
 

 

Anjelské čísla od 501 – 600 

 

      501 

Počas tohto obdobia transformácie ostaň v spojení s Bohom prostredníctvom modlitieb 

a pozitívnych afirmácií. Odovzdaj všetky obavy a potreby Stvoriteľovi. 

 

      502 

Počas tohto obdobia ťa zmeny ťa podporuje tvoja viera v Boha. Maj na pamäti, že je 

potrebné vyhradiť si čas na stíšenie sa na hodnoty, ktoré ťa vnútorne posilňujú. 

 

      503 

Boh a Nanebovzatí Majstri podporujú zmeny, ktoré zažívaš alebo o ktorých uvažuješ. 

Vedú ťa, chránia na každom kroku tvojej cesty. 

 

      504 

Týmto prechodným obdobím prechádzaš rýchle a ľahko, pretože si umožnil (a) Bohu 

a Anjelom, aby ťa podporili. 

 

 



      505 

Svoje myšlienky vždy upriamuj na Boha a tvoj život sa veľmi rýchlo zmení k lepšiemu. 

 

      506 

V tomto období zmeny sa sústreď v myšlienkach na Ducha, a materiálne záležitosti sa 

vyriešia sami. 

 

      507 

Zmeny, ku ktorý, si božsky vedený (á), sú veľmi dobré. Privádzajú ťa na správnu cestu. 

 

      508 

Boh cielene  vedie a podporuje zmeny, ktorými práve teraz prechádzaš a zabezpečuje 

stály prílev finančnej hojnosti. 

 

      509 

Boh ti pomáha uskutočňovať dôležité životné zmeny, ktoré celkovo prospejú tvojmu 

božskému životnému poslaniu. Stíš sa a venuj sa modlitbe a meditácii a riaď sa vo 

svojom konaní vedením, ktorého sa ti dostáva. 

 

      510 

Zachovaj si pozitívne myšlienky týkajúce sa zmien, ktoré máš podľa Božieho plánu 

urobiť. Tvoj optimizmus napomáha tomu, aby tento prechod prebiehal hladko 

a harmonicky. 

 

      511 

Prechádzaš pozitívnymi zmenami spôsobu svojho myslenia a pohľadu na svet. Vyvaruj 

sa závislostí a venuj sa tvorivým cieľom. Každý deň používaj pozitívne afirmácie. 

 

 

 



      512 

Tvoje pozitívne myšlienky a viera sú počiatkom pozoruhodných zmien v tebe, aj tvojom 

živote. Raduj sa z premien, ktoré svojimi mocnými zámermi vyvolávaš. 

 

     513 

Tvoje modlitby a spojenie s Nanebovzatými Majstrami, obzvlášť s bohyňami, menia tvoj 

život k lepšiemu. 

 

      514 

Anjeli sú s tebou a pomáhajú ti zostať v tomto období zmien a v kontakte so svojim 

zdrojom. Buď pokojný, a s istotou dôveruj tomu, že tvoj život sa úžasným spôsobom 

transformuje. 

 

      515 

Máš schopnosť úžasným spôsobom zmeniť svoj život – jednoducho tým, že zmeníš svoje 

myšlienky a názory. 

 

      516 

Tvoje pozitívne afirmácie pozdvihnú tvoje myšlienky a energiu na vyššiu úroveň 

a zabezpečia ti tak dostatok všetkého, čo potrebuješ. 

 

      517 

Pozitívne zmeny, ktoré uskutočňuješ vo svojom myslení a konaní ťa priviedli na správnu 

cestu. Pokračuj v tom ďalej. 

 

      518 

Keď sa teraz pozeráš na seba oveľa pozitívnejším spôsobom, uvedomuješ si, že je 

v poriadku, keď prijímaš množstvo dobrých vecí. Prijmi blahoželanie, že si takto vážiš 

sám (sama) seba! 

 

 



      519 

Uvedomuješ si, aké máš schopnosti a aké dôležité je tvoje božské životné poslanie. Tvoj 

pozitívnejší postoj ti pomáha s tvojou životnou úlohou. 

 

      520 

Maj vieru, že Boh ti pomáha zlepšiť tvoj život. Zázraky môžu v jednom okamihu úplne 

zmeniť akúkoľvek situáciu, takže sa na to priprav. 

 

      521 

Stále pozdvihuj svoju vieru na vyššiu úroveň, aby si od ľudí a života mohol (a) očakávať 

iba to najlepšie. Tvoje pozitívne očakávania vytvárajú úžasné nové skúsenosti 

a príležitosti. 

 

      522 

Zachovaj si vieru a zmeň všetky pesimistické názory na optimistické. To, čomu veríš, sa 

ti aj stane. 

 

      523 

Maj dôveru v schopnosť Nanebovzatých Majstrov pomôcť ti zmeniť tvoj život k lepšiemu. 

Dôveruj ich sile a láske a odovzdaj im všetok strach a obavy. 

 

      524 

Počul (a) si jasné anjelské vedenie, že máš učiniť niektoré nevyhnutné zmeny. Dôveruj 

tomuto božskému vedeniu a začni sa ním bez meškania riadiť. 

 

      525 

Ver, že zmeny, ktoré prijímaš, vedú k tomu najlepšiemu. Z týchto premien bude mať 

prospech každý. 

 

 



      526 

Maj vieru, že o tvoje každodenné potreby je postarané ako teraz, tak aj v budúcnosti. 

Zbav sa svojich obáv a zameraj sa namiesto toho na túžby svojho srdca. 

 

      527 

Dôveruj, že zmeny, ktoré vykonávaš, sú správne a že ťa privádzajú na správnu cestu. 

 

      528 

Keď sa teraz tvoja viera povzniesla na vyššiu úroveň, je na vyššej úrovni aj prílev hojnosti 

do tvojho života. Pokračuj takto ďalej a ešte viac rozmnožuj svoju vieru a hojnosť. 

 

      529 

Ver, že zmeny, ktoré robíš, sú dôležité pre tvoju celkovú božskú úlohu. 

 

      530 

Tvoje spojenie s Nanebovzatými Majstrami ti pomáha spoznať Boha na hlbšej úrovni. 

Nádhera! 

 

      531 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú obrátiť myšlienky smerom k pozitívnejšiemu pohľadu, 

ktorý tvoj život úžasným a zázračným spôsobom zmení. 

 

      532 

Maj vieru, že Nanebovzatí Majstri ťa plne podporujú v zmenách, ktoré zvažuješ alebo 

ktorými prchádzaš. 

 

 

 

 



      533 

Nanebovzatí  Majstri podporujú túto nebesky riadenú zmenu. Pamätaj, že si božský 

alchymista a že tento prechod môže byť práve tým, čo si želáš. 

 

      534 

Nanebovzatí Majstri a Anjeli ťa povzbudzujú, aby si vykonal (a) tieto veľmi potrebné 

zmeny. Odovzdaj im všetky starosti, otázky alebo obavy. 

 

      535 

V tomto období prudkej zmeny sú pre teba Nanebovzatí Majstri akýmsi stredom 

cyklónu. Pomáhajú ti s každým detailom vrátane spojenia s tvojim vnútorným zdrojom 

a zachovávania pokoja. 

 

      536 

Nanebovzatí Majstri hovoria, že táto zmena smeruje k najintenzívnejšiemu vedeniu, 

a zároveň ti pomáhajú ju prijímať. Nebesá majú na starosti všetky tvoje potreby, najmä 

počas tohto prechodného obdobia. Prestaň sa báť. 

 

      537 

Nanebovzatí Majstri ti blahoželajú ku zmenám, ktoré robíš, keď sa riadiš ich radami, 

ako nájsť tú správnu cestu. 

 

      538 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú vykonať nevyhnutné zmeny, aby sa zväčšil príliv tvojej 

hojnosti. 

 

      539 

Uvedomuješ si, že na všetku prácu a porozumenie nemusíš byť sám (sama) a začínaš 

pracovať v tíme spoločne s Nanebovzatými Majstrami. Prospieva to tebe aj tvojmu 

poslaniu! 

 



      540 

Nastáva u teba úžasná zmena, ktorá je veľmi potrebná a ktorú  Boh a Anjeli podporujú. 

 

      541 

Keď prechádzaš touto zmenou, ostaň v nepretržitom kontakte so svojimi Anjelmi, ktorí 

ti pomáhajú zachovať si optimizmus. Tvoje pozitívne myšlienky spoločne s Anjelskou 

pomocou zabezpečujú hladký a šťastný priebeh tohto prechodného obdobia. 

 

      542 

Maj v tomto čase zmeny vieru v moc a lásku svojich Anjelov strážnych. Často sa na nich 

obracaj a zhováraj sa s nimi. 

 

      543 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa sprevádzajú týmito dôležitými životnými zmenami. Pripoj 

sa k nim, pretože ťa chcú podporiť a pomôcť ti. 

 

      544 

Anjeli a Archanjeli na teba naliehajú, aby si túto dôležitú životnú zmenu dal (a) na prvé 

miesto (už vieš o čo ide) vo svojom živote. Obráť sa na Anjelov, aby ťa v tomto čase 

motivovali a podporili ťa. 

 

      545 

Takmer vo všetkých životných oblastiach prechádzaš veľkými zmenami. Anjeli hovoria, 

že tieto zmeny vnášajú do tvojho života viac svetla, lásky a požehnania a pomáhajú ti na 

každom kroku tvojej cesty. 

 

      546 

Anjeli ti pomáhajú zhmotňovať tvoje myšlienky a zbavovať sa starých spôsobov 

namáhavého boja o prežitie. Chop sa moci, ktorú ty a tvoji Anjeli máte, a používaj ju 

s jasnými zámermi, aby sa tvoje túžby premietli do reality. 

 



      547 

Čo sa týka zmien, ktoré uskutočňuješ alebo o nich uvažuješ, si na správnej ceste. Anjeli 

sú s tebou na každom kroku. 

 

      548 

Anjeli menia tvoj vzťah k peniazom. Uvedomuješ si, že Duch je pre teba Zdrojom 

všetkého, čo v tomto živote stretneš. Vďaka tomu sa cítiš sebaistejší (ia) a uvoľnenejší 

(ia). 

 

      549 

Anjeli menia tvoju energiu, aby ťa tak pripravili na ďalší krok tvojho božského poslania. 

Otvor sa Anjelskému vedeniu, čo sa týka zmien v tvojom životnom štýle, ako napríklad 

v spôsobe stravovania, čítania, pobytu v prírode, atď. 

 

      550 

Veľké zmeny, ktoré teraz zažívaš, sú božsky riadené. Boh ti pomáha prekonať toto 

obdobie tak, že ti dáva lásku, svetlo a požehnanie. 

 

      551 

Tvoje pozitívne myšlienky, afirmácie a zámery spôsobili u teba veľkú zmenu, ktorá 

výrazne skvalitňuje tvoj život. 

 

      552 

Maj vieru v svoje rozhodnutia týkajúce sa zmien v živote. Tvoj život sa postupne 

stabilizuje a upokojuje. Medzitým dôveruj pohybu, ktorý pozitívne mení tvoj život. 

 

      553 

Nanebovzatí Majstri podporujú zmeny, ktoré zažívaš alebo o ktorých premýšľaš. 

Požiadaj ich o pomoc, ešte kým sa do nich pustíš, a aj počas nich. 

 

 



      554 

Meníš vo svojom živote niekoľko vecí zároveň. Anjeli sú ti nablízku, podporujú 

a sprevádzajú ťa týmto prechodným obdobím. 

 

      555 

Nastal pre teba čas veľkých zmien a významných premien. Máš príležitosť vyjsť z 

„motýlej kukly“ a objaviť úžasný život, aký si skutočne zaslúžiš. 

 

      556 

Zmeny, ktoré zažívaš, ti pomáhajú k naplneniu tvojich materiálnych a pozemských 

želaní. Udržiavaj si svoju sakrálnu čakru čistú a vyrovnanú, aby si mohol (a) aj naďalej 

zhmotňovať tvoje túžby v realite. 

 

      557 

Tvoja cesta je cestou významnej zmeny a nebesá obdivujú tvoju odvahu a vytrvalosť 

a chvália tvoje múdre rozhodnutie týmito zmenami prejsť! 

 

      558 

Prílev tvojej hojnosti je značný práve vďaka zmenám, ktorými prechádzaš. Aj naďalej 

odovzdávaj svoje minulé (a teraz už nefunkčné) vzorce správania Duchu. 

 

      559 

Veľká zmena ti spolu s tvojou životnou úlohou iba prospeje. Si iniciátorom zmeny na 

všetkých rovinách a vo všetkých aspektoch. Kráčaj teda dopredu a zdieľaj svoju múdrosť 

s druhými. 

 

      560 

Tvoje modlitby a vrúcne spojenie s božstvom ti pomáhajú zbaviť sa starého strachu 

a obáv týkajúcich sa materiálneho dostatku. Teraz sa otváraš požehnaniam, ktoré 

prichádzajú z neba. Udrž si postoj vďačnosti a odovzdaj svoje starosti Bohu. 

 



      561 

Tvoj nový, pozitívny postoj k materiálnemu dostatku pracuje v tvoj prospech. Všímaj si 

všetky dary, ktoré k tebe prichádzajú a odovzdávaj ich ďalej podľa toho, ako sa k tomu 

cítiš vedený (á). Tvoja vďačnosť udržiava neustáva príliv hojnosti.  

 

      562 

Tvoje nová nádherná viera a nové odhodlanie venovať sa vizualizovaniu a zhmotňovaniu 

svojich želaní v realite ti prináša nové príležitosti a materiálny dostatok. Zachovaj si túto 

vieru! 

 

      563 

Pozitívna zmena, ktorú si prešiel (a), ťa premenili na človeka schopného zhmotňovať 

svoje želania v realite. So svojou duchovnou silou a pomocou Nanebovzatých Majstrov je 

o všetky tvoje potreby navždy postarané. 

 

      564 

Pretože si sa obrátil (a) na Anjelov o pomoc v súvislosti s materiálnym dostatkom, je 

o tvoje potreby zázračným spôsobom postarané. Pracuj aj naďalej s Anjelmi, aby sa 

naplnenie tvojich potrieb uskutočňovalo v realite. 

 

      565 

Radikálne si zlepšil (a) svoj pohľad na hmotný svet. Učíš sa uskutočňovať svoje túžby 

v realite, namiesto aby si o ne bojoval (a), tak by tvoje potreby boli uskutočňované. 

 

      566 

Tvoj strach a obavy ti bránia v hmotnom dostatku. Odovzdaj svoje starosti nebesiam. 

Požiadaj ich o pomoc, bez toho, aby si určoval (a), ako by mala vyzerať. Otvor sa dobru, 

ktoré k tebe prichádza. 

 

      567 

Získal (a) si nový pohľad na hmotu a na to, ako dosiahnuť dostatok. Tvoj nový plán ťa 

priviedol na správnu cestu. Blahoželáme! 



      568 

Darí sa ti zhmotňovať viac finančných prostriedkov vďaka nedávnym zmenám, ktoré si 

urobil (a) na základe pochopenia, ako stvoriť to, čo chceš, prostredníctvom správnych 

myšlienok a činov. 

 

      569 

Zmena v spôsobe, ako sa pozeráš na hmotné zdroje a dostatok, ti pomáha zhmotňovať 

tvoje božské životné poslanie. Pokiaľ sa plne zameriaš na svoje poslanie, o tvoje 

hmotné potreby bude vždy postarané. 

 

      570 

Zmena, ktorú zažívaš, ťa privádza do súladu s tvojou božskou správnou cestou. Umožni 

Bohu, aby ti pomohol a ver, že nie si sám (sama). 

 

      571 

Pozitívne zmeny v tvojom myslení a afirmácie ťa privádzajú na správnu cestu. 

 

      572 

Uskutočňuješ správne zmeny. Zachovaj si vieru 

 

      573 

Počínaš si výborne! Načúval (a) si a prijímal  (a) vedenie Nanebovzatých Majstrov, S ich 

pomocou si sa ocitol (a) na správnej ceste. 

 

      574 

Anjeli ti pomáhajú zmeniť život k lepšiemu. Aj naďalej žiadaj Anjelov o pomoc 

a nasleduj ich vedenie. 

 

 

 



      575 

Významné zmeny, ktoré zažívaš a zvažuješ, prinášajú tebe a tvojim drahým veľké 

požehnanie. Pokračuj v tejto ceste. 

 

      576 

Tvoj nový postoj k zhmotňovaniu materiálneho dostatku sa ti osvedčil. Dokážeš 

zhmotniť všetko, čo potrebuješ. 

 

      577 

Prešiel (a) si úžasnou transformáciou a tvoje úsilie a odhodlanie sa oplatili. Prijmi 

blahoželanie! 

 

      578 

Si na správnej ceste k zväčšeniu prílivu hojnosti počas zmeny, ktorou prechádzaš. 

 

      579 

Nedávno ukončené zmeny ťa privádzajú na cestu božského životného poslania. 

 

      580 

Boh je v tomto období zmien s tebou a pomáha ti zvýšiť príliv hojnosti. 

 

      581 

Vďaka zmene svojho zmýšľania o peniazoch si sa otvoril (a) záplave hojnosti. Udržiavaj 

si pozitívne myšlienky a afirmácie, pretože skutočne fungujú. 

 

      582 

Maj vieru v zmeny, ktoré podnikáš, pretože ti vo všetkých ohľadoch prinášajú hojnosť. 

Naplň svoje srdce vďačnosťou a odovzdaj všetky starosti nebesiam. 

 



      583 

Zmeny, ktoré uskutočňuješ, sú riadené Nanebovzatými Majstrami. Pomáhajú ti 

zhmotňovať všetku hojnosť, ktorú potrebuješ, takže máš dosť toho, z čoho môžeš šetriť 

aj dávať. 

 

      584 

Anjeli sú s tebou a pomáhajú ti uskutočňovať dôležité životné zmeny. Vďaka tvojej 

spolupráci s Anjelmi k tebe začína prúdiť hojnosť. 

 

      585 

Tvoja finančná situácia sa viditeľne zlepšuje. Očakávaj rastúci príliv hojnosti. 

 

      586 

Zmeny, ktoré uskutočňuješ, zlepšujú tvoju finančnú situáciu a pomáhajú uspokojiť 

všetky potreby – tvoje a tvojich blízkych. 

 

      587 

Si na správnej ceste k zmene a prílivu hojnosti do tvojho života. 

 

      588 

Zmena, ktorú zvažuješ, ti pomôže dosiahnuť hojnosť. Zbav sa všetkých obáv a dovoľ, 

nech k tebe hojnosť plynie ľahko a v pohode. 

 

      589 

Venuješ sa teraz naplno svojmu božskému životnému poslaniu a tvoja oddanosť 

spôsobila väčší príliv hojnosti. Tvoja úloha je všestranne podporovaná. 

 

 

 

 



      590 

Boh ťa žiada, aby si svoj život zmenil (a) tak, aby si sa mohol (a) plne venovať svojej 

životnej úlohe. Do stredu všetkého postav bez váhanie lásku a všetky starosti odovzdaj 

Bohu, aby ich uzdravil. 

 

      591 

Ostaň pozitívne naladený (á), pokiaľ ide o tvoje božské poslanie. Tvoj život sa mení tak, 

aby si mal (a) na svoju úlohu viac času a istoty. 

 

      592 

Ver, že zmeny, ktorými teraz prechádzaš, prospievajú tvojmu poslaniu. 

 

      593 

Nanebovzatí Majstri na teba naliehajú, aby si vykonal (a) nevyhnutné zmeny a mohol (a)  

sa tak naplno venovať svojmu životnému poslaniu. Tvoje poslanie je veľmi dôležité, tak 

sa naň zameraj bez strachu a váhania. 

 

      594 

Tvoji Anjeli podporujú božské životné poslanie. Uzdravujú tvoj život tak, aby si mal (a)  

viac času, energie a ďalších zdrojov. 

 

      595 

Sústreď sa výlučne na duchovnú službu svetu, čo je tvojim božským poslaním, a tvoj 

život sa automaticky zmení k lepšiemu a uzdraví sa. 

 

      596 

Všetko, čo potrebuješ k svojmu božskému poslaniu, je ti dané. Neboj sa zmeniť svoj 

život a začať sa plne venovať svojej úlohe. 

 

 



      597 

Tvoje nové odhodlanie a oddanosť tvojmu božskému poslaniu ťa uviedli na správnu 

cestu vo všetkých oblastiach tvojho života. Len tak ďalej! 

 

      598 

Keď sa teraz tvoje myšlienky a činy točia okolo tvojho božského poslania, sústreď sa na 

ne, buď mu aj naďalej oddaný (á)  a ver, že niet sa čoho báť – si otvorený (á) záplave 

hojnosti. 

 

      599 

Urob zo svojho božského poslania svoju hlavnú prioritu. Zmeň alebo zbav sa všetkého, 

čo ťa blokuje, pretože tvoje poslanie je veľmi dôležité a potrebné práve teraz. 

 

      600 

Boh a Vesmír sa starajú o všetky tvoje potreby. Odovzdaj všetky starosti alebo obavy 

o svoj materiálny dostatok Stvoriteľovi a otvorene prijímaj zázraky a požehanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 


