
29/11
11: Dvojnásobná kreativita a sebadôvera
9: Celistvosť a múdrosť
2: Spolupráca a rovnováha
Porozumenie zmyslu života
Tí, ktorí krá ajú cestou 29/11, sú tu, aby skombinovali tvorivú energiuč
s vyššími princípmi a celistvos ou, aby našli konštruktívne spôsoby, ako svojuť
kreativitu využi  v službe ostatným a by  pritom v spojení s vyššou múdros ou.ť ť ť
Takú vyššiu múdrosť nám odhaľujú duchovné zákony, a to najmä tie zákony, ktoré
sú predurčené pre nositeľov čísla 29/11, aby ich pochopili a žili podľa nich.
Podľa metódy načrtnutej v tejto knižke posledné dve číslice v štvorciferných
osudových číslach nesčítavame. No keby sme ich predsa len sčítali (1
+ 1), dostali by sme výsledok 29/11/2, ktorý v prípade 29/11 zdôrazňuje dvojnásobný
vplyv energie kooperatívnej (2) a zároveň zdvojnásobenú kreativitu
– tvorivú službu.
Všetky 29/11 majú podobne ako ostatné dvojité jednotky ohromný tvorivý
potenciál. Ale pretože hlavný zmysel ich života predstavuje akúsi horu,
ktorú je potrebné zdolať, zrejme sa títo jedinci nebudú cítiť takí tvoriví ako tí,
čo nevyžarujú energiu jednotky, a majú teda v tomto smere menej problémov
a prekážok. Niektoré 29/11 možno „uviazli“ pri spracovávaní problémov spojených
s dvojkou a deviatkou naľavo od jedenástky a to im môže brániť, aby si
uvedomili, aký hojný je ich zdroj energie. Mnohé 29/11 sú výnimočne tvorivé,
majú však problémy s premenou tejto energie.
Kým ľudia s osudovým číslom 29/11 dokážu otvoriť stavidlá svojho
vrodeného tvorivého potenciálu, musia nájsť samých seba – svoju totožnosť,
rovnováhu, svoje hranice a stred svojho života (problémy spojené s dvojkou).
Potom musia prejsť trestnou uličkou čísla deväť, v ktorej si prostredníctvom
zákona intuície ujasnia svoju závislosť od mienky ostatných; až potom, keď
preberú zodpovednosť za vlastný život, nájdu spojenie s duchovným zákonom
a budú s ním žiť v súlade.
Niektoré 29/11 vzišli z prostredia poznamenaného zneužívaním alebo násilím,
ktoré na nich bolo v detskom veku páchané; niekedy musia úporne bojovať,
aby zasa nadobudli vlastnú vôľu a našli pocit sebestačnej identity. Významnú úlohu
hrá vplyv dvojky, ktorá vyžaduje, aby 29/11 zladili niekedy rozporuplné časti
svojej bytosti do jedného celku a prekonali sklony k vzdoru a neústupčivosti.
Pred tými, ktorí vyžarujú energiu čísla 29/11, stoja tiež úlohy týkajúce sa
neistoty. S dvojnásobnou kreativitou (11) prichádza tiež dvojnásobná neistota,
ktorá sa prejavuje jedným z dvoch krajných spôsobov: niektoré 29/11 sa správajú
neisto, nervózne, ustráchane a málo sebavedome; iné zas svoj vnútorný
pocit podriadenosti až prehnane kompenzujú tým, že si vypestujú obozretné
správanie, ktoré môže pôsobiť pyšne a príliš sebavedome. Takže napríklad aj
keď 29/11 majú väčšinou veľmi vľúdne srdce a v ňom úprimnú túžbu slúžiť
dobrej veci a pomáhať meniť svet, môžu sa stať až prehnane súťaživí, pretože
sa boja porážky a jej následkov, čo odráža ich pocit vlastnej nedostatočnosti.
Dvojitá jednotka spoločne s deviatkou znamená, že energiu 29/11 je potrebné
prepojiť so silnejšou vôľou a v súlade s rovnováhou a láskou nasmerovať
k vyššiemu dobru. Ich kreativita sa niekedy prejavuje skôr rozumovo ako
emocionálne, ale zvyčajne je v nej menej farebných odtieňov a citov ako je
tomu trebárs v prípade umelcov s osudovým číslom 30/3.
Bezmála všetky 29/11 majú rozsiahle a silné energetické pole, nech už sú
akokoľvek urastení. Keď prežívajú inšpiráciu alebo vzrušenie, stačí im menej
spánku ako ostatným. Ak sa rozhodnú vytvoriť niečo nové, invenčné, originálne
alebo naplnené pochopením, majú toľko energie, že dokážu hotové zázraky.
Táto ich mocná energia je však dvojsečnou zbraňou: spája sa s ňou značný



úžitok alebo menšie riziko. Energia je nástroj, ktorý slúži silám tvorivým aj
deštruktívnym; napríklad elektrická energia môže osvetľovať naše mestá alebo
zabiť človeka. Až sa 29/11 poučia z lekcií, ktoré život dáva, dokážu svoju
nesmiernu energiu využiť pozitívnejším spôsobom. V opačnom prípade majú
silné sklony k najrôznejším závislostiam, aby sa ich prostredníctvom nejako
oslobodili od ťaživého, bolestného bremena potláčanej energie.
U ľudí s osudovým číslom 29/11 sa prejavuje nezvyčajný potenciál; keď
sa vyrovnajú s problémami súvisiacimi s uvedomením a oddanosťou veci, zaradia
sa k najkreatívnejším ľuďom na tejto planéte. Energia dvojky znamená
nejakú formu spolupráce s ostatnými ľuďmi a 29/11 sú priamo zrodené k tomu,
aby podporovali ľudstvo vo veľkom aj malom meradle. Nech už sú z nich obchodníci
alebo liečitelia, konštruktéri alebo kaderníčky, poštové úradníčky alebo
športovci, disponujú potenciálom vniesť do života prostredníctvom svojej
práce, koníčkov alebo rodinného života iskru tvorivosti. Celkovo vzaté, 29/11
sú predurčené, aby celú tú výkonnú elektráreň svojej kreatívnej energie nasmerovali
k povzneseniu, inšpirácii, k podpore alebo uzdravovaniu ostatných.

29/11 fungujúce pozitívne
Ak títo ľudia vykročia po zreteľnej ceste služby, čo je motív, ktorý prestupuje
všetko, čím sa zaoberajú, cítia inšpiráciu a sami sú inšpirovaní iným. Pretože
sú tvorivými stratégmi, ústretovými kamarátmi a vernými spojencami, priťahujú
ostatných svojím prirodzeným čarom osobnosti a schopnosťou inšpirovať. Nech
už si zvolia akékoľvek pole pôsobenia, vždy ponúkajú niečo zvláštne a na svojej
ceste k cieľu sa vyznačujú výnimočnou vitalitou a vytrvalosťou. Tieto 29/11 sú
uvoľnené a otvorené a inšpiráciu získavajú priamo od Ducha.

29/11 fungujúce negatívne
Navonok sú títo jedinci neistí a pribrzdení či ľahostajní, podrobení
a zdanlivo sebaistí; cítia, že ich prenasleduje pocit podriadenosti, nedostatočnosti,
ktorý sa prejavuje ako súťaživosť a strach z prehry. Sú dominantní, tvrdohlaví
a zdá sa, že majú patent na rozum a neustále si potrebujú niečo dokazovať.
Sú zaťatí, vzdorovití, panovační a krajne zatvrdnutí, takže to v živote nemajú
ľahké. Podriadenosť, ktorú si sami prisudzujú, vedie vo svojom dôsledku
k tvorivým, ale riskantným podnikom, ktoré im do života vnášajú vzrušenie.
Pretože sú stratení a nemajú poňatie, kto vlastne sú, zmietajú sa medzi návalmi
kŕčovitej energie a obdobiami totálneho zrútenia. Ich potláčaná energia dáva
vzniknúť závislostiam alebo násilníckemu správaniu a lekcie, ktoré im v súvislosti
s duchovnými zákonmi život uštedruje, niekedy končia pred súdom.
Problémy životnej cesty

Zdravie
Jedinci kráčajúci po ceste 29/11 bývajú často nezvyčajného vzhľadu, čo
spôsobuje silná energia, ktorou sú obdarovaní – ich energetické pole býva niekedy
dva- až trikrát silnejšie ako je priemer. Keď 29/11 chytí inšpirácia alebo
sa nadchnú pre nejaký tvorivý počin, nepotrebujú toľko spánku ako ostatní. Ich
príťažlivosť pramení zo sálajúcej energie aj z fyzických čŕt.
Veľmi citlivé majú rozmnožovacie ústrojenstvo (oblasť sexuálne - kreatívnu)
vrátane dolnej časti črevného traktu a dolných chrbtových partií. Pohlavné
infekcie, cysty, bolesti, bolesť dolnej časti chrbta, zápach alebo nadváha
u 29/11 veľmi často súvisia so zablokovaním tvorivej energie. Ľudia, ktorí
vyžarujú energiu osudového čísla 29/11, budú asi častejšie trpieť zlomeninami
kostí a nezvyčajnými chorobami. Naproti tomu sa zdá, ako keby mali úplne
výnimočné šťastie – vyviaznu napríklad bez poranenia z veľkých nehôd.
Väčšina telesných, duševných alebo sexuálnych problémov 29/11 vzniká
v dôsledku zablokovania energie alebo problémov založených na špecifických
vzorkách nevhodného (napr. násilníckeho) správania. Fyzická aktivita, nech už
ju 29/11 prijímajú alebo poskytujú ostatným, im veľmi pomáha.
Podvedomie ľudí s číslom 29/11 je otvorené a ľahko prístupné cudzím



vplyvom; výraznejšie výsledky než bežnými liekmi a štandardnými
liečebnými postupmi sa teda často dosahujú pomocou rôznych metód
alternatívnej medicíny a psychológie ako trebárs pozitívne myslenie, vi-148
zualizácie a iné metódy pracujúce s podvedomím – akupunktúra, akupresúra,
shiatsu, prikladanie rúk, bioenergia a terapia pomocou stravovania.
Všeobecne vzaté, 29/11 viac ako iní ľudia potrebujú rozmanitú stravu obsahujúcu
veľa výživných zložiek – jedlo ako obilniny, strukoviny a z času na čas
rybu alebo hydinu. Je potrebné, aby princípom zdravej výživy a cvičeniu venovali
rovnakú pozornosť ako akémukoľvek z duchovných zákonov. Ešte viac ako
každý z nás sa 29/11 „stávajú tým, čo prijímajú“. Ich senzitívna energia dosť
dobre neznáša drogy ani alkohol; najlepšie urobia, keď sa im úplne vyhnú.
Ako väčšina dvojitých jednotiek aj 29/11 jednoznačne potrebuje športovať
viac ako priemerný človek, a to nielen kvôli kondícii, ale aj preto, aby
si udržiavali svoju energiu rozprúdenú a uzemnenú. Potom, čo sa dostanú do
formy, v cvičení nájdu zaľúbenie – bude im to slúžiť skutočne k dobru. Ľuďom
s číslom 29/11 prinesie každodenné cvičenie a kreatívna práca alebo koníček
pocit vitality a zdravia.

Medziľudské vzťahy
Aj keď 29/11 majú aj svoju citovú stránku, prejavuje sa u nich sklon sústreďovať
tvorivú energiu do sféry rozumu, čo ich brzdí pri vyjadrovaní citov. Sú
náchylní svoje city potlačovať alebo rozumovo zdôvodňovať. Emocionálna zdržanlivosť
alebo zjavný nedostatok citov mávajú niekedy vplyv na ich vzťahy.
Rovnako ako 27/9 a 25/7, aj 29/11 si vážia vzťahy s ostatnými a vyhľadávajú
ich, pretože im chýba pocit, že by mali vzťah samy k sebe. Väčšinou
mávajú veľa priateľov a kontaktov a oceňujú ich; aj oni potrebujú mať niekoho,
kto by im mohol byť oporou, ale niekedy sa chytia do dvojitej slučky:
hľadajú vzťah, zatiaľ čo sa zároveň snažia presadiť svoju nezávislú povahu.
Iba málokedy sa medzi nimi vyskytnú stádovité typy; 29/11 žijú prevažne ako
individualisti, ktorí pochodujú v rytme určovanom údermi iného bubeníka.
Veľa ľudí považuje 29/11 za príťažlivých vďaka ich mocnému a podnetnému
energetickému poľu. Ak sa však 29/11 cítia neisto a potlačovaní,
môžu mať so vzťahmi problémy. Keď sa ich tvorivé šťavy rozprúdia smerom
k nejakému projektu alebo práci, sú priveľmi zaneprázdnení kreatívnym procesom
než aby im ostávalo veľa času na vzťahy. Kombinácia vernosti, neistoty
(potreba mať pocit spojenectva) a nezávislosti dáva vzniknúť dosť komplikovaným
vzťahom.
Ich sexuálny život môže byť paradoxný: na jednej strane sa stáva, že
29/11, ktoré nie sú zablokované, vzhľadom na to, že nimi preteká silný prúd
energie, silne túžia po pravidelnom orgazme – pokiaľ však svoju sexuálnu energiu
nenasmerujú k náročným tvorivým procesom alebo k ťažkému fyzickému
tréningu. Naproti tomu môže byť ich sexualita niekedy potláčaná a brzdená
neistotou alebo sa môžu vyhýbať sexuálnemu vyjadreniu (negatívna, nedostatočne
spolupracujúca dvojka). Emocionálny a sexuálny život 29/11 je, celkovo
vzaté, odrazom toho, akú mieru rovnováhy si dotyční vytvorili v ostatných sférach
života.

Nadanie, práca a financie
Vďaka svojej kreativite a duchaprítomnosti všetky 29/11 nosia v sebe
symbolický vzor vynálezcu, umelca, atléta a vodcu, ich energiu a tvorivú inšpiráciu.
29/11 sú od prírody ľudia, ktorých teší mať veľa kontaktov; predstavujú
paradox, pretože ako vyhranení individualisti sú tu aj preto, aby slúžili väčšiemu
dobru.
Čo sa týka financií, 29/11 peniaze priťahujú, pretože peniaze sú formou
energie a „rovný rovného si hľadá“. Tak ako prúdi ich energia, rovnako prúdi aj
ich hojnosť. V závislosti na stupni, na ktorom dokážu 29/11 postúpiť dopredu
a vyjadriť pozitívnymi spôsobmi svoju kreativitu, si vedú po finančnej stránke



veľmi dobre a dosahujú istotu, ktorá je pre nich tak dôležitá (vplyv čísla dva).
Keď nefungujú pozitívne, zakúšajú a dávajú najavo zdrvujúci pocit neistoty a nedostatku.
Pre väčšinu 29/11 predstavujú peniaze spôsob, ako ľahšie opísať dráhy,
ktorými tečie ich energia, aj keď v niektorých prípadoch sa hromadenie peňazí
môže stať akousi súťaživou hrou alebo cestou, ako si získať úctu a ocenenie
ostatných ľudí – to je však pre týchto jedincov silná motivácia. Pokiaľ sa 29/11
sústredia na kreatívnu službu, zistia, že k nim hojnosť prichádza úplne prirodzene.
Niektorí slávni ľudia s osudovým číslom 29/11
madam Judith Andersonová Vladimír Komárek
Jack Benny Vladimír Neff
Jim Brown Bohuslav Reynek
J. Paul Getty Ladislav Smoček
Dough Henning Tomáš Baťa
Bob Hope Bohuslav Martinů
Harry Houdini Tomáš Halík
Herny Kissinger Josef Myslbek
Wolfgang Amadeus Mozart Jan Kubelík
Edward R. Murrow Jan Potměšil
Edgar Allan Poe Pavel Kohout
Isaac Bashevis Singer Václav Fischer
Jules Verne Lubomír Lipský
Alice Walkerová Helena Růžičková

Kľúče k naplneniu vášho osudu
Ak patríte medzi ľudí vyžarujúcich energiu čísla 29/11, tento oddiel vám
môže pomôcť jasne preukázať, aký má váš život zmysel, a to tak, že sústredíte
pozornosť na základné problémy a určitým spôsobom zapracujete na tom, aby
ste zmenili kľúčové sféry svojho života.

Návody a odporúčania
– Denne cvičte; môže vám to zmeniť, ba dokonca zachrániť život.
– Ak vám cestu skríži neistota, prekonajte ju.
– Pracujte na zdokonaľovaní svojich zručností; potom sa spoľahnite na
svoju tvorivú energiu.
– Cez víkendy sa venujte koníčku, ktorý vás baví.

Užitočné otázky
1. Reagujte na nasledujúce otázky:
– Akým spôsobom svoju tvorivú energiu usmerňujem a akým spôsobom
uvoľňujem svoju potláčanú energiu?
– Ako dokážem čo najlepšie zužitkovať situáciu, v ktorej sa práve nachádzam?
Aký prospech z nej môžem mať?
– Ako by som najradšej slúžil ostatným ľuďom?
– Ako mám začať dôverovať vlastnému srdcu napriek názorom ostatných?
2. Ak tieto otázky vyvolajú odozvu a prinášajú hlbšie pochopenie, ako tieto
závery môžete uplatniť v praxi?

Ako svoje porozumenie prehĺbite
1. Nalistujte si časť druhú a znovu si prečítajte hlavné kapitoly týkajúce sa
čísiel, z ktorých sa skladá vaše osudové číslo: 1, 2 a 9.
2. Možno sa chcete znova pozrieť na osudové čísla svojich príbuzných
a priateľov; pokiaľ sú ochotní, porozprávajte si s nimi o podobných alebo
rôznych problémoch, ktoré ležia na vašej životnej ceste.

Duchovné zákony: nástroj, ktorým môžete
zmeniť svoj život
1. V časti štvrtej si prečítajte pasáže týkajúce sa nasledujúcich duchovných



zákonov:
– Zákon voľby: Či budeme tvoriť alebo vyjadrovať svoje ja pozitívnym
spôsobom, závisí od našej voľby.


