
 

Anjelské čísla od 701 – 800 

 

701 

Tvoje pozitívne myšlienky, afirmácie a modlitby ťa priviedli na správnu cestu. Boh nad 

tebou bdie a na celej ceste ti pomáha. 

 

      702 

Tvoja viera v Božiu milujúcu, uzdravujúcu a zaopatrujúcu moc ťa vedie správnym 

smerom. Aj naďalej načúvaj Božej múdrosti a riaď sa ňou. 

 

      703 

Tvoje úprimné spojenie s Bohom a Nanebovzatými Majstrami ti poskytlo dôveryhodné 

vedenie, ktorým sa riadiš, čo vedie k zázračným výsledkom. 

 

      704 

Načúvaš Božiemu a Anjelskému vedeniu a riadiš sa ním. Pomáha ti so všetkými 

aspektami života. 

 

      705 

Zmena, ku ktorej si Božsky vedený (á), ťa priviedla na správnu cestu. Boh ti počas tejto 

zmeny – ako aj vždy – pomáha a dozerá na teba. 

 



      706 

Počuješ Božie vedenie správne, a keď sa ním riadiš, napomáhaš tak vypočutiu tvojich 

modlitieb. 

 

      707 

Pracuješ v dokonalej jednote s Bohom, Stvoriteľom. Tvoja ochota dôverovať, načúvať, 

odovzdávať sa a riadiť sa Božskými radami prináša do tvojho života zázraky. 

 

      708 

Boh ti hovorí, že si na správnej ceste a žneš veľkú hojnosť. 

 

      709 

Božiemu vedeniu týkajúcemu sa tvojej životnej úlohy načúvaš veľmi presne. Dôveruj 

svojej intuícii a riaď sa ňou. 

 

      710 

Tvoje pozitívne myšlienky a modlitby ti do života vniesli veľa radosti a splnených želaní, 

za ktoré si sa modlil (a). Ostaň naďalej vďačný (á), pozitívne naladený (á) a buď 

v kontakte s Bohom prostredníctvom modlitieb a meditácií. 

 

      711 

Prijmi blahoželanie! Pozitívnym afirmáciám a vizualizáciám sa venuješ so skutočným 

nasadením a začínaš vidieť zázračné výsledky. Len tak ďalej! 

 

      712 

Tvoja viera a pozitívne afirmácie ťa priviedli na správnu cestu. Počínaš si dobre 

a zázrakov je požehnane. Pokračuj v dobrej práci! 

 

       

 



713 

Nanebovzatí Majstri sú s tebou a tvoje pozitívne zámery im otvorili dvere, takže ti 

pomáhajú uzdraviť sa a uskutočňovať tvoje myšlienky v realite.  

 

      714 

Anjeli ti blahoželajú k pozitívnym myšlienkam a afirmáciám. Riadia tvoje konanie tak, 

aby sa uberalo správnym smerom, a nebesá ti pomáhajú na každom kroku. 

 

      715 

Božsky inšpirovaná zmena, ktorú zvažuješ alebo zažívaš, ti prináša nespočetné 

požehnanie. 

 

      716 

Meníš svoje názory na uspokojovanie svojich potrieb. Namiesto toho, aby si o svoj 

prospech bojoval (a), učíš sa, ako ho do reality premietnuť....a to sa ti darí dobre! 

 

      717 

Tvoje afirmácie, modlitby a vizualizácie sú obdivuhodne inšpirované a prinášajú ti 

odpovede na tvoje modlitby. Pokračuj v dobrej mentálnej a duchovnej práci! 

 

      718 

Tvoje pozitívne afirmácie týkajúce sa financií ti otvorili brány hojnosti. Udrž si v tejto 

záležitosti pozitívny prístup a ostaň v spojení s Duchom. 

 

      719 

Si na správnej ceste, čo sa týka toho, ako uvažuješ, plánuješ a konáš v súvislosti so 

svojou životnou úlohou. Počuješ svoje Božské vedenie správne a presne. 

 

 

 



      720 

Tvoja viera v Boha ti pomohla počuť a dôverovať svojmu Božskému vedeniu. Riadiš sa 

týmto vedením a vydávaš sa na krásnu cestu osvietenú Božou láskou a ochranou. 

 

      721 

Pokračuj v prehlbovaní svojej viery a vo vyslovovaní pozitívnych afirmácií, pretože 

zažívaš zázračné výsledky. 

 

      722 

Tvoje hlboké presvedčenie ťa priviedlo k tomu, že sa pevne držíš správnej cesty. 

Zachovaj si vieru. 

 

      723 

Žiješ vo viete založenej na vedení, ktoré dostávaš od Nanebovzatých Majstrov. Uberáš sa 

správnym smerom a si pod ochranou, si milovaný (á)  a je o teba postarané, 

 

      724 

Zachoval (a) si si vieru a riadil (a) si sa svojim božským vedením. Anjeli sú nadšení 

tvojou prácou.  

 

      725 

Pamätaj, že je potrebné neustále veriť zmenám, ktoré uskutočňuješ, pretože skutočne 

robíš správnu vec. 

 

      726 

Tvoje skutky viery ťa priviedli na správnu cestu, takže všetky tvoje modlitby sú vypočuté. 

 

      727 

Duchovný svet chváli tvoju neotrasiteľnú a dokonalú vieru. Tvoja ochota načúvať 

a dôverovať nebesiam ťa priviedla na správnu cestu. 



      728 

Pokračuj v tejto ceste, pretože ti prináša hojnosť, po ktorej túžiš. Ochotne prijímaj 

vedenie a dary, ktoré ti nebesá prinášajú. 

 

      729 

Aj naďalej maj vieru vo svoju schopnosť naplniť svoje Božské poslanie. Svoju úlohu 

chápeš správne, takže ju môžeš realizovať. 

 

      730 

Boh a Nanebovzatí Majstri sú s tebou a ty správne vnímaš ich vedenie. Dovoľ im, aby ti 

všestranne pomáhali.  

 

      731 

Nanebovzatí Majstri ťa podporujú v tvojich pozitívnych afirmáciách, zámeroch 

a snahách. Aj keď ešte nevidíš výsledky, pokračuj v nich. Majstri hovoria, že si na 

správnej ceste. 

 

      732 

Maj aj naďalej vieru v cestu, ktorú si si vybral (a), pretože ti prináša bližšie spojenie  

s Božskou Pravdou, ako aj zázraky prejavené prostredníctvom Nanebovzatých Majstrov. 

 

      733 

Nanebovzatí Majstri podporujú tvoju cestu a žiadajú ťa, aby si pokračoval (a) v tejto 

skvelej práci. Sú bez prestania s tebou, načúvajú tvojim modlitbám a vedú tvoje kroky. 

 

      734 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ti vzdávajú poctu, čo sa týka smeru, ktorý si si zvolil (a). 

Obklopujú ťa na tvojej ceste láskou, svetlom a veľkým požehnaním. 

 

 



      735 

Nanebovzatí Majstri plne podporujú tvoje rozhodnutie vykonať zmeny. Rozhodol (a) si sa 

správne a oni ti chcú s týmto prechodom pomôcť. 

 

      736 

Si na správnej ceste a Nanebovzatí Majstri dohliadajú na teba aj tvojich drahých. Starajú 

sa o všetky tvoje potreby. Buď bez obáv! 

 

      737 

Jasne a presne počuješ božskú múdrosť Nanebovzatých Majstrov. Tvoja ochota riadiť sa 

ich vedením ťa priviedla na správnu cestu. 

 

      738 

Tvoja spolupráca s Nanebovzatými Majstrami ti pomohla zhmotniť novú hojnosť. 

Pokračuj v ceste svojho Božského vedenia a otvor náruč veľkému požehnaniu 

a zázrakom. 

 

      739 

Si na správnej ceste a pracuješ spoločne s Nanebovzatými Majstrami na svojom 

božskom životnom poslaní. Aj naďalej sa obracaj na nebesá o pomoc a dôveruj 

láskyplnému vedeniu, ktorého sa ti dostáva. 

 

      740 

Jasne a správne počuješ svätú a nekonečnú múdrosť Boha a Anjelov. Sú s tebou 

a pomáhajú ti uskutočniť toto vedenie v realite. Otvor sa a prijmi ich pomoc. 

 

      741 

Anjeli sú s tebou a tvoja pozitívna energia im umožňuje, aby ti zázračným spôsobom 

pomáhali. 

 

 



      742 

Maj vieru a pokračuj na tejto ceste, ktorú podporuje anjelská ríša. Anjeli ti chcú pomôcť 

s každým aspektom tvojho každodenného života – preto sa na nich obracaj často. 

 

      743 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri ťa chvália za tvoju odvahu a odhodlanie riadiť sa božským 

vedením. 

 

      744 

Anjeli a Archanjeli ti gratulujú k tomu, že kráčaš po svojej božskej ceste, Sú tu, aby ti 

pomohli, kedykoľvek ich potrebuješ. 

 

      745 

Anjeli chcú, aby si vedel (a), že práve sa nachádzaš na ceste vedúcej v tejto situácii 

k zmenám – len tak ďalej! Myšlienky v súvislosti s tým, čo zmeniť, sú božsky 

inšpirované. 

 

      746 

Anjeli hovoria, že kroky, ktoré podnikáš ťa vedú na správnu cestu k zabezpečeniu toho, 

aby o všetky tvoje potreby bolo postarané. Anjeli sú s tebou, milujú ťa a pomáhajú ti. 

 

      747 

Tvoje intenzívne spojenie s anjelskou ríšou ti pomohlo držať sa neochvejne správnej 

cesty. Ver v nich aj naďalej a ostaň v kontakte so svojim vnútrom. 

 

      748 

Komunikoval (a) si a načúval (a) „Anjelom hojnosti“, ktorí ti teraz prinášajú záplavu 

požehnania a prosperity. 

 

 



      749 

Anjeli ťa plne podporujú v uskutočňovaní tvojho božského životného poslania v realite. 

Máš dobrý zvyk obracať sa na nich a si otvorený (á) voči ich požehnaniu a zázrakom. 

 

      750 

Prijmi blahoželanie k rozhodnutiu zlepšiť svoj život! Boh nad tebou bdie a chráni ťa, 

najmä v tomto prechodnom období! 

 

      751 

Zmeny, ktoré robíš, sú božsky inšpirované tvojimi pozitívnymi myšlienkami 

a afirmáciami. Vizualizuj si túto zmenu ako hladkú a harmonickú, a tvoja cesta bude aj 

naďalej prebiehať pokojne. 

 

      752 

Počas tejto významnej zmeny si zachovaj svoju vieru. Robíš dobre a tvoja cesta je 

osvietená nebeskou láskou a požehnaním. 

 

      753 

Uskutočňuješ vhodné zmeny vedúce k zlepšeniu tvojho života. Nanebovzatí Majstri ti na 

celej ceste pomáhajú. 

 

      754 

Archanjeli podporujú tvoju cestu a žiadajú ťa, nech si aj naďalej otvorený(á) voči 

prichádzajúcim zmenám. Všetko sa obracia na lepšie. 

 

      755 

Práve teraz prechádzaš veľkými zmenami, ktoré ťa privádzajú na správnu cestu. 

Z týchto zmien vzíde iba dobré. 

 

 



      756 

Zmeny, ktoré robíš, ti pomáhajú zhmotňovať tvoje myšlienky ešte rýchlejšie  a vďaka 

tomu je o všetky tvoje potreby postarané. 

 

      757 

Skvalitňuješ svoj život  a dostávaš sa na správnu cestu tým, že prechádzaš veľmi 

potrebnými zmenami. Pokračuj v dobrej práci! 

 

      758 

Tvoja súčasná transformácia predstavuje správny smer, ktorým sa máš uberať, aby sa 

v tvojom živote prejavila hojnosť a prosperita. 

 

      759 

Si na správnej ceste príprav na svoje božské životné poslanie. Keďže prechádzaš týmito 

zmenami, hľadaj príležitosti, aby si mohol (a) pomáhať druhým a učiť ich.  

 

      760 

Boh riadi tvoje činy, aby smerovali k vypočutiu tvojich modlitieb. Stvoriteľ sa stará o to, 

aby všetky tvoje potreby boli uspokojované teraz aj v budúcnosti. 

 

      761 

O všetky tvoje potreby je postarané, pretože pokračuješ v pozitívnych zámeroch, 

myšlienkach a afirmáciách. Tvoje myšlienky vytvárajú úžasnú novú realitu. 

 

      762 

Tvoja viera v tvoju novú cestu má dobrý základ. Odovzdaj všetky hmotné starosti 

nebesiam a dôveruj, že tvoje potreby sú uspokojované zázračným spôsobom. 

 

 

 



      763 

Nanebovzatí Majstri chvália cestu, ktorú si si vybral (a) a po celý čas sa o teba starajú- 

Odovzdaj im svoje obavy a často ich žiadaj o pomoc. 

 

      764 

Anjeli chcú, aby si vedel (a), že niet sa čoho báť. Robíš správnu vec a oni ti na tvojej 

ceste pomáhajú. 

 

      765 

Zmena, ktorou prechádzaš, vedie k tomu najlepšiemu a tvoj život sa po mnohých 

stránkach zlepšuje vďaka tomu, čo robíš. Počas tohto prechodu aj po ňom je o tvoje 

potreby postarané. 

 

      766 

Dôveruj tomu, že si urobil (a) správne rozhodnutie a že všetko, čo potrebuješ, dostávaš 

vďaka nebeskému požehnaniu a svojim božsky riadeným činom. Všetko je v poriadku. 

 

      767 

Si na správnej ceste vedúcej k zväčšeniu prílevu hojnosti do tvojho života. Ostaň 

v kontakte so svojim zdrojom a zameraj sa na svoje túžby a zámery. 

 

      768 

Prijmi blahoželanie! Tvoje božsky riadené konanie ti pomohlo prekonať materiálne 

obmedzenia a vedie ťa k finančnej istote. 

 

      769 

Teraz sa v tvojej realite prejavuje všetko, čo potrebuješ k svojmu božskému životnému 

poslaniu. Aj naďalej sa riaď svojim vnútorným vedením a o všetky potreby bude na 

tvojej ceste postarané. 

 

 



      770 

Si v dokonalom súlade s Bohom a Vesmírom. Načúvaš svojej vnútornej pravde a tiež sa 

podľa nej správaš. Si schopný služobník Svetla! 

 

      771 

Tvoj pozitívny postoj, afirmácie a optimizmus sú príčinou božskej mágie v tvojom živote. 

Svojim milujúcim svetlom inšpiruješ druhých. 

 

      772 

Tvoja cesta dôverovať svojmu božskému vedeniu je odmenená zázrakmi a splnenými 

želaniami. Aj naďalej pokračuj vo svojej viere, pretože si na správnej ceste. 

 

      773 

Nanebovzatí Majstri plne podporujú tvoju duchovnú cestu. Robíš úžasnú prácu, ktorá je 

pre svet veľmi dôležitá. 

 

      774 

Anjeli hovoria, že si na správnej ceste, a žiadajú ťa, nech pokračuješ v dobrej práci. 

Pracujú spoločne s tebou na uzdravovaní, vyučovaní, zhmotňovaní tvojich túžob. 

 

      775 

Prijmi blahoželanie k tvojej ochote zmeniť a zlepšiť  svoj život. Toto je skvelá zmena, 

ktorá tebe aj druhým prináša veľké požehnanie.  

 

      776 

Si na správnej ceste a všetko u teba prebieha v pohode. Odovzdaj všetok ostávajúci 

strach alebo obavy nebesiam – najmä však hmotné starosti. Zaslúžiš si byť dokonale 

šťastný (á). 

 

 



      777 

Prijmi blahoželanie! Načúval (a) si dobre svojmu božskému vedeniu a uplatnil (a) si ho 

v praktickom živote. Teraz žneš odmenu. Tvoj úspech inšpiruje druhých, takže sa 

nezastavuj. 

 

      778 

Tvoja ochota načúvať svojej vnútornej múdrosti a riadiť sa ňou, ti prináša veľké finančné 

odmeny, ako aj iné formy prosperity. Ochotne prijímaj a aj dávaj tieto dary druhým 

podľa toho, ako sa k tomu cítiš vedený (á). 

 

      779 

Vo svojom božskom životnom poslaní sa nemýliš a podľa toho aj konáš. Pokračuj v tom 

aj naďalej a pusti sa rovno do svojho poslania, bez meškania a váhania. 

 

      780 

Tvoja finančná hojnosť je zabezpečená tvojou vytrvalou oddanosťou Bohu a duchovnej 

ceste. Odovzdaj všetky obavy týkajúce sa peňazí, Bohu, aby ich uzdravil a aby sa v tvojej 

realite prejavila hojnosť. 

 

      781 

Tvoje pozitívne myšlienky a zámery sú príčinou toho, že máš všetkého, čo potrebuješ. 

 

      782 

Tvoja silná viera spoločne s tvojimi činmi spôsobujú, že to, čo si sníval (a), sa stáva 

skutočnosťou. Zaplavuje ťa všestranná hojnosť. 

 

      783 

Nanebovzatí Majstri ťa vedú dopredu. Načúvaj ich vnuknutiam a riaď sa nimi a tak 

budeš vo všetkých smeroch prosperovať. 

 

 



      784 

Anjeli podporujú tvoj smer, ktorý si si  v tejto situácii vybral (a). Pomáhajú ti 

uskutočňovať všetky tvoje sny, vrátane duchovných, finančných a citových. 

 

      785 

Učinil (a) si správne rozhodnutie týkajúce sa zmeny tvojho života k lepšiemu. Táto nová 

cesta ti prináša bohatstvo, o akom sa ti ani nesnívalo. 

 

      786 

Prijmi blahoželanie! Zbavil (a) si sa starých spôsobov, ako pristupovať k peniazom 

a naučil (a) si sa, ako pomocou svojich duchovných schopností vytvárať vo svojom živote 

hojnosť.  

 

      787 

Svoje postoje si jasne prispôsobil (a) svojim cieľom a zámerom. Pokračuj v tejto 

správnej ceste, pretože do tvojho života prináša úžasné poklady. 

 

      788 

Tvoje životné svetlo, pozitívne zmeny a konanie na základe duchovného vedenia sa 

oplatili. V súlade s duchovným zákonom príčiny a následku si k sebe pritiahol (a) veľké 

bohatstvo. 

 

      789 

Čo sa týka tvojho životného poslania, nachádzaš sa na správnej ceste. Božská láska sa 

stará o teba a tvoje poslanie aj po finančnej stránke, takže nemaj obavy. 

 

      790 

Boh dozerá na tvoje božské poslanie, pomáha ti s ním a stará sa o to, aby si urobil (a) 

správne kroky. 

 

 



      791 

Udrž si pozitívne myšlienky a otvorené srdce, pretože čo sa týka tvojho božského 

životného poslania, si na správnej ceste. 

 

      792 

Tvoje nápady, myšlienky a názory o tvojom božskom životnom poslaní sú správne. 

Zachovaj si vieru v seba a vo svoju úlohu. 

 

      793 

Riadil (a) si sa vedením Nanebovzatých Majstrov. Priviedlo ťa to na správnu cestu,  ktorá 

smeruje k tvojmu životnému poslaniu. 

 

      794 

Archanjeli a Anjeli sa starajú, aby si sa uberal (a) správnym smerom a konal (a) v súlade 

so svojim božským životným poslaním.  

 

      795 

Uskutočnil (a) si správne zmeny, ktoré vedú k úspechu tvojho božského životného 

poslania.  

 

      796 

Nemaj starosti o to, či budeš mať dosť všetkého, čo potrebuješ. Konáš v súlade so 

svojim božským životným poslaním a nebo dozerá na to, aby o teba bolo na tvojej ceste 

náležite postarané. 

 

      797 

Vesmír ťa chváli za to, že sa plne venuješ svojej božskej životnej úlohe. Si na správnej 

ceste. 

 

 



      798 

Všetky dvere sú ti otvorené v duchovnej, finančnej, citovej a ďalších oblastiach. Je to 

preto, že si pozorne načúval (a) a riadil (a) sa božským vedením týkajúcim sa tvojho 

životného poslania.  

 

      799 

Bola ti daná veľmi potrebná životná úloha. Tvoje predstavy a činy týkajúce sa tvojho 

poslania sú správne – len tak ďalej ! 

 

      800 

Boh a Vesmír ťa všestranne podporujú a pomáhajú ti plniť tvoje sny. Odovzdaj všetky 

obavy v súvislosti s peniazmi, Bohu, aby ich uzdravil a aby sa ti všetko, čo potrebuješ, 

mohlo zhmotniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


