie k Др вней М дрости Боговъ и Пр дковъѣ ɣ ѣ
(Dávnej Múdrosti Bohov a Predkov).
Keď  deti  Слав но-Арiискихъ  Родовъ  ѧ (Slaviano-Árijských  Rodov)  dovŕšia  12  Liet  (108
mesiacov) a oni dorástli na 7 piadí po lob (7 пядей во лбу) (lob - makuška (temeno, horná časť)
hlavy, lobné miesto, čo teraz toto nazývajú lbom, nazýva sa čelom, tj. čelom bijú atď), pre deti sa
začína nová etapa v živote. V 108 mesiacoch (alebo v 12 Liet)  začína plnoletosť človeka a on
prechádza obradmi Plnoletosti a Menonarečenia (Им нареченiя),ѧ  po čom chlapcov začínajú
učiť rodovým remeslám a bojovým umeniam.

A po  ďalších  108  mesiacoch,  teda  v  24  Leto,  on  prijíma  Duchovné  posvätenie  Posvetným
Ohňom, poznajúc istinný zmysel bitia svojho Rodu a istinný význam Rodového mena.
V 33 Leto nastupuje čas Duchovného zdokonalenia.

A  po  369  mesiacoch  alebo  v  41  Leto  sa  začína  epocha  Duchovného  Osvietenia.
Dievča  sa  mohlo  vydať  za  muža  až  po  16  Liet  alebo  144  mesiacov,  čo  tvorí  Jediný  Kruh
Kruholeta.  Do tohto času ona vestuje  (в стует)  -  rozpoznáva В сть (Vest  -  Správu),  tj.  učí saѣ ѣ
vedeniu domácnosti, starostlivosti o deti, ručné práce, do 16 Liet - potom ukončuje učenie a stáva
sa Нев стой (Nevestou), tj. už Ne-Vestujeѣ .
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