
 

Anjelské čísla od 401-500 

 

      401 

Boh a Anjeli povznášajú tvoje myšlienky, vieru a vedomie na pozitívnejšiu úroveň viac 

zameranú na lásku. Odovzdaj im všetky obavy alebo negativitu. 

 

      402 

Maj vieru v moc Boha a Anjelov všestranne pomôcť tebe a tvojim blízkym. 

 

      403 

Celé Univerzum – Stvoriteľ, Nanebovzatí Majstri, Archanjeli a Anjeli – je s tebou. 

Odovzdaj im všetky svoje starosti, nádeje a túžby, aby ich uzdravili a zhmotnili v realite. 

 

      404 

Boh a Anjeli zahŕňajú teba, tvojich blízkych aj tvoju súčasnú situáciu účinnou 

uzdravujúcou božskou láskou a múdrosťou. 

 

      405 

Boh a Anjeli ťa vedú a podporujú prostredníctvom zmien, ktorými práve teraz 

prechádzaš alebo o ktorých uvažuješ. Tieto zmeny sú súčasťou tvojich snov, ktoré sa ti 

plnia. 



      406 

Všetky tvoje starosti týkajúce sa hmotného dostatku odovzdaj Bohu a Anjelom. Sú 

s tebou a dbajú, aby o všetky tvoje potreby bolo postarané. 

 

      407 

Boh a Anjeli vyžarujú na teba a tvoju cestu lásku a schvaľujú ju. Podporujú ťa na nej po 

celý čas. 

 

      408 

Svieti na teba svetlo blaženej lásky Boha a Anjelov, ktoré osvetľuje tvoje myšlienky 

a činy. Nebo ťa zahŕňa hojnosťou požehnania – duchovného aj materiálneho. 

 

      409 

Boh a Anjeli ti pomáhajú s tvojim božským životným poslaním a vyzývajú ťa, aby si sa 

mu bez meškania naplno venoval (a). 

 

      410 

Vyžaruj svetlo lásky na svoje myšlienky a udržiavaj ich pozitívne. Odovzdaj všetku 

negativitu Bohu a Anjelom, aby ju uzdravili a premenili. 

 

      411 

Anjeli ťa žiadajú, aby si sa venoval (a) tvorivým úlohám a vyvaroval (a) sa závislosti 

a negativity. Si teraz senzitívny (a), takže sa vyhýbaj nepríjemným situáciám a vzťahom. 

Udržiavaj svoje myšlienky, slová a činy pozitívne. 

 

      412 

Požiadaj Anjelov a Archanjelov, nech prídu do tvojich snov a zbavia ťa všetkého 

pesimizmu, aby si sa mohol (a) naplniť silnou vierou a optimizmom. 

 

 



      413 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri obklopujú teba a tvoje myšlienky láskou a liečivou 

energiou. Vstrebávaj ich lásku do svojej mysli, aby tvoje myšlienky žiarili božským 

svetlom.  

 

      414 

Anjeli to pomáhajú s uvedením tvojich myšlienok do súladu s najvyššou Pravdou. 

Odovzdaj všetky obavy alebo strach Anjelom výmenou za pokojné a pozitívne myšlienky. 

 

      415 

Anjeli ťa žiadajú, aby si im odovzdal (a) všetky obmedzujúce myšlienky, ktoré ti bránia 

v zmene tvojho života k lepšiemu. Buď ochotný (á) zlepšiť svoj život a ver, že Anjeli 

chránia teba, aj tvoju budúcnosť. 

 

      416 

Anjeli ťa uzdravujú a zbavujú ťa všetkých starých obáv a obmedzujúcich predstáv 

týkajúcich sa hmotného majetku a vlastníctva. Ubezpečujú ťa, že o tvoje potreby je 

postarané. Všímaj si a prijímaj tie mnohé dary a požehnania, ktorých sa ti dostáva. 

 

      417 

Anjeli hovoria, že tvoje pozitívne myšlienky a optimizmus sú opodstatnené. So svojimi 

zámermi a činmi si na správnej ceste – pokračuj v nej! 

 

      418 

Anjeli pozdvihujú tvoje myšlienky tak, aby odrážali lásku, ktorou k sebe priťahuješ 

duchovný a hmotný dostatok. 

 

      419 

Anjeli ťa žiadajú, aby si sa držal (a) pozitívnych myšlienok o svojom božskom životnom 

poslaní. Skutočne máš dostatok predpokladov, pripravenosti i schopnosti liečiť druhých 

a pomáhať im. 

 



      420 

Boh a Anjeli ti pripomínajú, aby si sa držal (a) svojej viery. Tvoja schopnosť zhmotňovať 

svoje želania a uzdravovať začína u tvojej viery. Odovzdaj všetky pochybnosti nebesiam. 

 

      421 

Anjeli ťa žiadajú, aby si používal (a) na oživenie svojej viery pozitívne afirmácie, ako 

napríklad „Práve teraz som naplnený (á) dokonalou vierou. 

 

      422 

Anjeli na teba naliehajú, aby si mal (a) vieru a dôveroval (a)  im, aj sebe. Všímaj si, ako ti 

anjeli v tebe aj v druhých pomáhajú veriť v dobro ľudstva. 

 

      423 

Archanjeli a Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si veril (a) v nich, aj v seba. Si obklopený 

(á) mocnými pomocníkmi, ktorí sú na tvojej strane.  

 

      424 

Obklopuje ťa pomoc a mocná uzdravujúca láska Anjelov. Drž sa aj naďalej svojej viery, 

pretože tak umožňuješ Anjelom, aby ti pomáhali ešte viac. 

 

      425 

Anjeli ťa žiadajú, nech náš vieru, že zmeny, ktorými práve prechádzaš, alebo o ktorých 

uvažuješ, vedú k tomu najlepšiemu. Všetko je skutočne v poriadku. 

 

      426 

Tvoje modlitby, viera a spojenie s Anjelmi zabezpečujú, že tvoje potreby sú 

uspokojované. Neprestávaj veriť a všetky svoje obavy odovzdaj Anjelom.  

 

 

 



      427 

Anjeli hovoria, že si na správnej ceste a že máš dobrý dôvod na optimizmus. Tvoja viera 

v božské vedenie, ktorého sa ti dostáva od anjelov, je významným zdrojom tvojho 

úspechu. 

 

      428 

Tvojou vierou naplnené modlitby a afirmácie boli vypočuté a zodpovedané. Anjeli ti 

zabezpečujú nepretržitý prúd hojnosti vo všetkých smeroch.  

 

      429 

Tvoja úprimná viera v Anjelov otvára tebe a tvojmu božskému životnému poslaniu dvere 

možností. Vojdi do týchto dvier s dôverou. 

 

      430 

Boh, Anjeli, Nanebovzatí Majstri i celý Vesmír ťa plne podporujú! Požiadaj nebo o pomoc 

s akoukoľvek záležitosťou. 

 

      431 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si ostal (a) v pozitívnom naladení čo sa týka 

teba, tvojho života a tvojej budúcnosti. Odovzdaj všetok strach alebo obavy nebesiam, 

aby ich uzdravili a transformovali. 

 

      432 

Ver v opakované posolstvo, ktoré dostávaš od Anjelov a Nanebovzatých Majstrov. Je to 

skutočné a dôveryhodné vedenie. 

 

      433 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa milujú, vedú a pomáhajú ti. Mysli čo najviac na Boha 

a duchovné otázky. 

 

 



      434 

Tvoje modlitby boli vypočuté mnohými Anjelmi a Nanebovzatými Majstrami, ktorí sú 

práve teraz s tebou. Komunikuj s nimi aj naďalej a všímaj si mnohé zázraky, ktoré ti 

prinášajú. 

 

      435 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri sa starajú o to, aby tvoje životné zmeny prebiehali hladko 

a harmonicky. Požiadaj ich o pomoc s detailmi aj celkovým rázom týchto zmien. 

 

      436 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú k uspokojeniu všetkých tvojich potrieb. Tvoja 

budúcnosť je pod Anjelskou ochranou.  

 

      437 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti blahoželajú k ceste, ktorú si si vybral (a). Pokračuj 

v dobrej práci! 

 

      438 

Nebo ti pomáha s financiami. Odovzdaj všetky starosti s peniazmi Anjelom 

a Nanebovzatým Majstrom a riaď sa ich božským vedením smerujúcim k zhmotňovaniu 

hojnosti. 

 

      439 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri plne podporujú tvoje božské životné poslanie. Preberaj 

s nimi všetky otázky alebo starosti súvisiace s tvojim poslaním. 

 

      440 

Boh a Anjeli ťa hlboko milujú. Sú s tebou a pomáhajú ti v každom okamihu tvojho 

života. Obracaj sa na nich so žiadosťou o pomoc a uzdravenie. 

 

 



      441 

Anjeli sú s tebou a pomáhajú ti udržať si myšlienky pozitívne a plné lásky. Obracaj sa na 

nich, aby ti pomohli ostať v tomto rozpoložení. 

 

      442 

Tvoja viera a modlitby k tebe pritiahli veľa Anjelov. Milujú ťa a žiadajú, nech neustále 

prehlbuješ svoju vieru v moc zázrakov. Práve tvoja viera ich tvorí a priťahuje! 

 

      443 

Archanjeli, Anjeli a Nanebovzatí Majstri sú práve teraz s tebou, pomáhajú ti s touto 

situáciou a so všetkým ostatným, čo potrebuješ. Obracaj sa na nich a otvor sa ich 

pomoci a vedeniu. 

 

      444 

V tejto chvíli ťa obklopujú tisícky Anjelov, ktorí ťa milujú a pomáhajú ti. Máš veľmi silné 

a jasné spojenie s Anjelskou ríšou a ty sám (sama) si pozemským Anjelom. Nemáš sa 

čoho báť – všetko je v poriadku. 

 

      445 

Anjeli ťa sprevádzajú dôležitou životnou zmenou. Dovoľ im, prosím, nech ti pomôžu, aby 

tento prechod prebehol hladko. 

 

      446 

Tvoje modlitby na zabezpečenie tvojich potrieb pritiahli pomoc mnohých Anjelov. 

Odovzdaj im všetky obavy alebo otázky, ktoré máš, a otvorene prijímaj ich pomoc. 

 

      447 

Pracuješ spoločne s Anjelmi na tom, aby bolo na svete lepšie. Anjeli sú vďační za tvoje 

partnerstvo a žiadajú ťa, aby si pokračoval (a)  aj naďalej v tejto úžasnej práci. 

 

 



      448 

Sú s tebou Anjeli hojnosti a pomáhajú ti prijímať tvoje božské dedičstvo. 

 

      449 

K tvojmu životnému poslaniu patrí zdieľať povedomie o Anjeloch s druhými. Anjelská 

ríša ti s tým pomáha, rovnako ako s ďalšími aspektmi tvojho poslania. 

 

      450 

Boh a Anjeli to pomáhajú počas zmien, ktoré prežívaš alebo zvažuješ. Konaj v súlade 

s nebesami tak, že im odovzdáš svoje starosti, požiadaš ich o pomoc a otvorene ju 

prijmeš. 

 

      451 

Anjeli ťa žiadajú, nech si udržíš pozitívny postoj k uskutočňovaniu zmien. Tvoj 

optimizmus sprevádzaný anjelskou pomocou ti tento prechod veľmi uľahčuje. 

 

      452 

Maj vieru, že Anjeli ti pomáhajú zmeniť život k lepšiemu. Aby prišlo nové, musí staré 

odísť. 

 

      453 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri na teba naliehajú, aby si práve teraz vykonal (a) potrebné 

životné zmeny. Vyhraď týmto zmenám vo svojom programe popredné miesto a ver, že 

nebesá sú ti stále nablízku. 

 

      454 

Anjeli ti hovoria, aby si sa teraz zameral (a) na to dobré. Pripomínajú ti, že odvaha 

znamená ochotu rozlúčiť sa s tým, čo poznáš. 

 

 



      455 

Anjeli ťa sprevádzajú týmto obdobím významnej a veľmi potrebnej životnej zmeny 

a podporujú ťa v nej. Dôveruj ich vedeniu a riaď sa ním. 

 

      456 

Anjeli sú nadšení tým, čo si urobil (a) pre to, aby sa tvoj život zlepšil. Odovzdaj im všetky 

starosti a obavy, pretože ti chcú pomôcť. 

 

      457 

Nedávna zmena v tvojom smerovaní to pomohla v tom, aby si sa rýchlejšie dostal (a) na 

správnu cestu. Anjeli ti tlieskajú a podporujú ťa. 

 

      458 

Anjeli hovoria, že čím viac budeš pracovať na sebe a na skvalitnení svojho života, tým 

viac brán božskej hojnosti sa ti otvorí, 

 

      459 

Anjeli ti pomáhajú odstrániť prekážky v tvojom životnom poslaní. Obráť sa na nich so 

žiadosťou o konkrétne vedenie a pomoc.  

 

      460 

Odovzdaj Bohu a Anjelom všetky starosti a obavy týkajúce sa uspokojenia tvojich 

potrieb. Zbav sa strachu zo svojej budúcnosti, pretože ti bráni v prijímaní božského 

vedenia. 

 

      461 

Anjeli ťa žiadajú, aby si si udržal (a) pozitívny postoj v súvislosti so zabezpečením tvojich 

potrieb a tvojej budúcnosti. Tvoj optimizmus otvára kanály anjelskej pomoci. 

 

 



      462 

Ver, že Anjeli tvoje modlitby vypočuli. O tvoje potreby je postarané teraz aj navždy. 

 

      463 

Nebojuj so starosťami a obavami sám (a)! Odovzdaj ich Anjelom a Nanebovzatým 

Majstrom, ktorí sú práve teraz s tebou a chcú ti so všetkým pomôcť. 

 

      464 

Anjeli ti pomáhajú s krokmi, ktoré vedú  k zvládnutiu tejto situácie. Kráčaj vpred 

s dôverou. 

 

      465 

S pomocou Anjelov prechádzaš významnou zmenou, ktorá zväčší príliv tvojho 

materiálneho dostatku. Hovor s nebesami a načúvaj posolstvám Anjelov. 

 

      466 

Tvoji Anjeli chcú, aby si im odovzdal (a) všetky svoje starosti a obavy. Pomôžu ti 

prekovať akýkoľvek zdanlivý problém. 

 

      467 

Si na správnej ceste! Anjeli ťa žiadajú, aby si sa prestal (a) trápiť, pretože je všetko 

v poriadku. 

 

      468 

Nerob si starosti o peniaze. Anjeli ťa vedú k finančnej slobode – stačí ich požiadať 

o pomoc a potom otvorene načúvať a prijať ich vedenie. 

 

      469 

Odovzdaj Anjelom akúkoľvek starosť alebo nejasnosť v súvislosti s tvojim božským 

životným poslaním. Sú tu, aby ti dodali odvahu a pomohli ti urobiť v tejto oblasti jasno. 



      470 

Boh a Anjeli podporujú a obdivujú cestu, po ktorej kráčaš. Pokračuj v dobrej práci. 

 

      471 

Anjeli hovoria, že sa ti darí pozdvihnúť svoje myšlienky a vedomie na veľmi mocnú 

úroveň. Pomáhajú ti stať sa ešte silnejším (ou) a dynamickejším (ou) a žiadajú, nech sa 

zameriaš na lásku a svetlo. 

 

      472 

Anjeli ťa chvália a vyzývajú ťa, aby si mal (a) aj naďalej vieru vo svoju cestu. Ideš 

správnym smerom, 

 

      473 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri oceňujú tvoj úžasný pokrok na tejto ceste. Pokračuj v nej 

ďalej! 

 

      474 

Anjeli ťa obklopujú a podporujú tvoje zámery a skvelú prácu. Osvetľujú každý tvoj krok – 

úspech je zaručený. 

 

      475 

Obrat, ktorý zažívaš, je to, za čo si sa modlil (a), aby si bol (a) v súlade so svojou božskou 

cestou a Anjelmi. 

 

      476 

Anjeli hovoria, že si na správnej ceste a že sa nemáš báť. O tvoje potreby je postarané 

teraz, aj v budúcnosti. 

 

 

 



      477 

Tvoje spojenie s ríšou Anjelov ťa doviedlo na tú pravú božskú cestu! Anjeli chvália tvoju 

odvahu a oddanosť Svetlu. 

 

      478 

Si na ceste božskej hojnosti. Naďalej nasleduj vedenie Anjelov. 

 

      479 

Anjeli žehnajú tebe aj ceste tvojej božskej úlohy. Blahoželajú ti, že sa riadiš vedením 

tvojho vyššieho JA. 

 

      480 

Umožni Bohu a Anjelom, nech sa s tebou spoja počas tichej meditácie, aby ti mohli 

pomôcť v záležitostiach, ktoré sa týkajú zabezpečenia tvojho dostatku 

 

      481 

Zaujal (a) si správny postoj, vďaka ktorému priťahuješ do svojho života hojnosť. Anjeli 

hovoria, že tvoje pozitívne zámery pomáhajú aj druhým a inšpirujú ich. 

 

      482 

Maj aj naďalej vieru v posolstvo hojnosti, ktoré od Anjelov dostávaš. Toto vedenie ti 

pomáha zhmotňovať uspokojenie všetkých potrieb v realite. 

 

      483 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zhmotňovať tvoje želania a predstavy v realite. 

Venuj veľkú pozornosť posolstvám, ktoré k tebe prichádzajú v podobe opakovaných 

myšlienok, predstáv, pocitov a vízií. Sú to odpovede na tvoje modlitby. 

 

 

 



      484 

Anjeli obklopujú teba aj tvoje financie božskou láskou. Keď odovzdáš svoje starosti 

Anjelom a načúvaš ich božskému vedeniu, máš hojnosť zabezpečenú. 

 

      485 

Anjeli ti pomáhajú s uskutočňovaním pozitívnych zmien v tvojom finančnom živote. 

 

      486 

Anjeli ťa žiadajú, aby si im odovzdal (a) všetku svoju neistotu v súvislosti s peniazmi, 

najmä ak sa týka tvojej finančnej budúcnosti. Zbav sa všetkých obáv z toho, že „skončíš 

ako bezdomovec!. Vždy o teba bolo postarané a bude to tak aj naďalej. 

 

      487 

Anjeli podporujú cestu, ktorú si si zvolil (a) na dosiahnutiu hojnosti. 

 

      488 

Anjeli ťa vedú k hojnosti. Zbav sa všetkých obáv a dovoľ, nech k tebe táto hojnosť plynie 

ľahko a bez prekážok. 

 

      489 

Anjeli ti prinášajú materiálnu a finančnú pomoc, ktorú potrebuješ pre svoje božské 

životné poslanie. Neodkladaj svoje poslanie s tým, že budeš čakať na viac peňazí. Teraz 

je ten pravý čas. 

 

      490 

Boh a Anjeli plne podporujú tvoje krásne životné poslanie. Urob toto poslanie svojou 

najvyššou prioritou a načúvaj božskému vedeniu, pokiaľ ide o tvoje nasledujúce kroky. 

 

       

 



491 

Anjeli ťa žiadajú, nech si zachováš optimizmus a pozitívne myslenie v súvislosti s tvojou 

božskou životnou úlohou. Maj na pamäti, že si vo všetkých ohľadoch sväté Božie dieťa, 

čo znamená, že máš na to všetky predpoklady a si na svoje poslanie pripravený (a) 

 

      492 

Maj vieru v ochotu a schopnosť Anjelov pomôcť ti so všetkými aspektmi tvojho božského 

poslania. Jednoducho ich požiadaj o pomoc – a potom ich ochotne prijmi ich 

požehnanie a zázraky. 

 

      493 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri sú s tebou, zatiaľ čo napĺňaš svoje životné poslanie. Hovoria 

ti, že tvoja služba je vo svete veľmi potrebná a chcú ti s ňou pomôcť. 

 

      494 

Anjeli plne podporujú tvoje božské poslanie. Oznamujú ti podrobnosti tvojej úlohy 

prostredníctvom opakovaných myšlienok, pocitov a vízií. Pozorne im načúvaj. 

 

      495 

Anjeli ťa vedú k nevyhnutným zmenám, ktoré ti prinesú viac času a energie na realizáciu 

tvojho božského životného poslania. Požiadaj ich, aby ti pomohli  s každým aspektom 

týchto zmien a s tvojou úlohou. 

 

      496 

Anjeli ťa žiadajú, aby si hneď teraz urobil (a) zo svojho božského životného poslania 

svoju najvyššiu prioritu. Nerob si starosti s tým, ako to dopadne, ani so žiadnymi inými 

materiálnymi aspektmi, ktoré sa týkajú tvojho cieľa. Anjeli ti pomáhajú so všetkým. 

 

      497 

Anjeli potvrdzujú, že si na správnej ceste, čo sa týka tvojho božského životného poslania. 

Aj keď ty sám (a) nevidíš, kam presne vedie, Anjeli ho vidia a hovoria, že je krásne 

a dokonalé. 



      498 

Tvoje zameranie a oddanosť tvojej božskej úlohe sú plne podporované Anjelmi. Anjelská 

ríša podporuje tvoje poslanie po duchovnej aj hmotnej stránke. 

 

      499 

Anjeli ti odkazujú: „Pusti sa hneď do práce na svojom životnom poslaní a neotáľaj viac! 

Svet ťa veľmi potrebuje.“ Pokiaľ nemáš istotu, čo je tvojou úlohou alebo aké kroky máš 

podniknúť, obráť sa na Anjelov a načúvaj im. 

 

      500 

Boh a Vesmír podporujú zmeny, ktoré vo svojom živote uskutočňuješ. Zdôrazňujú, že 

tieto zmeny sú dôležité a že ich bez obáv môžeš realizovať. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


