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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 dô-

veroval(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 lás-

ka anjelov. Drž sa aj naďalej svojej viery, pretože tak 
umožňuješ anjelom, aby ti pomáhali ešte viac.

425 
Anjeli ťa žiadajú, nech máš vieru, že zmeny, kto-

rými práve prechádzaš, alebo o ktorých uvažuješ, vedú 
k tomu najlepšiemu. Všetko je skutočne v poriadku.

426 
Tvoje modlitby, viera a spojenie s anjelmi zabez-

pečujú, 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 ve-
denie, 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 nepretr-
žitý prúd hojnosti vo všetkých smeroch.

429 
Tvoja úprimná viera v anjelov otvára tebe aj tvoj-

mu božskému životnému poslaniu dvere možností. Voj-
di 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 aj tvojej budúcnosti. Odovzdaj všetok strach ale-
bo obavy nebesiam, aby ich uzdravili a transformovali.
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432 
Ver v opakované posolstvo, ktoré dostávaš od an-

jelov a nanebovzatých Majstrov. Je to skutočné a dôve-
ryhodné vedenie.

433 
Anjeli a nanebovzatí Majstri ťa milujú, vedú a po-

máhajú ti. Mysli čo najviac na Boha a duchovné otázky.

434 
Tvoje modlitby boli  vypočuté mnohými anjelmi 

a nanebovzatými Majstrami, ktorí sú práve teraz s te-
bou. 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 uspo-

kojeniu všetkých tvojich potrieb. Tvoja budúcnosť je 
pod anjelskou ochranou.

437 
Anjeli a nanebovzatí Majstri ti blahoželajú k ces-

te, 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 zhmotňo-
vaniu hojnosti.

439 
Anjeli a nanebovzatí Majstri plne podporujú tvoje 

božské životné poslanie. Preberaj s nimi všetky otázky 
alebo starosti súvisiace s tvojím poslaním.

440 
Boh a anjeli ťa hlboko milujú. Sú s tebou a pomá-

hajú ti v každom okamihu života. Obracaj sa na nich so 
žiadosťou o pomoc a uzdravenie.

441 
Anjeli sú s tebou a pomáhajú ti udržať si myšlien-

ky pozitívne a plné lásky. Obracaj sa na nich, aby ti po-
mohli  ostať v tomto rozpoložení.

442 
Tvoja viera a modlitby k tebe pritiahli veľa anje-

lov. Milujú ťa a žiadajú, nech neustále prehlbuješ svoju 
vieru v moc zázrakov. Práve tvoja viera ich tvorí a pri-
ťahuje!




