
 

Čísla od 0 – 100 

 

      00 

Stvoriteľ ti zdôrazňuje tento odkaz a žiada ťa o pozornosť a riadenie sa radou bez 

prieťahov. 

 

       0 

Nula sa vzťahuje k modlitbám alebo meditačnej praxi a všeobsahujúcemu Božskému 

zdroju. Prihovára sa ti Boh. 

 

       1 

Toto je binárne číslo: každé číslo je totiž deliteľné jednotkou. Všetci sme jedno a tak 

sme všetci spojení myslením. Pozoruj svoje myšlienky a sústreď sa na svoje túžby a nie 

na svoj strach.  

 

       2 

Maj vieru a odvahu, tvoje modlitby sa zhmotňujú, aj keď to ešte nie je vidieť. 

 

       3 

Nanebovzatí  Majstri (ako napríklad Ježiš) sú ti nablízku. Počuli tvoje modlitby a chcú ti 

pomôcť. 

 

        



       4 

Anjeli sú s tebou. Obráť sa na nich s prosbou o pomoc, radu, aj pocit lásky a bezpečia. 

 

       5 

Toto číslo súvisí so zmenou, transformáciou, transmutáciou a alchýmiou. Niečo v tvojom 

živote sa mení alebo sa začína meniť k lepšiemu. 

 

       6 

Číslo 6 sa vzťahuje k pozemským materiálnym záležitostiam ako je majetok a tiež téme 

týkajúcej sa planéty a konkrétnych hmatateľných vecí. Starostlivo vyvažuj svoje 

myšlienky alebo starosti o hmotné záležitosti pomocou sústredenia a viery v duchovnú 

skutočnosť. 

 

       7 

Si na správnej ceste. Pokračuj v dobrom diele! 

 

       8 

Teraz k tebe prichádza finančná hojnosť. 

 

       9 

Tvoj božský zmysel života v sebe zahŕňa službu prostredníctvom tvojich prirodzených 

nadaní, vášní a záujmov. 

 

      10 

Dostáva sa ti Božieho vedenia prostredníctvom myšlienok, nápadov, porozumenia alebo 

priameho poznania skutočností bez toho, aby si vedela, ako k tebe tieto informácie 

prišli. Maj stále pozitívny prístup k posolstvám, ktoré dostávaš. 

 

       

 



11 

Venuj pozornosť opakovaným myšlienkam a nápadom, pretože sú odpoveďou na tvoje 

modlitby. Toto číslo tiež znamená veľmi tvorivú osobu, ktorá sa musí vyvarovať závislého 

správania. 

 

      12 

Ver, že k tebe hovorí Duch prostredníctvom opakujúcich sa myšlienok, nápadov, 

náhľadov, ktoré ťa vedú k zlepšeniu nejakej stránky tvojho života alebo života druhých. 

Nechaj sa viesť na ceste pozitívnymi afirmáciami.  

 

      13 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si si udržal (a) pozitívny postoj a odovzdal (a) im 

všetky obavy alebo pochybnosti, tak aby ich mohli uzdraviť a zmeniť. Toto číslo tiež 

znamená posvätné ženstvo, bohyňu a intuitívnu stránku, pretože v roku je trinásť 

lunárnych cyklov. 

 

      14 

Anjeli ti pomáhajú so zhmotňovaním tvojich pozitívnych myšlienok, afirmácií 

a vizualizácií. 

 

      15 

Zmeň a povznes svoje myšlienky. Použi afirmácie a modlitby na to, aby ti pomohli 

povzniesť sa v tvojich myšlienkach a pocitoch nad negativitu. 

 

      16 

Tvoje myšlienky tvoria tvoju realitu, takže sa drž svojich pozitívnych myšlienok 

a očakávaní a všetky tvoje potreby sa naplnia.  

 

      17 

Vo svojom uvažovaní sa uberáš po správnej ceste. Čo sa týka tvojich plánov a cesty, máš 

dobrý dôvod na optimizmus. Toto mocné a posvätné číslo predstavuje tiež najsvätejšiu 

Trojicu a pyramídy. 



      18 

Mysli iba na hojnosť a prosperitu, pretože tvoje myšlienky sa v tomto čase rýchlo 

zhmotňujú. 

      19 

Sústreď sa na to, aby si pomáhal (a) sebe aj druhým viesť zdravší a pokojnejší život. 

O svojom Božskom životnom poslaní zmýšľaj pozitívne a optimisticky. 

 

      20 

Stvoriteľ ťa žiada, aby si mal (a) vieru. Aj keď teraz ešte nevidíš výsledky svojich 

modlitieb a činov, dôveruj, že ti prinesú úžasné plody. 

 

      21 

Ver a ostaň pozitívny! Najviac ti teraz pomôžu afirmácie. 

 

      22 

Tvoje hlboké presvedčenie sa prejavuje zázrakmi a skvelými novými príležitosťami. 

Zachovaj si vieru! 

 

      23 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zachovávať si vieru. Sú práve teraz pri tebe a môžeš ich 

kedykoľvek požiadať o pomoc. 

 

      24 

Anjeli ti pomáhajú zachovať si vieru a mať odvahu. Chcú, aby si vedel (a), že sú práve 

teraz s tebou. Ver svojim anjelom a ver v ich túžbu a schopnosti pomáhať ti. 

 

      25 

Ver, že tvoj život sa mení k lepšiemu. Ty a tvoji blízki ste počas týchto zmien v bezpečí 

a pod ochranou. 

 



      26 

Ver, že všetky tvoje pozemské potreby sa napĺňajú ako teraz, tak aj v budúcnosti. 

Odovzdaj všetky svoje materiálne starosti Duchu a riaď sa božským vedením, ktoré ťa 

vyzýva k činom. 

 

      27 

Pokračuj s vierou na svojej ceste, Konáš správne, len tak ďalej. 

 

      28 

Maj vieru v hojnosť vesmíru. Keď vo svojej viere naďalej vytrváš, prosperita sa v tvojom 

živote hmatateľne prejaví. 

 

      29 

Maj vieru v seba a v božský účel svojho života. Máš na to všetky predpoklady a si 

pripravený (á) pomáhať druhým! 

 

      30 

Boh a Nanebovzatí Majstri sú tu, aby ti pomohli. Požiadaj ich, nech ti pomôžu zabezpečiť 

čokoľvek, čo tebe a tvojim blízkym prinesie mier a čo ti pomôže na tvojej životnej ceste. 

 

      31 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú presunúť svoje myšlienky na posilňujúcu rovinu lásky 

a harmónie. 

 

      32 

Ver neustále v spojenie s Nanebovzatými Majstrami, Čím častejšie sa na nich budeš 

obracať, tým viac porastie tvoja viera v toto spojenie. 

 

 

 



      33 

Okolo teba je veľa Nanebovzatých Majstrov, ktorí ti všestranne pomáhajú. Prišli ti 

pomôcť s tvojim poslaním a ako odpoveď na tvoje modlitby. Nalaď sa teraz na nich 

a opýtaj sa ich na čokoľvek chceš.  

 

      34 

Nanebovzatí Majstri a anjeli sú tu s tebou. Často sa s nimi zhováraj o svojich pocitoch 

a myšlienkach a načúvaj ich odpovediam, ktoré k tebe prichádzajú v podobe 

opakovaných myšlienok, znamení a vnútorných signálov. 

 

      35 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si vykonal (a) isté zmeny, aby sa tak zvýšila úroveň 

tvojho duchovného vedomia a schopností. Spojuj sa s týmito milujúcimi nanebovzatými 

a mocnými Majstrami, aby ste spoločne uzdravili alebo odstránili tie oblasti v tvojom 

živote, ktoré už neslúžia tebe ani Svetlu. 

 

      36 

Nanebovzatí Majstri ti chcú pomôcť s tvojim materiálnym životom, najmú tak, že ťa 

podporia v tvojom životnom poslaní a že pomôžu tvojim blízkym. Nanebovzatí Majstri ťa 

žiadajú, aby si sa sústredil (a) na Ducha a nevenoval (a) zbytočne veľa pozornosti 

hmotnému svetu. 

 

      37 

Nanebovzatí Majstri ťa božským spôsobom vedú po správnej ceste. Obráť sa na nich 

v meditácii aj v modlitbách o radu, odpovede  i ubezpečenie. Cesta, ktorú si si vybral (a) 

sa Nanebovzatým Majstrom páči a chcú ti pomôcť. 

 

      38 

Prichádza ti čas väčšej hojnosti a Nanebovzatí Majstri ťa chcú ubezpečiť o finančnej 

pomoci v tvojom živote. Všímaj si opakované správy, ktoré ti odovzdávajú 

prostredníctvom tvojich myšlienok, pocitov, slov a vízií. 

 

 



      39 

Nanebovzatí Majstri hovoria: Chop sa práce, služobník Svetla! Tvoje poslanie je veľmi 

potrebné a oni si želajú pomáhať ti na tvojej ceste životom. Neváhaj a venuj sa 

vykonaniu dôležitých úloh, ktoré súvisia s tvojim životným poslaním. 

 

      40 

Boh a anjeli chcú, aby si vedel (a), že sú s tebou a že vedú každý tvoj krok. Prijmi ich 

milujúce ruky a otvor sa ich pomoci. 

 

      41 

Anjeli hovoria: Sleduj svoje myšlienky a mysli iba na lásku a úspech – tak sa v tvojom 

živote objavia. Anjeli sú pripravení ti vo voľbe pozitívnych myšlienok pomôcť, keď ich 

zavoláš na pomoc. 

 

      42 

Tvoji anjeli ťa žiadajú, aby si stále veril (a), že tvoje modlitby sú vypočuté. Ak potrebuješ, 

popros anjelov, aby zvýšili úroveň tvojej viery. 

 

      43 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri sú s tebou, podporujú ťa a milujú. Zhováraj sa s nimi 

v duchu o svojich nádejach, snoch alebo obavách a žiadaj ich o pomoc. Objavia sa vždy, 

keď ich zavoláš. 

 

      44 

Obklopuje ťa veľa anjelov. Svojich anjelov požiadaj, aby ti pomohli s čímkoľvek, čo 

prinesie mier tebe a tvojim blízkym. Nehovor im, ako napraviť situáciu, ale ich požiadaj, 

aby ju napravili. Božská nekonečná múdrosť Stvoriteľa ťa (prostredníctvom anjelov) 

vedie k tomu najlepšiemu riešeniu. 

 

       

 

 



45 

Anjeli ťa žiadajú, aby si bez odkladu vykonal (a) nutné životné zmeny. Už vieš, aké 

zmeny to majú byť. Požiadaj anjelov, aby ti pomohli nájsť odvahu a silu vykonať ich 

a ver, že tieto zmeny budú nakoniec prospešné všetkým. 

 

      46 

Anjeli ti chcú pomôcť materiálnymi potrebami, najmä keď súvisia s tvojim životným 

poslaním a s tvojimi blízkymi. Môžu ti pomôcť s akoukoľvek drobnou aj závažnou 

záležitosťou, ktorá prináša tebe aj tvojim blízkym mier. Iba ich popros o pomoc. 

 

      47 

Anjeli hovoria, že konáš správne a si na dobrej ceste. Chcú, aby si vedel (a), že ťa 

sprevádzajú na každom kroku a že ti môžu pomôcť ešte viac, pokiaľ ich požiadaš 

o konkrétnu pomoc. 

 

      48 

„Anjeli hojnosti“ sú s tebou. Ver, že je tu nekonečná hojnosť a že nedostatok je iba ilúzia. 

Teraz k tebe smeruje viac peňazí, takže o svoje financie nemaj starosti. 

 

      49 

Anjeli ťa žiadajú, aby si neodkladne pristúpil (a) k práci na svojom božskom poslaní. 

Nastal čas zavŕšiť všetky nedokončené projekty. Urob si optimálny časový 

harmonogram, aby si sa mohol (a) začať venovať svojim skutočným prioritám. 

 

      50 

Boh a duchovný svet ťa naliehavo vyzývajú, aby si vykonal (a) túto zmenu. Ubezpečujú 

ťa, že prechod bude harmonický a že tebe a tvojim blízkym sa dostane v každom smere 

podpory. Pustite sa do toho a otvorte sa v tomto období zmeny Božskej pomoci.  

 

 

 

 



      51 

Sústreď sa v myšlienkach na pozitívny výsledok počas tohto obdobia životnej zmeny. Aj 

keď možno ešte netušíš, čo ti prinesie budúcnosť, môžeš si byť istý (á), že veci smerujú 

k lepšiemu. Mysli na svoje zámery a ciele aj naďalej pozitívne. 

 

      52 

Jediná vec, ktorá je stála, je zmena. Ver tejto pravde a neboj sa zmien, ktoré vykonávaš 

a zažívaš. Keď sa jedny dvere zatvárajú, vzápätí sa otvárajú druhé, smerujúce k niečomu 

lepšiemu. 

 

      53 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú tejto zmene uvoľniť cestu. Popros ich o milujúcu silu, 

aby sa tak zabezpečil hladký priebeh tvojej cesty. 

 

      54 

Anjeli ťa ubezpečujú, že zmena, o ktorej uvažuješ alebo ktorú zažívaš, vedie k niečomu 

lepšiemu. Sú práve teraz s tebou a neustále ťa počas tohto prechodného obdobia 

podporujú. Obracaj sa na nich často. 

 

      55 

Pripútaj sa bezpečnostným pásom, keď prechádzaš (alebo sa chystáš prejsť) veľkou 

životnou zmenou. Je čas opustiť všetko, čo už nefunguje a uzdraviť alebo nahradiť to 

niečim lepším. 

 

      56 

Zatiaľ, čo prechádzaš touto dôležitou a veľmi potrebnou zmenou, dostáva sa ti nových 

požehnaní a príležitostí. O všetky tvoje potreby je v tomto prechodnom období 

postarané. 

 

      57 

Táto zmena ťa privádza na tvoju božskú cestu – dôveruj, že všetko sa zlepšuje, aj keď 

ešte nevidíš výsledok. 



      58 

Tvoja finančná situácia sa mení k lepšiemu. Obráť sa na „anjelov hojnosti“ s prosbou 

o pomoc, podporu a vedenie v súvislosti s financiami a potom postupuj podľa ich rád 

v múdrom používaní peňazí a riešení dlhov. 

 

      59 

Tvoj život sa začína stabilizovať a vyjasňuje sa ti predstava o tvojej životnej ceste. Prijmi 

ju bez odkladov a pusti sa po nej, pretože je teraz veľmi vhodný čas pre teba aj tvoje 

poslanie. 

 

      60 

Stvoriteľ ti pomáha s tvojimi materiálnymi záležitosťami. Pripomína ti, že máš najskôr 

hľadať Kráľovstvo Božie a všetko ostatné ti bude pridané. Sústreď sa srdcom a mysli na 

odmenu v nebesiach a ver, že o tvoje potreby je vždy postarané. 

 

      61 

Zachovaj si pozitívne myšlienky a očakávania, pokiaľ ide o tvoje materiálne potreby, aby 

sa u teba prejavovala trvalá hojnosť. Odovzdaj všetky obavy alebo starosti Duchu, ktorý 

ich uzdraví a transformuje. Tvoje myšlienky sú mocné, preto ich starostlivo stráž 

a sústreď sa iba na to, čo skutočne chceš 

 

      62 

Maj vieru v tento svet. Ver, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí, aj keď sa niekedy javia 

inak. Buď si istý (á), že Vesmír ťa materiálne podporuje v každom okamihu života. 

 

      63 

Nanebovzatí Majstri (ako napríklad Ježiš) ti pomáhajú v pozemských záležitostiach. Aj ty 

môžeš pomôcť Zemi vstúpiť do zlatého veku prostredníctvom svojich modlitieb, 

afirmácií a božskej energie Svetla. 

 

 

 



      64 

Nebeskí a pozemskí anjeli ti pomáhajú hmotnými záležitosťami. Ubezpečujú ťa, že 

o tvoje potreby je postarané najmä ak sa sústredíš na duchovnú cestu. Čím viac 

vďačnosti cítiš voči anjelom, tým viac sa otváraš ich pomoci. 

 

      65 

Porozhliadni sa vo svojom živote po zmene súvisiacej s materiálnymi záležitosťami, 

napríklad so sťahovaním alebo zmenou zamestnania. Je to zmena k lepšiemu, aj keď je 

spočiatku možno nepríjemná. 

 

      66 

Sústreďuj sa v tomto čase vo svojich myšlienkach neustále na nebesá a vyhýbaj sa 

starostiam o hmotné veci alebo posadnutosti nimi. 

 

      67 

Čo sa týka tvojej cesty služobníka Svetla a hmotných záležitostí, si v rovnováhe. 

Uplatňuješ svoju duchovnú múdrosť pri pomoci Zemi a jej obyvateľom. Pokračuj 

v dobrej práci! 

 

      68 

Si telesná hojnosť. Udržiavaj tento prúd dávaním na účely, v ktoré veríš. Otvor svoju 

náruč a vďačné srdce voči prijímaniu. Čím viac si dovolíš prijímať, tým viac zdrojov 

budeš mať k dispozícii na pomoc druhým. 

 

      69 

Toto číslo sa vzťahuje k rovnováhe podobajúcej sa jin a jang. Svoje duchovné 

a materiálne záujmy uveď do rovnováhy tým, že vynaložíš čas a námahu na oboje. 

O všetky tvoje potreby je postarané, ak sa plne venuješ svojmu božskému životnému 

poslaniu.  

 

 

 



      70 

Toto je posolstvo od Stvoriteľa, že si na správnej ceste. Buď aj naďalej v kontakte so 

svojim zdrojom prostredníctvom modlitieb a meditácií. 

 

      71 

Drž sa svojich pozitívnych myšlienok a nápadov. Nedovoľ, aby ťa druhí odvádzali od 

tvojich zámerov. 

 

      72 

Dôveruj svojej ceste a pokračuj v nej. Tvoj optimizmus je opodstatnený! Kabalisti 

poznajú 72 Božích mien, takže toto číslo to tiež môže potvrdzovať a povzniesť tvoje 

jasné spojenie so Stvoriteľom. 

 

      73 

Nanebovzatí Majstri hovoria, že si na dobrej ceste a pomáhajú ti na nej na každom 

kroku. Požiadaj ich o každú ďalšiu pomoc, ktorú môžeš potrebovať. 

 

      74 

Anjeli hovoria, že tvoja voľba je dobrá. Pokračuj v ceste, po ktorej si sa vydal (a) a keď 

budeš mať pocit, že si sa dostal (a) do slepej uličky, obráť sa na anjelov. 

 

      75 

Táto zmena vedie k lepšiemu. Rozhodol (a) si sa správne, aj keď ešte možno nevieš, ako 

to dopadne. Pokračuj ďalej bez obáv! 

 

      76 

Si na dobrej ceste a tvoje materiálne potreby sú naplnené teraz, tak aj v budúcnosti. 

Odovzdaj akékoľvek pozemské starosti Duchu a otvor sa voči prijímaniu. 

 

 



      77 

Prijmi blahoželanie! Po myšlienkovej a hmotnej stránke si na dobrej ceste. Drž sa 

svojich zámerov a stoj si za svojim. 

 

      78 

Si na dobrej ceste a smeruješ k všestrannej hojnosti a prosperite. Ako si zasial (a), tak aj 

zožneš. Načúvaš svojmu vnútornému hlasu a vynakladáš týmto smerom svoju energiu 

a snaženie- Teraz sa tešíš z odmien, ktoré ti plynú z tvojho správneho konania. 

 

      79 

Venuješ sa službe prostredníctvom tvojho božského životného poslania a uberáš sa 

správnym smerom k jeho plodom. 

 

      80 

Stvoriteľ ti nadeľuje hojnosť – ani nie tak za odmenu, ako na základe božského zákona 

príčiny a následku. Vzhľadom na to, že si pracoval (a) na programe prosperity pod 

vedením Svetla, môže smerom k tebe Svetlo vyžarovať viac pomoci. 

 

      81 

Sústreď sa pozitívne v myšlienkach na oblasť prosperity a hojnosti. Maj aj naďalej 

dôveru a mier v srdci a ver, že Zdroj všetkého je v tebe. Teraz si v pozícii, keď sa tvoje 

myšlienky o peniazoch okamžite prejavujú navonok. 

 

      82 

Ver, že máš vždy dosť peňazí na uspokojenie svojich materiálnych potrieb. Tie sú 

naplňované zázračným a tvorivým spôsobom, takže sa zbav starosti „ako“ ich uspokojiť. 

 

      83 

Tvoja hojnosť je urýchlená tvojimi duchovnými kontaktmi s nanebovzatými Majstrami. 

Modli sa a medituj o týchto Majstroch, ktorí ťa vedú na ceste a pomáhajú ti v živote 

zakúšať nepretržitý prúd hojnosti. 

 



      84 

Anjeli ti pomáhajú s väčšou hojnosťou tvojich financií. Na „anjelov hojnosti“ sa 

kedykoľvek obráť o radu a vedenie vo finančných záležitostiach. 

 

      85 

Prúd tvojich financií sa stále zväčšuje a tvoja finančná situácia je čoraz lepšia. Sústreď 

sa naďalej na vďačnosť a buď ochotný (á) dávať aj prijímať s radosťou vo svojom srdci. 

 

      86 

Odovzdaj akúkoľvek materiálnu starosť Duchu, pretože z nebies ti plynie nová, 

neočakávaná hojnosť. Pozorne si všímaj a prijímaj mnohé dary a požehnania, ktoré sa ti 

ponúkajú. 

 

      87 

Cesta, po ktorej ideš, podporuje prúd tvojej hojnosti. V mnohých ohľadoch sa doslova 

topíš v bohatstve, narazil (a) si na zlatú žilu tým, že si sa naladil (a) na svoje vnútorné 

vedenie a že sa ním riadiš. Práve teraz poznávaš tajomstvo dávania a prijímania. 

 

      88 

Si zahrnutý (á) nesmiernou hojnosťou. V tvojom živote je stále viac prosperity. Buď 

vďačný (á) a nezabúdaj dávať z týchto darov druhým podľa toho, ako sa budeš cítiť 

vedený (á). 

 

      89 

Tvoje božské životné poslanie je hojne a všestranne podporované Vesmírom. 

 

      90 

Boh podporuje tvoj posvätný zmysel života. Pros a vždy dostaneš Božie vedenie a pomoc 

pre tvoje poslanie. 

 

 



      91 

Sleduj svoje myšlienky týkajúce sa služby Svetlu a svojho životného poslania. Nalaď sa 

pozitívne a ver, že máš dostatočné schopnosti a silu uzdravovať a pomáhať druhým. 

 

      92 

Ver v seba a svoje schopnosti naplniť svoje božské životné poslanie. 

 

      93 

Nanebovzatí Majstri sú tu, aby ti pomáhali s tvojimi záležitosťami, najmä keď sa týkajú 

tvojho božského životného poslania. 

 

      94 

Anjeli ťa žiadajú, aby si sa aj naďalej sústredil (a) na prinášanie ešte väčšieho množstva 

lásky a svetla do tvojho sveta prostredníctvom svojho posvätného poslania. 

 

      95 

Zmeny, ktoré zažívaš alebo o ktorých uvažuješ, sú prospešné pre tvoje božské životné 

poslanie. 

 

      96 

Ponor sa do svojho božského poslania a o všetky tvoje potreby bude vždy postarané, čo 

sa postupne prejaví aj navonok. Si teraz na to pripravený (á) a tvoje poslanie je 

potrebné. 

 

      97 

Si na dobrej ceste plne  prejaviť svoje božské poslanie. Pokračuj ďalej a otvorene aj 

prijímaj lásku. 

 

 

 



      98 

Keď sa naplno venuješ svojmu poslaniu svetla a lásky (ktoré zahŕňa aj tvoje prirodzené 

talenty, vášne a záujmy)k peniaze prídu „sami od seba“. 

 

      99 

Pusti sa do práce, služobník Svetla! Tvoje božské životné poslanie je teraz potrebné viac, 

ako kedykoľvek predtým, a pokiaľ môžeš čímkoľvek prispieť k tomu, aby bolo v tvojom 

svete viac svetla a lásky, je nutné to urobiť. Príprava na tvoju životnú prácu je teraz 

ukončená. 

 

      100 

Nech sú tvoje myšlienky úplne v súlade s Božou láskou a svetlom. Tvoje pozitívne 

myšlienky a činy majú veľký dopad – najmä  v tomto čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



                                     

                               


