
 

Anjelské čísla od 901 – 999 

 

901 

Nech Boh a tvoje pozitívne zámery tvoria jadro božského životného poslania. Tvoje 

modlitby a meditácie so Stvoriteľom zabezpečujú, aby tvoje poslanie bolo po všetkých 

stránkach efektívne. 

 

902 

Boh a Nanebovzatí Majstri podporujú teba aj tvoje krásne božské životné poslanie. 

Požiadaj ich o každú pomoc, ktorú prípadne potrebuješ, a potom sa otvor voči jej 

prijímaniu. 

 

903 

V knihe nie je uvedené 

 

904 

Boh a Anjeli mocne podporujú tvoje božské životné poslanie. Sú s tebou na každom 

kroku. 

 

905 

Zmenu, ktorú zažívaš alebo zvažuješ, Boh riadi a plne ju podporuje. Táto zmena 

napomáha tomu, aby sa tvoje božské poslanie rozvinulo a prejavilo. 



906 

Boh ti poskytuje všetko, čo potrebuješ pre svoje božské životné poslanie. Keď sa 

zameriaš na službu, si v bezpečí a pod ochranou. 

 

907 

Boh plne podporuje smer, ktorým sa vo svojom božskom životnom poslaní uberáš. 

Všetko, čo je pred tebou, je zaplavené Božským zlatým svetlom. 

 

908 

Boh sa stará o to, aby všetky tvoje potreby boli dostatočne uspokojené, keď sa naplno 

venuješ svojmu božskému životnému poslaniu. 

 

909 

Nebesá sú zdrojom tvojho božského životného poslania, preto sa rozprávaj s Bohom 

o každom aspekte svojho poslania a načúvaj s otvorenou mysľou a srdcom láskavému 

vedeniu, ktorého sa ti dostáva. 

 

910 

Boh ti pomáha pozdvihnúť tvoje myšlienky a vedomie, čo sa týka tvojej božskej životnej 

úlohy. Zameraj sa na Ducha, lásku a službu – a o materiálne veci bude postarané. 

 

911 

Tvoje myšlienky sa čoraz rýchlejšie prejavujú v realite. Sústreď sa v nich iba na svoju 

božskú životnú úlohu a na to, čo si želáš. Všetky obavy alebo pochybnosti odovzdaj 

nebu, aby ich transformovalo. 

 

912 

Čím viac sú tvoje myšlienky a pocity zakotvené vo viere a pozitívnej energii, tým viac sa 

tvoje božské životné poslanie prejavuje zázračným spôsobom v realite. 

 

 



913 

Nanebovzatí Majstri, najmä bohyne, ti pomáhajú s tvojou božskou úlohou. Žiadajú ťa, 

aby si sa v myšlienkach aj v slovách zameral (a) iba na to pozitívne, aby sa tak v realite 

zhmotňovali najvyššie aspekty tvojho poslania. 

 

914 

Anjeli ti pomáhajú  ostať pozitívne zameraný(á) na svoje poslanie v živote. Obracaj sa na 

Archanjelov a Anjelov o pomoc s každou otázkou alebo potrebou, najmä pokiaľ ide 

o tvoju životnú úlohu.  

 

915 

Tvoje duchovné schopnosti a dary sú stále silnejšie, pretože pokračuješ v uskutočňovaní 

nebesky riadených zmien. Tvoja sila a tieto zmeny sú veľmi dôležité pre to, aby sa 

mohla realizovať tvoja božská úloha. 

 

916 

Keď odovzdáš starosti a obavy týkajúce sa tvojej božskej životnej úlohy Duchu, všetko 

sa ti otvára a máš všetkého dostatok. Tvoje myšlienky o tvojom poslaní sa veľmi rýchlo 

prejavujú v realite, takže sa zameriavaj iba na to, čo si skutočne želáš. 

 

917 

Čo sa týka tvojho božského životného poslania – si na správnej ceste. Tvoje myšlienky 

a afirmácie majú na tvoju úlohu veľký dopad, takže im venuj pozornosť a stále sa 

zameriavaj na to pozitívne. 

 

918 

Zameraj sa na otázku „Ako môžem slúžiť?“, používaj pritom svoje prirodzené dary 

a záujmy a o tvoje materiálne potreby už bude postarané. 

 

 

 

 



919 

Tvoje božské životné poslanie sa rýchlo uskutočňuje v realite vďaka tvojim pozitívnym 

myšlienkam, afirmáciám a vizualizáciám. Aj naďalej afirmuj, že tvoje túžby sa stávajú 

skutočnosťou! 

 

920 

Maj vieru, že Boh plne podporuje teba aj tvoju úlohu. Ak požiadaš Stvoriteľa o všetko, čo 

potrebuješ, dostane sa ti toho zázračným spôsobom. 

 

921 

Stále ver v seba aj svoje božské životné poslanie. Máš dôležitú úlohu a si patrične 

vybavený (á) na to, aby si ju splnil (a). 

 

922 

Tvoja hlboká viera magicky zhmotňuje dôležité aspekty tvojej božskej životnej úlohy. 

Pomysli na všetky dary a zázraky, ktorých sa ti až doposiaľ dostalo a ver, že to bude 

takto pokračovať, najmä čo sa týka tvojho poslania. 

 

923 

Maj vieru v moc Nanebovzatých Majstrov. Dozerajú na teba a plne podporujú tvoje sväté 

poslanie. 

 

924 

Anjeli zahŕňajú teba aj tvoju božskú životnú úlohu liečivou a podpornou energiou. Ver si, 

ver vo svoje poslanie aj Anjelov. Dôveruj, že všetko je v božskom dokonalom poriadku – 

teraz aj navždy. 

 

925 

Zachovaj si optimizmus, čo sa týka zmien, ktoré zažívaš, pretože sú dôležitou súčasťou 

tvojho posvätného poslania v živote. Tvoja viera do tvojho života vnáša zázraky 

a napomáha tvojej úlohe. 

 



926 

Maj vieru, že o všetko, čo potrebuješ pre svoju božskú životnú úlohu je postarané teraz 

aj v budúcnosti. Tvoja viera otvára dvere tomu, aby ti Duch mohol poskytnúť hmotnú 

podporu. 

 

927 

Ver neustále v seba a svoje sny. Táto viera ti dodáva energiu a schopnosť naplniť svoju 

božskú životnú úlohu. 

 

928 

Dôveruj, že budeš mať aj naďalej k dispozícii všetky zdroje, ktoré budeš pre svoju 

božskú životnú úlohu potrebovať. Vesmír ťa plne podporuje teraz, aj v budúcnosti. 

 

929 

Tvoje božské poslanie v živote je veľmi potrebné a významne pomáha druhým. Ver vo 

svoju schopnosť doviesť túto úlohu do konca – a tak sa aj stane. 

 

930 

Boh a Nanebovzatí Majstri vedú a podporujú teba aj tvoje posvätné poslanie na každom 

kroku. 

 

931 

Tvoje pozitívne myšlienky, rozjímanie a rozhovory s Nanebovzatými Majstrami otvárajú 

dvere novým príležitostiam pre tvoje božské sny a poslanie.  

 

932 

Zachovaj si vieru vo vedenie, ktorého sa ti dostáva od Nanebovzatých Majstrov 

v súvislosti s tvojou božskou životnou úlohou. 

 

 



933 

Nanebovzatí Majstri milujú, podporujú a riadia tvoju božskú životnú úlohu. Obracaj sa na 

nich často o pomoc s akýmkoľvek aspektom svojho poslania. 

 

934 

Anjeli a Nanebovzatí Majstri na teba naliehajú, aby si sa plne zameral (a) na svoju 

božskú životnú úlohu a odovzdal (a) im všetky materiálne starosti. 

 

935 

Nanebovzatí Majstri plne podporujú a riadia zmeny, ktoré robíš, čo ti umožňuje zamerať 

sa na svoju životnú úlohu.  

 

936 

Nanebovzatí Majstri ti poskytujú všetko, čo potrebuješ na svoje posvätné poslanie 

v živote. Žiadaj ich o pomoc a otvorene prijímaj ich vedenie a zázraky. 

 

937 

Správne načúvaš božskému vedeniu Nanebovzatých Majstrov týkajúcemu sa tvojej 

posvätnej úlohy, a riadiš sa ním. Majstri všestranne pomáhajú tebe aj tvojmu. Pros 

a bude ti dané. 

 

938 

Stále načúvaj vedeniu Nanebovzatých Majstrov, pretože ti pomáhajú realizovať sa 

v zmysluplnom zamestnaní s finančnou hojnosťou, čím sa napĺňa tvoja božská životná 

úloha. 

 

939 

K tvojej božskej životnej úlohe patria aj Nanebovzatí Majstri. Držia sa v úzadí 

a pomáhajú ti na tvojej ceste. Možno si povolaný (á) vyučovať aj o nich.  

 

 



940 

Tvoje neprestajné meditácie a spojenie s Bohom a Anjelskou ríšou ti dávajú plné 

vedenie a podporu pre tvoje božské poslanie.  

 

941 

Anjeli ťa žiadajú, aby si si zachoval (a) pozitívne myšlienky o sebe a svojej úlohe. Ver, že 

máš na to dostatočné predpoklady a si pripravený (á) pomáhať významne druhým.  

 

942 

Tvoja hlboká viera v schopnosti Anjelov viesť a podporovať tvoju božskú úlohu ti otvára 

dvere nových príležitostí. Ver! 

 

943 

Tvojej božskej životnej úlohe žehnajú Archanjeli, Anjeli a Nanebovzatí Majstri. Požiadaj 

ich o pomoc so svojou úlohou a otvor sa ich pomoci, ktorá prichádza prostredníctvom 

vedenia, znamení a zázrakov. 

 

944 

Na tvoju krásnu a dôležitú božskú životnú úlohu dozerajú a plne ju podporujú Anjeli 

a Archanjeli. 

 

945 

Anjeli riadia a podporujú zmeny, ktoré uskutočňuješ, čo ti umožňuje plne sa sústrediť na 

tvoju božskú životnú úlohu. 

 

946 

Anjeli sa starajú, aby všetky tvoje potreby boli zabezpečené, zatiaľ čo sa venuješ práci 

na svojom posvätnom poslaní. Odovzdaj materiálne starosti Anjelom, aby ich uzdravili 

a aby sa všetko, čo potrebuješ, prejavilo v realite. 

 

 



947 

Prijmi blahoželanie! Čo sa týka tvojej božskej úlohy, si na správnej ceste a Anjeli 

žehnajú, riadia a podporujú teba a tvoje poslanie. 

 

948 

Spoločne so svojimi Anjelmi zhmotňuješ vo svojom živote veľkú hojnosť, ktorá ti 

pomáha v tvojej božskej životnej úlohe. Otvorene prijímaj všetko, čo potrebuješ a čo ti 

umožňuje plne sa sústrediť na tvoje poslanie. 

 

949 

Anjeli sa plne angažujú, aby ti pomohli s každým aspektom tvojho božského životného 

poslania. Prijmi ich pomoc. 

 

950 

Zmeny, ktoré zažívaš, sú božsky riadené a podporované Stvoriteľom. Sú prípravou na 

hlbší a vzrušujúcejší aspekt tvojho posvätného poslania. 

 

951 

Zlepšenie a zmeny, ktoré uskutočňuješ, otvárajú pre tvoj božský život úplne nové 

príležitosti. Ostaň pozitívne naladený (á) a pokračuj v afirmovaní svojich želaní. 

 

952 

Maj vieru v zmeny, ktoré uskutočňuješ, pretože ti umožňujú viac sa zamerať na tvoje 

posvätné životné poslanie. 

 

953 

Nanebovzatí Majstri božsky riadia zmeny, ktoré uskutočňuješ, aby ti tak pomohli 

s napĺňaním tvojej dôležitej úlohy. 

 

 



954 

Anjeli ti pomáhajú a sprevádzajú ťa zmenami a prechodmi, ktoré ťa pripravujú na nové 

aspekty tvojho životného poslania. Načasovanie zmien je božské. 

 

955 

Prechádzaš pozitívnym obdobím zmien a príprav, ktoré ti umožnia pozdvihnúť tvoju 

božskú životnú úlohu na ešte vyššiu úroveň svätej služby.  

 

956 

Zatiaľ, čo prechádzaš týmto obdobím zmien, o všetky tvoje potreby sa stará a podporuje 

ich Duch. Sústreď sa plne na svoju božskú úlohu a odovzdaj všetky svoje materiálne 

starosti nebu. 

 

957 

Vo svojom živote uskutočňuješ dôležité a správne zmeny. Vďaka nim k tebe prichádzajú 

nové informácie a energia, ktorá podporuje tvoju božskú životnú úlohu. 

 

958 

Prijmi blahoželanie k rozhodnutiu a odvahe zmeniť svoj život tak, aby si sa mohol (a) 

plne zamerať na svoje posvätné sväté poslanie. Tieto zmeny ti tiež zabezpečujú väčší 

príliv financií.  

 

959 

Aj naďalej uskutočňuj všetky zmeny, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohol (a) 

venovať čas a energiu svojej božskej životnej úlohe. Tieto zmeny a tvoje poslanie plne 

podporuje Duch.  

 

960 

Boh sa stará o to, aby sa ti dostalo všetkého, čo potrebuješ pre svoje božské poslanie. 

Odovzdaj všetky svoje materiálne starosti nebu a otvor sa prijímaniu. 

 



961 

Tvoje myšlienky o tvojej svätej úlohe sa veľmi rýchlo zhmotňujú, takže dbaj v každom 

prípade na to, aby boli pozitívne. Používaj afirmácie na zhmotňovanie všetkého, čo 

potrebuješ k svojmu poslaniu. 

 

962 

Maj vieru, že budeš mať dosť všetkého, čo potrebuješ pre tvoju božskú úlohu. Tvoja viera 

magneticky priťahuje a zhmotňuje nepretržitú hojnosť teraz aj v budúcnosti. 

 

963 

Nanebovzatí Majstri stoja po tvojom boku, pripravení pomôcť ti s každým aspektom 

tvojej svätej úlohy. Požiadaj ich, nech ti pošlú všetko, čo potrebuješ na svoje poslanie, 

a dostaneš to, 

 

964 

Anjeli ti poskytnú všetko, čo potrebuješ, zatiaľ čo sa plne sústreďuješ na službu 

prostredníctvom svojich talentov, záujmov a vášní. To je jadro tvojho božského životného 

poslania a anjeli tomu žehnajú. 

 

965 

Ver, že zmeny, ktoré zažívaš, otvárajú dvere novým príležitostiam, ktoré ďalej pomôžu 

tebe aj tvojmu životnému poslaniu. 

 

966 

Odovzdaj všetky materiálne starosti Duchu a postupuj vpred po božskej ceste svojho 

poslania. Nasmeruj svoje myšlienky k nebu – a o materiálne záležitosti bude postarané. 

 

967 

Napĺňaš svoje božské životné poslanie, takže si prestaň robiť starosti so svojimi 

materiálnymi túžbami. Duch ťa podporuje a dáva ti všetko, čo potrebuješ, takže sa 

môžeš plne sústrediť na šírenie Svetla prostredníctvom tvojho talentu, vášní a záujmov. 

 



968 

Je úplne v poriadku prijať všetku tú hojnosť, ktorú ti práve teraz Vesmír ponúka, najmä 

preto, že sú to pre teba nové príležitosti na uskutočnenie tvojho božského životného 

poslania. Odovzdaj všetky materiálne starosti Duchu.  

 

969 

Venuj sa hneď teraz svojej posvätnej úlohe a dôveruj, že máš vždy dostatok peňazí, aj 

materiálnych vecí. Práve teraz je tvoje poslanie potrebné, tak ho prosím neodkladaj, ani 

s ním neotáľaj. 

 

970 

Si na správnej ceste, pokiaľ ide o tvoje božské životné poslanie a Boh podporuje a riadi 

každú časť tvojej úlohy. 

 

971 

Máš všetky dôvody na optimizmus a nádej, čo sa týka tvojej cesty, pretože na nej žiari 

svetlo tvojej božskej životnej úlohy. Stále afirmuj, že tvoje sny sa stávajú skutočnosťou, 

pretože je to pravda.  

 

972 

Ver vo svoju schopnosť prinášať svetu viac Svetla. Tvoja viera otvára dvere tebe, aj 

tvojmu božskému životnému poslaniu. 

 

973 

Nanebovzatí Majstri pochvaľujú a podporujú tvoju cestu, pretože je to cesta tvojej 

božskej životnej úlohy. Pokračuj v spolupráci s nimi na zhmotňovaní všetkého, čo pre 

svoje poslanie potrebuješ. 

 

974 

Anjeli sú s tebou, vedú ťa cestou, po ktorej kráčaš a pomáhajú ti plne realizovať tvoje 

posvätné poslanie. Obracaj sa na nich často o radu a pomoc.  

 



975 

Zmeny, ktoré zažívaš, sú súčasťou prípravy na tvoje božské životné poslanie a jeho 

realizáciu. Všetko je v dokonalom poriadku. 

 

976 

Si na správnej ceste, čo sa týka tvojej božskej životnej úlohy a o tvoje materiálne 

potreby bude postarané. Si v bezpečí a pod ochranou. 

 

977 

Anjeli ti blahoželajú! Plne sa venuješ svojej božskej životnej úlohe a tvoja úprimná 

oddanosť ti otvorila dvere k úžasným možnostiam. 

 

978 

Správne počuješ a riadiš sa svojim božským vedením v súvislosti s tvojim posvätným 

poslaním a si zasypávaný (á) duchovnými, finančnými a citovými odmenami. Raduj sa 

z nich! 

 

979 

Si žiarivým príkladom človeka, ktorý sa odvážne a úspešne riadi svojim vnútorným 

vedením. Pomáhaš mnohým ľuďom a čoskoro sa ich množstvo ešte zväčší. Pokračuj 

v dobrej práci! 

 

980 

Zažívaš prílev duchovného aj hmotného bohatstva vďaka svojej ochote dôverovať 

a riadiť sa vedením, ktorého sa ti dostáva od Boha. Všetka hojnosť nebies podporuje 

teba aj tvoju úlohu. 

 

981 

Tvoje pozitívne myšlienky a afirmácie ti zabezpečujú neustály prísun financií z práce, 

ktorú robíš v súvislosti so svojou božskou životnou úlohou. Stále si afirmuj to, po čom 

túži tvoje srdce.  

 



982 

Maj vieru, že keď budeš naplno venovať svojej božskej životnej úlohe, budeš vždy 

finančne zabezpečený (á). Tvoja viera spôsobuje, že sa do tvojho života premieta 

prosperita. 

 

983 

Nanebovzatí Majstri podporujú teba aj tvoju božskú životnú úlohu nekonečnou 

hojnosťou tak, aby si mal (a) všetko, čo potrebuješ ku svojej posvätnej službe. 

 

984 

Anjelská ríša ti pomáha k finančnej zabezpečenosti, keď pracuješ na svojom božskom 

poslaní. Často sa na svojich Anjelov obracaj a otvorene prijímaj ich pomoc. 

 

985 

Tvoja finančná situácia sa zlepšuje, a tak ti pomáha venovať sa vo väčšej miere tvojej 

svätej úlohe. 

 

986 

Keď sa zbavuješ materiálnych starostí a obáv, môžu k tebe bez prekážok prúdiť peniaze, 

ktoré ťa podporujú v tvojej božskej životnej úlohe. Odovzdaj svoje starosti Duchu 

a zameraj sa výlučne na svätú  službu. 

 

987 

Si na správnej ceste, čo sa týka tak tvojej božskej životnej úlohy, ako aj tvojej finančnej 

prosperity. Nachádzaš sa v prúde dávania a prijímania s vďačnosťou a radosťou. 

 

988 

Tvoja ochota k službe prostredníctvom božskej životnej úlohy otvorila brány nebeskému 

bohatstvu. Tvoje poslanie je úžasným prejavom univerzálneho zákona dávania 

a prijímania. 

 



989 

O tvoju finančnú istotu je postarané, pretože nasleduješ volanie duše k posvätnej službe. 

 

990 

Boh ťa povoláva k tomu, aby si sa práve teraz zameral (a) na svoje božské poslanie. 

Slúžiš tak dôležitej úlohe, ktorú svet veľmi potrebuje. Si plne pripravený (á) a vybavený 

(á) túto úlohu splniť. 

 

991 

Udržiavaj svoje myšlienky o sebe a svojej úlohe na vysokej úrovni pravdy, lásky a nádeje. 

Zbav sa všetkých ilúzií, problémov a nedostatku a ver, že všetko je v skutočnosti už 

uzdravené a ty si obklopený (á) hojnosťou. 

 

992 

Ver v seba a vo svoje poslanie. Tvoja viera ti dodáva energiu a oddanosť, ktoré 

potrebuješ na naplňovanie svojej božskej životnej úlohy. 

 

993 

Nanebovzatí Majstri ťa žiadajú, aby si sa plne venoval (a) svojmu božskému  životnému 

poslaniu. Sú s tebou a pomáhajú ti s každým aspektom tvojej úlohy. 

 

994 

Anjeli a Archanjeli sú s tebou a naliehajú na teba, aby si venoval (a) svoj čas a energiu 

posvätnej službe. Anjeli ti poskytnú božské vedenie v súvislosti s tvojimi ďalšími krokmi. 

Načúvaj im a s dôverou sa nimi riaď.  

 

995 

Zmeny, ktoré prijímaš, sú pre teba pozitívne, pretože ti pomáhajú lepšie vyjadriť 

a naplniť tvoju božskú životnú úlohu. Na ceste žiadaj Ducha o pomoc a otvorene ju 

prijímaj.  

 



996 

Odovzdaj všetky materiálne starosti Duchu a pusti sa naplno do svojej božskej životnej 

úlohy. O všetky tvoje potreby bude na tvojej ceste postarané. 

 

997 

Vesmír ťa obdivuje a podporuje tvoju oddanosť posvätnej službe prostredníctvom tvojho 

božského životného poslania. Si na správnej ceste – pokračuj v dobrej práci! 

 

998 

Máš významné a veľmi potrebné životné poslanie. Pokiaľ pracuješ na tejto úlohe, je 

príliv hojnosti do tvojho života zabezpečený. 

 

999 

Pusti sa do práce, služobník Svetla! Svet práve teraz potrebuje tvoju božskú životnú 

úlohu. Vydaj sa za svätým poslaním bez váhania a pochybností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


