
 

 

Čísla od 201 – 300 

 

      201 

Dobre načúvaš svojmu božskému vedeniu. Ver si, ostaň v spojení s realitou a toto 

vedenie premeň na skutky. 

 

      202 

V tejto chvíli je dôležité zamerať sa na vieru a mať na pamäti, že ťa obklopuje pomoc od 

Boha. Tvoja viera dáva do pohybu zázraky. 

 

      203 

Tvoje oddané napojenie na Nanebovzatých Majstrov ti pomáha v tvojom ukotvení 

v láske. Udržiavaj stály kontakt s božstvom a všímaj si s vďačnosťou zázraky, ktoré sa 

dejú v tebe a tvojom okolí. 

 

      204 

Boh a Anjeli ťa nabádajú k trpezlivosti. Ostaň naplnený (á) vierou, že tvoje modlitby sú 

vždy vypočuté a zodpovedané. 

 

 



      205 

Dôveruj, že zmeny, o ktorých uvažuješ alebo ich prežívaš, sú božsky riadené. Ostaň 

v spojení s realitou a plný (á) optimizmu postupuj krok za krokom. 

 

      206 

Tvoja viera v Boha zabezpečuje, že tvoje materiálne potreby sú vždy uspokojené. 

Zachovaj si vieru a otvor oči prijímaniu. 

 

      207 

Si na správnej ceste, pretože si dôveroval (a) božskému vedeniu a riadil (a) sa ním. Aj 

naďalej počúvaj toto vedenie, nasleduj ho a všetko bude v poriadku. 

 

      208 

Stvoriteľ nepretržite obdarováva požehnaním teba a tvojich blízkych a poskytuje Vám 

všetko, čo potrebujete. Ostaň zakotvený (á) vo viere, a ešte viac sa otvor prílivu hojnosti. 

 

      209 

Ver, že Boh a Vesmír počujú a podporujú tvoje prosby týkajúce sa božskej životnej úlohy. 

Zameraj sa vždy postupne na každý krôčik súvisiaci so želaním tvojej duše. 

 

      210 

Pokračuj v rozhovoroch s Bohom o túžbach svojho svojho srdca. Buď vďačný (á) za to, čo 

máš a čo sa ti zhmotňuje. Viera a vďačnosť sú tvojim magickým kľúčom k splneným 

želaniam. 

 

      211 

Venuj veľkú pozornosť svojim myšlienkam o sebe a o druhých. Čím viac viery máš 

v seba, v druhých a v samotný život, tým viac bude tvoja viera odmenená pozitívnymi 

skúsenosťami. 

 

 



      212 

Dôveruj nápadom a zjaveniam, ktorých sa ti dostáva. Ver, že sila tvojich myšlienok môže 

pozitívne zmeniť tvoj život. 

 

      213 

Ver svojej intuícii. Otvor sa oznámeniam Nanebovzatých Majstrov a Bohýň. Dôveruj 

svojim pocitom a konaj podľa nich. 

 

      214 

Anjeli na teba naliehajú, aby si veril (a) svojim plánom. Sústreď sa na svoje želania 

a odovzdaj všetky svoje obavy anjelom. 

 

      215 

Maj na pamäti, aké sú tvoje myšlienky mocné, a udržiavaj ich pozitívne. Ver, že zmena, 

ktorú práve teraz zažívaš, je hmatateľným prejavom tvojich snov a želaní. 

 

      216 

Vytrvale používaj každodenné afirmácie na uspokojenie tvojich materiálnych potrieb 

a túžob. Vyjadruj sa pozitívne tak, akoby tvoje potreby už boli splnené, a dôveruj moci 

zámerov. 

 

      217 

Darí sa ti zhmotňovať želania – pokračuj v dobre začatej práci. Dôveruj aj naďalej 

mocnej sile zhmotňovania tvojich želaní, ktoré tak dobre ovládaš a sústreď sa iba na to, 

po čom túžiš. 

 

      218 

Tvoja viera v seba a v svoje vyššie myšlienky ti prináša hojnosť a bohatstvo. Ver v božský 

prúd Univerza a ochotne prijímaj a dávaj. 

 

 



      219 

Trvale sa sústreď vo svojich myšlienkach a viere na svoje božské životné poslanie. Ver, 

že máš na to potrebné predpoklady a všetko, čo potrebuješ na pomoc druhým. Využívaj 

svoje schopnosti zhmotňovania na vytváranie príležitostí, aby si ich mohol (a) zdieľať 

s druhými a učiť ich. 

 

      220 

Pokračuj vo svojich modlitbách, meditáciách a duchovnom spojení  s Bohom. Otvor celé 

svoje srdce Stvoriteľovi. Podeľ sa s Bohom o všetky pocity, nádeje a túžby. 

 

      221 

Urob si v duchu zoznam všetkého a všetkých, za čo a komu si vďačný (á). Preciťuj 

naplno túto vďačnosť a ver, že vo svojom živote sa budeš aj naďalej tešiť požehnaniu. 

Zachovaj si vieru a ostaň pozitívne naladený (á). 

 

      222 

Ver, že všetko bude v poriadku. Nerob si zbytočné starosti, pretože táto situácia sa sama  

od seba vyrieši k dobru všetkých zúčastnených. 

 

      223 

Obráť sa na Nanebovzatých Majstrov, aby ti pomohli ostať silným (ou) a udržať si vieru. 

Nedovoľ, aby ťa ovládla negativita, pretože vieru teraz nutne potrebuješ na zhmotnenie 

svojich túžob a uzdravenie. 

 

      224 

Anjeli ti pomáhajú veriť v seba aj vo svoje schopnosti. Dôveruj im a požiadaj ich 

o pomoc. Potom situáciu odovzdaj anjelom, ktorí ju uzdravia svetlom a láskou. 

 

      225 

Ver, že táto zmena vedie k lepšiemu. Nachádzaš sa v prechodnom období, keď opúšťaš 

minulosť a to, čo už nefunguje. Zbav sa všetkého starého a so sebadôverou a vierou 

choď vpred. 



      226 

Ver, že tvoje materiálne potreby sú uspokojené. Dôveruj a riaď sa vnútorným vedením, 

ktorého sa ti dostáva a otvorene prijímaj pomoc prichádzajúcu nečakanými spôsobmi. 

 

      227 

Anjeli ťa vyzývajú k sebadôvere a k viere v cestu, ktorú si si vybral (a), pretože je to pre 

teba tá správny božská cesta. 

 

      228 

Zaslúžiš si hojnosť a úspech a preto prosím nestrácaj vieru. Dovoľ si prijímať 

s dôstojnosťou a vďačnosťou. 

 

      229 

Dôveruj sebe, svojmu vedeniu, myšlienkam a snom v súvislosti s tvojim božským 

životným poslaním. Aj tie najnepatrnejšie kroky, ktoré dnes robíš, veľmi pomôžu tebe aj 

druhým. 

 

      230 

Maj vieru v posolstvo, ktoré dostávaš počas meditácií alebo vo chvíľach pokoja, pretože 

Boh a Nanebovzatí Majstri ťa vedú a milujú. 

 

      231 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zhmotňovať sny v realite. Žiadajú ťa, aby si sa 

v myšlienkach pozitívne sústredil (a) na svoje želania a mal (a) vieru vo svoju schopnosť 

zhmotňovania. 

 

      232 

Nanebovzatí Majstri ťa obklopujú a žiadajú ťa o vieru. Ver, že sú tu, aby ťa podporili 

a pomohli ti s každou záležitosťou. 

 

 



      233 

Máš silne spojenie s Nanebovzatými Majstrami, ako napríklad s Ježišom. Žiadajú ťa, aby 

si si zachoval (a) vieru vo svojej mysli aj srdci, podobnú tej, akú prejavili počas svojho 

života na Zemi oni.  

 

      234 

Maj vieru a lásku Anjelov a Nanebovzatých Majstrov a v ich moc zázračne ti pomáhať. 

Obracaj sa na nich často a otvor sa ich vedeniu a uzdravujúcej energii. 

 

      235 

Dôveruj božskému vedeniu, ktoré sa ti dostáva pri uskutočnení životných zmien. Sú to 

posolstvá od Nanebovzatých Majstrov, ktorí vedia, že tieto zmeny povedú k naplneniu 

tvojich snov. Majstri ti pomáhajú vo všetkom, čo potrebuješ. 

 

      236 

Ver, že Nanebovzatí Majstri ti poskytnú všetko, čo v hmotnom svete potrebuješ. 

Odovzdaj im svetské starosti, aby ich uzdravili a premenili. 

 

      237 

Nanebovzatí Majstri chcú, aby si vedel (a), že si na správnej ceste. Ver sebe aj svojim 

rozhodnutiam a choď s dôverou vpred. 

 

      238 

Tvoje spojenie s Nanebovzatými Majstrami spoločne s tvojou najvyššou vierou má za 

následok to, že do tvojho života prúdi bohatstvo Vesmíru. Teraz zakúšaš, ako sa 

prejavuje sila viery. Ver aj naďalej! 

 

      239 

Nanebovzatí Majstri ti odkazujú: Pusti sa do práce na svojej životnej úlohe! A žiadajú ťa, 

aby si mal (a) vieru vo svojej schopnosti urobiť niečo pre tento svet. Potrebuje teba aj 

tvoje poslanie. 

 



      240 

Boh a Anjeli ťa žiadajú, aby si mal (a) dôveru, že všetko je na dobrej ceste teraz aj 

v budúcnosti. Odovzdaj im všetky starosti alebo obavy a otvor oči voči ich pomoci, ktorá 

sa môže prejaviť úplne nečakaným spôsobom. 

 

      241 

Tvoja hlboká viera spoločne s pomocou Anjelov a tvojim pozitívnym myslením vytvárajú 

v tvojom živote úžasné nové zázraky. Ostaň optimistický (á) a naďalej sa o všetkom raď 

so svojimi anjelmi.  

 

      242 

Tvoja otvorená myseľ a srdce, ako aj tvoja viera, vytvorili jasné spojenie medzi tebou 

a tvojimi anjelmi strážnymi.  

 

      243 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri si s tebou a pomáhajú ti. Na to, aby si s nimi mohol (a) byť 

v kontakte častejšie, je potrebné naladiť sa na vnútorný mier, vieru a dôveru. Žiadajú ťa, 

aby si im veril (a). 

 

      244 

Archanjeli a anjeli uzdravujú tvoj pohľad na seba samého (samu), aby si si uvedomil (a), 

akú veľkú moc máš. Ver sebe a svojim schopnostiam a dôveruj v tom, že život je dobrý. 

 

      245 

Maj aj naďalej vieru v zmeny, ktoré zvažuješ a ktorými prechádzaš. Anjeli ťa počas tohto 

prechodného obdobia podporujú. 

 

      246 

Anjeli sú s tebou a pomáhajú ti zhmotňovať všetko, čo potrebuješ. Keď  zostaneš 

naplnený (á) mierom a vierou, napomôžeš tak vypočutiu tvojich modlitieb. 

 



      247 

Anjeli hovoria, že čo sa týka úlohy tvojej duše, si na dobrej ceste. Viac ako kedykoľvek 

predtým na teba naliehajú, aby si veril (a) sebe, aj ceste, ktorú si si zvolil (a). 

 

      248 

Dôveruj a riaď sa anjelskými posolstvami, ktoré dostávaš, pretože sú to odpovede na 

tvoje modlitby. Keď premeníš božské rady na činy, príliv hojnosti do tvojho života sa ešte 

zvýši. 

 

      249 

Ver aj naďalej vo vedenie svojich anjelov, čo sa týka životného poslania. Dôveruj svojim 

schopnostiam učiniť svet lepším. 

 

      250 

Maj vieru, že zmeny, ktoré zažívaš alebo o ktorých uvažuješ, sú božsky riadené a že ich 

Boh podporuje. Požiadaj Boha o pomoc počas tohto prechodu a otvor sa jej. 

 

      251 

Tento prechod prebieha ľahko, pretože pokračuješ v práci s afirmáciami a dôveruješ im. 

Svojou vierou a pozitívnym myslením pomôžeš k hladkému priebehu tohto prechodu. 

 

      252 

Ostaň počas tohto obdobia zmien naplnený (á) vierou. Buď ochotný (á) zbaviť sa starých 

vzorcov myslenia a nechaj do svojho života vstúpiť viac Svetla. Si v bezpečí. 

 

      253 

Zatiaľ čo prechádzaš touto životnou zmenou, Nanebovzatí Majstri ti dodávajú silu 

a ochraňujú ťa. Odovzdaj im všetky svoje obavy alebo starosti a maj dôveru v nich, 

v seba a svoju budúcnosť. 

 

 



      254 

Anjeli sú v tomto období zmien s tebou a pomáhajú ti udržať si vieru. Tvoj optimizmus 

v súvislosti s budúcnosťou má veľký liečivý účinok a pomáha ti rýchlejšie zhmotňovať 

tvoje želania. 

 

      255 

Dôveruj a maj vieru, že táto významná a dôležitá zmena zlepší tvoj život a spôsobí, že sa 

tvoje sny stanú skutočnosťou. 

 

      256 

Rád (a) by si uskutočnil (a) životnú zmenu, ale máš obavy, či na to máš potrebné 

prostriedky. Toto číslo je pre teba posolstvom, aby si odovzdal (a) svoje starosti 

nebesiam a mal (a) vieru v pomoc Univerza. 

 

      257 

Vesmír si tlieska k tomuto skoku do neznáma, pretože si naplnený (á) vierou. Si na 

dobrej ceste – preto v nej pokračuj! 

 

      258 

Zmeny, ktoré zvažuješ alebo ktoré sa v tvojom živote už dejú, nakoniec zväčšia príliv 

hojnosti. Drž sa svojej viery a optimizmu. 

 

      259 

Zachovaj si vieru, pretože táto zmena ťa približuje k tvojmu božskému poslaniu. Tvoj 

život sa uspokojuje a stabilizuje. Vytrvaj. 

 

      260 

Dôveruj krokom, ktoré podnikáš, pretože majú podporu Boha aj duchovnej ríše. Tvoje 

potreby sú uspokojované rovnako teraz, ako naj navždy. 

 

 



      261 

Pozeraj na svoj život aj svet okolo seba akoby bol už uzdravený. Dôveruj tomu, že tvoje 

potreby sú vždy uspokojované, teraz aj v budúcnosti. Nesťažuj sa a nikoho neobviňuj. 

 

      262 

Tvoje modlitby týkajúce sa materiálneho dostatku boli vypočuté. Čím budeš vo svojej 

viere pevnejší (ia), tým lepšie budeš vnímať svoje božské vedenie. Zachovaj si dôveru. 

Všetko je v božskom a dokonalom poriadku. 

 

      263 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si veril (a), že tvoje modlitby týkajúce sa 

materiálneho dostatku boli vypočuté. Odovzdaj všetky obavy Ježišovi a ďalším 

Nanebovzatým Majstrom a ver, že milujú teba aj tvojich blízkych. 

 

      264 

Tvoji Anjeli sú s tebou a starajú sa o uspokojenie všetkých tvojich potrieb. Dôveruj im 

a maj vieru v ich ochotu chrániť ťa a pomáhať ti. 

 

      265 

Tvoja hmotná situácia a potreby sa menia. Maj vieru, že počas tohto obdobia  zmien si 

dokonale zabezpečený (á) a dostáva sa ti pomoci. 

 

      266 

Maj vieru, že tvoje materiálne potreby sú uspokojované a že tvoj svet je v božskom 

a dokonalom poriadku. Čím viac budeš dôverovať, tým lepší bude výsledok. 

 

      267 

Si na správnej ceste! Tvoja viera a afirmácie ti v tvojom živote zabezpečili stály dostatok. 

 

 



      268 

Tvoja práca na zhmotňovaní tvojich myšlienok v realite a modlitby otvorili priepusty 

prúdu hojnosti. Drž sa svojej viery a otvor oči prijímaniu, 

 

      269 

Všetko, čo potrebuješ na podporu svojho životného poslania, ti je práve teraz dávané, 

pretože máš vieru a kráčaš s dôverou vpred. 

 

      270 

Boh a tvoja vytrvalá viera ťa priviedli na správnu cestu. Dôveruj Božej láske a jej 

neobmedzenej schopnosti pomôcť ti vo všetkých smeroch. 

 

      271 

Tvoje afirmácie a pozitívny prístup ti pomohli nájsť správnu cestu. Pokračuj vo svojich 

modlitbách a vizualizáciách a pri každom nasledujúcom kroku dôveruj svojmu 

vnútornému vedeniu. 

 

      272 

Tvoja viera ti otvára mnohé dvere – a tak to bude aj naďalej. Ver v cestu, ktorou sa 

momentálne v živote uberáš. Funguje! 

 

      273 

Tvoja dôvera v Nanebovzatých Majstrov a tvoje spojenie s nimi ti vytvorili úžasne nové 

príležitosti. Prejdi týmito dverami s plnou dôverou, že je to pre teba tá pravá cesta. 

 

      274 

Tvoji Anjeli a tvoja viera osvetľujú zlatú cestu, po ktorej kráčaš. Toto je magický čas. Ver 

svojej intuícii a skúsenostiam a raduj sa z nich. 

 

 



       275 

Dôveruj, že zmeny, ktoré prežívaš, sú pre teba dobré. Tento prechod je predzvesťou 

novej lásky a svetla v tvojom živote. 

 

      276 

Toto číslo potvrdzuje, že si na správnej ceste a že o tvoje hmotné potreby je dostatočne 

postarané. Ver v seba a dôveruj, že si si vybral (a) správne. 

 

      277 

Urobil (a) si múdre rozhodnutie, keď si sa riadil (a) svojim vnútorným zdrojom. Počínaš si 

dobre a môžeš dôverovať svojej intuícii, aj čo sa týka ďalšieho kroku. 

 

      278 

Si na správnej božskej ceste, ktorá vedie k hojnosti, pretože stále kráčaš vo viere. 

Dôveruj svojmu vnútornému hlasu a riaď sa ním. 

 

      279 

Tvoja intuícia a vedenie týkajúce sa zmyslu tvojho života sú správne. Jediná dôležitá 

kapitola tvojho života sa uzatvorila a teraz nastal čas vydať sa úplne za tvojim poslaním. 

 

      280 

Otvor svoju náruč a srdce nekonečnej hojnosti Božej lásky a dostatku. Boh hovorí vždy 

áno, aj keď sa to v konečnej podobe možno líši od tvojich očakávaní. 

 

      281 

Tvoja viera a pozitívne afirmácie ti zabezpečujú nepretržitý príliv dostatku financií. 

 

      282 

Peniaze sa k tebe priam hrnú, pretože tvoja viera v zázraky a božstvo je dokonalá. 

 



      283 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si veril (a), že budeš mať vždy dosť peňazí na 

potrebnú starostlivosť o seba a svojich milovaných. 

 

      284 

Anjeli ťa počuli a odpovedajú na tvoje modlitby v súvislosti s peniazmi. Zaplavujú aj  

tvojich milovaných nekonečnou hojnosťou Vesmíru. Zbav sa všetkých obáv. 

 

      285 

Tvoja viera v seba vytvára pozitívne zmeny v prílive financií. Ver aj naďalej svojmu 

vnútornému hlasu a riaď sa ním. 

 

      286 

Maj na pamäti, že zdroj hojnosti sa nachádza v tvojom vnútri. Nezamieňaj ho za 

vonkajšie okolnosti, akoby snáď ony boli určujúce pre tvoju hojnosť, pretože sú iba 

ilúziou.  

 

      287 

Maj aj naďalej vieru v cestu, ktorú si si vybral (a), pretože vedie k hojnosti, po ktorej 

túžiš. 

 

      288 

Tvoja viera a afirmácie vytvorili vlny hojnosti. Raduj sa z tohto požehnania a ostaň 

pozitívne nasmerovaný (á). 

 

      289 

Maj dôveru, že budeš mať vždy dosť peňazí, ktoré ti pomôžu v uskutočňovaní tvojho 

životného poslania. Odovzdaj všetky obavy z nedostatku a zameraj sa výlučne na službu 

druhým. 

 

 



      290 

Ver vo svoju schopnosť a pripravenosť vykonávať Božské dielo vo svete. Si božským 

sprostredkovateľom liečivého Svetla. Všetky pochybnosti o sebe odovzdaj Stvoriteľovi. 

 

      291 

Tvoja hlboká túžba pomáhať druhým spolu s tvojou vierou a pozitívnymi očakávaniami ti 

otvorili nové možnosti, ako napĺňať tvoje božské poslanie. Načúvaj svojmu vnútornému 

vedeniu týkajúcemu sa tvojej cesty a riaď sa ním. 

 

      292 

Služobník Svetla, ver sebe, aj svojmu poslaniu. Zbav sa svojich pochýb o sebe a uberaj 

sa s dôverou v smere božského vedenia. 

 

      293 

Všetko otáľanie týkajúce sa tvojho božského poslania teraz odovzdaj Nanebovzatým 

Majstrom. Požiadaj ich, nech ťa posilnia vo viere a dôvere a potom sa bez odkladu pusti 

do svojho poslania. 

 

      294 

Anjeli ti pomáhajú s tvojim životným poslaním. Dôveruj im, aj ich zázračným 

schopnostiam byť oporou tebe a tvojej úlohe. 

 

      295 

Aby si bol (a) úplne pripravený (á) na svoje životné poslanie, musíš vo svojom živote 

najskôr vykonať isté zmeny. Dôveruj tomu, že už vieš, o aké zmeny ide, a podľa toho bez 

pochybností konaj.  

 

      296 

Zachovaj si dôveru, pokiaľ ide o tvoje materiálne potreby – tie sú vždy uspokojené a ty si 

podporovaný (á) vo svojej životnej úlohe. Tvoje poslanie je v tomto čase nanajvýš 

dôležité, preto ho neodkladaj. 

 



      297 

Maj vieru vo svoje božské poslanie a to, že sa nachádzaš na správnej ceste. Akékoľvek 

pochybnosti ťa iba zdržiavajú. 

 

      298 

Tvoja viera, afirmácie a služba Svetlu ťa napojili na nekonečné vesmírne zdroje hojnosti 

a dostatku. V tvojom životnom diele sa ti dostáva plnej podpory. 

 

      299 

Pusti sa bez meškania do práce na svojom poslaní, aj keď sa ešte necítiš dostatočne 

pripravený (á) alebo kvalifikovaný (á). Už teraz je potrebná tvoja láska a svetlo (bez 

ohľadu na to, aké sú veľké).  

 

      300 

Boh a Nanebovzatí Majstri sú práve teraz s tebou a v tebe. Tvoje intenzívne napojenie na 

najvyššie vibrácie lásky a svetla je jasné a rýdze. Hovor často s nebesami a načúvaj im. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


