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Úvodné slovo a  základné prepočty 

 
Ako vznikla táto publikácia a prečo práve teraz? Spočiatku ma zaujímali príčiny 
vzniku ochorení a túžil som preniknúť čo najhlbšie do danej problematiky.  
Následne ma fascinovalo prepojenie konkrétneho životného štýlu na vznik 
špecifických telesných disharmónií. Potom ma fascinoval výrok Hippokrata, 
ktorý toho času riekol, že „nie je dôležité, aké ochorenie má človeka, ale že aký 
konkrétny človek má dané ochorenie?“ Chcel som objaviť zákonitosti 
fungovania síl, ktoré formujú človeka a jeho osud a tým i neduhy, ktoré si vo 
svojom živote vytvára. Táto publikácia má  tak trochu pomôcť lepšie pochopiť 
nás samotných a tým i svet okolo nás. V neposlednom rade i osudový príbeh, 
cez ktorý sa v danom živote duchovne rozvíjame. Rámcom nášho bytia v tejto 
dimenzii sú hranice nášho ega, teda optika alebo divadelná scéna, cez ktorú 
zažívame svoj osud a svoje túžby.  Prvou rovinou na ceste k uvedomelosti je 
rozpoznať  jedinečnosť nášho nazerania na svet, na danú divadelnú hru, 
následne na vyššom stupni  zaujatie pozície mieromilovného pozorovateľa 
samýho seba. Keď sa vieme od tejto hry dostatočne odosobniť, prestávame byť 
jej obeťou a začíname tým prijímať veci také, aké sú a všetko sa instantne 
dostáva na svoje miesto.. Našou duchovnou úlohu je naučiť sa žiť najvyššiu  
možnú úroveň a manifestáciu svojho vlastného charakterového čísla. Zároveň si 
osvojiť  najvyššiu možnú úroveň energie  tzv. osudového čísla, k čomu 
dostávame barličky v podobe našej osudovej cesty. Takto môžeme zažiť svoju 
vlastnú jedinečnú  jednotu s Bohom či Tvorivým princípom.  Na tejto ceste sa 
všetko deje cyklicky. Postupný rast, následne vyvrcholenie,  úpadok a na konci 
úplné dno. A potom začína nový cyklus, ktorý však prebieha síce v tých istých 
rámcoch, ale už na vyššom stupni a náročnosti. 
 
Kým sa v tejto publikácii dostaneme k opisu energetiky jednotlivých čísel na 
báze Pytagorejskej náuky, predstavme si mechanizmus výpočtov, cez ktoré sa 
dostaneme k potrebným údajom pre analýzu. 
 
 
Výpočet  čísel  potrebných pre analýzu svojho charakteru alebo osudu nie je 
náročný.  Ukážme si, ako na to. 
 
K číslu svojho charakteru sa dostanete cez deň svojho narodenia. Ak ste 
narodený napr. 3-tieho  nejakého mesiaca, tak ste trojkový charakter. Toto 
nazývame tzv. jednoduchým charakterom. Ak napr. deviateho, tak váš 
charakter ovplyvňuje len deviatka. Sú prípady, keď váš charakter ovplyvňujú 
dve alebo dokonca tri čísla. Ten, kto je narodený 12-tého nejakého mesiaca,  
 
 



je primárne 2-kový charakater (2-ka je tzv. vnútorné číslo, teda druhé v poradí), 
zároveň 3-kový charakter, keďže súčet 1+2 = činí tri.  To, že ktoré číslo sa 
prejavuje v danom človeku v konkrétnom čase rozhoduje zákon najmenšieho 
odporu v interakcii s okolím. Len pre ilustráciu, ak ste narodený 31-ho nejakého 
mesiaca, tak ste primárne 1-kový charakter (vnútorné číslo), zároveň sekundárne  
4-kový charakter, lebo súčet 3+1 je 4. Táto osoba má teda tzv. komplexný 
charakter, keďže  jeho povahu ovplyňujú až dve čísla......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Opis charakteru, energetiky príslušného čisla a jeho nositeľa 
 

 Manifestácia príslušnej energie v detstve, profesijnej oblasti, partnerskej 
dynamike 

 
Zhmotnenie príslušnej energie v zdravotnej oblasti, na vyšších i nižších 

stupňoch uvedomelosti, respektíve možnosti jej  individualizovanej 
harmonizácie 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Charakter čísla jeden je symbolizovaný z pohľadu kozmických telies samotným 
Slnkom a jeho  archetypom je symbol kráľa/ľovnej.  Jeho nositeľ má  túžbu byť 
za každých okolností vodcom a postaviť sa na čelo niečoho (skupina, projekt, 
výzva).  Ide vo všetkých aspektoch o silne dominujúcu energiu. Ten, kto ho 
reprezentuje, ten vždy nejako vytŕča von z davu  a má silu a  schopnosť  ťahať 
ľudí k nejakému spoločnému cielu, zároveň disponuje silnou ohnivou 
a motivačnou energiou. Z pohľadu výziev podstatnou životnou  úlohou jeho 
nositeľa je   predovšetkým ukočírovanie vlastného ega a práca s vlastnou vôľou. 
Nech je nositeľ tejto energie kdekoľvek, chce neustále riadiť, chce aby ho 
ostatní (na)-sledovali.  Má v sebe silnú yangovú silu, tvorivú energiu. Vyžaduje 
od svojho  okolia, aby si ho vážili, uctievali, sám sa nedokáže  primerane 
nikomu a ničomu nadmerne prispôsobovať. Ľudstvo  učí tematike 
sebapresadenia. Nechce  byť za žiadnych okolností sluhom, nenávidí, keď ho 
životné situácie či ľudia obmedzujú a zahnajú do kúta.  Jeho reprezentant je  
veľmi mužný (platí to i pre ženy), rýchlo  sa v živote osamostatňuje, vylieta 
skoro z rodinného hniezda, má neobyčajnú charizmu. Potrebuje  pre svoje 
uspokojenie dobré finančné zázemie,  žení sa neraz neskoro, vystačí si dlho 
i sám bez partnera, keďže nezávislosť je pre danú osobu v živote prioritná.  Už 
ako malé dieťa sa neraz snaží  riadiť svoje okolie. Denný režim v rodine 
mnohokrát reguluje „jednotkové“ dieťa a nie samotný rodič. Hlavu má na 
pohľad často červenú, naliatu krvou a svoju vôľu presadzuje štandardne hlasným 
krikom. Celý svoj  život žije tak, akoby  bol na tróne a z danej pozície reguluje 
svoje bezprostredné okolie. Ak si chcete s nim vychádzať za dobre, tak sa držte  
hesla: „Dajte kráľovi to, čo je kráľové“. Nositeľ „jednotky“ potrebuje bytostne  
veľký životný priestor. V praktickom živote chce mať napríklad svoju  vlastnú 
izbu, svoje služobníctvo, „stádo“, ktoré prosto v tej či one miere riadi. Ukľudniť 
sa  pri nejakom emocionálnom rozrušení vie len vtedy, keď sa stiahne do svojej 
nerušenej samoty. Má štandardne vo svojom živote vždy nejakého svojho 
„blázna“, ktorý je jeho najlepším služobníkom, zároveň mu, teda jeho 
kráľovským manierom plne rozumie a prijíma ich bez zbytočného frflania. Býva 
to vačšinou spočiatku jeden z rodičov, neskôršie to môže byť partner či nejaký 
priateľ. V komunite  nemá problém sa rýchlo osamostaniť. Vždy je stredobodom 
pozornosti, stojí neoblomne v strede diania, chce za každú cenu vyniknúť 
a rozdávať iným nejaké úlohy.  Miluje také hry,  kde si na konci úspech pripíše 
na svoje konto práve on.  V živote sa veľmi ľahko  dostane v rámci akejkoľvek 
spoločenskej štruktúry do riadiacej pozície. Nechce mať totiž šéfa, lebo on sa 
považuje za skutočného vodcu, alfasamca-samicu. Prinajhoršom chce v rámci 
nejakej firemnej štruktúry  pracovať sám, aby ho nikto nadmieru neobmedzoval.  
Ak ho napríklad v nejakej firme neposunú na riadiacu pozíciu,  
 



časom z nej na vlastnú žiadosť sám odíde a vytvorí si nejaké vlastné podnikanie, 
kde sa do kráľovskej pozície posunie sám. V prípade, že nedokáže byť 
z nejakého dôvodu lídrom na svojom pracovisku, danú energiu zákonite 
realizuje a kompenzuje v rámci intímnej vazby..................... 


