
 

Čísla od 101 – 200 

 

      101 

Sústreď svoje myšlienky na Boha. Buď tvorivý (á) ako Stvoriteľ. Ver, že keď sa svojimi 

myšlienkami zaoberáš mierumilovným spôsobom, napomáhaš tak nebeským plánom. 

 

      102 

Boh a Univerzálna múdrosť povznášajú tvoje myšlienky a pomáhajú ti zachovať si v tejto 

situácii vieru. Požiadaj Boha, nech ti pomôže uzdraviť všetky pochybnosti. 

 

      103 

Tvoje myšlienky a zámery podporuje Boh a Nanebovzatí Majstri. Obracaj sa na nich 

často, aby videli tvoje konanie a myslenie. Pomáhajú ti sústrediť sa na Božiu pravdu vo 

všetkých smeroch. 

 

      104 

Boh a Anjelská ríša ťa podporujú v tvojich pozitívnych myšlienkach. Keď medituješ 

o Božej láske, zároveň cítiš hĺbku ich lásky k tebe. Zameraj sa myšlienkami na lásku 

a obracaj sa k nebesiam, aby ti pomohli znovu byť v kontakte so svojim zdrojom, vždy 

keď to budeš potrebovať. 

 

 

 



      105 

Primkni sa k Bohu a Božiemu vedeniu, aby si porozumel (a) nadchádzajúcim zmenám. 

Často sa obracaj na Boha s prosbou o pomoc, aby si týmito zmenami prešiel (-šla) 

s ľahkosťou a bez ťažkostí. 

 

      106 

Tvoje materiálne želania sa k tebe dostávajú ľahko prostredníctvom zhmotnenia 

zámerov bezpodmienečnej lásky a hodnoty v realite. Odovzdaj všetky starosti týkajúce 

sa peňazí a hmotných záležitostí Bohu a ver, že o tvoje potreby je už postarané. 

 

      107 

Tvoje želania sa zhmotňujú prostredníctvom Boha a tým, že sa riadiš svojim božským 

vedením. Ideš správnym smerom, je však dôležité neustále venovať čas a energiu 

rozhovorom a načúvaniu Duchu, aby sa tak aj naďalej zabezpečil úspech na tvojej ceste. 

 

      108 

Tvoja viera v Boha a zaoberanie sa duchovnými záležitosťami ti prinášajú hojnosť 

v mnohých podobách. Podobne ako Stvoriteľ, aj ty sa môžeš o toto bohatstvo podeliť 

rôznymi spôsobmi s druhými. Ostaň pozitívne naladený (á) a už druhých, nech zmýšľajú 

o materiálnom dostatku pozitívne. 

 

      109 

Boh povznáša tvoje vedomie, čo sa týka tvojho božského životného poslania. Ostaň 

v myšlienkovom a citovom spojení s Bohom, aby sa ti stále dostávalo vedenia, odvahy 

a pomoci v tvojom poslaní. 

 

      110 

Aj naďalej sa myšlienkami sústreďuj na Boha a Božskú lásku, pretože svoju realitu si 

vytváraš svojimi myšlienkami a názormi. Zapoj sa do tvorivých činností a vyhýbaj sa 

negatívnemu správaniu a rôznym závislostiam. 

 

 



      111 

Otvorila sa ti energetická brána a tvoje myšlienky sa veľmi rýchlo zhmotňujú. V tomto 

období si starostlivo voľ svoje myšlienky a dbaj, aby boli v súlade s tvojimi želaniami. 

Nevenuj vôbec žiadnu energiu myšlienkam na svoje obavy, inak sa skutočne naplnia. 

 

      112 

Udržiavaj svoje myšlienky živé, plné optimizmu a nádeje, najmä čo sa týka tvojej 

budúcnosti. Maj vieru vo svoju schopnosť uskutočňovať ich. 

 

      113 

Nanebovzatí Majstri, najmä Bohyne, ti pomáhajú udržiavať láskyplné a pozitívne 

myšlienky. Obracaj sa na nich bez váhania, kedykoľvek budeš mať nejaké negatívne 

myšlienky alebo pocity, alebo sa dostaneš do nejakej nepríjemnej situácie. 

 

      114 

Mysli ako Anjel a v sebe, v druhých i v každej situácii hľadaj iba to najlepšie. Týmto 

spôsobom si skutočný divotvorca! 

 

      115 

Tvoje mocné zámery ťa prevedú aj týmto obdobím prechodu. V tomto čase zmien ostaň 

pozitívne naladený (á) a sústredený (á) na to, čo chceš. 

 

      116 

Tvoj optimizmus, afirmácie a vizualizácie vytvárajú nepretržitý prúd materiálneho 

dostatku. Máš schopnosť zhmotňovať si všetko, čo potrebuješ, teraz aj budúcnosti.  

 

      117 

So svojimi pozitívnymi afirmáciami a zámermi si na dobrej ceste. Očakávaš to najlepšie, 

takže to najlepšie sa aj stane.  

 

 



      118 

Tvoje pozitívne a optimistické myšlienky a vizualizácie sú vlnami zhmotňovania 

prosperity a hojnosti. Tvoje prijímanie a dávanie sú v Božskej rovnováhe. 

 

      119 

Udržiavaj svoje myšlienky a názory týkajúce sa tvojho posvätného životného poslania na 

pozitívnej úrovni. Očakávaj úspech vo všetkom, čo robíš, najmä, keď sa to vzťahuje 

k tvojej duchovnej ceste a svätému poslaniu. 

 

      120 

Boh na teba nalieha, aby si ostal (a) naplnený (á) vierou a pozitívnymi myšlienkami. 

Všetko pracuje v tvoj najvyšší prospech a dobro. 

 

      121 

Zachovaj si vieru a zostaň pozitívne naladený (á) pretože tvoje myšlienky, pocity a názory 

sa menia na skutočnosť.  Mysli iba na to, čo si želáš a odovzdaj každú starosť Duchu, 

aby ju uzdravil a zmenil. 

 

      122 

Tvoje myšlienky a tvoja viera sú posvätné nástroje, ktoré si si pre túto inkarnáciu 

priniesol (a) so sebou na Zem. Tento číselný rad je pre teba znamením, aby si si tieto 

nástroje vážil (a)  a uvedomoval (a) si, aké sú mocné. 

 

      123 

Zjednoduš si svoj život. Zbav sa všetkého, čo ti uberá energiu, čas alebo financie – 

predovšetkým však toho, čo ťa odvádza od tvojho životného poslania. Nanebovzatí 

Majstri ti s týmto zjednodušením pomáhajú. 

 

      124 

Anjeli ti pomáhajú ostať silným (ou) vo viere a v pozitívnych vyhliadkach. Obracaj sa na 

Anjelov, pokiaľ ide o pomoc s nápadmi, nasmerovaním a odvahou pracovať na tomto 

cieli. 



      125 

Ostaň pozitívne a optimisticky naladený (á) v súvislosti so zmenami, ktoré zažívaš alebo 

o ktorých uvažuješ. Tvoja viera ti pomôže, aby prechod prebehol hladko a harmonicky.  

 

      126 

V tvojom živote sa vďaka tvojmu správnemu postoju prejavuje materiálny dostatok. 

K zväčšeniu jeho prílivu je potrebné mať ešte viac viery i pozitívneho myslenia. 

 

      127 

Neochvejne ver, že neustále afirmácie a pozitívne myslenie fungujú! Tvoje želania sa ti 

zhmotňujú čím ďalej, tým rýchlejšie. 

 

      128 

Si majstrom tvorenia a zhmotňovania. Príliv tvojej hojnosti je priamym odrazom tvojich 

myšlienok tu a teraz. Máš schopnosť rýchlo zhmotňovať svoje myšlienky 

v časopriestorovej realite. 

 

      129 

Maj vieru a ostaň pozitívne naladený (á) pokiaľ ide o tvoje božské životné poslanie 

a tvoje schopnosti ho naplniť. Si na to dokonale vybavený (á). Jednoducho sa riaď svojim  

vnútorným hlasom a predstavuj si, že všetko je v poriadku. 

 

      130 

Ženský aspekt Stvorenia podporuje práve teraz teba aj tvoju prácu. Otvor sa voči 

prijímaniu a pozorne sleduj svoju intuíciu a pocity. Obracaj sa na Bohyne, aby ti pomohli 

zostať v povznesenom rozpoložení. Nalaď sa na lunárne cykly a pozoruj, ako ovplyvňujú 

tvoje emócie a tvoju schopnosť zhmotňovania. 

 

      131 

Nanebovzatí Majstri, predovšetkým Bohyne, sú pripravení ti pomôcť. Komunikujú 

s tebou prostredníctvom myšlienok a nápadov. 

 



      132 

Nanebovzatí Majstri, Bohyne a posvätná ženská energia povznášajú tvoje vedomie na 

rovinu dokonalej viery a pozitívneho myslenia. Obracaj sa na nich často, pomôžu ti 

udržať si duchovné spojenie s tvojim vyšším Ja. 

 

      133 

Nanebovzatí Majstri podporujú tvoje poslanie tak, že ti pomáhajú mať pozitívne 

myšlienky, zámery a afirmácie. Našepkávajú ti božsky riadené myšlienky lásky, takže si 

všímaj to, čo ti prichádza na myseľ, ako i svoje potreby. 

 

      134 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa vyzývajú na prehodnotenie tvojich súčasných myšlienok 

týkajúcich sa posvätného ženstva, ako aj vzťahov so ženami. Bohyne a Anjeli ti dodajú 

silu, stačí ich o to požiadať. 

 

      135 

Významné uzdravenie pomocou vzťahov so ženami je vítaným požehnaním, 

prichádzajúcim s pozitívnymi myšlienkami a afirmáciami, na ktorých si v poslednom 

čase pracoval (a). Vyzývaj aj naďalej Bohyňu v sebe, svoju matku a ďalšie významné 

ženské postavy v tvojom živote, aby ťa mohli uzdraviť a otvoriť božskej láske ešte viac. 

 

      136 

Nanebovzatí Majstri a bohyne ťa ubezpečujú, že o tvoje potreby je neustále postarané. 

Napomáhaš tomu svojimi vytrvalými, pozitívne naladenými myšlienkami. 

 

      137 

Bohyne ti pomáhajú držať sa cesty, po ktorej si sa vydal (a). Primkni sa k nim kvôli 

podpore. Ver, že prijať pomoc druhých je úplne prirodzené. 

 

      138 

Máš okolo seba Nanebovzatých Majstrov, najmä však Bohýň – matiek, ktoré ti 

pomáhajú prijímať veľkú hojnosť všetkého, čo ti poskytujú. 



      139 

Nanebovzatí Majstri, najmä však Bohyne, ti žehnajú a pomáhajú v tvojom božskom 

životnom poslaní. Obracaj sa na nich, kedykoľvek budeš potrebovať nejakú odpoveď 

alebo radu. 

 

      140 

Boh a Anjeli ti pomáhajú udržiavať si pozitívne myšlienky a zámery. Venuj nejaký čas 

pokojnému rozjímaniu a meditácii a obracaj sa na nebo o radu. 

 

      141 

Sústreď sa v myšlienkach a zámeroch na spojenie s Anjelmi. Nemusíš sa do toho 

procesu nútiť, iba sa uvoľni a zhlboka dýchaj. 

 

      142 

Tvoja neustála práca s pozitívnymi zámermi ti pomáha ľahko nadviazať spojenie s ríšou 

Anjelov. Ver, že tvoji Anjeli ťa skutočne počujú.  

 

      143 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri naliehajú, aby si si udržiaval (a) pozitívny náhľad na seba aj 

svoj život. Ak je to potrebné, požiadaj ich, nech ti v tomto myšlienkovom rozpoložení 

pomôžu ostať. 

 

      144 

Archanjel Jofiel ti spoločne s ostatnými bytosťami anjelskej ríše pomáha zlepšiť tvoje 

myšlienky. Tieto pozitívne myšlienky sú veľkým prínosom pre tento svet.  

 

      145 

Tvoje pozitívne myšlienky a afirmácie harmonicky spolupracujú s tvojimi anjelmi na 

tom, aby vyvolali pozitívnu zmenu. Až budeš touto zmenou prechádzať, udržiavaj stály 

kontakt so svojimi anjelmi prostredníctvom modlitieb a afirmácií. 

 



      146 

Tvoji Anjeli ťa žiadajú, aby si zostal (a) pozitívne naladený (á), pokiaľ ide o tvoj 

materiálny život. Umiestni okolo seba lístočky s afirmáciami na miesta, kde ich môžeš 

ľahko vidieť – napríklad zrkadlo v kúpeľni, na posteľ, do svojej pracovne alebo 

kancelárie. 

 

      147 

Dôveruj afirmáciám, ktoré dostávaš z božskej sféry prostredníctvom opakovaných 

a výrazných nápadov a postrehov. Anjeli hovoria: Pusti sa do toho! 

 

      148 

Máš veľkú podporu Anjelov, čo sa týka nových myšlienok, ktoré premieňaš v činy. Tieto 

nové činy sú zdrojom tvojho finančného úspechu, pokiaľ si zachováš optimizmus 

a spojenie s božským vedením. 

 

      149 

Tvoje posvätné poslanie v živote je božsky riadené prostredníctvom inšpirovaných 

myšlienok a nápadov. Dôveruj posolstvám, ktoré dostávaš, najmä keď ťa vedú k pomoci 

druhým. 

 

      150 

Tvoje pozitívne myšlienky a afirmácie ti pomáhajú pri tejto zmene. Máš plnú podporu 

Stvoriteľa. Ostaň pozitívne naladený (á) a optimistický (á) a keď k tebe príde pomoc, 

vďačne ju prijmi, 

 

      151 

Tvoje myšlienky sa práve teraz veľmi rýchlo zhmotňujú a prispievajú  k prospešnej 

životnej zmene. Zdržuj sa v spoločnosti pozitívne zameraných ľudí a vyhýbaj sa 

negatívnym vplyvom a vzťahom. 

 

 

 



      152 

Maj vieru a zostaň pozitívne naladený (á) v súvislosti so zmenami, ktoré vo svojom živote 

robíš. Ver, že vďaka všetkým lekciám, ktoré si sa naučil (a), si silnejší (ia) a múdrejší (ia). 

 

      153 

Nanebovzatí Majstri ťa tlačia k zmenám, o ktorých uvažuješ. Toto mocné a posvätné 

číslo tiež znamená spojenie s najsvätejšou Trojicou, Matkou, Bohyňou, Máriou 

Magdalénou a odpustením.  

 

      154 

Anjeli ti pripomínajú, aby si venoval (a) pozornosť svojim myšlienkam, pretože tvoje 

očakávania vytvárajú počas tohto obdobia prechodu a zmeny tvoje skúsenosti. Obráť sa 

na Anjelov, predovšetkým Archanjela Jofiela, aby ti pomohli ostať v pozitívnom 

rozpoložení.  

 

      155 

Práve prežívaš významnú životnú zmenu a je veľmi dôležité, aby si všetko, čo sa deje 

vnímal (a) pozitívne. Dôveruj celému procesu a ver, že táto zmena je nanajvýš užitočná. 

 

      156 

Všetky tvoje materiálne potreby budú uspokojené, pokiaľ učiníš kroky nutné na 

započatie zmien, ku ktorým si vedený (á). Udržiavaj svoje myšlienky o týchto krokoch 

v pozitívnom duchu. 

 

      157 

Vesmír chváli pozitívne zmeny, ktoré si uskutočnil (a) vo svojej mysli, názoroch 

a pochopení. Tvoj optimizmus má solídny základ, pokračuj v dobrej mentálnej práci. 

 

      158 

Sústreď sa na pozitívne myšlienky a vytrvalo si ich v tomto čase zmeny opakuj. Ver, že 

Vesmír ťa plne podporuje a že táto zmena nakoniec zväčší tvoj príliv hojnosti. 

 



      159 

Maj pozitívne myšlienky a očakávania v súvislosti so zmenami, ktoré prežívaš a ver, že 

ťa pripravujú na ešte vyššiu a hlbšiu úroveň naplnenia božského poslania. 

 

      160 

Prispievaš k naplneniu všetkých svojich materiálnych potrieb prostredníctvom svojich 

vytrvalých a pozitívnych očakávaní a afirmácií. Mysli iba na to, čo si želáš a práve to aj 

dostaneš. 

 

      161 

Toto číslo sa v knihe nenachádza. 

 

      162 

Dôveruj vedeniu, ktorého sa ti dostáva pri tvojom ďalšom kroku, ktorý máš v tejto 

situácii urobiť. Božské vedenie ti poskytuje všetky informácie a podporuje tvoju túžbu 

zhmotňovať všetko potrebné, ale to od teba vyžaduje skutočné načúvanie vlastným 

myšlienkam, pocitom a víziám. Ver! 

 

      163 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú s uzdravením tvojich myšlienok týkajúcich sa 

hmotného majetku. Ukazujú ti, ako sa radovať zo života, bez toho, aby si uviazol (la) 

v ilúzii nedostatku alebo obmedzení. 

 

      164 

Anjeli ťa ubezpečujú, že všetky tvoje materiálne potreby sú uspokojované. Odovzdaj im 

všetky svoje obavy, ktoré možno máš v súvislosti s dostatkom hmotného zabezpečenia 

a priprav sa na to, že budeš dostávať všetko, čo potrebuješ, zázračným spôsobom. 

  

 

 

 



      165 

Meníš spôsob, akým sa vysporadúvaš s hmotným svetom a učíš sa, ako si pomocou 

zhmotňovania vlastných myšlienok zabezpečiť naplnenie hmotných potrieb. Mysli 

a vizualizuj si pozitívne svoje túžby aj naďalej a odovzdaj akúkoľvek pochybnosť 

duchovnému svetu, ktorý ju uzdraví a premení. Máš úžasnú schopnosť zhmotňovať svoje 

želania! 

 

      166 

Si dokonale pripravený (á) uzdraviť svoj život povznesením svojich myšlienok tak, že ich 

úplne zameriaš na túžby svojho srdca. Zbav sa materiálnych starostí a mysli na krásu 

Ducha. Takto pritiahneš krásu aj do svojho života. 

 

      167 

Kvôli schopnosti dosiahnuť svoje ciele je dôležité, aby sa ti dostávalo uznania. Pochváľ 

sám (sama) seba a ver, že si nekonečne milovaný (á) a že si ťa Vesmír váži. Duch ťa 

ubezpečuje, že tvoje materiálne potreby sú zakaždým uspokojované. 

 

      168 

Čo sa týka materiálnych a finančných záležitostí, mysli a cíť sa pozitívne. Tvoje potreby 

boli vždy uspokojované a tak to bude aj naďalej. Nie obavy, ale pozitívne myslenie je to, 

čo pre teba vytvorí hojnosť aj v hrubohmotnej realite. 

 

      169 

Podnikni všetko potrebné na uskutočnenie božských nápadov a dotiahni ich až do 

konca. Zbav sa všetkých obáv pokiaľ ide o peniaze, prestaň váhať alebo sa len 

donekonečna pripravovať a pusti sa bez okolkov do svojho životného poslania. 

 

      170 

Správna cesta znamená načúvať Božiemu vedeniu a tvojim vlastným pozitívnym 

myšlienkam a vizualizáciám. Sústreď sa aj naďalej na Boha a svoje pozitívne zámery. 

 

 



      171 

Usilovne sa snažíš udržať si pozitívny pohľad a toto číslo je znamením, že tvoja snaha 

zhmotňovať myšlienky v realite sa vypláca. Tvoj zámer sústrediť sa iba na Svetlo má 

liečivé účinky aj na druhých. 

 

      172 

Tvoja viera a optimizmus majú dobrý základ. Vidíš túto situáciu jasne a máš dobrý 

dôvod cítiť nadšenie! Ostaň v pozitívnej nálade! 

 

      173 

Nanebovzatí Majstri ti blahoželajú k tvojej schopnosti povzniesť sa na nad negativitu 

a vidieť všetko z nadhľadu so všetkými možnosťami, ktoré sa ti ponúkajú. Aj naďalej sa 

sústreď na najvyšší možný výsledok. Počínaš si skvele! 

 

      174 

Tvoji Anjeli ti blahoželajú k tvojmu rozhodnutiu ostať poztívne naladený (á)! Tvoj 

optimistický prístup je tým Anjelom v tvojom vnútri, ktorý ťa nesie sa krídlach lásky 

a svetla, a to uzdravuje každého a všetko na ceste. 

 

      175 

Tvoje pozitívne zámery ti pomáhajú  vykonať túto dôležitú životnú zmenu práve teraz. 

Táto zmena je nanajvýš prospešná, takže sa jej neboj. Do všetkého, čo robíš, vkladaj 

lásku. 

 

      176 

Blahoželáme! Prenikol (a) si do tajomstva zhmotňovania myšlienok v realite 

a uplatňuješ ho v praxi. Aj keď nevidíš všetky výsledky, tvoje myšlienky a modlitby sú na 

dobrej ceste. Pokračuj v tom a ostaň pozitívne naladený (á). 

 

 

 

 



      177 

Tvoje pozitívne myšlienky a afirmácie ťa priviedli na božskú cestu, ktorá je pre teba tá 

pravá! Anjeli tlieskajú tvojmu snaženiu. Tvoja odvaha a odhodlanie slúžia ako inšpirácia 

druhým. 

 

      178 

Tvoje pozitívne myšlienky týkajúce sa peňazí, hojnosti a materiálneho dostatku sú 

hlavnou témou dňa. Vizualizuj a afirmuj si, že máš dosť všetkého, z čoho môžeš šetriť aj 

rozdávať, a tak to aj bude. 

 

      179 

Sústreď svoje zámery na zavŕšenie tejto veľmi dôležitej úlohy. Už si takmer na konci 

a tento projekt je pre tvoje božské poslanie veľmi významný. Predstavuj si ho ako už 

dokončený a ďakuj za to. Dokončíš ho, ani nebudeš vedieť ako. 

 

      180 

Pokračuj aj naďalej v afirmovaní svojej hojnosti, aby sa stala hmatateľnou 

skutočnosťou. Ver, že Boh chce, aby si mal (a)  v materiálnych záležitostiach pohodu. 

Odovzdaj všetky svoje obavy alebo starosti Stvoriteľovi. 

 

      181 

Ver, že si zaslúžiš (rovnako ako každý), aby sa ti dostávalo pomoci a hojnosti. Otvor sa 

voči prijímaniu a zameraj sa iba na to, čo si naozaj želáš. 

 

      182 

Ver, že sa ti vždy dostáva finančnej pomoci – ako teraz, tak aj v budúcnosti. Ty a tvoji 

blízki ste v bezpečí. O vašu budúcnosť je postarané. 

 

      183 

Práve teraz k tebe prúdi hojnosť a jednou z jej podôb je príliv božsky inšpirovaných 

nápadov. Všímaj si ich a začni ich uskutočňovať, pretože predstavujú odpovede na tvoje 

modlitby. Akonáhle ich začneš realizovať, začne k tebe prichádzať finančná hojnosť. 



      184 

Anjeli ti pomáhajú pozitívne vnímať záležitosti týkajúce sa peňazí, prílivu financií 

a materiálnej pomoci. Obráť sa na nich, aby oživili tvoju vieru a tiež, aby boli tvoje 

potreby uspokojované. 

 

      185 

Prechádzaš obdobím životných zmien, ktoré vedú k zvýšenej prosperite. Je dôležité, aby 

si ostal (a) pozitívne naladený (á) a transformoval (a) všetky negatívne názory týkajúce 

sa peňazí a prijímania. 

 

      186 

Tvoje pozitívne myšlienky o tvojom živote vyvolali príliv božsky inšpirovaných nápadov. 

Zapisuj si ich a riaď sa nimi, pretože prinesú veľa požehnania tebe aj druhým.  

 

      187 

Dôveruj vynikajúcim nápadom, ktoré dostávaš, pretože vedú k zhmotňovaniu všetkého, 

čo je pre teba dôležité. Nemaj obavy v súvislosti s peniazmi, ani sa nimi nezdržiava – na 

každom kroku tvojej cesty ťa sprevádza dostatok. 

 

      188 

Vďaka neustálym pozitívnym myšlienkam, očakávaniam a vizualizáciám hojnosti sa 

u teba prejavuje veľký príliv financií. Ostaň optimistický (á) a riaď sa svojim vnútorným 

hlasom.  

 

      189 

Tvoje pozitívne myšlienky, očakávania a afirmácie sa prejavujú navonok v podobe 

finančnej podpory tvojho božského životného poslania. Pokračuj v tejto skvelej 

mentálnej práci. 

 

      190 

Máš dôležité poslanie, ktoré je súčasťou Božieho plánu. Denne sa venuj rozvíjaniu 

vnútorného mieru a definovaniu svojich priorít. 



      191 

Zo všetkých síl sa teraz snaž mať pozitívne myšlienky, najmä vo vzťahu k svojmu 

božskému životnému poslaniu. Vyhýbaj sa závislostiam a zameraj sa na tvoje projekty. 

Pusti sa bez meškania do práce na svojej životnej úlohe.  

 

      192 

Maj vieru v idei a myšlienky, ktoré k tebe prichádzajú. Súvisia s tvojou životnou úlohou. 

Dokonči všetky rozpracované projekty a najmä tie, ktoré sa týkajú tvojich cieľov 

a priorít. 

 

      193 

Nanebovzatí Majstri sú s tebou a pomáhajú ti s tvojim životným poslaním, usporiadaním 

tvojho časového rozvrhu podľa tvojich priorít a v tom, aby si ostal (a) pozitívne naladený 

(á). Často sa na nich obracaj. 

 

      194 

Anjeli ťa žiadajú, aby si sa sústredil (a) na dávanie lásky a svetla svetu prostredníctvom 

svojich prirodzených talentov a záujmov. Anjeli sú s tebou, pomáhajú ti venovať čas 

a energiu tvojim prioritám.  

 

      195 

Pozitívne zmeny v tvojom myslení a názoroch ti pomáhajú k zvýšeniu tvojej životnej 

úrovne, čo poslúži tvojmu božskému životnému poslaniu. Zachovaj si vo svojich 

očakávaniach optimizmus. 

 

      196 

V božských nápadoch, ktoré dostávaš v súvislosti so svojim životným poslaním je 

dôležité podniknúť nevyhnutné pozemské kroky. Keď sa venuješ svojim cieľom 

a ostávaš v optimistickom a pozitívnom rozpoložení, je o všetky tvoje materiálne potreby 

dobre postarané. 

 

 



      197 

Čo sa týka plánov a zámerov súvisiacich s tvojou božskou úlohou v živote, si na dobrej 

ceste. Urob dnes niečo so svojimi prioritami. 

 

      198 

Pusti sa priamo, bez meškania a váhania, do svojej životnej úlohy. Akonáhle začneš 

robiť to, k čomu si božsky vedený (á), zistíš, že finančná pomoc ti je vždy naporúdzi. 

 

      199 

Už teraz máš dostatočné predpoklady a si pripravený (á)  na svoje božské životné 

poslanie. Často si túto pravdu afirmuj. 

 

      200 

Tvoja viera má dobré základy a doviedla ťa k pevnému spojeniu s Bohom. Pracuješ 

v partnerstve so Stvoriteľom. 

 

 

 

 

 

 


