
 

Anjelské čísla od 301 – 400 

 

      301 

Boh a Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si mal (a) myšlienky plné lásky a zameriaval 

(a) sa na všetko pozitívne. 

 

      302 

Maj vieru v Boha a v ochotu a schopnosť Nanebovzatých Majstrov reagovať na tvoje 

modlitby. Načúvaj otvorene ich vedeniu a prijímaj liečivú energiu ich lásky. 

 

      303 

Nanebovzatí Majstri ťa podporujú v tvojom spojení s Bohom a Univerzálnou múdrosťou 

a umožňujú ti dospieť k hlbšiemu pochopeniu úlohy tvojej duše. 

 

      304 

Celé nebo je s tebou, vrátane Boha, Anjelov a Nanebovzatých Majstrov. Odovzdaj im 

všetky problémy, ktoré na teba doliehajú a maj zmysly a srdce otvorené ich požehnaniu 

božskej lásky. 

 

      305 

Týmto božským prechodným obdobím ťa sprevádza Boh a Nanebovzatí Majstri. Všetko 

je tak, ako má byť a si v bezpečí. 

 

 



      306 

Dovoľ Bohu a Nanebovzatým Majstrom, nech ťa vyliečia z tvojich obáv. Ver, že Boh sa 

postará o všetky tvoje potreby. 

 

      307 

Boh a Nanebovzatí Majstri oceňujú tvoju odvahu žiť podľa svojho presvedčenia. Si na 

správnej ceste a tvoj príklad žiari božským svetlom. Ostaň vyrovnaný (á)  a pokorný (á). 

 

      308 

Finančná hojnosť je tvoje božské dedičstvo, pretože si Božie dieťa. Boh a Nanebovzatí 

Majstri ťa zahŕňajú hojnosťou požehnania. Dávaj druhým podľa toho, ako sa k tomu 

budeš cítiť vedený (á). 

 

      309 

Boh a Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú s tvojim božským poslaním. Obracaj sa na nich 

a raď sa s nimi neustále o každom aspekte svojej úlohy. 

 

      310 

Sústreď sa v duchu a vo svojich myšlienkach na božskú duchovnú pravdu, ktorá tkvie 

v jadre každej situácie a v každom človeku. Obráť sa na Boha a Nanebovzatých 

Majstrov, nech ti pomôžu zachovať láskavosť a pozitívny prístup. 

 

      311 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú a naliehajú, aby si sa sústredil (a) na tvorbu 

zhmotňovanie na najvyššej úrovni Svetla a Lásky. Vyvaruj sa závislého správania, 

pretože ti znemožňuje tvoriť. 

 

      312 

Pokiaľ ide o tvoju budúcnosť – zachovaj si pozitívny postoj a odovzdaj Nanebovzatým 

Majstrom všetky svoje obavy alebo starosti. Tvoje myšlienky na budúcnosť ju silno 

ovplyvňujú, takže sa sústreď iba na to, čo si želáš a nie na to, čoho sa bojíš. 

 



      313 

Tvoje silné napojenie na Nanebovzatých Majstrov ti pomáha ostať v pozitívnom 

rozpoložení. Zosielajú ti dôležité a praktické informácie týkajúce sa uzdravenia sveta. 

Načúvaj im a oni ťa povedú ďalej. 

 

      314 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri sa ti prihovárajú prostredníctvom božsky inšpirovaných 

nápadov, myšlienok a poznania. Riaď sa ich vedením s dôverou a optimizmom. 

 

      315 

Tvoje modlitby, afirmácie a napojenie na Nanebovzatých Majstrov vyvolali v tvojom 

živote pozitívnu zmenu. Zbavuješ sa všetkého starého a otváraš sa úžasne novým 

veciam, ktoré vstupujú do tvojho života. Ostaň pozitívne naladený (á) vo svojich 

myšlienkach o sebe a svojej budúcnosti. 

 

      316 

Nanebovzatí Majstri ťa vyzývajú, aby si mal (a) pozitívne myšlienky týkajúce sa 

materiálneho dostatku. Ver, že máš vždy vo všetkom dostatok. Daruj alebo predaj to, čo 

už nepotrebuješ. 

 

      317 

Čo sa týka tvojej spolupráce s Nanebovzatými, si na správnej ceste. Posilňuješ svoje 

schopnosti zhmotňovania tým, že otváraš svoju myseľ zázračným novým možnostiam, 

ktoré sa ti ponúkajú.  

 

      318 

Tvoje modlitby a tvoje napojenie na Nanebovzatých Majstrov k tebe pritiahli božský 

prílev hojnosti. Stojíš v prúde prijímania a dávania, čo je sväté a neodcudziteľné právo 

každého. 

 

 

 



      319 

K tvojej životnej úlohe patrí práca s Nanebovzatými majstrami. Ponor sa do tichej 

modlitby a meditácie a hovor s nimi o svojom poslaní. Načúvaj opakovaným, milujúcim 

posolstvám o službe iným, pretože je cestovnou mapou tvojou života. 

 

      320 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú k dokonalej viere v Boha, pretože je významným 

aspektom tvojho tvorenia, uzdravovania a učenia. 

 

      321 

Tvoja viera v to, čo je božské, ti pomohla jasne vnímať pozitívne a milujúce posolstvá 

Nanebovzatých Majstrov. Odovzdávajú ti správy, ktoré ti pomáhajú mať stále myšlienky 

plné lásky.  

 

      322 

Nanebovzatí Majstri ťa vyzývajú k viere v seba a duchovný svet. Dôveruj božskému 

vedeniu, ktorého sa ti dostáva. 

 

      323 

Tvoja viera v Nanebovzatých Majstrov je krásna a inšpiruje druhých. Udržiavaj si túto 

vieru silnú a živú, pretože má dobré základy. 

 

      324 

Vďaka tvojej silnej viere v zázraky komunikuješ jasne s Anjelmi a Nanebovzatými 

Majstrami. Dôveruj posolstvám, ktoré dostávaš, pretože si pozemský anjel. 

 

      325 

Tvoja silná viera v lásku Nanebovzatých Majstrov vyvolala pozitívnu zmenu v tvojom 

živote. Všetky obavy a znepokojujúce starosti v súvislosti s touto zmenou odovzdávaj  aj 

naďalej Nanebovzatým Majstrom. 

 



      326 

Nanebovzatí Majstri vypočuli tvoje modlitby a odpovedali na ne. Ubezpečujú ťa, že 

všetko, čo potrebuješ, je ti neustále poskytované. 

 

      327 

Svoje kroky si nechal (a) viesť svojou vierou a božským vedením Nanebovzatých 

Majstrov. Nachádzaš sa preto na správnej ceste. 

 

      328 

Tvoja viera, že Nanebovzatí Majstri vypočuli tvoje modlitby, ti pomohla žiť v prúde 

božskej hojnosti. Darí sa ti v mnohých smeroch, pretože ostávaš pevný (á) vo svojej viere 

a udržiavaš s týmito božskými bytosťami úzky kontakt. 

 

      329 

Tvoja neotrasiteľná viera v Nanebovzatých Majstrov a ich láska ti pomáhajú s tvojim 

božským životným poslaním. Polož im akúkoľvek otázku, ktorá ťa zaujíma a dôveruj 

odpovediam, ktoré dostaneš. 

 

      330 

Máš silné a jasné spojenie s Bohom a Nanebovzatými Majstrami. Požiadaj ich o pomoc 

a otvorene ju prijmi.  

 

      331 

Nanebovzatí Majstri sa zhromaždili okolo teba, aby ti pomohli udržať si pozitívny pohľad 

na budúcnosť. Požiadaj ich, nech ti pomôžu vidieť to dobré v každom a vo všetkom 

(vrátane seba). 

 

      332 

Maj vieru v ľudí a budúcnosť sveta. Maj na pamäti, že najväčším bohatstvom 

Nanebovzatých Majstrov je ich dokonalá viera – buď ako oni.  

 



      333 

Splynul (a) si s Nanebovzatými Majstrami a oni s tebou pracujú vo dne v noci – na 

mnohých úrovniach. Milujú, sprevádzajú a ochraňujú ťa vo všetkých smeroch. 

 

      334 

Nanebovzatí Majstri, Archanjeli a Anjeli sú neustále pri tebe, hovoria s tebou 

a pomáhajú ti. Obráť sa na nich o pomoc s čímkoľvek. Sú to skutoční a veľmi schopní 

sprievodcovia. 

 

      335 

V súvislosti s nadchádzajúcou zmenou sa ti dostáva božského vedenia od 

Nanebovzatých Majstrov. Dovoľ im, nech ti pomôžu, aby prebehla hladko. 

 

      336 

Nanebovzatí Majstri ťa ubezpečujú, že o tvoje materiálne potreby je postarané. Odovzdaj 

im všetky svoje obavy týkajúce sa tejto planéty alebo hmotných starostí. Nasleduj 

v týchto záležitostiach ich vedenie.  

 

      337 

Nanebovzatí Majstri ti blahoželajú k ceste, ktorú si si zvolil (a). Udržiavaj s nimi úzky 

kontakt a požiadaj ich o vedenie a pomoc.  

 

      338 

Tvoje úzke spojenie s Nanebovzatými Majstrami ti pomáha presvedčiť sa o pravde, ktorú 

učia, že s vierou je možné všetko. Raduj sa z plodov svojej duchovnej práce, pretože ťa 

neminie hojnosť na všetkých úrovniach. 

 

      339 

Vo svojom životnom poslaní úzko spolupracuješ s Nanebovzatými Majstrami. Obráť sa 

na nich o pomoc a vedenie, pokiaľ ide o tvoju životnú úlohu. 

 



      340 

Máš silné a jasné spojenie s celým Univerzom. Boh, Nanebovzatí Majstri, Archanjeli 

a Anjeli sú s tebou, pomáhajú ti a milujú ťa. Obracaj sa na nich často. 

 

      341 

Archanjeli a Nanebovzatí Majstri na teba naliehajú, aby si vo svojich myšlienkach na 

budúcnosť udržal (a) pozitívny postoj. Si pozemským Anjelom a tvoj optimizmus 

inšpiruje druhých a pôsobí na nich uzdravujúcim spôsobom. 

 

      342 

Tvoja viera v Anjelov a Nanebovzatých Majstrov a napojenie na nich ti pomáhajú 

v tvojom poslaní duchovného liečenia a vyučovania. Si schopným pozemským Anjelom! 

Zachovaj si silnú vieru tým, že sa budeš aj naďalej obracať k nebesiam o pomoc. 

 

      343 

Si pozemský Anjel, ktorý je úplne podporovaný Anjelskou ríšou a Nanebovzatými 

Majstrami., Primkni sa k nim a prijímaj otvorene ich všemožnú pomoc. 

 

      344 

S v úzkom spojení s Archanjelmi a Nanebovzatými Majstrami, ktorí ťa hlboko milujú 

a sprevádzajú. Odovzdaj im každú starosť alebo obavu, aby ju uzdravili a transformovali. 

 

      345 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa sprevádzajú  a ochraňujú počas životných zmien, ktoré ti 

pomáhajú v tvojej úlohe pozemského Anjela. Odovzdaj nebesiam stres alebo strach 

súvisiaci so zmenou a tvoja transformácia bude ľahšia. 

 

      346 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri chcú, aby si vedel (a), že niet sa čoho báť. Ubezpečujú ťa, že 

o tvoje potreby je vždy postarané. Všetky svoje starosti týkajúca esa materiálneho 

dostatku odovzdaj Univerzu. 

 



      347 

Archanjeli, Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti dávajú najavo, že si na správnej ceste. Obracaj 

sa na nich často o pomoc, aby si aj naďalej mohol (a) pokračovať v dobrej práci. 

 

      348 

Tvoja činnosť v úlohe pozemského Anjela, rovnako ako tvoje spojenie s Anjelmi 

a Nanebovzatými Majstrami ťa priviedli k božskému prílevu nebeskej hojnosti. Spoznal 

(a) si, že Zdroj všetkého je duchovnej povahy. Teraz sa uč tento dôležitý princíp druhých. 

 

      349 

K tvojmu poslaniu patrí úloha pozemského Anjela, ktorý spája druhých ľudí s ich 

nebeským Zdrojom, ktorý poskytuje vedenie aj pomoc. Požiadaj anjelov 

a Nanebovzatých Majstrov o konkrétne vedenie a pomoc v tomto poslaní. 

 

      350 

Keď teraz prechádzaš touto veľmi potrebnou životnou zmenou, nachádzaš sa pod 

záštitou a ochranou Boha a Nanebovzatých Majstrov. Odovzdaj obavy alebo starosti 

týkajúce sa tejto zmeny nebesiam a požiadaj o pomoc vždy, keď je to potrebné. 

 

      351 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zmeniť myšlienky a názory tak, aby boli pozitívnejšie 

a optimistickejšie. Sú tvojim zdrojom sily v časoch, keď pretváraš svoj vnútorný svet 

k lepšiemu. 

 

      352 

Ver, že zmeny, ktorými prechádzaš, prinesú do tvojho života veľké požehnanie. Dôveruj 

sebe a Nanebovzatým Majstrom, že ťa týmto prechodným obdobím prevedú ľahko 

a harmonicky. 

 

      353 

Nanebovzatí Majstri sú s tebou a pomáhajú ti zvládnuť súčasné zmeny, Hoci možno 

nechápeš, čo z nich pre teba vzíde, ver, že vedú k dobrému! 



      354 

Anjeli, Archanjeli a Nanebovzatí Majstri ťa povznášajú a pomáhajú ti vidieť širšie 

súvislosti zmien v tvojom živote. Vnímaj, ako tieto zmeny nakoniec všetko zlepšia. 

 

      355 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú, vedú ťa a podporujú v tomto období významných 

zmien, ktoré zlepšujú tvoj život novým a zázračným spôsobom. 

 

      356 

Meníš zamestnanie, bydlisko alebo niečo vo svojom materiálnom živote. Nanebovzatí 

Majstri chcú, aby si vedel (a), že sú s tebou na každom kroku tvojej cesty. Obráť sa na 

nich o pomoc. 

 

      357 

Nanebovzatí Majstri sú naklonení tejto zmene, do ktorej si sa pustil (a) a podporujú ju. 

Je to skutočne to najlepšie, čo si mohol (la) urobiť.  

 

      358 

Nanebovzatí Majstri hovoria, že zmena, ktorú robíš, zvyšuje príliv hojnosti a prosperity 

v mnohých oblastiach tvojho života. 

 

      359 

Nanebovzatí Majstri podporujú tvoju životnú zmenu. Dokončil (a) si prípravy a pustil (a) si 

sa naplno do svojho božského životného poslania. 

 

      360 

Boh a Nanebovzatí Majstri počuli tvoje modlitby a odpovedajú na ne. Odovzdaj nebesám 

všetky svoje obavy, starosti a strach a otvorene prijímaj pomoc prichádzajúcu 

neočakávaným spôsobom. 

 

 



      361 

Vo svojich modlitbách a afirmáciách si žiadal (a) Nanebovzatých Majstrov o pomoc. 

Počuli ťa a sú tu, aby ťa ubezpečili, že o všetky tvoje potreby je postarané. 

 

      362 

Tvoja viera a odhodlanie, rovnako ako tvoje modlitby k Nanebovzatým Majstrom 

prinášajú uzdravenie a uskutočnenie tvojich želaní. Pokračuj v afirmáciách vo viere, že 

voje modlitby sú už vypočuté. 

 

      363 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si vo svojom živote viac uplatňoval (a) duchovné 

praktiky kvôli vyváženiu tvojho zamerania na materiálne záležitosti. Venuj sa napríklad 

meditácii, modlitbám, prechádzkam v prírode, čítaniu duchovnej literatúry 

a navštevovaniu duchovne zameraných študijných skupín. 

 

      364 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú uspokojovať tvoje materiálne potreby. 

Odovzdaj im všetky svoje obavy, ktoré s ich uspokojením súvisia. 

 

      365 

S pomocou Nanebovzatých Majstrov meníš spôsob svojho pohľadu na materiálny svet. 

Teraz vidíš, že Zdroj všetkého je duchovný. Toto zmenené vedomie priťahuje nové 

príležitosti. 

 

      366 

Nanebovzatí Majstri ťa ubezpečujú, že o tvoje materiálne potreby je postarané. Odovzdaj 

im všetky obavy a požiadaj ich o pomoc, akú potrebuješ v hmotnej alebo duchovnej 

oblasti. Otvor sa voči prijímaniu pomoci, ktorá k tebe prichádza mnohými 

neočakávanými spôsobmi. 

 

 

 



      367 

Si na dobrej ceste pomôcť svetu a zároveň sa ti dostáva ubezpečenia, že o tvoje 

materiálne potreby je počas služby Svetlu postarané. Nanebovzatí Majstri sú s tebou, 

pripravení ti na tvojej ceste pomôcť. 

 

      368 

Premieňaš svoje božské vedenie na činy – a výsledkom je po všetkých stránkach väčší 

príliv bohatstva. Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú a ty počúvaš. Funguje to v tvoj 

prospech. 

 

      369 

Tvoje rozhodnutie pomáhať svetu spoločne s tvojou oddanosťou Nanebovzatým 

Majstrom tvorí podstatnú časť tvojej božskej životnej úlohy. Nanebovzatí Majstri sa 

postarajú o všetky tvoje materiálne potreby, takže sa môžeš naplno venovať svojmu 

poslaniu. 

 

      370 

Si nádherná bytosť! Si čistým kanálom božskej komunikácie a toto vedenie premieňaš 

na činy. Pracuješ v súlade s Bohom a Nanebovzatými Majstrami na uzdravení a pomoci 

druhým. 

 

      371 

Tvoje pozitívne afirmácie a postoje spoločne s tvojimi modlitbami a meditáciami 

s Nanebovzatými Majstrami ťa priviedli na správnu cestu. Drž sa týchto účinných 

spôsobov aj naďalej. 

 

      372 

Maj vieru v posolstvá, ktoré dostávaš od Nanebovzatých Majstrov, pretože sú presné 

a vierohodné. Počuješ ich dobre a si na správnej ceste. 

 

 

 



      373 

S tímom Nanebovzatých Majstrov okolo seba sa ti nemôže stať, že by si chyboval (a), 

pokiaľ s nimi budeš často komunikovať a načúvať im. Si v bezpečí, pod ochranou 

a uberáš sa správnym smerom.  

 

      374 

Archanjeli, Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa v tvojich rozhodnutiach plne podporujú. Robíš 

rozhodnutia založené na láske a Svetle. 

 

      375 

Táto zmena, ktorou prechádzaš alebo o ktorej uvažuješ, predstavuje božské riadenie. 

Dôveruj jej a odovzdaj akékoľvek starosti alebo obavy v súvislosti s tvojou budúcnosťou 

Nanebovzatým Majstrom. 

 

      376 

Tvoje spojenie s Nanebovzatými Majstrami a ich vedenie ti pomáha zbaviť sa hmotných 

starostí. Aj naďalej sa obracaj na Nebesá o pomoc vo svojom pozemskom životne 

a ochotne prijímaj božské dary. 

 

      377 

Si na správnej božskej ceste, pretože si sa riadil (a) vedením Nanebovzatých Majstrov, 

ktorí sú tvojimi učiteľmi a sprievodcami. S dôverou kráčaj po ceste, po ktorej ťa vedú. 

 

      378 

Naučil (a) si sa dobre, ako vyvažovať materiálny a spirituálny svet a výsledkom je, že ti je 

zverené všetko bohatstvo oboch svetov. Komunikuj aj naďalej s milovanými 

Nanebovzatými Majstrami a načúvaj im. 

 

      379 

Tvoje myšlienky, pocity a vízie týkajúce sa tvojej životnej úlohy sú správne. Načúvaš 

božskému vedeniu Nanebovzatých Majstrov a úžasným spôsobom ich premieňaš na 

činy.  



      380 

Naučil (a) si sa, ako vedome zhmotňovať svoje želania v hrubohmotnej realite 

prostredníctvom svojich božských kontaktov s Bohom a Nanebovzatými Majstrami. Udrž 

si rovnováhu a neochvejnú vieru tým, že ostaneš v neustálom kontakte s Univerzom. 

 

      381 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si pozdvihol (a) svoje myšlienky na pozitívnu, novú 

úroveň, aby k tebe mohla prísť väčšia hojnosť. Odovzdaj všetky obavy týkajúce sa peňazí 

Nebesiam. 

 

      382 

Maj stále vieru v podporu a vedenie, ktorého sa ti dostáva od Nanebovzatých Majstrov, 

pokiaľ ide o hojnosť. S vierou je možné všetko. 

 

      383 

Nanebovzatí Majstri ťa teraz obklopujú a všemožne ťa podporujú. Pripomínajú ti, že 

pravým Zdrojom všetkého je Duch a povzbudzujú ťa, nech si udržíš pozitívne myšlienky, 

aby si mohol (a) zažívať raj na Zemi. 

 

      384 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zhmotňovať hojnosť vo všetkých možných 

podobách. 

 

      385 

Tvoje modlitby a spojenie s Nanebovzatými Majstrami vyvolali pozitívne zmeny súvisiace 

s tým, ako zmýšľaš o peniazoch a prijímaní všeobecne. Tvoje nové názory priťahujú do 

života väčšiu prosperitu. 

 

      386 

Vyváž svoju sústredenosť na peniaze modlitbami a duchovnými praktikami, Odovzdaj 

všetky obavy týkajúce sa peňazí Nanebovzatým Majstrom a načúvaj so stíšenou mysľou 

ich vedeniu. Majstri ťa ubezpečujú, že o všetky tvoje potreby je postarané. 



      387 

Naučil (a) si sa, ako byť kanálom božského vedenia a následkom toho si vstúpil (a) do 

prúdu božskej univerzálnej hojnosti. Drž sa pozitívnych zvykov modliť sa a meditovať. 

 

      388 

Nanebovzatí Majstri s tebou spolupracujú na vytváraní hojnosti pre dobro všetkých. 

Stále načúvaj svojmu božskému vedeniu a riaď sa ním, pretože pracuje v tvoj prospech. 

 

      389 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zhmotniť finančnú pomoc pre tvoju životnú úlohu. 

Neodkladaj svoje poslanie kvôli starostiam o peniaze. Pomoc je blízko 

 

      390 

Boh a Nanebovzatí Majstri vedú a podporujú tvoje božské poslanie. Hovor s nimi 

o svojich starostiach alebo otázkach týkajúcich sa tvojej úlohy. 

 

      391 

Aj naďalej sa sústreďuj na vyššie myšlienky lásky spojenej s tvojim životným poslaním, 

Požiadaj Nanebovzatých Majstrov o vedenie a podporu v tvojej životnej úlohe. 

 

      392 

Ver v moc a vedenie Nanebovzatých Majstrov, pretože ti môžu v tvojom božskom 

životnom poslaní všestranne pomôcť. 

 

      393 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú s tvojou božskou úlohou služobníka Svetla. Venuj sa 

modlitbe a meditácii, aby si utíšil (a) svoju myseľ a mohol (a) prijímať ich vedenie. 

 

 

 



      394 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri podporujú tvoje životné poslanie. Žiadajú ťa, aby si si svoju 

úlohu neodkladal (a) a namiesto toho vnímaj, ako ťa vedú priamo k nasledovnému 

kroku.  

 

      395 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si sa otvoril (a) možnosti nového pohľadu na seba 

a svoje božské životné poslanie. Vyhraď si čas na stíšenie sa a načúvanie ich vedeniu 

v súvislosti s tvojim poslaním. 

 

      396 

Odkladal (a) si svoje poslanie a čakal(a) si na deň, keď budeš mať viac času alebo 

peňazí. Vedz však, že Nanebovzatí Majstri ti s týmito vecami pomáhajú, takže sa môžeš 

pustiť do svojej úlohy bez meškania. 

 

      397 

Správne načúvaš svojmu božskému vedeniu, ktoré sa týka tvojho božského poslania. 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú a ty sa správne riadiš ich vedením. 

 

      398 

Tvoje životné poslanie je veľmi dôležité a Nanebovzatí Majstri ho plne podporujú. 

Požiadaj ich o pomoc a s ochotou ju prijmi. 

 

      399 

Tvoje životné poslanie je potrebné práve teraz. Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si im 

odovzdal (a) všetky zdanlivé prekážky, aby si sa mohol (a) plne venovať svojej úlohe. 

 

      400 

Máš krásne a jasné spojenie s Bohom a Anjelmi. Tvoje srdce je otvorené božskej láske 

a vedeniu. 

 



 

 

 

 

 

 

 


