
 

Anjelské čísla od 601 – 700 

 

      601 

Modli sa a afirmuj si, že Boh sa stará o všetky tvoje potreby, a tak to aj skutočne bude. 

 

      602 

Maj vieru v Božiu milujúcu moc uzdraviť a dať ti všetko, čo potrebuješ. Požiadaj 

Stvoriteľa o pomoc a očakávaj zázraky. 

 

      603 

Boh a Nanebovzatí Majstri pomáhajú tebe a tvojim milovaným získať všetko, čo práve 

potrebujete. 

 

      604 

Stvoriteľ a Anjeli vypočuli tvoje modlitby. Otvorene prijímaj všetko, čo k tebe prichádza 

zázračnými a prekvapivými spôsobmi. 

 

      605 

Boh ti pomáha zmeniť tvoj pracovný život tak, aby o tvoje duchovné a fyzické potreby 

bolo vždy postarané. 

 



      606 

Urob z Boha zdroj svojej pomoci tak, aby tvoje potreby, aj potreby tvojich drahých boli 

v tejto trojdimenzionálnej rovine ľahko uspokojované. 

 

      607 

Boh žehná ceste, po ktorej kráčaš a stará sa o všetky tvoje potreby. 

 

      608 

Odovzdaj všetky svoje starosti s peniazmi Boh a otvor sa prijímaniu požehnania hojnosti, 

ktoré k tebe prichádzajú tajuplnými a zázračnými spôsobmi. 

 

      609 

Boh ti pomáha zhmotňovať všetko, čo potrebuješ k svojmu božskému životnému 

poslaniu. Zbav sa obáv a nechaj Boha, nech ti vo všetkom pomôže. 

 

      610 

Tvoje pozitívne myšlienky a afirmácie spoločne vytvárajú nekonečnú hojnosť všetkého 

dobrého pre teba a pre tvojich milovaných. 

 

      611 

Najdôležitejšie je, aby si sa v myšlienkach týkajúcich sa materiálneho dostatku sústredil 

(a) na svoje želania a nie na obavy. 

 

      612 

Ver, že tvoje modlitby, afirmácie a vizualizácie sa zhmotnia v pravý čas a v dokonalom 

Božskom poriadku. Čím viac si naplnený vierou, tým viac zažívaš, ako sa ti dostáva 

hojnosti. 

 

 

 



      613 

Tvoje modlitby k Nanebovzatým Majstrom boli vypočuté. Majstri ťa ubezpečujú, že 

o všetky tvoje potreby je postarané. 

 

      614 

Anjeli ťa žiadajú, aby si si zachoval (a) pozitívny prístup, keď s nimi spolupracuješ na 

zhmotňovaní svojich túžob. Ty a tvoji anjeli ste jeden tím. 

 

      615 

Tvoj nový pozitívny prístup a afirmácie, ktoré používaš, ti pomáhajú k zhmotneniu 

všetkého, čo potrebuješ. 

 

      616 

Udržiavaj svoje myšlienky pozitívne, očakávaj zázraky a ver, že o tvoje potreby je vždy 

postarané. Odovzdaj všetok strach nebesiam, aby ho uzdravili, pretože práve tvoje obavy 

ti bránia v splnení tvojich želaní. Ostaň optimistický (á) a ver, že všetko je v božskom 

dokonalom poriadku. 

 

      617 

Prostredníctvom pozitívnych afirmácií si na správnej ceste k zhmotneniu všetkého, čo 

potrebuješ. Udržiavaj si pozitívne myšlienky, pretože fungujú! 

 

      618 

Ver, že Boh je zdrojom tvojej hojnosti a odovzdávaj všetky svoje obavy týkajúce sa 

peňazí nebesiam, aby ich uzdravili a premenili. Tvoj nový duchovný postoj k peniazom ťa 

priviedol k božskému prúdu hojnosti. 

 

      619 

Neodkladaj svoju životnú úlohu kvôli starostiam o peniaze alebo hmotné potreby. 

Namiesto toho použi svoju Bohom darovanú schopnosť zhmotňovať uspokojenie 

všetkých svojich potrieb prostredníctvom vizualizácie. 

 



      620 

Dôveruj Bohu, že ti pomáha s tvojimi materiálnymi potrebami, ako aj s inými svetskými 

záležitosťami. Čím viac veríš, tým viac si všímaš Božie požehnanie a zázraky. 

 

      621 

Tvoja pevná viera a práca s afirmáciami spôsobili, že všetky tvoje potreby sú zázračným 

spôsobom uspokojované. 

 

      622 

Viera je kľúčom k zhmotňovaniu všetkého, čo potrebuješ. Čím máš viac viery, tým viac 

zázrakov si všímaš a zažívaš. 

 

      623 

Nanebovzatí Majstri zabezpečujú uspokojenie všetkých tvojich potrieb. Žiadajú ťa, aby si 

sa aj naďalej pokojne sústreďoval (a) ma presvedčenie, že všetko je v poriadku. 

 

      624 

Tvoja viera v lásku a moc Anjelov im umožnila, aby ti pomohli materiálne aj spirituálne. 

Ver aj naďalej v Anjelov a zázraky. 

 

      625 

Tvoja viera vytvára pozitívne zmeny, ktoré pomáhajú tebe a tvojim drahým tešiť sa 

z lepšieho života. Skutočne sa niet čoho báť alebo kvôli čomu si robiť starosti. 

 

      626 

Odpoveďou na tvoje modlitby je tvoja úžasná schopnosť viery. Povznes sa nad všetky 

ilúzie problémov a stoj si za duchovnou pravdou, že všetko je v Božskom poriadku. 

Z tvojej strany sa rodia zázraky. 

 

 



      627 

Tvoja viera je opodstatnená a má dobré základy, pretože ti pomáha zabezpečiť, aby 

o všetky tvoje potreby bolo postarané. 

 

      628 

Ver viac v zázraky ako ilúzie problémov, najmä čo sa týka peňazí. Investuj do 

pozitívneho myslenia – budeš rýchlo žať dividendy. 

 

      629 

Ver bez prestania, že tvoja božská úloha zahŕňa aj tvoju finančnú podporu. Tvoja viera 

v tento princíp z nej robí skutočnosť. 

 

      630 

Boh a Nanebovzatí Majstri dozerajú na teba aj na tvojich drahých a ubezpečujú ťa, že je 

o vás dobre postarané. S takou silnou pomocou sa nemusíš ničoho báť. 

 

      631 

Aj naďalej žiadaj Nanebovzatých Majstrov o vedenie a pýtaj sa ich, čo máš robiť ďalej 

a potom sa s dôverou týmto vedením riaď. Odovzdaj im všetky svoje materiálne starosti. 

 

      632 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, nech si zachováš optimizmus a vieru, pretože o tvoje 

materiálne záležitosti bude postarané. Poskytujú ti všestranné vedenie – iba mu 

načúvaj a riaď sa ním. 

 

      633 

Obklopuje ťa veľa Nanebovzatých Majstrov a ponúkajú ti nekonečnú hojnosť pomoci. 

Ochraňujú, vedú a sprevádzajú teba aj tvojich drahých. 

 

      



      634 

Nemaj žiadne starosti – Anjeli a Nanebovzatí Majstri sú s tebou a dbajú na to, aby 

o tvoje materiálne potreby bolo postarané teraz aj vždy. 

 

      635 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú zmeniť tvoje názory tak, že už nemusíš byť uväznený 

ilúziou núdze a nedostatku. Tvoje nové myslenie o hojnosti ti pomáha zhmotňovať 

všetko, potrebuješ – ľahko a rýchlo. 

 

      636 

Odovzdaj všetky svoje starosti alebo obavy s materiálnymi záležitosťami Nanebovzatým 

Majstrom, ktorí ťa milujú a chcú uspokojiť tvoje potreby. 

 

      637 

Nanebovzatí Majstri ti blahoželajú k práci, ktorú robíš, pretože ťa priviedla na správnu 

cestu, ktorá ti zabezpečuje  pravidelný prísun materiálnej pomoci a dostatku. 

 

      638 

Nanebovzatí Majstri ťa ubezpečujú, že budeš mať vždy dostatok peňazí. Žiadajú ťa, aby 

si sa zbavil (a) obáv o financie a dovolil (a) im, nech ťa vedú a pomáhajú ti. 

 

      639 

Nanebovzatí Majstri podporujú materiálne aj duchovne tvoje božské životné poslanie. 

Prestaň sa strachovať a zameraj sa na svoju úlohu. 

 

      640 

Odovzdaj všetky hmotné starosti Bohu a Anjelom, ktorí sú práve teraz s tebou a po 

všetkých stránkach ti pomáhajú. 

 

 



      641 

Anjeli ti pomáhajú uskutočniť to, po čom túžiš, tak, aby si to už videl (a) ako hotovú vec. 

Pracuj s týmito nebeskými bytosťami a ostaň v spojení s magnetickou energiou 

vďačnosti. 

 

      642 

Anjeli ťa žiadajú, aby si si zachoval (a) vieru, že o všetko, čo potrebuješ, je postarané 

a pomáhajú ti zhmotniť tvoje želania. 

 

      643 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri dozerajú na teba aj na tvoju rodinu a tiež na to, aby bolo 

postarané o všetky vaše potreby. Odovzdaj svoj stres nebesiam. 

 

      644 

Archanjeli ti spolu s ostatnými obyvateľmi anjelskej ríše pomáhajú so všetkými 

pozemskými a materiálnymi záležitosťami. 

 

      645 

Otvor sa zmenám, pretože ti prinášajú odpovede na tvoje modlitby. Anjeli skvalitňujú 

tvoj život tak, že ti pomáhajú zbaviť sa všetkého, čo je v nerovnováhe alebo nepotrebné. 

 

      646 

Odovzdaj Anjelom každú svoju starosť, obavu a strach. Ver, že sú stále s tebou a so 

všetkým ti pomáhajú. 

 

      647 

Kroky, ktoré podnikáš, sú v dokonalom súlade s vedením tvojich Anjelov.  

 

 

 



      648 

Anjeli ti pomáhajú nahradiť núdzu a nedostatok hojnosťou a prosperitou. Najskôr sa to 

odohrá v tvojich myšlienkach a názoroch a následne v hmotnom svete. 

 

      649 

Teraz je čas pracovať na tvojom božskom poslaní. Archanjeli a Anjeli ťa vo všetkých 

smeroch plne podporujú. 

 

      650 

Táto súčasná premena ti pomáha oslobodiť sa od obmedzení hmoty. Dôveruj krokom, 

ku ktorým si vedený (á) a dovoľ Bohu, aby ti pomohol.  

 

      651 

Trochu sa pri meditácii venuj rozjímaniu, aby sa ti objasnilo, po čom túži tvoja duša. 

Udržiavaj si pozitívne myšlienky týkajúce sa uskutočnenia nevyhnutných zmien 

a odovzdaj všetky obavy nebu, aby ich uzdravilo. 

 

      652 

Maj vieru, že zmeny, ktoré prežívaš alebo o ktorých uvažuješ, ti pomôžu k zhmotneniu 

tvojich želaní. 

 

      653 

Nanebovzatí Majstri ťa vedú uskutočneniu dôležitých zmien, ktoré lepšie zabezpečia, 

aby bolo o všetky tvoje hmotné potreby postarané. 

 

      654 

Anjeli podporujú zmeny, ktoré zvažuješ a ktoré sa týkajú tvojho správania, návykov 

alebo myšlienkových vzorcov. 

 

 



      655 

Zažívaš významnú zmenu, ktorá do tvojho sveta nakoniec prinesie blažené požehnanie. 

Otvor sa tejto zmene, pretože v každom prípade slúži tomu najlepšiemu. 

 

      656 

Meníš svoj pohľad na materiálny svet, takže svoje materiálne potreby uspokojuješ 

ľahko a život pre teba zostáva byť bojom. 

 

      657 

Kroky, ktoré robíš na svojej správnej ceste, vedú k vytúženej transformácii. O všetky 

tvoje potreby je na tejto ceste postarané. 

 

      658 

Táto zmena priaznivo ovplyvní tvoje financie. Zbav sa materiálnych obáv a zameraj sa 

na nasledovanie božského vedenia. 

 

      659 

Si oddaný (á) božskému životnému poslaniu a na ľudskej rovine ochotne podnikáš kroky 

potrebné na to, aby sa naplňovalo. Ostaň otvorený (á), prispôsobivý (á) a maj vždy 

pozitívny postoj. 

 

      660 

Sústredenosť na materiálny svet vyvažuj časom stráveným duchovným rozjímaním. Boh 

ti pomôže uspokojiť tvoje potreby. Odovzdaj všetky svoje starosti alebo stres nebesiam, 

ktoré ich uzdravia a transformujú. 

 

      661 

Tvoje myšlienky vytvárajú skúsenosti. Konaj tak, akoby tvoje túžby boli už v skutočnosti 

naplnené, pretože v sebe majú duchovnú pravdu. 

 

 



      662 

Maj vieru, že o tvoje materiálne potreby je postarané a urob potrebné kroky 

k uskutočňovaniu tvojich božsky inšpirovaných nápadov. 

 

      663 

Nanebovzatí Majstri ti pomáhajú svojim vedením konať tak, aby sa zabezpečilo 

uspokojenie všetkých tvojich potrieb.  

 

      664 

Odovzdaj všetok stres alebo hmotné starosti Anjelom. Sú s tebou a zabezpečujú, aby 

všetky tvoje potreby boli nekonečne naplňované. 

 

      665 

Tvoje hmotné a pozemské záležitosti sa riešia, pretože robíš božsky riadené zmeny. 

Načúvaj svojim vnútorným pocitom a intuícii, pretože ti radia, ako získať odpovede na 

svoje modlitby. 

 

      666 

Nastal čas sústrediť sa na Ducha, aby sa tvoj život vyvážil a uzdravil. Povedz nebesiam 

o všetkých svojich obavách týkajúcich sa hmotného dostatku. Otvorene prijímaj pomoc 

a lásku od ľudí, aj Anjelov. 

 

      667 

Si na správnej ceste k premene ilúzií o materiálnom nedostatku a súperení na 

nekonečnú hojnosť. Venuj sa meditácii a modlitbe, aby si dosiahol (a) rovnováhu. 

 

      668 

Nastáva ti úžasný nový čas, keď je o všetky tvoje finančné potreby postarané vďaka 

Božej láske, a nie kvôli obavám  z nedostatku. Sústreď sa aj naďalej na Ducha, pravý 

Zdroj tvojej hojnosti. 

 



      669 

Zbav sa všetkých materiálnych starostí, ktoré súvisia s tvojim božským životným 

poslaním, a ver, že si teraz dostatočne vybavený (á) na splnenie dôležitej úlohy. 

 

      670 

Tvoje modlitby týkajúce sa hmotných záležitostí Boh vypočul a odpovedal na ne. Nemaj 

žiadny strach ani obavy. 

 

      671 

Tvoje pozitívne afirmácie a vizualizácia pôsobia a pomáhajú ti zhmotňovať všetko, čo 

potrebuješ. Len tak ďalej. 

 

      672 

Maj vieru, že k tebe prichádza všetko, po čom túžiš v pozemskej a materiálnej oblasti, 

pretože robíš božsky riadené kroky. 

 

      673 

Tvoje modlitby a napojenie na Nanebovzatých Majstrov ti všestranne pomáhajú – 

vrátane plného zabezpečenia tvojich hmotných potrieb. 

 

      674 

Anjeli podporujú tvoje kroky, ktoré v tejto záležitosti podnikáš, a chcú, aby si vedel (a), 

že si na správnej ceste. Odovzdaj všetky starosti Anjelom a dovoľ im, nech ti pomôžu 

s pozemskými záležitosťami.  

 

      675 

Urobil (a) si a aj naďalej robíš niektoré zmeny, ktoré ťa priviedli na správnu cestu 

smerujúcu k zhmotňovaniu väčšieho materiálneho dostatku.  

 

 



      676 

Si na správnej ceste smerujúcej k vytváraniu nekonečného dostatku. Odovzdaj všetky 

materiálne starosti nebesiam a bez strachu nasleduj svoje božské vedenie. 

 

      677 

Podnikáš potrebné kroky, aby si premenil (a) božské vedenie na činy. Všetko, čo 

potrebuješ, je na ceste k tebe. Pokračuj v dobrej práci! 

 

      678 

Tvoje činy ťa priviedli na správnu cestu vedúcu k hojnosti. Odovzdaj všetky starosti 

Univerzu. 

 

      679 

Práve teraz je pre teba najlepšie venovať plnú pozornosť božskej životnej úlohe. Neboj 

sa o svoje hmotné záležitosti, pretože je o ne postarané. Iba sa zameraj na svoje 

poslanie. 

 

      680 

Niet sa čoho obávať. Boh uspokojuje tvoje hmotné aj finančné potreby. Aj naďalej 

prehlbuj svoje spojenie s nebom prostredníctvom modlitieb a meditácie. 

 

      681 

Udrž si pozitívne myšlienky týkajúce sa peňazí a zhmotňovania svojich želaní a odovzdaj 

všetky svoje obavy nebu, ktoré ich premení a uzdraví. Tvoje pozitívne myšlienky 

a afirmácie vedú k tomu, že to, po čom túžiš, sa stáva skutočnosťou. 

 

      682 

Maj vieru v kroky, ktoré podnikáš, pretože vedú k božskej hojnosti. 

 

 



      683 

Nanebovzatí Majstri to pomáhajú zbaviť sa strachu o peniaze a povzbudzujú ťa,a by si sa 

otvoril (a) hojnosti prichádzajúcej božsky riadenými spôsobmi. 

 

      684 

Anjeli ťa ubezpečujú, že o tvoje materiálne potreby je bohato postarané a že si finančne 

zabezpečený (á). 

 

      685 

Pozitívne si zmenil (a) spôsob, ako uvažuješ o peniazoch a ako s nimi zaobchádzaš. 

Odovzdaj všetky ostatné obavy týkajúce sa tvojich financií nebesiam a dovoľ, nech 

k tebe príde hojnosť. 

 

      686 

Zbavuješ sa starých predstáv hojnosti alebo nedostatku a učíš sa, ako vytvárať finančnú 

istotu a pravidelný príjem. Odovzdávaj aj naďalej obavy v súvislosti s peniazmi nebu 

a dôveruj svojmu božskému vedeniu.  

 

      687 

Si v tejto záležitosti na správnej ceste vedúcej k tomu, aby sa vo všetkých smeroch 

mohla u teba prejaviť božská hojnosť. 

 

      688 

Pretože si sa prestal (a) trápiť kvôli materiálnym starostiam, otvorila sa ti cesta 

k materiálnej hojnosti. Ver pevne v to, že ťa nebesá podporujú a že o všetky tvoje 

potreby je postarané. 

 

      689 

Zameraj sa výhradne na otázku: „Ako tu môžem slúžiť?“ Nestavaj peniaze na prvé 

miesto. Tvoja životná úloha zabezpečuje, že o všetky tvoje materiálne potreby je ako 

teraz, tak aj v budúcnosti postarané. 

 



      690 

Si vedený (á) k tomu, aby si pomáhal (a) druhým, a dostáva sa ti všetkého, čo 

potrebuješ na to, aby tvoje poslanie vydalo svoje plody. 

 

      691 

Tvoje pozitívne zámery a afirmácie otvorili cestu, aby bola tvoja božská úloha plne 

podporená Vesmírom. O nič sa nestrachuj, iba sa sústreď na svoje poslanie. 

 

      692 

Maj vieru, že keď pracuješ na svojom božskom poslaní, je o všetky tvoje potreby 

postarané. 

 

      693 

Nanebovzatí Majstri ti poskytnú všetko, čo potrebuješ, zatiaľ, čo sa sústreďuješ na svoju 

božskú úlohu v živote. Požiadaj ich, nech ti pomôžu so všetkými aspektmi tvojho 

poslania. 

 

      694 

Anjeli sú s tebou a riadia každý krok  v naplňovaní úlohy tvojej duše. Sústreď sa na 

službu a dovoľ Anjelom, nech ťa vo všetkých smeroch podporia. 

 

      695 

Zmeny, ktoré si vykonal (a), ti umožnili zamerať sa na tvoje božské životné poslanie. 

Zatiaľ, čo podnikáš kroky smerujúce k naplneniu svojho poslania, je o všetky tvoje 

potreby postarané. 

 

      696 

Zbav sa všetkých hmotných starostí, ktoré by mohli viesť k odďaľovaniu tvojho poslania. 

Tvoja božská úloha v živote je teraz veľmi dôležitá a potrebná. Zameraj sa na svoje 

poslanie – a všetky tvoje potreby sa vyriešia sami od seba. 

 



      697 

Čo sa týka tvojho božského poslania – si na správnej ceste. Pokračuj v spoluvytváraní 

všetkého, čo potrebuješ v realite prostredníctvom modlitieb a afirmácií a tým, že sa 

budeš riadiť v realite svojim vnútorným vedením. 

 

      698 

Zbavil (a) si sa svojho strachu a sklonu odďaľovať naplnenie svojho božského poslania. 

Dvere k nemu sa ti teraz doširoka otvorili. Zameraj sa na službu a na to, že sa budeš 

riadiť hlasom svojho srdca – a o všetko ostatné bude postarané. 

 

      699 

Pusti sa do práce, služobník Svetla! Neodďaľuj svoje poslanie kvôli materiálnym 

záležitostiam. Namiesto toho sa sústreď na pomoc svetu prostredníctvom svojho 

vnútorného vedenia a toho, kam ťa vedie tvoje srdce. Keď sa zameriaš na službu, 

o všetky tvoje potreby bude postarané. 

 

      700 

Boh a Vesmír ti blahoželajú k úžasnej ceste, po ktorej sa uberáš. Pokračuj v dobrej 

práci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


