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INTRODUCERE 

ÎN MODUL DE LUCRU CU 

Numere de înger 101Numere de înger 101
Atunci  când  le  cerem  ajutor  îngerilor,  aceştia  ne 

răspund întotdeauna … iar  uneori  ei  ne răspund prin 
intervenţie  nemijlocită.  De  exemplu,  ceri  un  loc  de 
muncă mai bun şi  iată-l! – un prieten te sună ca să te 
anunţe că minunata companie la care lucrează angajează 
în prezent personal. În cea mai mare parte a timpului, 
totuşi, îngerii ne răspund prin îndrumare Divină.

Îndrumarea Divină ne conduce spre direcţii bene-
fice şi dătătoare de sănătate şi poate ajunge la noi sub 
formă de sentimente intuitive, idei strălucite, viziuni, 
vise sau semne. Semnele includ orice lucru semnifi-
cativ  pe  care-l  vedem  sau  auzim  şi  care  răspunde 
întrebărilor sau cerinţelor noastre.

De  pildă,  te  întrebi  dacă  îngerii  sunt  cu  tine  şi 
priveşti în jos şi vezi o pană albă pe podeaua biroului 
tău … însă  nu există  nicio sursă logică pentru acea 
pană. Sau, te întrebi care ar fi meseria din domeniul 
vindecării pe care te-ai bucura cel mai mult să o înveţi 
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şi,  într-o  săptămână,  trei  persoane  diferite  aduc  în 
discuţie subiectul fitoterapiei.

Unul dintre semnele cele mai obişnuite pe care ni 
le trimit îngerii îl constituie secvenţele numerice, cum 
ar  fi  111,  333  şi  1234.  Numerele  fac  parte  din 
instrumentele de bază pe care îngerii le folosesc ca să 
comunice cu noi.  Ai putea vedea aceste  secvenţe pe 
plăcuţele cu numerele de înmatriculare, la numerele de 
telefon,  pe  bonurile  de  casă  de  la  magazine  sau  în 
restul pe care ţi-l restituie persoana de la casă.

Majoritatea  oamenilor  observă  faptul  că  anumite 
secvenţe numerice se repetă, şi încep să se întrebe: Ce 
înseamnă acest lucru? Eu mă număr printre oamenii 
care sunt atenţi la simbolismul numerelor.  În calitate 
de cursant care a studiat timp îndelungat numerologia 
pitagoreică, m-am tot întrebat dacă numerele care apar 
în mod repetat deţin o semnificaţie ce merge dincolo 
de funcţiile lor matematice. Studiile pe care le-am în-
treprins îmi demonstrează că aşa este!

Îngerii m-au făcut să înţeleg, în urmă cu mult timp, 
faptul că ei ne ajută în orice situaţie, cu condiţia ca noi 
să le cerem sprijinul. La urma urmei, îngerii nu ne pot 
încălca liberul nostru arbitru. Astfel că ei aşteaptă ca 
noi să le cerem ajutorul, înainte de a le fi îngăduit să 
intervină în viaţa noastră. 

De-a lungul anilor, am descoperit că nu există limite 
în ceea ce priveşte domeniile în care îngerii ne pot ajuta 
(şi  credeţi-mă că am făcut cercetări!).  Păzitorii  noştri 
cereşti  doresc  să  ne  ajute  în  orice  aspect  din  viaţă, 
inclusiv sănătatea, fericirea, temerile, cariera şi finanţe-
le, relaţiile, familia, călătoriile şi altele.
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Astfel că, în momentul în care mi-am pus întrebări 
legate  de  semnificaţia  secvenţelor  numerice,  a  fost 
doar o chestiune de timp înainte să am o înţelegere de 
genul „aha!” despre faptul că le-aş putea cere îngerilor 
să mă ajute şi în această privinţă. Aşadar, am început 
să  meditez,  având  la  îndemână  hârtie  şi  creion  (iar 
ocazional laptopul), şi am scris o listă a numerelor de 
la 0 la 999. Îngerii mi-au oferit indicii pentru a înţelege 
semnificaţia vibraţională a fiecărui număr şi semnifi-
caţia cumulativă a grupelor de numere.

La  început,  mi-am  publicat  descoperirile  într-un 
capitol  din  cartea  pe  care  am scris-o,  Vindecarea  cu 
îngeri.  Acel  capitol  a  generat  o  reacţie  puternică  din 
partea cititorilor şi a participanţilor la atelierele mele de 
lucru,  care  doreau  să  cunoască  sensul  din  spatele 
secvenţelor  numerice  specifice  cu  care  s-au  întâlnit. 
Astfel că, pentru a le răspunde întrebărilor, am creat o 
carte de buzunar intitulată Numere de înger. Între timp, 
am continuat să le cer îngerilor informaţii despre semni-
ficaţia  numerelor.  Informaţiile  suplimentare  pe  care 
aceştia mi le-au oferit au necesitat o carte cu totul nouă.

Cu cât ofer mai multe „interpretări despre numere 
de  înger”,  cu  atât  mai  mult  descopăr  simplitatea 
minunată  din  această  modalitate  de  comunicare.  De 
fapt,  simplitatea  constituie  motivul  pentru  care  am 
scris această carte actualizată, care înlocuieşte vechiul 
text din  Numere de înger. Îngerii doresc ca noi să le 
înţelegem în mod clar mesajele transmise deseori prin 
secvenţe numerice care se repetă. Prin urmare, numă-
rul 101 din titlul acestei cărţi, ca atunci când ceva este 
menţionat ca fiind „101”, este considerat ca fiind un 
fel de abecedar (de exemplu, un curs de Engleză 101).
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În  Numere  de  înger  101 am  primit  semnificaţii 
inspirate din partea îngerilor, care sunt foarte simple, 
înţelepte  şi  practice.  Acesta este  un îndrumar care-ţi 
oferă posibilitatea de a înţelege semnificaţia numerelor 
pe care le observi, şi care-ţi face cunoscut şi ce anume 
să  faci  cu  aceste  informaţii.  De  exemplu,  îngerii  te 
îndrumă de multe ori să faci următorul pas arătându-ţi 
un număr care aduce încurajare, cum ar fi numărul 7. 
Dar, dacă tu doreşti încurajare din partea oamenilor de 
lângă tine, iar aceştia nu ţi-l acordă?

Iată  ce  mi-au  spus  îngerii:  „Poţi  medita  la  orice 
secvenţă numerică, pentru a-i aduce frecvenţele vibra-
ţionale în viaţa ta.”

Cu  alte  cuvinte,  dacă  ţi-ai  dori  să  ai  mai  multă 
abundenţă  în  viaţa  ta,  atunci  desenează  sau  priveşte 
multe  numere  de  8.  Pe  măsură  ce  răsfoieşti  această 
carte,  caută  secvenţe  şi  mesaje  care  descriu  obiec-
tivele,  dorinţele  şi  intenţiile  tale.  Apoi,  scrie  aceste 
numere (şi mesajele, dacă vrei) pe o coală de hârtie, pe 
care să le poţi privi de multe ori, şi meditează asupra 
numerelor.

Numerele interpretate în această carte merg până la 
999,  însă dacă vezi  o  secvenţă din 4 sau mai multe 
cifre,  poţi  folosi  în  continuare  această  carte  ca  să-i 
descoperi semnificaţia. Desparte secvenţa numerică în 
secvenţe de 2 sau 3 cifre, iar apoi caută-le în această 
carte.  Mesajul  tău  este  compus  din  mesajele  tuturor 
secvenţelor numerice mai mici.

De exemplu,  dacă vezi  mereu secvenţa numerică 
219524, împarte-o în grupuri mai mici de 1, 2 sau 3 
cifre. În acest caz, secvenţa ta ar fi 219 şi 524. Aşadar, 
caută mai întâi prima secvenţă (219) din această carte:
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219
Chiar  în  această  clipă,  gândurile  tale  sunt  
concentrate  asupra  carierei  şi  menirii  tale.  
Optimismul îţi aduce recompensele pe care le  
cauţi, aşa că rămâi încrezător.

În  continuare,  caută  a  doua secvenţă  de trei  cifre 
(524):

524
Îngerii şi arhanghelii veghează asupra noilor  
tale proiecte şi te ajută să-ţi transpui ideile şi  
visurile în realitate.

Apoi, îmbină semnificaţia celor două secvenţe de 3 
cifre:

Chiar  în  această  clipă,  gândurile  tale  
sunt  concentrate  asupra  carierei  şi  menirii  
tale.  Optimismul îţi  aduce recompensele  pe  
care le cauţi, aşa că rămâi încrezător. Îngerii  
şi  arhanghelii  veghează  asupra  noilor  tale  
proiecte  şi  te  ajută  să-ţi  transpui  ideile  şi  
visurile în realitate.

Cu  alte  cuvinte,  îngerii  veghează  asupra  ta  şi  a 
carierei tale, astfel încât ai un motiv foarte întemeiat de 
a te simţi şi a gândi optimist în privinţa profesiei tale. 
Şi, cu cât eşti mai pozitiv şi mai optimist, cu atât totul 
se desfăşoară mai bine pentru tine şi în viaţa ta.
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g
Întrucât îngerii îţi oferă îndrumare în orice aspect 

din viaţa ta, pe măsură ce citeşti semnificaţia secven-
ţelor numerice, fii atent la dialogul tău interior, ca şi la 
gândurile,  viziunile  şi  sentimentele  tale,  deoarece 
acesta este modul în care îngerii tăi îşi individualizează 
mesajele.  Astfel  că,  în timp ce integrezi  semnificaţia 
generală a secvenţei numerice, îngerii tăi îţi vor şopti 
modul exact în care ţi se adresează mesajul.

Iată,  în continuare,  câteva explicaţii  referitoare la 
cuvintele folosite în această carte:

Maeştri spirituali elevaţi: mari învăţători spirituali 
care s-au elevat şi care te ajută, atât pe tine cât şi pe 
toţi  ceilalţi,  din  perspectiva  lor  Cerească.  Aceşti 
învăţători sunt deseori asociaţi religiilor lumii, astfel că 
maestrul  înălţat  cu  care  lucrezi  corespunde  în  mod 
probabil preferinţelor tale spirituale sau religioase. De 
exemplu, creştinii pot lucra cu Iisus; evreii cu Moise; 
budiştii  cu Buddha sau Quan Yin;  hinduşii  cu Shiva 
sau Ganesha şi aşa mai departe. În cele din urmă, am 
descoperit  că  maeştrii  spirituali  elevaţi  (asemenea 
îngerilor) nu aparţin unei religii anume şi vor lucra cu 
toţi cei care le solicită cu sinceritate ajutorul.

Misiune Divină sau menire: în  mod obişnuit,  o 
carieră  orientată  spiritual,  de  tipul  muncii  voluntare 
care implică un subiect ce te pasionează – de exemplu, 
să fii un vindecător, un instructor sau un militant.
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Mulţi oameni descoperă că e folositor să aibă la ei 
această carte, în maşină sau în geantă, întrucât îngerii 
vorbesc cu noi, prin intermediul numerelor, de-a lun-
gul întregii zile. Am auzit de la mulţi oameni care-mi 
spun cât de plăcut e să observe secvenţele numerice, 
iar apoi să citească despre semnificaţia lor în timp ce 
aşteaptă în trafic sau în alte locuri în care poţi vedea 
multe numere.

Îţi  doresc  să  te  bucuri  de  faptul  că  vorbeşti  cu 
îngerii,  cu  ajutorul  fascinantei  lumi  a  secvenţelor 
numerice!

Cu iubire,
Doreen Virtue

Nota autoarei:  s-ar putea să remarci faptul că unele 
secvenţe numerice au semnificaţii similare, îndeosebi 
atunci când secvenţele sunt foarte apropiate între ele. 
Acest lucru se datorează schimbărilor foarte subtile ce 
au loc pe măsură ce evoluăm de-a lungul oricărei căi, 
ţel sau intenţii. De obicei, evoluţia se produce în paşi 
foarte  mici,  iar  numerele  de  înger  există  ca  să  te 
încurajeze de-a lungul drumului.  Şi de asemenea, pe 
mine!



13





SEMNIFICAŢIA 
GENERALĂ

A NUMERELOR
DE LA 0 LA 999

✢ 0 ✢
Dumnezeu îţi vorbeşte. Atunci când vezi numărul zero, 
acesta  este  un  semn  al  nemărginitului  cerc  al  lui 
Omega, fără început şi sfârşit. Dumnezeu încearcă să-ţi 
capteze atenţia cu un cuvânt de încurajare sau îndru-
mare Divină.
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✢ 1 ✢
Rămâi încrezător. Tot ceea ce-ţi doreşti în această clipă 
urmează  să  se  împlinească,  aşa  că  ai  grijă  să  te 
gândeşti doar la ceea ce-ţi doreşti. Lasă în seama lui 
Dumnezeu şi a îngerilor orice temeri.

✢ 2 ✢
Totul e în ordine şi va continua să fie aşa. Continuă să 
crezi,  pentru că atitudinea ta încrezătoare te conduce 
spre rezultate şi mai bune. Îngerii îţi pot mări credinţa 
dacă le soliciţi sprijinul.

✢ 3 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  te  ajută  –  în  mod obişnuit 
aceasta  înseamnă  un  maestru  înălţat  pe  care-l  simţi 
apropiat – de exemplu, Isus, Quan Yin, un sfânt  sau 
oricare altă personalitate spirituală / religioasă.

✢ 4 ✢
Îngerii sunt cu tine. Ei îţi trimit numărul 4 ca să te asi-
gure că ţi-au auzit rugăciunile şi te ajută.

✢ 5 ✢
O schimbare semnificativă se petrece întotdeauna spre 
binele tău. Este o idee bună să invoci Cerul ca să te 
ajute să treci cu bine prin schimbările majore din viaţă.
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✢ 6 ✢
Nu  te  îngrijora  sau  preocupa  în  privinţa  lucrurilor 
materiale,  inclusiv a banilor.  Îngrijorarea diminuează 
eficienţa rugăciunilor tale. Din fericire, îngerii îţi pot 
răspunde la rugăciuni, dacă le-o ceri.

✢ 7 ✢
Te afli  pe drumul cel bun, iar rezultatul  final  îţi  va 
depăşi aşteptările. Numărul 7 este un semn că magia 
Divină  te  sprijină  şi-ţi  deschide  calea  spre  noi 
oportunităţi.

✢ 8 ✢
Numărul 8 semnifică abundenţă şi  prosperitate.  Bu-
clele infinite ale acestui număr simbolizează un flux 
continuu al banilor, timpului, ideilor sau oricărui alt 
lucru pe care îl soliciţi (îndeosebi pentru menirea ta 
în viaţă).

✢ 9 ✢
Apucă-te  de  lucru,  Purtătorule  de  Lumină  –  acum! 
Numărul 9  înseamnă că ai  îndeplinit  toate  condiţiile 
prealabile ca să-ţi împlineşti menirea. Încetează să mai 
tărăgănezi, căci e timpul să începi să iei măsuri active. 
Chiar şi paşii mici sunt de folos.
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✢ 10 ✢
Dumnezeu  doreşte  ca  tu  să  menţii  gânduri  pozitive 
despre această  situaţie,  de vreme ce totul  se  rezolvă 
spre binele tău cel mai înalt. Cere-i lui Dumnezeu să te 
ajute  să  rămâi  optimist,  căci  gândurile  tale  sunt  un 
factor care influenţează rezultatul final.

✢ 11 ✢
Rămâi  încrezător!  Gândurile  tale  se  materializează 
rapid, aşa că vrei să te asiguri de rezultatele pozitive, 
concentrându-te  doar  asupra  binelui  din  tine,  din 
ceilalţi şi din această situaţie.

✢ 12 ✢
Menţine-ţi pozitive gândurile legate de viitor, căci ceea 
ce  gândeşti  îţi  influenţează  viitorul.  Acesta  este  un 
mesaj  pentru  menţinerea  cu  fermitate  a  încrederii  şi 
speranţelor tale, deoarece ele sunt factori determinanţi 
şi importanţi.

✢ 13 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi (cum ar fi Iisus, Quan Yin şi 
alţii) sunt alături de tine şi te ajută să menţii o atitudine 
pozitivă cu privire la viitor. Numărul 13 înseamnă că 
maestre înălţate şi zeiţe te ajută să rămâi încrezător.
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✢ 14 ✢
Lasă-te  în  seama  îngerilor  să  te  ajute  să  menţii  o 
atitudine pozitivă asupra viitorului. Aceasta te va ajuta 
să-ţi  menţii  un  comportament  plin  de  optimism  şi 
dinamism.

✢ 15 ✢
Atunci  când  treci  prin  schimbări  în  viaţa  ta,  rămâi 
încrezător.  Gândurile tale optimiste te ajută să mate-
rializezi  cele  mai  bune  rezultate  cu privire  la  aceste 
schimbări.

✢ 16 ✢
Cuvintele tale sunt afirmaţii magnetice care atrag spre 
tine  chiar  lucrurile  despre  care  vorbeşti  şi  gândeşti. 
Din acest motiv, îngerii îţi amintesc să fii conştient de 
cuvintele şi gândurile tale.

✢ 17 ✢
Îngerii  te  aplaudă  pentru  faptul  că  rămâi  pozitiv  şi 
optimist.  Ei  spun  că  optimismul  tău  este  garantat, 
întrucât gândurile tale pozitive se concretizează. Ţine-o 
tot aşa, căci eşti pe calea cea bună!
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✢ 18 ✢
Gândurile  tale  sunt  supapa  care  deschide  şi  închide 
accesul spre fluxul tău financiar. Pe măsură ce rămâi 
optimist, toate resursele materiale de care ai nevoie se 
îndreaptă  spre  tine  cu  uşurinţă.  Pe  de  altă  parte, 
îngrijorarea  poate  opri  acest  flux,  aşa  încât  cere-le 
îngerilor tăi să te ajute să rămâi vesel, mai ales atunci 
când eşti îngrijorat din motive financiare.

✢ 19 ✢
Acesta este un mesaj pentru ca tu să crezi în tine însuţi 
şi în menirea ta. Îngerii doresc ca tu să ştii că eşti com-
petent  şi  gata  să-ţi  urmezi  visele.  Rămâi  optimist  şi 
acţionează fără întârziere.

✢ 20 ✢
Legătura  pe care  o  ai  cu Creatorul  este  puternică  şi 
clară. Dumnezeu îţi cere să-ţi umpli inima şi mintea cu 
încredere  (cere-i  Cerului  să  te  ajute,  dacă  doreşti). 
Încrederea ta este răsplătită chiar în clipa aceasta.

✢ 21 ✢
Optimismul  tău  este  irevocabil  garantat!  Îngerii  lu-
crează în culise, în numele tău, chiar în această clipă. 
Le  poţi  înlesni  lucrarea  îngerilor  rostind  afirmaţii 
pozitive şi crezând că visul tău deja se materializează.
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✢ 22 ✢
Îngerii pot  remarca efectele pozitive ale rugăciunilor 
tale şi doresc să ai răbdare şi să rămâi optimist, în timp 
ce  în  Ceruri  sunt  puse  la  punct  ultimele  amănunte. 
Aceasta  este  o  chemare  urgentă  din  partea  îngerilor 
pentru a-ţi „menţine credinţa”!

✢ 23 ✢
Lucrezi  îndeaproape  cu  unul  sau  mai  mulţi  maeştri 
elevaţi, cum ar fi Iisus, Moise, sfinţii sau zeiţele. Acesta 
este un mesaj din partea ghizilor tăi, maeştrii spirituali 
elevaţi, care pot vedea că răspunsul la rugăciunile tale se 
apropie.  Ei  te  încurajează să rămâi  optimist,  ca să ai 
garanţia că atragi cel mai bun rezultat cu putinţă.

✢ 24 ✢
Mai mulţi îngeri te înconjoară chiar acum, ajutându-te 
să rămâi optimist, indiferent de ceea ce se întâmplă în 
jurul tău. Îngerii cunosc puterea magică a încrederii şi 
te  eliberează  de  orice  gânduri  şi  emoţii  negative, 
pentru a-ţi oferi o cale limpede în ce priveşte materia-
lizarea dorinţelor tale.

✢ 25 ✢
Pe  măsură  ce  treci  prin  schimbări  majore  în  viaţă, 
aşteaptă-te la tot ce e mai bun, iar optimismul îţi va fi 
răsplătit.
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✢ 26 ✢
Afirmaţiile  pozitive  te  ajută  să-ţi  ameliorezi  rapid 
situaţia.  Îngerii  te  îndeamnă  să  te  gândeşti  şi  să 
vorbeşti  doar  despre dorinţele  tale  şi  să  nu-ţi  afirmi 
temerile, căci acestea sunt doar o iluzie.

✢ 27 ✢
Felicitări!  Optimismul  tău  atrage  situaţii  şi  relaţii 
minunate.  Rămâi  optimist,  căci  această  atitudine  lu-
crează în favoarea ta.

✢ 28 ✢
Banii  se  îndreaptă  spre  tine,  pe  măsură  ce-ţi  menţii 
credinţa că tu, cei iubiţi şi minunata ta menire sunteţi 
pe deplin susţinuţi de către Cer.

✢ 29 ✢
Rămâi optimist în privinţa menirii tale şi concentrează-ţi 
întreaga atenţie pe a fi de folos, valorificându-ţi talen-
tele, pasiunile şi interesele. Uşile ţi se deschid. Păstrea-
ză-ţi încrederea fermă.

✢ 30 ✢
Eşti  sprijinit  în  totalitate  de  către  Cer  şi  maeştrii 
spirituali elevaţi. Păşeşte înainte, spre visurile tale, 
plin de încredere!
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✢ 31 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi cer să priveşti dincolo de 
iluziile  pământeşti  şi  să  vezi  perfecţiunea  Divină  din 
lăuntrul tău, din ceilalţi oameni şi din situaţia ta prezen-
tă. Pe măsură ce vezi perfecţiunea Divină în mintea ta, 
aceasta  se  manifestă  în  exterior  în  cadrul  relaţiilor, 
carierei, sănătăţii tale şi a altor aspecte din viaţa ta.

✢ 32 ✢
Maestrul  spiritual  elevat Iisus îţi  aminteşte să pui în 
practică  afirmaţia  lui  despre  puterea  credinţei  („Cu 
credinţă, toate lucrurile sunt posibile”) în viaţa ta, chiar 
în această clipă.

✢ 33 ✢
Ai o legătură puternică şi clară cu unul sau mai mulţi 
maeştri spirituali elevaţi, care ţi-au răspuns la întrebări 
şi rugăciuni. Continuă să vorbeşti cu ei, întrucât ei te 
ajută în situaţia actuală.

✢ 34 ✢
Rugăciunile  tale  sunt  auzite  şi  primesc  răspuns  din 
partea  îngerilor  şi  maeştrilor  spirituali  elevaţi,  care 
sunt cu tine chiar în această clipă.
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✢ 35 ✢
Se produce o schimbare pozitivă pentru tine, cu spri-
jinul şi protecţia maeştrilor spirituali elevaţi.

✢ 36 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi cer să-ţi concentrezi mai 
departe gândurile asupra spiritului şi să laşi în seama 
lor orice griji materiale ai avea.

✢ 37 ✢
Eşti pe calea cea bună, iar maeştrii spirituali elevaţi te 
încurajează şi te ajută să mergi pe calea ta.

✢ 38 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te ajută în situaţia ta finan-
ciară.

✢ 39 ✢
Continui să fii ajutat de maeştrii spirituali elevaţi care 
te  încurajează  puternic  să  lucrezi  pentru  menirea  ta, 
chiar în această clipă.

✢ 40 ✢
Dumnezeu şi îngerii te înconjoară cu iubire şi protecţie 
Cerească.
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✢ 41 ✢
Îngerii  îţi  cer  să  menţii  gânduri  foarte  pozitive, 
întrucât tot ceea ce spui şi gândeşti se materializea-
ză cu rapiditate.

✢ 42 ✢
Îngerii te îndeamnă să-ţi menţii credinţa!

✢ 43 ✢
Atât îngerii cât şi maeştrii spirituali elevaţi (cum ar fi 
Iisus, QuanYin sau un sfânt) te ajută chiar în această 
clipă. Conectează-te cu ei prin meditaţie tăcută şi alină-te 
cu prezenţa lor liniştitoare care-ţi spune că totul e bine.

✢ 44 ✢
Îngerii îţi oferă mai multă mângâiere, iubire şi ajutor, 
chiar  în  această  clipă.  Cere-le  ajutorul  în  toate  şi  ia 
aminte la îndrumările lor prin intuiţia ta.

✢ 45 ✢
Îngerii te ajută să treci printr-o schimbare pozitivă în 
viaţă.
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✢ 46 ✢
Îngerii  îţi  spun:  „Concentrează-ţi  gândurile  asupra 
sinelui tău Divin şi Sursei  Divine din toate.  Lasă-ne 
nouă orice griji materiale.”

✢ 47 ✢
Îngerii îţi spun că eşti pe drumul cel bun. Ţine-o tot 
aşa!

✢ 48 ✢
Rugăciunile tale cu privire la bani au fost auzite şi au 
primit răspuns din partea îngerilor.

✢ 49 ✢
Îngerii te îndeamnă să te apuci să lucrezi neîntârziat la 
ţelurile tale principale şi la menirea ta. Cere-le să te 
ajute cu idei, curaj şi motivare.

✢ 50 ✢
Dumnezeu te ajută să-ţi transformi viaţa în moduri noi 
şi benefice.

✢ 51 ✢
Menţine gânduri pozitive despre schimbările pe care ţi 
le doreşti şi prin care treci.
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✢ 52 ✢
Ai credinţa că schimbările pe care le ai în vedere sau 
prin care treci sunt spre binele tău.

✢ 53 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te ajută să-ţi schimbi viaţa în 
mod pozitiv. Cere-le ajutorul în orice aspect din aceste 
situaţii, cum ar fi mai multe idei, oportunităţi, curaj şi 
aşa mai departe.

✢ 54 ✢
Îngerii  te  îndrumă  şi  te  sprijină,  pe  măsură  ce  faci 
schimbări benefice şi necesare în viaţa ta.

✢ 55 ✢
Aceasta este o perioadă de „să plece ce-i vechi, să vină 
ce-i nou”. Întâmpină cu bucurie aceste schimbări, căci 
îţi aduc noi binecuvântări.

✢ 56 ✢
În timp ce treci prin schimbări în viaţa ta de familie, în 
carieră  şi  relaţii,  rămâi  concentrat  asupra  dezvoltării 
spiritului tău lăuntric. Descoperă binecuvântarea ce se 
află în fiecare schimbare prin care treci.
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✢ 57 ✢
Schimbările  prin  care  treci  sunt  spre  binele  tău.  Ai 
încredere  că  aceste  schimbări  te  conduc  acolo  unde 
vrei să ajungi.

✢ 58 ✢
Situaţia  ta  financiară  se  ameliorează  şi  va  exista  o 
schimbare pozitivă în fluxul tău financiar. Aceasta ar 
putea semnala şi o promovare la locul de muncă sau o 
schimbare în carieră, cu un salariu mai mare.

✢ 59 ✢
Schimbările  prin  care  treci  te  apropie  mai  mult  de 
menirea ta Divină. Îţi poţi potoli neliniştile petrecând 
timp în activităţi legate de interesele tale spirituale.

✢ 60 ✢
Oscilezi între a te concentra asupra Spiritului şi asupra 
lumii  materiale.  Acest  număr  îţi  cere  să  atingi  un 
echilibru între lumea spirituală şi cea materială şi să-ţi 
aminteşti mereu că Spiritul este sursa şi forţa ta în tot 
ceea ce faci în viaţă.

✢ 61 ✢
Continuă să ai o atitudine foarte constructivă privind 
viaţa ta materială (cum ar fi, căminul, munca şi bunu-
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rile materiale). Gândurile îţi influenţează viaţa, aşadar 
gândeşte-te doar la ceea ce-ţi doreşti şi nu la lucrurile 
de care-ţi este frică.

✢ 62 ✢
Continuă să crezi  că detaliile vieţii  tale sunt puse la 
punct în moduri miraculoase. Credinţa face ca miraco-
lele să apară în viaţa ta!

✢ 63 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  te  ajută  în  aspectele  coti-
diene din viaţa ta.  Cere-le ajutorul şi  fii  receptiv la 
sprijinul pe care ţi-l oferă sub formă de idei, îndru-
mări şi daruri neaşteptate.

✢ 64 ✢
Eşti pe deplin sprijinit de îngeri, în fiecare aspect din 
viaţa ta. Lasă în seama îngerilor orice frici sau griji şi 
cere-le orice ajutor de care ai nevoie chiar în această 
clipă.

✢ 65 ✢
Felicitări pentru schimbările pozitive pe care le faci în 
viaţa ta, chiar în această clipă. Acesta este un moment 
excelent  de a face schimbări  acasă,  la muncă sau în 
cadrul relaţiilor. Urmează-ţi adevărul lăuntric.
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✢ 66 ✢
Atunci când eşti împovărat de griji, stres sau frică este 
mai greu să percepi ajutorul plin de iubire pe care ţi-l 
acordă îngerii.  Acest  mesaj  îţi  spune să te rogi  şi  să 
meditezi.  Invocă  intervenţia  spirituală  şi  deschide-ţi 
braţele ca să primeşti ajutorul ce apare întotdeauna în 
urma rugăciunilor.

✢ 67 ✢
Bravo! Eşti pe calea cea bună, atât în viaţa de familie, 
cât şi în cea profesională.

✢ 68 ✢
Aminteşte-ţi că Spiritul este sursa venitului tău. Grijile 
nu te ajută în viaţa ta financiară, pe când rugăciunea 
este întotdeauna de folos, în orice aspect din viaţa ta.

✢ 69 ✢
Pe măsură ce investeşti timp ca să lucrezi în activităţi 
legate de pasiunile şi interesele tale spirituale, fiecare 
aspect din viaţa ta se ameliorează de la sine.

✢ 70 ✢
Acesta  este  un mesaj  de  la  Dumnezeu  că  te  afli  pe 
calea cea bună. Ţine-o tot aşa!
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✢ 71 ✢
Eşti în sincronism cu dorinţele şi materializările tale. 
Rămâi  pozitiv  şi  optimist  şi  toate  visurile  tale  vor 
prinde viaţă.

✢ 72 ✢
Ai credinţa că iei măsurile potrivite ca să-ţi materiali-
zezi dorinţele … deoarece aşa este!

✢ 73 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă, iar tu îi asculţi cu 
fidelitate. Rămâi pe calea ta actuală, căci este luminată 
de binecuvântări şi daruri.

✢ 74 ✢
Îngerii te înconjoară şi merg alături de tine, la fiecare 
pas de pe calea ta. Eşti pe calea rapidă către împlinirea 
visurilor tale, deci perseverează în ideile şi activităţile 
în care eşti implicat în prezent.

✢ 75 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere sunt cu 
totul juste pentru tine.
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✢ 76 ✢
Eşti pe calea cea bună, iar nevoile tale materiale sunt 
pe deplin susţinute de alegerile şi acţiunile tale.

✢ 77 ✢
Continuă să faci lucrarea cea măreaţă! Tot ceea ce faci 
în această clipă se bucură de atingerea lui Midas1!

✢ 78 ✢
Priorităţile şi acţiunile tale prezente au accesat fluxul 
financiar  al  abundenţei  Universului.  Perseverează  în 
planurile tale actuale, căci sunt potrivite şi reale.

✢ 79 ✢
Eşti pe calea potrivită în ce priveşte menirea ta Divină.

✢ 80 ✢
Dumnezeu  te  sprijină  în  toate  domeniile,  inclusiv în 
viaţa ta financiară. Lasă grijile şi lasă-l pe Dumnezeu 
să te ajute.

1 Conform mitologiei  antice greceşti,  Midas a fost 
regele Pessinusului, o cetate din Frigia, fiind renumit 
pentru capacitatea sa de a transforma orice atingea în 
aur. (n. tr.)
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✢ 81 ✢
Cu cât  îţi  menţii  mai  mult  o  atitudine  optimistă  în 
privinţa banilor,  cu atât mai mare va fi abundenţa ta 
financiară.

✢ 82 ✢
Menţine-ţi credinţa că situaţia ta financiară este luată 
în considerare. Lasă toate grijile în seama lui Dumne-
zeu şi a îngerilor.

✢ 83 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  au  auzit  şi  au  răspuns  la 
rugăciunile legate de nevoile tale financiare.

✢ 84 ✢
Îngerii  te  ajută  să-ţi  măreşti  abundenţa  financiară, 
astfel încât să atingi starea de siguranţă financiară şi 
abundenţă.

✢ 85 ✢
Ura! Treci prin schimbări pozitive în situaţia financiară 
din viaţa ta.
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✢ 86 ✢
Menţine-ţi  gândurile  despre bani fundamentate  spiri-
tual  şi  eliberează-te  de  grijile  pământeşti  legate  de 
finanţe. Cu cât sunt mai elevate gândurile tale, cu atât 
mai mare este fluxul tău financiar.

✢ 87 ✢
Eşti pe drumul potrivit în ce priveşte cariera şi finan-
ţele tale. Mergi mai departe!

✢ 88 ✢
Acesta este un semn foarte favorabil şi de bun augur 
legat  de  finanţele  tale.  Acţiunile,  rugăciunile,  exer-
ciţiile tale de vizualizare şi materializare s-au finalizat 
cu  un  mare  aflux  de  abundenţă.  Deschide-ţi  larg 
braţele şi primeşte!

✢ 89 ✢
Menirea  Divină  a  vieţii  tale  este  un  factor  cheie  în 
accesarea abundenţei. Ia măsuri zi de zi (începând de 
acum) pentru a lucra în domenii legate de pasiunile şi 
interesele  tale  spirituale.  Aceste  domenii  reprezintă 
fundamentul menirii tale Divine.

34



✢ 90 ✢
Dumnezeu  te  îndeamnă să  lucrezi  neîntârziat  pentru 
misiunea  ta  Divină.  Eşti  pregătit!  Acţionează  chiar 
astăzi, făcând ceva legat de interesele tale spirituale.

✢ 91 ✢
Rămâi  pozitiv  şi  optimist  cu  privire  la  menirea  ta 
Divină.  Tu şi  misiunea ta sunteţi  necesari  în această 
lume.

✢ 92 ✢
Pe măsură ce-ţi menţii credinţa că totul se desfăşoară 
în ordine perfectă cu menirea ta Divină, vezi şi înţelegi 
mult mai clar care sunt cele mai bune măsuri pe care 
trebuie să le iei.

✢ 93 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă, te protejează şi te 
sprijină. Deoarece ai luat aminte la îndrumările lor (chiar 
şi la nivel inconştient), în prezent, te afli  pe calea cea 
bună pentru împlinirea visurilor şi menirii tale.

✢ 94 ✢
Acţiunile  tale  sunt  îndrumate  şi  susţinute  de  îngeri, 
care spun că te descurci de minune – ţine-o tot aşa!
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✢ 95 ✢
Schimbările pe care le ai în vedere la ora actuală te 
conduc în direcţia potrivită pentru exprimarea menirii 
tale Divine.

✢ 96 ✢
Referitor la menirea ta Divină, concentrează-ţi întreaga 
atenţie asupra aspectelor spirituale (cum ar fi să-i ajuţi 
pe  ceilalţi,  să-i  ceri  Cerului  să  te  sprijine  şi  să  fii 
centrat  în spaţiul  sacru al  iubirii).  Lasă în seama lui 
Dumnezeu şi a îngerilor orice îngrijorări pământeşti cu 
privire la menirea ta.

✢ 97 ✢
Continuă să ai încredere şi să-ţi urmezi intuiţia, căci te 
îndrumă foarte bine.

✢ 98 ✢
Cu cât mai mult te concentrezi şi acţionezi în privinţa 
menirii tale Divine, cu atât mai mult ţi se deschid căile 
spre abundenţă. Concentrează-te pe menirea ta şi lasă 
ca finanţele tale să-şi poarte singure de grijă.

✢ 99 ✢
Lumea  spiritului  are  un  mesaj  urgent  pentru  tine: 
„Apucă-te  imediat  să  lucrezi  pentru  menirea  ta 
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Divină!”  Cere-i  lumii  spiritului  să  te  ajute  în  ce 
priveşte motivaţia, claritatea, direcţia şi tot ceea ce ai 
nevoie.

✢ 100 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea lui Dumne-
zeu,  care-ţi  spune  că  gândurile  tale  pozitive  sunt 
necesare pentru a crea rezultatul dorit.

✢ 101 ✢
Acest număr simbolizează învăţături spirituale funda-
mentale. Pe măsură ce „laşi grijile şi îl laşi pe Dumne-
zeu”, gândurile tale devin de la sine mai optimiste, iar 
această vibraţie înaltă atrage în viaţa ta toate lucrurile 
bune.

✢ 102 ✢
Toate rugăciunile şi gândurile tale pozitive înmuguresc 
în forma pe care o doreşti! Lasă în seama lui Dumne-
zeu orice griji şi rămâi plin de credinţă, căci vei vedea 
în curând un rezultat pozitiv.

✢ 103 ✢
Cu cât rămâi mai optimist, cu atât mai uşor te pot ajuta 
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi (cum ar fi sfin-
ţii, Iisus şi alţii).
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✢ 104 ✢
Eşti înconjurat de iubirea lui Dumnezeu şi a îngerilor, 
care te înalţă spre o stare de fericire mai mare.  Poţi 
accelera acest lucru menţinând o atitudine pozitivă.

✢ 105 ✢
Pe măsură ce faci schimbări spre mai bine în viaţa ta, 
eşti sprijinit de energia intensă şi plină de iubire a lui 
Dumnezeu.  Lasă în seama lui  Dumnezeu orice griji, 
deoarece gândurile tale constructive acţionează aseme-
nea îngerilor pe parcursul acestor schimbări.

✢ 106 ✢
Cu  cât  te  concentrezi  mai  mult  asupra  iubirii  şi 
înţelepciunii lui Dumnezeu, cu atât mai mult valorifici 
această  sursă de putere şi  sprijin.  „Căutaţi  mai  întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se 
vor da pe deasupra.”

✢ 107 ✢
Ai  luat  aminte  la  îndrumarea  plină  de  iubire  a  lui 
Dumnezeu şi, drept urmare, eşti exact acolo trebuie să 
fii.
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✢ 108 ✢
Gândurile  tale  constructive  şi  legătura  ta  pioasă  cu 
iubirea nemărginită a lui Dumnezeu te-au răsplătit cu o 
revărsare continuă de abundenţă.

✢ 109 ✢
Acesta este un mesaj profund, care-ţi spune să rămâi 
optimist cu privire la misiunea ta Divină şi să acţionezi 
ferm în direcţia visurilor tale.

✢ 110 ✢
Împreună cu Dumnezeu,  creezi  răspunsurile  la rugă-
ciunile tale, iar Dumnezeu are nevoie de cooperarea ta 
în această lucrare. Ajută-L, menţinând o atitudine pozi-
tivă şi urmând călăuzirea Divină.

✢ 111 ✢
Acest număr îţi aduce mesajul important că gândurile 
tale se materializează instantaneu, aşadar continuă să 
te  concentrezi  asupra  dorinţelor  tale.  Lasă  în  seama 
Cerului orice gânduri de teamă, pentru ca acestea să fie 
transmutate.

✢ 112 ✢
Credinţa  şi  optimismul  sunt  cei  doi  factori  care-ţi 
deschid calea spre împlinirea tuturor visurilor tale.
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✢ 113 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te ajută să-ţi menţii gânduri 
elevate, astfel încât vei fi în aşteptarea minunilor care 
se îndreaptă spre tine.

✢ 114 ✢
Cere-le îngerilor să te ajute să rămâi optimist, întrucât 
ei te îndeamnă să-ţi menţii gândurile la cele mai înalte 
niveluri de vibraţie.

✢ 115 ✢
Cu  cât  îţi  menţii  mai  mult  gânduri  constructive  cu 
privire la schimbările pe care le faci sau le ai în vedere, 
cu atât mai bun va fi rezultatul final, pentru tine şi toţi 
cei implicaţi.

✢ 116 ✢
Menţine cea mai înaltă viziune cu privire la viaţa ta 
materială (cum ar fi cariera, viaţa de familie şi stilul de 
viaţă),  deoarece  gândurile  tale  se  materializează  în 
aceste aspecte ale vieţii.

✢ 117 ✢
Felicitări! Gândurile tale constructive te-au călăuzit, pe 
tine şi viaţa ta,  într-o direcţie minunată.  Continuă să 
gândeşti constructiv.
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✢ 118 ✢
Gândurile  tale  constructive despre bani  ţi-au deschis 
accesul  către  o  abundenţă  financiară  sporită.  Rămâi 
optimist, pentru că are efect!

✢ 119 ✢
Menţine-ţi  gândurile  şi  sentimentele  cu  privire  la 
menirea ta Divină pe cât de pozitive şi de vibrante îţi 
este  cu  putinţă.  Gândurile  tale  îţi  determină  expe-
rienţele legate de menirea ta.

✢ 120 ✢
Frumos! Ţi-ai centrat întreaga minte şi inimă în ener-
gia absolută a iubirii lui Dumnezeu.

✢ 121 ✢
Acum e momentul să manifeşti încredere şi optimism 
constant,  care-ţi  aduc întotdeauna cele mai satisfăcă-
toare rezultate cu putinţă.

✢ 122 ✢
Rămâi  plin  de  credinţă,  deoarece  Cerul  lucrează  în 
taină pentru ca dorinţele tale să se materializeze. Cu 
cât  gândurile  şi  sentimentele  tale  sunt  mai  construc-
tive,  cu  atât  mai  repede  şi  mai  bine  apar  aceste 
materializări.
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✢ 123 ✢
Simplifică-ţi viaţa, renunţând la tot ceea ce nu e nece-
sar sau esenţial. Cere-le celorlalţi (inclusiv Cerului) să 
te ajute, şi deleagă mai des.

✢ 124 ✢
Îngerii te ajută să rămâi încrezător, elevându-ţi gându-
rile spre energia iubirii Divine.

✢ 125 ✢
Toate schimbările pe care le-ai făcut sau le ai în vedere 
se  vor  desfăşura  cu  mult  mai  lin,  dacă  îţi  menţii  o 
atitudine constructivă.

✢ 126 ✢
Cu cât rămâi mai optimist şi mai plin de credinţă, cu 
atât  mai satisfăcător  se va încheia situaţia în care te 
afli. Gândurile tale sunt cele care cârmesc corabia, aşa 
că menţine-ţi gânduri elevate.

✢ 127 ✢
Eşti pe drumul cel bun, astfel că optimismul tău este 
garantat.  Rămâi  optimist  şi  continuă să faci  ceea ce 
faci!
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✢ 128 ✢
Cu cât îţi menţii mai mult mintea şi corpul încărcate de 
energii  constructive,  cu atât  se vor extinde mai mult 
căile spre abundenţă din viaţa ta.

✢ 129 ✢
Misiunea ta Divină este importantă şi indispensabilă în 
această  lume.  Rămâi  optimist  şi  implică-te  zilnic  în 
acţiuni legate de pasiunile şi interesele tale spirituale.

✢ 130 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi lucrează împre-
ună cu tine ca să-ţi înalţe gândurile şi energiile, astfel 
încât ele să fie centrate şi pline de iubire.

✢ 131 ✢
Cere-le  maeştrilor  spirituali  elevaţi  să  te ajute  în  tot 
ceea ce trăieşti sau îţi doreşti, chiar în această clipă. Ei 
te vor ajuta să-ţi măreşti încrederea şi curajul.

✢ 132 ✢
Majoritatea povestirilor despre maeştrii spirituali elevaţi 
(cum  ar  fi  Iisus,  Moise  şi  Buddha)  relatează  despre 
credinţa  extraordinară  de  care  au  dat  dovadă  aceştia, 
credinţă ce a  făcut  posibilă manifestarea minunilor.  Ei 
bine,  acest  număr este un mesaj  din partea maeştrilor, 
care te ajută să ai mai multă încredere în lumea Cerurilor.
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✢ 133 ✢
Nu ai de ce să-ţi fie frică sau să te îngrijorezi, întrucât 
maeştrii spirituali elevaţi te sprijină în totalitate şi sunt 
în jurul tău în toate modurile.

✢ 134 ✢
Primeşti  mult  ajutor  spiritual,  chiar  în  această  clipă. 
Lasă orice griji  sau preocupări  în seama îngerilor  şi 
maeştrilor spirituali elevaţi, care te înconjoară cu iubi-
re, chiar acum.

✢ 135 ✢
Gândurile tale constructive şi sprijinul maeştrilor spiri-
tuali elevaţi au impulsionat schimbările benefice prin 
care treci. Ai încredere că aceste schimbări te conduc 
spre răspunsurile la rugăciunile tale.

✢ 136 ✢
Rugăciunile  şi  cererile  tale  de  ajutor  cu  privire  la 
nevoile  tale  materiale  au  fost  auzite  şi  au  primit 
răspuns.  Tot  ce  ai  de  făcut  e  să-ţi  menţii  gândurile 
concentrate asupra visurilor tale şi să încredinţezi ma-
eştrilor spirituali elevaţi orice temeri.

✢ 137 ✢
Ai reuşit! Rugăciunile şi exerciţiile de vizualizare pe 
care le-ai făcut te-au adus pe calea cea bună. Continuă 
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să dai ascultare îndrumării pe care o primeşti şi să faci 
afirmaţii despre un rezultat satisfăcător.

✢ 138 ✢
Perseverează  să  faci  rugăciuni  şi  afirmaţii  pozitive 
legate de carieră şi finanţe şi continuă să încredinţezi 
orice  griji  şi  preocupări  maeştrilor  spirituali  elevaţi, 
care te înconjoară cu iubire.

✢ 139 ✢
Continuă să te vizualizezi mergând fericit pe calea mi-
siunii tale Divine şi continuă să te rogi şi să vorbeşti cu 
maeştrii spirituali elevaţi. Ei se află aici ca să te spri-
jine în misiunea ta.

✢ 140 ✢
Dumnezeu  şi  îngerii  îţi  elevează  gândurile  către  un 
nivel constructiv, astfel încât să poţi continua să atragi 
în viaţa ta toate lucrurile bune.

✢ 141 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea îngerilor, care 
te îndeamnă să-ţi îndepărtezi gândurile de la îndoieli. 
În schimb, foloseşte puterea rugăciunii şi a afirmaţiilor 
constructive,  ca  să-ţi  concentrezi  gândurile  asupra 
viziunilor optimiste cu privire la rezultatul dorit.
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✢ 142 ✢
Îngerii te ajută să rămâi puternic, optimist şi plin de 
credinţă. Ei ştiu că această situaţie se rezolvă într-un 
mod minunat şi doresc să ştii că totul este în regulă.

✢ 143 ✢
Nu există niciun motiv de îngrijorare;  maeştrii  spiri-
tuali elevaţi şi îngerii sunt alături de tine, asigurându-te 
de rezultatul bun la care vei ajunge.

✢ 144 ✢
Îngerii te îndeamnă să-ţi menţii gânduri constructive, 
întrucât  optimismul  tău  atrage  binele  cel  mai  înalt. 
Cere-le îngerilor să te ajute să te eliberezi de frici şi se 
rezolvă.

✢ 145 ✢
Da,  schimbările  pe  care  intenţionezi  să  le  faci  sunt 
călăuzite  în  mod  Divin.  Poţi  gestiona  cu  încredere 
aceste  situaţii,  ştiind  că  îngerii  te  ajută  de-a  lungul 
întregului proces. 

✢ 146 ✢
Afirmaţiile pozitive pe care le rosteşti, asigură împli-
nirea tuturor nevoilor tale materiale. Îngerii te îndeam-
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nă să continui să faci rugăciuni, exerciţii de vizualizare 
şi alte procese de materializare.

✢ 147 ✢
Gândeşti cu claritate despre această situaţie şi te afli pe 
calea cea bună în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile 
tale. Îngerii te susţin.

✢ 148 ✢
Îngerii te ajută în domeniul carierei şi finanţelor. Poţi 
simţi acest ajutor şi începi să te relaxezi şi să fii mai 
liniştit în privinţa nevoilor tale financiare.

✢ 149 ✢
Stai  liniştit  în privinţa  carierei  tale  călăuzite  în mod 
Divin, întrucât îngerii îţi oferă o mulţime de informaţii 
şi idei. Ai încredere şi  urmează aceste idei,  iar toate 
celelalte se vor rezolva de la sine.

✢ 150 ✢
Pe măsură ce treci prin această perioadă de transfor-
mare,  află  că  eşti  sprijinit  cu  multă  iubire  de  către 
Dumnezeu şi, totodată, de intenţiile tale constructive.
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✢ 151 ✢
Este  deosebit  de  important  să  abordezi  toate  schim-
bările pe care le ai în vedere având o perspectivă foarte 
pozitivă. Gândurile pe care le ai determină rezultatul 
acestor schimbări.

✢ 152 ✢
Abordează ideile, situaţiile şi relaţiile noi cu o minte 
deschisă şi îngăduie-ţi să foloseşti metode noi.

✢ 153 ✢
Este lipsit de pericol să faci schimbările pe care le ai în 
vedere.  Atâta  timp cât  rămâi  concentrat  pe slujire  şi 
iubirea Divină – la care maeştrii spirituali elevaţi te pot 
ajuta – aceste schimbări vor fi neprevăzute.

✢ 154 ✢
Îngerii există ca să te ajute să faci schimbările nece-
sare, care-ţi vor aduce mai multă fericire şi mulţumire. 
Cere-i Cerului să te ajute, în special în privinţa menţi-
nerii unei perspective pozitive.

✢ 155 ✢
Este  deosebit  de  important  să  faci  unele  schimbări 
constructive în viaţa ta. Te-ai săturat de situaţia curentă 
şi  a  venit  momentul  să  preiei  responsabilitatea  şi  să 
faci lucrurile după voia ta. 
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✢ 156 ✢
Hotărârea  de  a-ţi  schimba  în  bine  cariera,  situaţia 
financiară,  viaţa  de  familie  sau  oricare  alte  aspecte 
lumeşti este o idee inspirată Divin.

✢ 157 ✢
Cu ideile şi activităţile noi pe care le ai, te afli pe dru-
mul cel bun. Menţine-le la un nivel ridicat!

✢ 158 ✢
Noua ta prioritate de a atrage şi materializa un venit 
mai mare dă rezultate. Pe măsură ce continui să faci 
afirmaţii pozitive şi exerciţii de vizualizare, te bucuri 
de o abundenţă mărită.

✢ 159 ✢
Acesta este un moment perfect pentru a începe să lucrezi 
la un aspect al menirii tale Divine. Alege prima acţiune 
legată de interesele tale spirituale care-ţi vine în minte.

✢ 160 ✢
Dumnezeu a auzit şi a răspuns rugăciunilor tale şi poţi 
cocrea  mai  repede  răspunsurile,  prin  supravegherea 
vorbelor  şi  gândurilor  tale,  astfel  încât  să  vorbeşti 
întotdeauna în  termeni constructivi  despre tine şi  si-
tuaţia ta.
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✢ 161 ✢
Acesta  este  un  mesaj  puternic,  care  te  îndeamnă  să 
menţii  gânduri  pozitive  despre  situaţia  financiară, 
carieră,  viaţa  ta  de  familie  şi  alte  aspecte  lumeşti. 
Aceste gânduri pozitive te vor duce departe.

✢ 162 ✢
Rămâi ferm şi centrat în credinţă, căci rugăciunile tale 
cu privire la nevoile tale materiale se concretizează.

✢ 163 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  au  auzit  şi  au  răspuns  la 
rugăciunile  tale  de  ajutor.  Tot  ce  ai  de  făcut  ca  să 
primeşti  răspunsul  la  rugăciunea  ta  este  să  foloseşti 
cuvinte pozitive în gândurile şi discuţiile tale.

✢ 164 ✢
Îngerii îndepărtează grijile şi preocupările vechi, astfel 
ca viaţa ta să se poată ameliora în moduri miraculoase.

✢ 165 ✢
Eşti pe deplin sprijinit, pe măsură ce-ţi schimbi cariera, 
viaţa  de  familie,  relaţiile  şi  alte  domenii  din  viaţă. 
Aceste schimbări sunt în bine.
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✢ 166 ✢
Este esenţial să foloseşti doar cuvinte pozitive atunci 
când  gândeşti  şi  vorbeşti  despre  cariera,  viaţa  de 
familie şi relaţiile tale. Cuvintele pe care le foloseşti îţi 
determină viitorul, aşa că alege bine.

✢ 167 ✢
Te afli pe drumul cel bun spre ameliorarea vieţii tale, 
atâta  timp  cât  îţi  menţii  o  viziune  pozitivă  despre 
rezultatul dorit.

✢ 168 ✢
Factorul  cheie  pentru  mărirea  fluxului  financiar  din 
viaţa  ta  este  acela  de  a  folosi  doar  cuvinte  pozitive 
atunci când vorbeşti sau gândeşti despre bani.

✢ 169 ✢
Impulsul intuitiv de a lucra la misiunea ta Divină este 
real.  Fă  exerciţii  de  vizualizare  şi  afirmaţii  în  mod 
frecvent:  Îmi  împlinesc cu  bucurie misiunea Divină,  
acum, ca să o faci să devină o realitate.

✢ 170 ✢
Felicitări pentru faptul că foloseşti afirmaţii, rugăciuni 
şi  alte  instrumente  de  materializare,  întrucât  ele  îţi 
aduc rezultate!

51



✢ 171 ✢
Meriţi fericirea şi succesul pe care le trăieşti. Este în 
regulă să fii fericit şi plin de succes, aşa că relaxează-te 
şi bucură-te.

✢ 172 ✢
Ai încredere că alegerile tale sunt îndrumate în mod 
Divin, deoarece aşa este.

✢ 173 ✢
Mergi pe calea cea bună, avându-i pe maeştrii  spiri-
tuali elevaţi (cum ar fi sfinţii, Iisus, Quan Yin şi alţii) 
drept însoţitori, protectori şi ghizi.

✢ 174 ✢
Ai ascultat cu fidelitate de îndrumarea Divină a înge-
rului tău păzitor şi, drept urmare, te afli pe drumul cel 
bun în ce priveşte menirea ta şi transpunerea în reali-
tate a visurilor tale.

✢ 175 ✢
Faci  schimbări  potrivite,  iar  acestea  îţi  vor  ameliora 
viaţa în mod considerabil.
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✢ 176 ✢
Eşti pe drumul cel bun în ameliorarea vieţii tale, astfel 
că nevoile tale materiale sunt satisfăcute cu mai multă 
uşurinţă.

✢ 177 ✢
Te afli într-o perioadă favorabilă din viaţa ta, în care 
toate intenţiile tale se materializează în moduri pozi-
tive. Alege cu grijă ceea ce gândeşti şi vorbeşti despre 
ele, căci cuvintele tale sunt asemenea unor comenzi pe 
care le trimiţi Universului … şi aceasta este ceea ce-ţi 
va fi trimis.

✢ 178 ✢
Toate  gândurile  şi  afirmaţiile  tale  pozitive  au  avut 
drept rezultat un flux crescut al abundenţei financiare. 
Ţine-o tot aşa!

✢ 179 ✢
Eşti pe drumul cel bun spre menirea ta Divină. Conti-
nuă să faci exerciţii de vizualizare şi să te aştepţi la un 
rezultat  fericit,  căci  aşteptările  tale  îţi  determină 
viitorul.

✢ 180 ✢
Gândurile constructive şi rugăciunile tale duc la mani-
festarea unui flux crescut al abundenţei financiare.
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✢ 181 ✢
Ca  să-ţi  ameliorezi  situaţia  financiară,  foloseşte 
afirmaţii pozitive şi exerciţii de vizualizare a abunden-
ţei tale.

✢ 182 ✢
Cariera şi  finanţele tale depind în totalitate de atitu-
dinea ta mentală. Dacă eşti fericit, plin de încredere şi 
credinţă cu privire la succesul tău, atunci vei cunoaşte 
cu uşurinţă acest lucru.

✢ 183 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te călăuzesc prin intermediul 
meditaţiilor şi intuiţiei tale, îndeosebi în domeniul cari-
erei şi chestiunilor financiare.

✢ 184 ✢
Îngerii tăi păzitori veghează asupra ta şi te încurajează 
să laşi în seama lor orice griji sau nelinişti legate de 
cariera şi situaţia ta financiară.

✢ 185 ✢
Schimbările  pe care intenţionezi  să  le  faci  au efecte 
pozitive asupra situaţiei tale financiare.
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✢ 186 ✢
Este mai important ca oricând să foloseşti instrumente 
de materializare, cum ar fi afirmaţiile pozitive, exerci-
ţiile de vizualizare şi rugăciunile, pentru a-ţi ameliora 
în mod conştient situaţia financiară şi alte domenii în 
care-ţi doreşti abundenţă.

✢ 187 ✢
Urmează-ţi călăuzirea interioară în alegerile legate de 
cariera ta,  întrucât îţi  oferă informaţii exacte,  care te 
vor ajuta pe deplin.

✢ 188 ✢
Bravo! Toate meditaţiile şi exerciţiile de vizualizare pe 
care le-ai făcut ţi-au deschis calea spre un flux finan-
ciar mărit.

✢ 189 ✢
Ai încredere că vei fi pe deplin susţinut din punct de 
vedere  financiar  în  timp ce-ţi  dedici  timp şi  energie 
pentru  menirea  ta  Divină  (care  constă  în  subiecte 
spirituale ce te pasionează).
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✢ 190 ✢
Eşti îndemnat să te dedici muncii legate de misiunea ta 
Divină. Vizualizează-te că lucrezi cu bucurie într-o cari-
eră plină de sens şi fii sigur că acest lucru se va petrece, 
pe măsură ce-ţi urmezi cu hotărâre călăuzirea interioară.

✢ 191 ✢
Gândurile tale pozitive îţi deschid căi spre împlinirea 
carierei  visate  şi  a  menirii  tale  Divine.  Păşeşte  fără 
întârziere pe aceste căi.

✢ 192 ✢
Ai încredere că eşti pregătit pentru menirea ta Divină 
şi că această lume are mare nevoie de ea. Eşti pregătit 
şi calificat să împlineşti această misiune.

✢ 193 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  (cum  ar  fi  sfinţii,  Iisus, 
Buddha şi alţii) te ajută, pe tine şi misiunea ta Divină. 
Lasă în seama lor orice griji pe care le-ai putea avea în 
legătură cu cariera ta.

✢ 194 ✢
Îngerii  ţi-au  auzit  rugăciunile  legate  de  cariera  ta  şi 
descoperirea menirii tale Divine. Ei te ajută, oferindu-ţi 
călăuzire prin intermediul intuiţiei, viselor şi altor moduri 
subtile. Ia aminte la ele şi urmează această călăuzire.
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✢ 195 ✢
Schimbările pe care le faci sunt bine sincronizate. Îţi 
este  clar  ce  anume  vei  accepta  sau  nu  în  viaţa  ta. 
Aceste schimbări te aduc pe calea misiunii tale Divine 
… şi vor avea drept rezultat faptul că îi vei ajuta pe 
ceilalţi să facă la fel.

✢ 196 ✢
Lasă în seama Spiritului orice griji despre cariera sau 
menirea ta, căci gândurile tale pozitive sunt un factor 
determinant în aceste situaţii.

✢ 197 ✢
Eşti pe calea cea bună în ce priveşte cariera şi menirea 
ta. Continuă cu afirmaţiile pozitive, întrucât au efect!

✢ 198 ✢
Menirea  vieţii  tale  este  răspunsul  la  rugăciunile  tale 
despre bani. Dedică-te slujirii ce implică talentele şi inte-
resele tale naturale şi, drept urmare, vei fi pe deplin ajutat.

✢ 199 ✢
Este deosebit de important să menţii gânduri pozitive 
despre cariera şi misiunea ta Divină, întrucât gândurile 
tale determină rezultatul final.
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✢ 200 ✢
Iubirea necondiţionată şi puternică a lui Dumnezeu îţi 
umple inima şi  mintea cu credinţă,  astfel  încât  să te 
poţi  înălţa  deasupra  tuturor  necazurilor  aparente.  Ai 
încredere că totul e bine, deoarece aşa este.

✢ 201 ✢
Prin cuvintele pe care le rosteşti, le gândeşti şi le scrii, 
cocreezi răspunsurile la rugăciunile tale. Acesta este un 
mesaj pentru ca tu să alegi cuvinte pline de iubire şi 
pozitive,  astfel  încât  rezultatul  tău  să  fie  deopotrivă 
plin de iubire şi pozitiv.

✢ 202 ✢
Dumnezeu te ajută să-ţi măreşti credinţa, deoarece cu 
credinţă totul e posibil.

✢ 203 ✢
Toate rugăciunile tale sunt auzite şi primesc răspuns. 
Cu cât crezi mai mult acest lucru, cu atât mai bun şi 
mai rapid este rezultatul. Ai încredere.

✢ 204 ✢
Îngerii te învăluie cu iubirea vindecătoare a lui Dum-
nezeu. Deschide-ţi inima şi mintea ca să primeşti acest 
dar Divin, care-ţi aduce binecuvântări.
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✢ 205 ✢
Credinţa şi devotamentul tău pios au dus la schimbări 
pozitive în viaţa ta. Ai încredere că aceste schimbări 
sunt răspunsuri la întrebările tale.

✢ 206 ✢
Rugăciunile şi credinţa ta vin cu totul în sprijinul tău şi 
al  nevoilor  tale  materiale.  Transformă  orice  griji  în 
rugăciuni şi fii receptiv ca să primeşti  răspunsurile la 
acele rugăciuni.

✢ 207 ✢
Universul  te felicită,  aplaudând modul în care ai  trăit, 
bazându-te pe rugăciune şi devotament spiritual. Ţine-o 
tot aşa!

✢ 208 ✢
Atitudinea ta pozitivă,  rugăciunile şi  alte activităţi  de 
materializare au creat  în viaţa ta siguranţă financiară. 
Aşteaptă-te la o creştere a veniturilor, cum ar fi o mărire 
a salariului, o promovare sau o moştenire neaşteptată.

✢ 209 ✢
Te-ai  rugat  pentru  menirea  ta  Divină,  iar  răspunsul 
este: „Mergi încrezător în credinţă, în direcţia intuiţiei 
şi  pasiunilor  tale  spirituale.  Ai  încredere  că  eşti  pe 
deplin sprijinit pe această cale.”
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✢ 210 ✢
Cocreezi răspunsurile la rugăciunile tale, iar rezultatul 
lor  este  determinat  de  credinţa  ta  că  totul  e  deja 
ameliorat în adevăr spiritual. Ai încredere că totul este 
bine, şi este.

✢ 211 ✢
Este timpul să te ridici deasupra tuturor problemelor 
aparente. Ai grijă ca fiecare cuvânt pe care-l rosteşti, 
scrii  sau gândeşti  să  fie  cât  se  poate  de  constructiv. 
Materializezi într-un ritm foarte rapid, aşa că doreşti să 
te asiguri că-ţi concentrezi atenţia doar asupra rezulta-
telor dorite şi că nu insişti asupra niciunor frici.

✢ 212 ✢
Cu cât crezi mai mult, cu atât se leagă toate mai bine. 
Crede şi ai încredere!

✢ 213 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi, în special zeiţele, te ajută să 
percepi această situaţie din perspectiva iubirii Divine. 
Cu cât poţi percepe mai mult această situaţie prin ochii 
iubirii, cu atât mai bun va fi rezultatul.
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✢ 214 ✢
Eşti sprijinit de arhangheli şi îngeri. Lasă în seama lor 
orice îngrijorări şi griji, deoarece atunci când mintea ta 
este luminată de bucurie şi încredere, atragi rezultate 
mai favorabile.

✢ 215 ✢
Ţi-ai concentrat atenţia asupra schimbării vieţii tale, 
iar această schimbare pozitivă a venit. Ai încredere că 
această  schimbare  este  pentru  binele  tău,  deoarece 
aşa este.

✢ 216 ✢
Nevoile  tale  materiale  sunt  asigurate  cu  mai  multă 
uşurinţă  atunci  când  menţii  o  atitudine  pozitivă. 
Lucrurile care se aseamănă se adună.

✢ 217 ✢
Ai făcut o lucrare considerabilă asupra ta însuţi, spiri-
tuală,  emoţională şi  mentală,  cu rezultate  pozitive şi 
eficiente. Bravo!

✢ 218 ✢
Îngerii spun că gândurile tale se orientează în direcţia 
finanţelor  tale.  Gânduri  pozitive  te  îndreaptă  spre 
direcţii pozitive.
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✢ 219 ✢
Gândurile tale sunt concentrate asupra carierei şi meni-
rii  tale,  chiar în această  clipă.  Optimismul aduce re-
compensele pe care le cauţi, aşa că rămâi optimist.

✢ 220 ✢
Acesta este un mesaj Divin şi profund, care te îndeam-
nă să-ţi menţii speranţa, încrederea şi credinţa, deoare-
ce  aceste  calităţi  determină  rezultatul  situaţiei  tale 
curente.

✢ 221 ✢
Cu  cât  te  poţi  menţine  mai  mult  timp  pozitiv  (în 
gânduri, vorbire, acţiuni şi cuvinte scrise), cu atât mai 
bună va fi această experienţă pentru tine şi cei iubiţi.

✢ 222 ✢
Ai încredere că totul se rezolvă exact cum trebuie, cu 
binecuvântări  Divine  pentru  toţi  cei  implicaţi.  Deta-
şează-te şi ai credinţă.

✢ 223 ✢
O minune vindecătoare este iminentă, produsă de cre-
dinţa şi legătura ta clară cu unul sau mai mulţi maeştri 
spirituali elevaţi, care au auzit şi au răspuns rugăciu-
nilor tale.
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✢ 224 ✢
Îngerii  îţi  măresc  încrederea  şi  credinţa,  căci  aceste 
calităţi îi ajută să-ţi răspundă la rugăciuni.

✢ 225 ✢
Devii mai constructiv în ceea ce priveşte modul în care 
gândeşti,  acţionezi,  vorbeşti  şi  scrii.  Această  energie 
nouă şi constructivă îţi ameliorează viaţa.

✢ 226 ✢
Credinţa ta determină fluxul furnizării  lucrurilor  tale 
materiale  (cum ar  fi  banii,  căminul  şi  alte  nevoi lu-
meşti). Cu cât eşti mai pozitiv, cu atât mai mare este 
fluxul binelui tău.

✢ 227 ✢
Credinţa ta remarcabilă  şi  atitudinea ta pozitivă sunt 
răsplătite prin infailibila Lege a atracţiei.

✢ 228 ✢
Ai  încredere  că  oportunităţile  noi  sunt  răspunsuri  la 
rugăciunile tale. Păşeşte pe căile care se deschid în faţa 
ta şi acceptă ofertele de ajutorare.
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✢ 229 ✢
Află că menirea ta Divină e unică şi foarte necesară. Ai 
încredere că împlineşti această menire chiar în această 
clipă. Nimeni în afară de tine nu poate face acest lucru.

✢ 230 ✢
Ai o legătură clară cu Cerul, în special în clipele de 
pace,  atunci  când simţi  certitudinea că Dumnezeu şi 
maeştrii spirituali elevaţi veghează asupra ta (deoarece 
aşa este!).

✢231✢
„Toate lucrurile sunt posibile celui ce crede”, îţi amin-
tesc maeştrii  spirituali elevaţi. Cere-le să-ţi  mărească 
credinţa, dacă simţi că aceasta fluctuează.

✢ 232 ✢
Nu te concentra asupra problemelor sau lipsurilor, ci 
rămâi centrat în rugăciune şi credinţa că eşti protejat, 
iubit şi îngrijit de puternicii maeştri spirituali elevaţi.

✢ 233 ✢
Ai cerut ajutorul multor maeştri spirituali elevaţi, iar ei 
sunt cu tine chiar acum, după cum ai cerut.
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✢ 234 ✢
Ai aliaţi puternici în îngeri, arhangheli şi maeştri spiri-
tuali elevaţi. Ei se află cu tine chiar acum, ajutându-te 
şi călăuzindu-te.

✢ 235 ✢
Rugăciunile tale de a-ţi schimba viaţa au fost auzite şi au 
primit răspuns din partea maeştrilor spirituali elevaţi, care 
te ajută să-ţi reorganizezi viaţa în mod benefic.

✢ 236 ✢
Nevoile tale lumeşti cu privire la o viaţă de familie, 
adăpost şi altele sunt asigurate de către maeştrii spiri-
tuali elevaţi, drept răspuns la rugăciunile şi credinţa ta 
nezdruncinată.

✢ 237 ✢
Rugăciunile, meditaţiile tale şi alte practici spirituale 
te-au  aliniat  cu  energia  plină  de  iubire  a  maeştrilor 
spirituali elevaţi.

✢ 238 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns la rugă-
ciunile  tale  pentru  abundenţă  sporită.  Ei  ştiu  că  noi, 
oamenii, avem nevoi materiale, şi te ajută în acest sens 
chiar acum.
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✢ 239 ✢
Tu şi menirea ta Divină sunteţi ajutaţi de către puter-
nici  maeştri  spirituali  elevaţi.  Cere-le  îndrumare  cu 
privire la următorul pas de pe calea carierei tale şi te 
vor îndruma în mod direct.

✢ 240 ✢
Dumnezeu şi îngerii îţi măresc respectul de sine, încre-
derea şi credinţa. Fii receptiv la ajutorul lor. 

✢ 241 ✢
Legătura ta cu îngerii îţi deschide inima spre energia 
vindecătoare şi puternică a iubirii. Continuă să vorbeşti 
cu îngerii, căci ei îţi binecuvântează viaţa şi pe tine.

✢ 242 ✢
Acesta  este  un  mesaj  profund  din  partea  îngerilor, 
care-ţi  cer  să  ai  încredere  că  totul  e  în  regulă  şi  se 
desfăşoară în ordine Divină şi  perfectă.  Cu credinţă, 
toate lucrurile sunt posibile.

✢ 243 ✢
Rugăciunile tale au fost auzite şi au primit răspuns din 
parte îngerilor şi maeştrilor spirituali elevaţi. Ai încre-
dere şi lasă în seama lor orice preocupări sau griji.
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✢ 244 ✢
Eşti înconjurat de îngeri puternici, care te iubesc fără 
condiţii. Nu are de ce să-ţi fie teamă.

✢ 245 ✢
Îngerii te-au ajutat să orchestrezi schimbări construc-
tive, care-ţi aduc multe binecuvântări în viaţa ta.

✢ 246 ✢
Rugăciunile  tale  pentru  ajutor  în  privinţa  nevoilor 
materiale  (cum  ar  fi  banii,  căminul,  transportul  şi 
altele) au fost  auzite  şi  au primit  răspuns din partea 
îngerilor.

✢ 247 ✢
Îngerii îţi spun că toate rugăciunile tale sunt răsplătite. 
Menţine-ţi credinţa!

✢ 248 ✢
Legătura pe care o ai cu îngerii este foarte profundă şi 
clară. Ei sunt în mod intim legaţi de fiecare aspect al 
vieţii tale, inclusiv cariera şi finanţele tale.
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✢ 249 ✢
Ai  primit  mesaje  îngereşti  despre  menirea  ta  Divină. 
Această îndrumare poate apărea sub formă de sentimen-
te intuitive sau o nevoie profundă de a sluji în modalităţi 
legate  de  interesele  tale  arzătoare.  Ai  încredere  în 
această îndrumare şi urmeaz-o fără întârziere.

✢ 250 ✢
Rugăciunile tale de a-ţi schimba viaţa în mod pozitiv 
au fost auzite şi au primit răspuns. Cu cât rămâi mai 
plin de credinţă cu privire la aceste schimbări, cu atât 
mai bun va fi rezultatul.

✢ 251 ✢
Chiar în această clipă te afli la cârma vieţii tale. Este 
deosebit  de  important  să  rămâi  pozitiv  cu  privire  la 
schimbările pe care le faci sau le ai în vedere, întrucât 
ele îţi determină destinaţia.

✢ 252 ✢
Fii  încredinţat  că  deciziile  tale  recente  sunt  bune. 
Mergi mai departe cu planurile tale, având toată încre-
derea că ele sunt bune.

✢ 253 ✢
Rugăciunile  tale  sincere sunt  motivul  acestor  schim-
bări pe care le faci sau le ai în vedere. Aceste schim-
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bări sunt, într-adevăr, răspunsurile la rugăciunile tale, 
aşa că întâmpină-le cu bucurie!

✢ 254 ✢
Îngerii  veghează  asupra  ta,  pe  măsură  ce-ţi  schimbi 
viaţa  în  mai  bine.  Cere-le  ajutor  în  toate  aspectele 
acestei schimbări … şi vei primi.

✢ 255 ✢
Ai încredere că schimbarea prin care treci este înspre 
bine, deoarece aşa este.

✢ 256 ✢
Faci  schimbări  pozitive,  care  te  vor  ajuta  să  ai  mai 
multă grijă de tine şi de cei iubiţi.

✢ 257 ✢
Rămâi pe drumul tău, întrucât te deplasezi în direcţia 
potrivită.

✢ 258 ✢
Viaţa ta financiară se schimbă în bine, manifestându-se 
sub forma unei măriri de salariu, a unui flux financiar 
crescut în afacerea ta sau a unei moşteniri neaşteptate.
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✢ 259 ✢
Îţi schimbi viaţa, astfel încât să-ţi poţi împlini misiu-
nea Divină. Ai credinţa că aceste schimbări au un scop 
spiritual, deoarece aşa este.

✢ 260 ✢
Dumnezeu a auzit şi a răspuns rugăciunilor tale de a-ţi 
asigura  nevoile  materiale  pentru  hrană,  casă  şi  alte 
lucruri. Ai încredere.

✢ 261 ✢
Nevoile tale materiale sunt strâns legate de gândurile 
tale. Cu cât eşti mai pozitiv, cu atât mai uşoară devine 
asigurarea nevoilor tale.

✢ 262 ✢
Ai credinţa că facturile tale sunt achitate şi că ai sufi-
cient pentru tine şi familia ta. Credinţa ta va fi răsplă-
tită cu promptitudine!

✢ 263 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns rugă-
ciunilor tale pentru ajutor în asigurarea nevoilor tale de 
hrană, casă şi alte nevoi pământeşti.
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✢ 264 ✢
Ai încredere că tu şi cei iubiţi sunteţi vegheaţi, prote-
jaţi şi îngrijiţi de către îngeri, deoarece aşa este.

✢ 265 ✢
Schimbările pozitive şi benefice în mijlocul cărora te 
afli, te ajută să ai mai multă grijă de tine şi familia ta. 
Relaxează-te … tot ce-a fost mai rău a trecut.

✢ 266 ✢
Este vital să te concentrezi asupra Sursei spirituale a 
tuturor  nevoilor  tale  pământeşti.  Dacă te concentrezi 
asupra iluziei insuficienţei sau lipsei, aceasta e ceea ce 
vei  atrage.  Acesta  este  o  perioadă  care-ţi  cere  să  ai 
credinţă, iar ea îţi va fi răsplătită cu promptitudine. 

✢ 267 ✢
Eşti  pe  calea  cea  bună  în  ce  priveşte  gândurile  tale 
despre  cum  să-ţi  administrezi  mai  bine  sau  să-ţi 
sporeşti  veniturile,  pentru  a-ţi  asigura  nevoile  mate-
riale. Menţine gânduri şi sentimente elevate cu privire 
la bani şi-ţi va fi cu mult mai uşor să treci prin asta.

✢ 268 ✢
Este  deosebit  de  important  să  abordezi  chestiunea 
banilor din perspectiva spirituală. Aminteşte-ţi  mereu 
că  Sursa  ta  este  în  interiorul  şi  în  jurul  tău.  Adu 
mulţumiri pentru venituri mai mari şi s-a rezolvat.
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✢ 269 ✢
Eşti sprijinit în totalitate, iar toate nevoile tale mate-
riale sunt asigurate, pe măsură ce te dedici menirii tale 
Divine.

✢ 270 ✢
Universul te felicită pentru „menţinerea credinţei tale”, 
care a făcut ca lumina şi iubirea ta să radieze.

✢ 271 ✢
Credinţa şi gândirea ta constructivă te împing înainte, 
spre înfăptuirea visurilor tale.

✢ 272 ✢
Ai încredere că faci pasul potrivit, deoarece aşa este.

✢ 273 ✢
Te îndrepţi  în direcţia  potrivită,  datorită  rugăciunilor 
tale şi ajutorului prea-iubiţilor maeştri spirituali elevaţi.

✢ 274 ✢
Îngerii îţi cer să ai credinţă în tine-însuţi şi în ceea ce 
faci, deoarece este lucrul potrivit pentru tine.
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✢ 275 ✢
Schimbările  pe care le  faci  îţi  vor  influenţa viaţa  în 
moduri foarte pozitive. Mergi mai departe cu planurile 
tale, având deplină încredere.

✢ 276 ✢
Felicitări!  Credinţa şi  acţiunile  tale ferme te-au adus 
direct pe calea potrivită pentru a-ţi  ameliora circum-
stanţele din viaţa ta.

✢ 277 ✢
Te-ai  rugat  cu  evlavie  şi  ai  ascultat  cu  atenţie  la 
îndrumarea  ta  Divină.  Pe  măsură  ce  urmezi  această 
îndrumare, eşti susţinut, iar tot ceea ce faci se transfor-
mă în aur.

✢ 278 ✢
Ai  valorificat  secretele  abundenţei,  prin  faptul  că  ai 
vizualizat prosperitatea şi apoi ţi-ai urmat intuiţia.

✢ 279 ✢
Ai încredere că te afli pe calea cea bună în ce priveşte 
menirea ta Divină.
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✢ 280 ✢
Ai credinţa că toate nevoile tale financiare se bucură 
de grija plină de iubire a lui Dumnezeu.

✢ 281 ✢
Cu cât îţi  menţii mai constructive gândurile şi senti-
mentele  cu  privire  la  finanţe,  cu  atât  mai  bine  se 
rezolvă totul.

✢ 282 ✢
Ascultă-ţi călăuzirea interioară cu privire la muncă şi 
finanţe,  întrucât atitudinea ta pozitivă îţi  oferă infor-
maţii corecte.

✢ 283 ✢
Sprijină-te pe maeştrii spirituali elevaţi de care te simţi 
legat spiritual sau religios, căci ei te vor ajuta în pri-
vinţa nevoilor tale materiale.

✢ 284 ✢
Îngerii îţi măresc credinţa şi fluxul financiar.

✢ 285 ✢
O schimbare pozitivă în domeniul finanţelor tale este 
iminentă.
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✢ 286 ✢
Nu te îngrijora! Ţi se vor furniza suficienţi bani ca să-ţi 
achiţi toate facturile şi să-ţi asiguri toate nevoile materiale.

✢ 287 ✢
Tot ceea ce faci te ajută să-ţi măreşti fluxul financiar. 
Mergi mai departe.

✢ 288 ✢
Încrederea,  credinţa şi  speranţa ta  ţi-au deschis căile 
spre abundenţă.

✢ 289 ✢
Ai încredere că vei fi sprijinit financiar în totalitate, pe 
măsură ce te concentrezi pe menirea ta Divină.

✢ 290 ✢
Menirea  ta  Divină  este  voinţa lui  Dumnezeu şi  este 
bine să-ţi dedici timpul şi energia acestei meniri.

✢ 291✢
Ai încredere că eşti îndrumat cu privire la menirea ta 
Divină. Nu trebuie să cunoşti totul despre menirea ta 
acum – menţinerea credinţei şi urmarea călăuzirii tale 
intuitive este tot ceea ce e necesar.
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✢ 292 ✢
Petrece timp, zi de zi, vizualizându-te că ai o carieră 
plină de sens, care-ţi face inima să cânte de bucurie. 
Exerciţiile  de vizualizare contribuie la materializarea 
menirii tale Divine.

✢ 293 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndeamnă să te concentrezi 
pe misiunea vieţii tale, care constă în pasiunile şi inte-
resele tale spirituale.

✢ 294 ✢
Îngerii  te  sprijină  în  totalitate,  pe  măsură  ce  dedici 
timp şi energie pentru împlinirea misiunii tale Divine.

✢ 295 ✢
Ai încredere că schimbările pe care le faci sau le ai în 
vedere îţi pun viaţa în ordine, astfel încât să te concen-
trezi mai bine pe menirea ta Divină.

✢ 296 ✢
Ai credinţa că toate nevoile tale materiale pentru  me-
nirea ta Divină îţi sunt împlinite atunci când ceri şi-ţi 
deschizi braţele ca să primeşti.
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✢ 297 ✢
Ai încredere că te afli pe calea cea bună spre menirea 
ta Divină. Totul e bine.

✢ 298 ✢
Rugăciunile tale pentru găsirea unei  cariere pline de 
sens,  care  să-ţi  ofere  un  venit  semnificativ,  au  fost 
auzite şi li s-a răspuns. Pe măsură ce lucrezi la menirea 
ta  Divină,  totul  se  ameliorează,  inclusiv  situaţia  ta 
financiară.

✢ 299 ✢
Ai credinţă cu privire la misiunea ta Divină, deoarece 
este  reală,  foarte  necesară  şi  acum  eşti  pregătit  să 
lucrezi la ea.

✢ 300 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi şi Dumnezeu te sprijină, te 
înconjoară, te protejează şi te iubesc fără condiţii  … 
acum şi întotdeauna!

✢ 301 ✢
Îţi cocreezi, împreună cu Dumnezeu şi maeştrii spiri-
tuali elevaţi, răspunsurile la rugăciunile tale. Cu cât îţi 
menţii mai mult gânduri elevate şi constructive, cu atât 
mai repede ţi se răspunde la rugăciuni.
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✢ 302 ✢
Inima-ţi  este  plină de credinţă,  iar  aceasta  a  deschis 
calea pentru ca toţi cei din Ceruri să te ajute pe deplin.

✢ 303 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi ţi-au auzit rugă-
ciunile şi le-au răspuns.

✢ 304 ✢
Rugăciunile tale au fost auzite în Cer, iar toţi cei de 
acolo  lucrează  în  favoarea  ta,  chiar  acum.  Lasă  în 
seama lor  orice  griji  sau  temeri  şi  rămâi  încrezător, 
deoarece totul se îndreaptă în direcţia potrivită.

✢ 305 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi merg alături de 
tine, la fiecare pas din schimbările prin care treci.

✢ 306 ✢
Lasă orice preocupări sau griji în seama lui Dumnezeu şi 
a maeştrilor  spirituali elevaţi, care sunt alături de tine, 
chiar acum.
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✢ 307 ✢
Bravo ţie! Ai ascultat de îndrumarea Divină şi ţi-ai pus 
la punct drumul tău în viaţă, astfel că acum acţionezi 
cu înţelepciune plină de iubire.

✢ 308 ✢
Dumnezeu  şi  maeştrii  spirituali  elevaţi  te  sprijină în 
toate aspectele vieţii tale, inclusiv în cariera şi situaţia 
ta financiară.

✢ 309 ✢
Întrucât ai ascultat de înţelepciunea plină de iubire a 
Cerului, în prezent, te angajezi în menirea ta Divină de 
a aduce un serviciu omenirii. 

✢ 310 ✢
Acesta  este  un  mesaj  profund  din  lumea  spirituală, 
care-ţi cere să-ţi menţii gânduri elevate, luminoase şi 
constructive. Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi te 
vor ajuta să-ţi înalţi gândurile spre Cer, dacă le vei cere 
să te ajute în acest sens.

✢ 311 ✢
Deoarece eşti înconjurat de atât de mulţi maeştri spiri-
tuali elevaţi, plini de iubire şi înţelepciune, energia şi 
gândurile tale au fost înălţate la un nivel de materia-
lizare instantanee. Menţine-ţi gândurile concentrate pe 
subiecte constructive şi pline de iubire.
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✢ 312 ✢
Cerul te ajută să rămâi optimist şi plin de credinţă, căci 
acestea sunt două calităţi fundamentale, care le îngă-
duie maeştrilor spirituali elevaţi să răspundă în totali-
tate rugăciunilor tale.

✢ 313 ✢
Bazează-te pe energia iubitoare şi benefică a maeştri-
lor  spirituali  elevaţi,  care  te  înconjoară  chiar  acum, 
căci  ei  îţi  înalţă  gândurile  spre  trepte  mai  înalte  de 
viaţă fericită.

✢ 314 ✢
Succesul tău e garantat, întrucât eşti înconjurat de îngeri 
şi maeştri spirituali elevaţi. Tot ce ai de făcut e să-ţi con-
centrezi gândurile pe rezultatele pe care ţi le doreşti.

✢ 315 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te ajută să fii curajos, puternic 
şi optimist în timp ce-ţi transformi viaţa în mai bine.

✢ 316 ✢
Lucrezi împreună cu maeştri spirituali elevaţi şi influ-
enţi,  care  te  ajută  să-ţi  asiguri  nevoile  materiale.  Ai 
încredere şi fii receptiv la sprijinul pe care ţi-l oferă şi 
care este mereu la dispoziţia ta.

80



✢ 317 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te felicită pentru deciziile şi 
acţiunile tale recente. Ei îţi cer să rămâi pozitiv, în timp 
ce mergi mai departe, pe calea ta nouă şi înfloritoare.

✢ 318 ✢
Te-ai  rugat  pentru  ajutor  în  privinţa  banilor,  iar 
maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns acestor 
rugăciuni. Tot ce e necesar din partea ta este o atitu-
dine pozitivă,  pe măsură ce  dai  ascultare îndrumării 
intuitive pe care Cerul ţi-o trimite.

✢ 319 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi oferă idei şi gânduri despre 
îndrumarea Divină din viaţa ta. Fii atent şi continuă să 
urmezi  aceste  idei,  deoarece  ele  sunt  răspunsuri  la 
rugăciunile ce privesc misiunea vieţii tale.

✢ 320 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi te învăluie cu 
iubire ce mângâie şi vindecă, ajutându-te să ai încre-
dere că totul e în ordine Divină şi perfectă.

✢ 321 ✢
Lasă orice îngrijorări în seama maeştrilor spirituali ele-
vaţi (cum ar fi sfinţii, Iisus, Buddha şi alţii), iar ei îţi 
vor înlocui temerile cu credinţa.
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✢ 322 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea maeştrilor spiri-
tuali elevaţi, care te îndeamnă să-ţi „menţii credinţa” şi, 
astfel, să cunoşti puterea magnetică şi magică a credinţei, 
care atrage spre tine tot binele pe care ţi-l doreşti.

✢ 323 ✢
Credinţa ta curată, aproape ca de copil, a atras sprijinul 
maeştrilor  spirituali  elevaţi,  influenţi  şi  iubitori,  care 
sunt alături de tine, chiar în această clipă. Ei sunt gata 
să te ajute în rugăciunile tale.

✢ 324 ✢
Ai alături de tine îngeri păzitori, arhangheli şi maeştri 
spirituali elevaţi generoşi. Fiind înconjurat de o iubire 
Divină atât  de puternică,  poţi  avea certitudinea unui 
rezultat pozitiv pentru această situaţie.

✢ 325 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere, au fost 
îndrumate de maeştrii spirituali elevaţi înţelepţi şi plini 
de  iubire.  Poţi  merge  pe  calea  schimbării  benefice, 
având certitudinea că faci ceea ce e bine.

✢ 326 ✢
Lasă în seama maeştrilor spirituali  elevaţi  orice frici 
sau îngrijorări cu privire la nevoile tale materiale, iar ei 
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îţi vor mări credinţa, pentru a-i ajuta să-ţi împlinească 
aceste nevoi.

✢ 327 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  te  aplaudă  pentru calea  pe 
care te afli. Cu cât ai mai multă încredere în autenti-
citatea călăuzirii tale intuitive de-a lungul acestei căi, 
cu atât mai bine se desfăşoară lucrurile.

✢ 328 ✢
Credinţa şi rugăciunile tale către maeştrii spirituali ele-
vaţi, te-au ajutat să te bucuri de o sporire a abundenţei 
(cum ar fi timp, bani şi alte aspecte din viaţa ta).

✢ 329 ✢
Ai încredere că maeştrii  spirituali  elevaţi  te  ajută  în 
menirea ta Divină, deoarece aşa este.

✢ 330 ✢
Tu şi viaţa ta sunteţi hrăniţi de iubirea lui Dumnezeu şi 
a maeştrilor spirituali elevaţi. Deschide-ţi inima ca să 
primeşti această iubire şi fii hrănit.

✢ 331 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi amintesc că viaţa lor a fost 
o  mărturie despre puterea gândirii constructive. Menţi-
ne-ţi cuvintele – rostite, scrise şi gândite – la un nivel 
constructiv,  ca  să  atragi  un  rezultat  mai  aproape  de 
dorinţele tale.
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✢ 332 ✢
Ai încredere că această situaţie este ameliorată şi ges-
tionată  de  către  maeştrii  spirituali  elevaţi,  care  ţi-au 
auzit rugăciunile şi le-au răspuns.

✢ 333 ✢
Eşti cu totul înconjurat, protejat, iubit şi îndrumat de 
maeştrii spirituali elevaţi generoşi.

✢ 334 ✢
Legătura spirituală pe care o ai cu îngerii, arhanghelii 
şi maeştrii spirituali elevaţi este clară şi foarte reală.

✢ 335 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  te  îndrumă  şi  te  susţin  în 
cursul câtorva schimbări benefice şi necesare.

✢ 336 ✢
Rugăciunile  de  ajutor  cu  privire  la  nevoile  tale 
materiale (cum ar fi achitarea facturilor, bani de mân-
care  şi  locuinţă  şi  altele)  au  fost  auzite  şi  au primit 
răspuns din partea maeştrilor spirituali elevaţi.
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✢ 337 ✢
Eşti  înconjurat  de  maeştri  spirituali  elevaţi  care  te 
asigură că-i auzi bine şi că le urmezi cât se poate de 
bine îndrumările.

✢ 338 ✢
Deschide-ţi braţele ca să primeşti toate darurile pe care 
ţi le trimit maeştrii spirituali elevaţi. Este bine pentru 
tine să primeşti!

✢ 339 ✢
Tu şi misiunea ta Divină sunteţi cu totul sprijiniţi de 
către maeştrii  spirituali elevaţi. Cere-le să te ajute în 
orice aspect privind cariera sau calea ta spirituală.

✢ 340 ✢
Toţi  cei  din Cer veghează  asupra ta  şi-ţi  răspund la 
rugăciuni.

✢ 341 ✢
În prezent te simţi mai bine, datorită ajutorului primit 
din partea îngerilor,  arhanghelilor şi maeştrilor spiri-
tuali elevaţi, care veghează asupra ta şi a celor iubiţi.
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✢ 342 ✢
Rugăciunile tale ţi-au mărit credinţa şi ţi-au dezvoltat 
legătura pe  care o  ai  cu îngerii  şi  maeştrii  spirituali 
elevaţi. Toţi aceşti factori te ajută în fiecare aspect din 
viaţa ta.

✢ 343 ✢
Devotamentul şi practicile tale spirituale au atras aju-
torul şi îndrumarea multor îngeri, arhangheli şi maeştri 
spirituali elevaţi loiali.

✢ 344 ✢
Îi iubeşti pe îngeri şi maeştri spirituali elevaţi şi eşti 
iubit de aceştia. Aveţi o legătură foarte strânsă.

✢ 345 ✢
Cerul te ajută să faci câteva schimbări constructive şi 
foarte necesare.

✢ 346 ✢
Rugăciunile cu privire la nevoile tale materiale au fost 
auzite şi au primit răspuns din partea îngerilor, arhan-
ghelilor şi maeştrilor spirituali elevaţi.
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✢ 347 ✢
Legătura  clară  pe  care  o  ai  cu  îngerii,  arhanghelii  şi 
maeştrii spirituali elevaţi, a făcut ca tu să primeşti şi să 
urmezi întocmai îndrumarea Divină. Felicitări şi mergi 
mai departe!

✢ 348 ✢
Îngerii şi maeştrii spirituali elevaţi te ajută să accesezi 
fluxul  universal  al  abundenţei.  Deschide-ţi  braţele  şi 
primeşte!

✢ 349 ✢
Tu şi menirea ta Divină sunteţi ajutaţi şi susţinuţi de 
către îngeri, arhangheli şi maeştri spirituali elevaţi.

✢ 350 ✢
Schimbările prin care treci sunt călăuzite în mod Divin 
şi vor aduce binecuvântări tuturor celor implicaţi.

✢ 351 ✢
Află  că  pe  măsură  ce-ţi  schimbi  viaţa  pentru  a  se 
potrivi cu viziunile tale cele mai înalte, eşti sprijinit în 
totalitate.
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✢ 352 ✢
Mergi  cu  credinţă  în  direcţia  visurilor  tale,  având 
încrederea că eşti îndrumat în mod Divin la fiecare pas 
pe care-l faci.

✢ 353 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi sunt în jurul tău, protejându-te 
şi  sprijinindu-te,  pe  măsură  ce-ţi  transformi  viaţa  în 
moduri mai benefice.

✢ 354 ✢
Cerul te ajută să-ţi schimbi viaţa în mai bine.

✢ 355 ✢
Schimbări importante şi pozitive sunt iminente în viaţa 
ta,  datorită  rugăciunilor  tale  şi  ajutorului  venit  din 
partea maeştrilor spirituali elevaţi plini de iubire.

✢ 356 ✢
Întrucât  îţi  urmezi călăuzirea Divină,  viaţa ta devine 
mai uşor de gestionat. Tot ce-a fost mai rău a trecut.

✢ 357 ✢
Bravo! Ţi-ai ascultat intuiţia, iar acum te afli pe calea 
potrivită – schimbându-ţi viaţa în moduri minunate.
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✢ 358 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi oferă îndrumări importan-
te ca să faci schimbări benefice în cariera şi viaţa ta 
financiară.  Ascultă-ţi  şi  urmează-ţi  intuiţia  în  aceste 
aspecte ale vieţii, ca să culegi aceste recompense.

✢ 359 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere repre-
zintă  răspunsuri  la  rugăciunile  pentru  menirea  ta 
Divină.  Îndrumarea  maeştrilor  spirituali  elevaţi  este 
justă şi demnă de încredere.

✢ 360 ✢
Cerul te ajută să-ţi asiguri nevoile materiale şi are grijă 
de tine.  Lasă în seama lui Dumnezeu şi a maeştrilor 
spirituali elevaţi orice griji sau preocupări.

✢ 361 ✢
Rugăciunile tale pentru achitarea facturilor şi alte griji 
materiale  au fost  auzite  şi  au primit  răspuns.  Trans-
formă toate grijile în rugăciuni pentru ajutor.

✢ 362 ✢
Ai încredere că eşti sprijinit de maeştri spirituali ele-
vaţi puternici şi plini de iubire. Ei te ajută să ai grijă de 
tine şi de familia ta.
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✢ 363 ✢
Răspunsurile  la  rugăciunile  tale  se  materializează  în 
plan fizic!

✢ 364 ✢
Eşti  înconjurat  de îngeri,  arhangheli  şi  maeştri  spiri-
tuali elevaţi care te sprijină, pe tine şi familia ta.

✢ 365 ✢
Ascultă-ţi  şi  urmează-ţi  intuiţia,  căci  te  îndrumă  cu 
exactitate să faci schimbări pozitive în viaţă, amelio-
rându-ţi sănătatea, situaţia financiară sau alte domenii 
importante din viaţă.

✢ 366 ✢
Spiritualizează-ţi  mentalitatea,  astfel  încât  să  te  con-
centrezi pe iubire. Cu cât eşti mai plin de iubire faţă de 
tine însuţi şi de ceilalţi, cu atât lucrurile din viaţa ta se 
desfăşoară mai bine.

✢ 367 ✢
Te afli pe calea cea bună, urmându-ţi intuiţia, care-ţi 
oferă informaţii ce vor răspunde rugăciunilor tale.
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✢ 368 ✢
Continuă să te rogi, să meditezi şi să urmezi călăuzirea 
Cerului, căci te ajută să-ţi ameliorezi situaţia financiară 
şi alte aspecte ale vieţii.

✢ 369 ✢
Rugăciunile tale pentru a fi pe deplin sprijinit pe calea 
ta spirituală au fost auzite şi au primit răspuns, iar tu îţi 
împlineşti menirea Divină.

✢ 370 ✢
Lucrezi în parteneriat perfect cu Dumnezeu şi maeştrii 
spirituali elevaţi. Continuă să-ţi asculţi şi să-ţi urmezi 
călăuzirea interioară, căci aceasta e cea mai bună cale 
pe care să mergi.

✢ 371 ✢
Legătura  ta  pioasă  cu  maeştrii  spirituali  elevaţi  te-a 
ajutat  să  auzi  şi  să  urmezi  cu  exactitate  călăuzirea 
Divină. Continuă!

✢ 372 ✢
Ai încredere că te afli pe calea cea bună, deoarece aşa 
este.
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✢ 373 ✢
Te îndrepţi în direcţia cea bună şi eşti însoţit de maeştri 
spirituali elevaţi puternici şi plini de iubire.

✢ 374 ✢
Cerul te aplaudă pentru schimbările şi acţiunile recente 
pe care le-ai întreprins! Mergi mai departe.

✢ 375 ✢
Felicitări pentru faptul că faci schimbări benefice, care 
sunt cu adevărat răspunsuri la rugăciunile tale.

✢ 376 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi oferă îndrumare demnă de 
încredere  cu  privire  la  modul  în  care  să-ţi  îmbună-
tăţeşti viaţa. Ia aminte la această înţelepciune, care-ţi 
este  transmisă  prin  sentimente,  gânduri,  idei  şi  alte 
mijloace intuitive.

✢ 377 ✢
Bravo! Te-ai consultat cu fiinţe cereşti şi-ţi urmezi cu 
fidelitate călăuzirea Divină.
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✢ 378 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi spun că te afli pe calea cea 
bună în privinţa sporirii abundenţei tale.

✢ 379 ✢
Continuă  să  te  rogi  şi  încearcă  să  auzi  îndrumarea 
referitoare la cariera ta, deoarece în prezent te afli pe 
drumul cel bun privind menirea ta Divină.

✢ 380 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi veghează asu-
pra ta şi te sprijină pe deplin şi în toate modurile.

✢ 381 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndeamnă să foloseşti cuvinte 
constructive pentru a descrie situaţia ta financiară, ori de 
câte ori vorbeşti, gândeşti sau scrii despre ea.

✢ 382 ✢
Menţine-ţi  credinţa  că  lucrurile  din  viaţa  ta  se 
ameliorează,  mai ales  din punct  de vedere financiar. 
Credinţa ta poate muta munţii din loc!
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✢ 383 ✢
Lasă în seama Cerului orice îngrijorări legate de bani 
şi alte nevoi pământeşti, întrucât eşti sprijinit şi îngrijit 
cu afecţiune.

✢ 384 ✢
Rugăciunile pentru situaţia ta financiară au fost auzite 
şi au primit răspuns din partea îngerilor şi maeştrilor 
spirituali elevaţi.

✢ 385 ✢
Schimbările  pe care le  faci  sau le  ai  în  vedere sunt 
modalităţi Divin inspirate de a-ţi mări veniturile.

✢ 386 ✢
Lasă  orice  griji  sau  preocupări  legate  de  finanţe  în 
seama maeştrilor spirituali elevaţi, întrucât ei sunt gata 
să te sprijine pe toate căile.

✢ 387 ✢
Pentru că te rogi, iar apoi asculţi răspunsurile Divine, 
te afli  pe calea cea bună, iar  fluxul abundenţei  Uni-
versului ţi-a devenit accesibil!
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✢ 388 ✢
Legătura  ta  pioasă  cu  maeştrii  spirituali  elevaţi  te-a 
ajutat să fii receptiv la fluxul abundenţei Universului, 
incluzând faptul de a avea suficienţi bani, timp, iubire, 
sănătate şi tot ce-ţi doreşti.

✢ 389 ✢
Eşti sprijinit în totalitate în privinţa finanţelor şi altor 
aspecte ale vieţii, în timp ce-ţi urmezi dorinţele inimii 
legate de alegerea carierei.

✢ 390 ✢
Lumina şi iubirea Divină ale lui Dumnezeu strălucesc 
asupra ta, sprijinindu-te şi îndrumându-te spre o cari-
eră plină de sens.

✢ 391 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  îţi  cer  să  menţii  gânduri 
constructive despre cariera şi menirea ta Divină. Gân-
durile pe care le ai îţi determină rezultatele.

✢ 392 ✢
Ai încredere că eşti pregătit  şi calificat ca să lucrezi 
pentru menirea ta Divină … acum.
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✢ 393 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  au  auzit  şi  au  răspuns  la 
rugăciunile  tale  de  a  crea  mai  multă  semnificaţie  în 
cariera şi în viaţa ta. Urmează-ţi călăuzirea interioară 
ca să-ţi descoperi adevărul.

✢ 394 ✢
Tu şi menirea ta Divină sunteţi sprijiniţi în totalitate de 
către îngeri, arhangheli şi maeştri spirituali elevaţi.

✢ 395 ✢
Călăuzirea ta interioară te îndrumă cu exactitate să faci 
schimbări importante în viaţa ta, care te vor aduce pe 
calea misiunii tale Divine.

✢ 396 ✢
Lasă  orice  îngrijorări  sau  preocupări  privind  sensul 
vieţii  tale  în  seama maeştrilor  spirituali  elevaţi,  care 
aud şi răspund la rugăciunile tale.

✢ 397 ✢
Eşti pe calea cea bună spre menirea ta Divină.
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✢ 398 ✢
Ţi se poartă de grijă în toate modurile, atâta timp cât îţi 
investeşti timpul şi energia în misiunea ta Divină.

✢ 399 ✢
Menirea  ta  Divină  este  necesară  chiar  acum,  iar 
maeştrii spirituali elevaţi te îndeamnă să începi să lu-
crezi neîntârziat pentru misiunea ta. Cere-le maeştrilor 
spirituali elevaţi orice fel de informaţii, curaj sau spri-
jin de care ai putea avea nevoie pentru menirea ta.

✢ 400 ✢
Dumnezeu şi îngerii te învăluie cu iubire, beatitudine 
şi protecţie.

✢ 401 ✢
Acesta  este  un  mesaj  din  partea  lui  Dumnezeu  şi  a 
îngerilor,  care-ţi  amintesc  să  rămâi  optimist  şi  să  te 
concentrezi doar pe dorinţele, şi nu pe temerile tale.

✢402 ✢
Dumnezeu şi îngerii te ajută să-ţi măreşti credinţa, care 
este ingredientul magic din procesul de materializare 
Divină.
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✢ 403 ✢
Dumnezeu,  îngerii  şi  maeştrii  spirituali  elevaţi  s-au 
reunit  cu  toţii  în  jurul  tău,  oferindu-ţi  şi  mai  multă 
iubire  şi  sprijin,  chiar  acum.  Cere-le  să  te  ajute  în 
situaţia prezentă şi urmează orice îndrumare pe care o 
primeşti, întrucât este un răspuns la rugăciunile tale.

✢ 404 ✢
I-ai  aşezat  pe  Dumnezeu  şi  pe  îngeri  în  centrul 
conştiinţei tale, iar acest lucru ţi-a adus pace şi toate 
celelalte  lucruri  pe  care  ţi  le-ai  putut  dori.  Cere-le 
ajutorul în tot ceea ce-ţi doreşti.

✢ 405 ✢
Dumnezeu şi îngerii te ajută să-ţi schimbi viaţa în mai 
bine.

✢ 406 ✢
Rugăciunile  tale  pentru  ajutor  privind  nevoile 
pământeşti  (cum  ar  fi  hrana,  bani  pentru  achitarea 
facturilor,  casă  şi  altele)  au  fost  auzite  şi  au  primit 
răspuns. Lasă orice griji în seama lui Dumnezeu şi a 
îngerilor.

✢ 407 ✢
Cerul  îţi  dă  un semn important  că  te  îndrepţi  într-o 
direcţie benefică. Mergi mai departe!
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✢ 408 ✢
Dumnezeu şi îngerii te ajută şi-ţi răspund la rugăciunile 
privind finanţele tale. Deschide-ţi braţele ca să primeşti 
ajutorul  lor,  care  ar  putea  veni  sub  forma  intuiţiilor, 
ideilor sau oamenilor care se oferă să te ajute.

✢ 409 ✢
Eşti  sprijinit  şi  îndrumat în  mod Divin cu privire  la 
ameliorarea  carierei  tale,  astfel  ca  ea  să  fie  semni-
ficativă la nivel spiritual şi emoţional.

✢ 410 ✢
Afirmaţiile şi exerciţiile de vizualizare pe care le-ai făcut 
te  ajută  să  cocreezi  răspunsurile  la  rugăciunile  tale. 
Continuă să fii încrezător, pentru că acest lucru are efect!

✢ 411 ✢
Îngerii  sunt  cu  tine,  gata  să-ţi  ofere  informaţii  şi 
îndrumare. Tot ce ai de făcut este să ceri.

✢ 412 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea îngerilor, care 
spun că rugăciunile tale au fost auzite. Pentru ca aceste 
rugăciuni să primească răspuns, va trebui să-ţi menţii o 
atitudine constructivă. Cere-le îngerilor să te ajute în 
această privinţă.
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✢ 413 ✢
Nu ai de ce să-ţi fie frică, întrucât eşti sprijinit şi înconjurat 
cu iubire de îngeri, arhangheli şi maeştri spirituali elevaţi.

✢ 414 ✢
Îngerii  îţi  trimit  idei  Divin inspirate.  Ai încredere în 
autenticitatea lor şi  urmează ideile care-ţi  stimulează 
pasiunile.

✢ 415 ✢
Îngerii te ajută să faci schimbări constructive în viaţa 
ta şi-ţi cer să te relaxezi şi să ai încredere în proces.

✢ 416 ✢
Rugăciunile  tale  pentru  ameliorarea  circumstanţelor 
din  viaţa  ta  au  fost  auzite  şi  au  primit  răspuns  din 
partea îngerilor. Rămâi optimist, pentru ca aceste re-
zultate pozitive să se materializeze mai rapid.

✢ 417 ✢
Îngerii doresc ca tu să ştii că toate afirmaţiile pozitive, 
exerciţiile  de  vizualizare  şi  rugăciunile  pe  care  le-ai 
făcut,  te-au  adus  pe  calea  cea  rapidă  în  realizarea 
visurilor tale!
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✢ 418 ✢
Ţine-o tot aşa, întrucât atitudinea pozitivă şi legătura ta 
cu îngerii ţi-au deschis calea spre abundenţă financiară.

✢ 419 ✢
Lucrezi  împreună cu îngerii  tăi  la împlinirea menirii 
tale Divine. Rămâi în contact şi comunicare pioasă cu 
îngerii, şi astfel vei şti mereu care e cel mai bun pas pe 
care să-l faci mai departe.

✢ 420 ✢
Rugăciunile,  credinţa şi  inima ta deschisă au creat  o 
legătură clară între tine şi Divinitate. Eşti ajutat într-un 
mod  iubitor  de  către  Dumnezeu  şi  îngeri,  chiar  în 
această clipă.

✢ 421 ✢
Îngerii  spun:  „Menţine  o viziune  fermă şi  constantă 
despre ceea ce-ţi doreşti. Lasă în seama noastră orice 
temeri, preocupări sau griji. Gândurile constructive şi 
credinţa pe care le  ai  creează rezultate  favorabile  în 
această situaţie.”

✢ 422 ✢
Acesta  este  un  mesaj  profund  din  partea  îngerilor, 
care-ţi cer să ai încredere, să crezi şi să ai credinţă că 
rugăciunile tale primesc răspuns, deoarece aşa este.
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✢ 423 ✢
Ai încredere că Cerul te sprijină şi te ajută, chiar acum.

✢ 424 ✢
Îngerii te ajută să-ţi măreşti credinţa, deoarece ei ştiu 
că  o  atitudine  constructivă  va  îmbunătăţi  rezultatul 
acestei situaţii.

✢ 425 ✢
Îţi  auzi  bine  îngerii,  întrucât  ai  în  vedere  să  faci  o 
schimbare benefică în viaţa ta. Cere-le să te ajute să 
înaintezi cu planurile tale.

✢ 426 ✢
Rugăciunea şi  intenţiile constructive vor contribui  la 
materializarea nevoilor tale materiale, în timp ce îngri-
jorarea doar va amplifica problemele. Cere-le îngerilor 
să-ţi întărească credinţa.

✢ 427 ✢
Îngerii te felicită pentru faptul că-ţi „menţii credinţa”, 
întrucât te afli pe calea cea bună.
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✢ 428 ✢
Credinţa  şi  legătura ta  cu îngerii  ţi-au deschis  calea 
spre siguranţa financiară.

✢ 429 ✢
Îngerii lucrează cu sârguinţă în culise ca să te sprijine, 
pe tine şi menirea ta în viaţă. Calea îţi este deschisă; 
păşeşte pe ea cu încredere.

✢ 430 ✢
Rugăciunile tale au fost auzite şi au primit răspuns din 
partea tuturor fiinţelor spirituale din Cer, care lucrează 
în favoarea ta, chiar în această clipă.

✢ 431 ✢
Cu cât gândurile tale sunt mai constructive, cu atât mai 
uşor poţi auzi îndrumarea plină de iubire şi încurajare 
din partea îngerilor şi maeştrilor spirituali elevaţi.

✢432 ✢
Ai încredere că auzi cu fidelitate îndrumarea Divină şi 
demnă de încredere din partea îngerilor şi maeştrilor 
spirituali  elevaţi.  Această  îndrumare  poate  veni  sub 
forma sentimentelor, ideilor, viziunilor sau semnelor.
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✢ 433 ✢
Eşti  cu totul  înconjurat,  iubit  şi  sprijinit  de îngeri  şi 
multe fiinţe Divine prea-iubite.

✢ 434 ✢
Lasă orice griji  sau preocupări  în seama îngerilor  şi 
maeştrilor spirituali elevaţi, care te îmbrăţişează, chiar 
în acest moment, cu iubire vindecătoare.

✢ 435 ✢
Felicitări  pentru  faptul  că  dai  ascultare  înţelepciunii 
tale  lăuntrice  şi  că  faci  schimbări  benefice  în  viaţă. 
Alegerile tale sănătoase constituie răspunsuri la rugă-
ciunile tale.

✢ 436 ✢
Îngerii şi maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns 
la rugăciunile tale, iar nevoile tale materiale sunt asigurate.

✢ 437 ✢
Îţi  urmezi  cu  fidelitate  îndrumarea  Divină  şi,  drept 
urmare, eşti pe calea cea bună.

✢ 438 ✢
Îngerii şi maeştrii spirituali elevaţi spun că te ajută să-ţi 
asiguri nevoile materiale.
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✢ 439 ✢
Poartă conversaţii cu ghizii şi îngerii tăi despre meni-
rea ta Divină şi urmează-le neîntârziat călăuzirea.

✢ 440 ✢
Dumnezeu şi îngerii te iubesc foarte mult şi te ajută să 
treci prin această situaţie.

✢ 441 ✢
Îngerii şi arhanghelii spun că gândurile tale se mate-
rializează rapid în planul fizic, astfel încât ai grijă să te 
gândeşti doar la ceea ce-ţi doreşti. Cere-le îngerilor să 
te ajute să rămâi optimist.

✢ 442 ✢
Îngerii şi arhanghelii te îndeamnă să rămâi încrezător, 
căci optimismul tău îi ajută să-ţi răspundă la rugăciuni.

✢ 443 ✢
Eşti în totalitate protejat şi iubit de maeştrii spirituali 
elevaţi şi îngeri, care ţi-au auzit rugăciunile şi răspund 
la cererea ta de ajutor.
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✢ 444 ✢
Există îngeri – ei se află pretutindeni în jurul tău! Eşti 
pe  deplin  iubit,  sprijinit  şi  îndrumat  de  multe  fiinţe 
Cereşti şi nu ai de ce să te temi.

✢ 445 ✢
Îngerii te sprijină în totalitate în schimbările pe care le 
faci  în  prezent  sau  pe  care  le  ai  în  vedere.  Mergi 
înainte cu planurile tale.

✢ 446 ✢
Îngerii  te ajută în privinţa nevoilor tale  materiale  de 
hrană, adăpost, finanţe şi altele.

✢ 447 ✢
Îngerii  te  felicită  şi  te  încurajează,  deoarece  eşti  pe 
calea  cea  bună  în  ce  priveşte  împlinirea  deplină  a 
tuturor visurilor tale!

✢ 448 ✢
Îngerii  şi  arhanghelii  te  ajută  în  privinţa  finanţelor, 
astfel că ai grijă să observi şi să urmezi orice gânduri 
intuitive  care  te  inspiră  să  iei  măsuri  constructive, 
întrucât  aceasta este o cale prin care îngerii te ajută. 
Aşteaptă-te la ameliorări ale situaţiei financiare,  căci 
urmează să apară.
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✢ 449 ✢
Îngerii şi marii arhangheli vin în sprijinul misiunii şi 
lucrării  tale spirituale.  Mergi  înainte cu încredere,  în 
direcţia visurilor legate de cariera ta.

✢ 450 ✢
Dumnezeu  şi  îngerii  te  sprijină  să  treci  prin  schim-
bările  din  viaţă.  Lasă  în  seama lor  orice  temeri  sau 
griji.

✢ 451 ✢
Îngerii spun că schimbările pe care le faci sunt bune, 
iar tot ceea ce e necesar din partea ta este o atitudine 
constructivă.

✢ 452 ✢
Îngerii îţi măresc credinţa şi încrederea privind schim-
bările pe care le faci sau le ai în vedere.

✢ 453 ✢
Mergi mai departe şi  fă  schimbările pe care le ai  în 
vedere,  căci  eşti  în  totalitate  protejat  şi  sprijinit  de 
îngeri şi maeştri spirituali elevaţi.
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✢ 454 ✢
Schimbările pe care le ai în vedere ţi-au fost sugerate 
de îngerii tăi păzitori şi arhangheli. Îţi răspunzi real-
mente la rugăciuni, întrucât iei aceste măsuri necesare 
pentru a face schimbări benefice.

✢ 455 ✢
Te rog să nu te îngrijorezi pentru schimbările impor-
tante  şi  subite  ce  se  produc  chiar  acum în  viaţa  ta, 
întrucât  au  fost  impulsionate  de  îngeri,  care  ţi-au 
răspuns la rugăciuni. Îngerii te sprijină, pe măsură ce-ţi 
schimbi viaţa în moduri binecuvântate.

✢ 456 ✢
Lasă  în  seama  îngerilor  orice  griji  sau  preocupări 
despre schimbările pe care le faci la ora actuală sau pe 
care le ai în vedere. Aceste schimbări aduc mari bine-
cuvântări în viaţa ta.

✢ 457 ✢
Eşti pe drumul cel bun în privinţa schimbărilor pe care 
le faci în viaţa ta, iar îngerii sunt cu tine la fiecare pas.

✢ 458 ✢
Ai încredere în schimbările pe care ai fost îndrumat să 
le faci, întrucât acţiunile tale constructive din prezent 
sunt investiţii în viitorul tău.
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✢ 459 ✢
Îngerii te-au îndrumat să faci schimbări constructive în 
viaţa ta, care te vor îndrepta pe calea menirii tale Divine.

✢ 460 ✢
Dumnezeu şi  îngerii  au grijă de nevoile tale pămân-
teşti.  Păstrează-ţi inima şi  mintea centrate pe iubirea 
spirituală şi lasă ca Cerul să se ocupe de restul.

✢ 461 ✢
Împreună cu îngerii, co-creezi răspunsurile la rugăciu-
nile  tale.  Rolul  tău  este  să-ţi  menţii  gânduri  cât  de 
constructive cu putinţă. Cere-le îngerilor să te ajute şi 
în această privinţă.

✢ 462 ✢
Îngerii îţi cer să-ţi „menţii credinţa” că rugăciunile tale 
primesc  răspuns.  Îngerii  lucrează  în  culise  ca  să  te 
ajute, după cum vei vedea în curând.

✢ 463✢
Cu ajutorul rugăciunilor tale, ai atras un ajutor substan-
ţial!  Îi ai pe maeştrii spirituali elevaţi, pe îngerii păzitori
şi  pe  arhangheli,  care  lucrează  pentru  a-ţi  răspunde  la 
rugăciuni.
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✢ 464 ✢
Îngerii  te înconjoară cu protecţia,  iubirea şi  sprijinul 
lor Divin, în toate modurile.

✢ 465 ✢
Urmează-ţi călăuzirea intuitivă pe care ai primit-o cu 
privire la realizarea schimbărilor benefice din viaţa ta. 
Aceste  schimbări  îţi  vor  aduce  răspunsurile  la  rugă-
ciuni, pe care le-ai cerut.

✢ 466 ✢
Lasă  în  seama  îngerilor  orice  preocupări  pământeşti 
(cum ar fi finanţele, cariera, relaţiile, căminul şi altele). 
Transformă orice grijă într-o rugăciune de ajutor şi, în 
curând, vei vedea şi vei simţi lumina din viaţa ta.

✢ 467 ✢
Îngerii spun că eşti pe drumul cel bun şi culegi roadele 
în moduri spirituale şi materiale. Mergi mai departe.

✢ 468 ✢
Rugăciunile tale pentru ajutor în privinţa finanţelor au 
fost  auzite  şi  au  primit  răspuns  din partea  îngerilor, 
care-ţi cer să le încredinţezi orice griji sau preocupări. 
Totul e bine.
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✢ 469 ✢
Îngerii te ajută să-ţi achiţi facturile, să ai hrană şi adă-
post, în timp ce te concentrezi pe menirea ta Divină.

✢ 470 ✢
Devotamentul şi practicile tale spirituale te-au condus 
pe o cale foarte benefică. Eşti exact unde trebuie să fii, 
chiar acum.

✢ 471 ✢
Cu cât foloseşti mai mult cuvinte constructive în gân-
duri, în vorbire şi în scris, cu atât te vei simţi mai bine.

✢ 472 ✢
Îngerii  îţi  cer  să  ai  încredere  că  totul  este  în  ordine 
Divină şi perfectă, deoarece aşa este.

✢ 473 ✢
Tu şi  cei  iubiţi  sunteţi  în grija  îngerilor iubitori  şi  a 
maeştrilor  spirituali  elevaţi,  care  vă  sprijină  în  tota-
litate şi în toate modurile. Lasă în seama lor orice griji 
sau preocupări.
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✢ 474 ✢
Îngerii te aplaudă pentru faptul că ai făcut schimbări 
bune pentru tine şi te încurajează să mergi mai departe 
pe calea ta înfloritoare.

✢ 475 ✢
Schimbările  pe  care  le  faci  sau  le  ai  în  vedere  îţi 
călăuzesc viaţa într-o direcţie foarte benefică. Îngerii 
veghează asupra acestor schimbări, ca să se asigure că 
ele sunt blânde şi vindecătoare.

✢ 476 ✢
Îngerii doresc să ştii că ţi-au auzit şi ţi-au răspuns la 
rugăciunile  pentru  achitarea  facturilor  şi  alte  preo-
cupări. Totul e bine.

✢ 477 ✢
Ai ascultat cu fidelitate de îngerii tăi şi, pentru că ţi-ai 
urmat călăuzirea Divină, întreprinzi acţiuni în vederea 
împlinirii visurilor inimii tale.

✢ 478 ✢
Îngerii  spun  că  eşti  pe  calea  cea  bună  cu  privire  la 
ameliorarea situaţiei tale financiare.
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✢ 479 ✢
Gândurile, ideile şi acţiunile legate de cariera şi menirea 
vieţii tale sunt inspirate în mod Divin de către îngeri.

✢ 480 ✢
Deschide-ţi braţele ca să primeşti abundenţa binelui pe 
care Cerul ţi-o oferă. Observă darurile care se îndreap-
tă spre tine pe parcursul zilei.

✢ 481 ✢
Îngerii  te  ajută  să  rămâi  optimist  şi  constructiv  cu 
privire la situaţia ta financiară şi, drept urmare, în viaţa 
ta soseşte abundenţa.

✢ 482 ✢
Ai încredere că îngerii  te  sprijină în  toate  modurile, 
deoarece aşa este.

✢ 483 ✢
Rugăciunile tale pentru ajutor financiar au fost auzite 
şi au primit răspuns din partea îngerilor, arhanghelilor 
şi maeştrilor spirituali elevaţi.
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✢ 484 ✢
Eşti  cu  totul  înconjurat  de  îngeri  iubitori  şi  mângâ-
ietori,  care  te  ajută  în  toate  aspectele  vieţii  tale, 
îndeosebi în carieră şi situaţia ta financiară.

✢ 485 ✢
Îngerii te ajută să-ţi  schimbi, să-ţi  ameliorezi şi să-ţi 
vindeci cariera şi situaţia financiară, astfel încât să fii 
aliniat cu binele tău cel mai înalt.

✢ 486 ✢
Îngerii te asigură că te ajută să-ţi achiţi facturile şi să-ţi 
împlineşti  toate  nevoile  materiale  pentru  tine  şi  cei 
iubiţi. Lasă în seama îngerilor orice griji sau preocu-
pări şi află că totul este bine.

✢ 487 ✢
Auzi şi urmezi cu fidelitate îndrumările îngerilor tăi cu 
privire  la  cariera  şi  situaţia  ta  financiară  şi,  drept 
urmare, te afli pe drumul cel bun spre împlinirea visu-
rilor tale.

✢ 488 ✢
Îngerii  te ajută să materializezi  abundenţa şi  răspun-
surile la rugăciunile tale.
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✢ 489 ✢
Ai  încredere  că  îngerii  te  sprijină  pe  măsură  ce  te 
concentrezi  pe o carieră fundamentată  spiritual  şi  pe 
menirea ta în viaţă.

✢ 490 ✢
Cariera  şi  menirea  ta  sunt  vegheate  şi  susţinute  de 
către Dumnezeu şi îngeri.

✢ 491 ✢
Cu cât eşti mai optimist în privinţa carierei tale, cu atât 
mai bine se desfăşoară totul.

✢ 492 ✢
Ai încredere că îngerii te ajută să-ţi găseşti o carieră 
plină de semnificaţie.

✢ 493 ✢
Rugăciunile pentru menirea Divină şi cariera ta au fost 
auzite şi au primit răspuns din partea îngerilor, arhan-
ghelilor şi maeştrilor spirituali elevaţi.

✢ 494 ✢
Îngerii tăi merg alături de tine, călăuzindu-te la fiecare 
pas din cariera şi menirea ta Divină.
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✢ 495 ✢
Îngerii te susţin în totalitate pe măsură ce-ţi  schimbi 
viaţa,  astfel  încât  să  te  poţi  concentra  cu  totul  pe 
pasiunile tale spirituale ca fiind cariera ta.

✢ 496 ✢
Îngerii te asigură că toate facturile tale vor fi achitate 
iar nevoile tale vor fi onorate, pe măsură ce te concen-
trezi  pe  opţiunile  privind  o  carieră  care  să-ţi  aducă 
satisfacţii spirituale.

✢ 497 ✢
Îngerii  spun  că  faci  lucrul  potrivit,  concentrându-te 
asupra menirii tale Divine, chiar în această clipă.

✢ 498 ✢
Tu şi cariera ta orientată spiritual sunteţi sprijiniţi  în 
toate modurile de către îngeri.

✢ 499 ✢
Îngerii te îndeamnă să-ţi dedici în totalitate timpul şi 
energia carierei  tale orientată spiritual  şi menirii  tale 
Divine.
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✢ 500 ✢
Devotamentul tău spiritual şi renăscut te-a conectat la 
înţelepciunea  infinită  a  lui  Dumnezeu.  Ia  aminte  la 
călăuzirea lui Dumnezeu, ca să faci schimbări benefice 
în viaţa ta.

✢ 501 ✢
Pe măsură ce faci schimbări, este important să-ţi menţii 
gândurile concentrate asupra înţelepciunii Divine, care 
are grijă de orice detaliu. Rămâi optimist şi în legătură 
pioasă cu Dumnezeu.

✢ 502 ✢
Ai încredere că schimbările pe care le faci sau urmează 
să le faci sunt Divin îndrumate de iubirea şi înţelep-
ciunea infinită a lui Dumnezeu.

✢ 503 ✢
Cerul  te  ajută să-ţi  schimbi şi  să-ţi  ameliorezi  viaţa. 
Ideile  tale  sunt  inspirate  de  Dumnezeu  şi  maeştrii 
spirituali elevaţi, care veghează asupra ta şi te prote-
jează, pe tine şi pe cei iubiţi.

✢ 504 ✢
Fii conştient de sentimentele sau gândurile pe care le 
ai  cu  privire  la  realizarea  schimbărilor  pozitive  din 
viaţa ta şi urmează-le.
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✢ 505 ✢
Acum, că l-ai aşezat pe Dumnezeu şi spiritualitatea în 
centrul vieţii tale, totul se va schimba pentru tine. Ai 
încredere şi află că aceste schimbări reprezintă răspun-
suri la rugăciunile tale şi că Dumnezeu te apără şi te 
sprijină.

✢ 506 ✢
Dumnezeu  are  grijă  de  toate  nevoile  tale  materiale, 
inclusiv de ameliorarea vieţii  tale de familie  şi  celei 
profesionale.

✢ 507 ✢
Dumnezeu spune că eşti pe drumul cel bun în privinţa 
schimbărilor pe care le faci sau le ai în vedere. Mergi 
mai departe cu planurile tale.

✢ 508 ✢
Rugăciunile şi schimbările din viaţa ta au dus la spori-
rea fluxului tău financiar.

✢ 509 ✢
Schimbările prin care treci te pregătesc pentru împli-
nirea misiunii tale Divine.
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✢ 510 ✢
Felicitări!  Noile  tale  practici  spirituale  au  dus  la 
elevarea  gândurilor  şi  frecvenţelor  tale  spirituale. 
Rămâi optimist, întrucât gândurile tale creează schim-
bări benefice în viaţa ta.

✢ 511 ✢
Înlocuieşte obiceiurile vechi ale gândirii negativiste cu 
o abordare nouă şi mai constructivă.

✢ 512 ✢
Continuă să lucrezi  la întărirea credinţei  şi  atitudinii 
tale pozitive, întrucât au un efect real şi benefic asupra 
vieţii tale.

✢ 513 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi şi afirmaţiile tale pozitive îţi 
transformă viaţa în moduri minunate.

✢ 514 ✢
Lasă în seama îngerilor orice întrebări sau preocupări 
legate de transformarea vieţii tale, iar ei te vor ajuta să 
te  simţi  mai  senin  şi  încrezător  cu  privire  la  paşii 
următori.
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✢ 515 ✢
Ai  adoptat  un  mod  nou  şi  mult  mai  constructiv  de 
abordare a vieţii. Acest lucru înseamnă că relaţiile şi alte 
aspecte din viaţa ta se vor schimba … toate în mai bine.

✢ 516 ✢
Schimbările  pe care le  faci,  combinate cu modul  de 
abordare şi atitudinea ta pozitivă, te ajută să te bucuri 
tot mai mult de fiecare zi. 

✢ 517 ✢
Mergi mai departe cu atitudinea ta pozitivă şi renăs-
cută şi cu afirmaţiile pe care le faci, căci ele aduc o 
schimbare benefică în viaţa ta.

✢ 518 ✢
Gândurile  tale  mai  spiritualizate  şi  mai  optimiste  cu 
privire la bani ţi-au deschis fluxul abundenţei.

✢ 519 ✢
Menţine gânduri constructive despre cariera ta. Evită 
să  te  îngrijorezi  sau  să  te  plângi  de  muncă,  căci 
gândurile  tale  îţi  guvernează  călătoria  menirii  tale 
Divine.
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✢ 520 ✢
Ai încredere că Cerul  te  ajută  să-ţi  schimbi  viaţa  în 
moduri benefice.

✢ 521 ✢
Pe măsură ce abordezi oportunităţi şi relaţii noi, este 
deosebit de important să rămâi optimist şi să foloseşti 
doar cuvinte constructive în gânduri, în vorbire şi în 
scris.

✢ 522 ✢
Cu ajutorul credinţei poţi face orice! Crede cu adevărat 
că  rugăciunile  pentru  ameliorarea  vieţii  tale  au  fost 
auzite şi au primit răspuns.

✢ 523 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă să renunţi la ceea 
ce e vechi şi să accepţi ceea ce este nou.

✢ 524 ✢
Îngerii  şi  arhanghelii  veghează  asupra  noilor  tale 
proiecte şi  te ajută să-ţi  transpui ideile şi  visurile  în 
realitate.
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✢ 525 ✢
Ai încredere că schimbările importante prin care treci 
sunt  spre  binele  tău  şi  că  lucrurile  se  vor  linişti  în 
curând.

✢ 526 ✢
Ai credinţa că noile tale metode şi moduri de abordare 
îţi  ameliorează  viaţa,  inclusiv  situaţia  financiară, 
sănătatea şi relaţiile tale.

✢ 527 ✢
Află că decizia de a face schimbări constructive este o 
idee potrivită. Mergi înainte şi cu încredere în aceste 
decizii.

✢ 528 ✢
Ai  încredere  că  aceste  idei  noi  vor  avea  succes  din 
punct de vedere financiar, deoarece aşa este.

✢ 529 ✢
Urmează-ţi călăuzirea interioară cu privire la crearea 
unei  cariere semnificative din punct  de vedere spiri-
tual, care este menirea ta Divină.
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✢ 530 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi te sfătuiesc să 
faci  alegeri  benefice  de  viaţă  şi  să  ai  grijă  de  tine 
însuţi.

✢ 531 ✢
Rămâi optimist cu privire la schimbările pe care le faci 
sau  te  gândeşti  să  le  faci,  deoarece  ideea  de  a  face 
aceste schimbări este inspirată Divin.

✢ 532 ✢
Ai  încredere  că  maeştrii  spirituali  elevaţi  îţi  insuflă 
curajul şi motivarea de a-ţi ameliora viaţa.

✢ 533 ✢
Rugăciunile tale pentru călăuzire privind modul în care 
să-ţi schimbi viaţa au fost auzite şi au primit răspuns 
de la mulţi maeştri spirituali elevaţi, care te iubesc şi te 
protejează.

✢ 534 ✢
Eşti  pe deplin  sprijinit  de îngeri  şi  maeştri  spirituali 
elevaţi, în timp ce treci  prin câteva experienţe cons-
tructive, care-ţi transformă viaţa.
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✢ 535 ✢
Concentrează-ţi întreaga atenţie asupra rugăciunilor şi 
spiritualităţii, pe măsură ce te avânţi în noi domenii din 
viaţa ta.

✢ 536 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi spun că schimbarea priorită-
ţilor tale te ajută să-ţi diminuezi stresul de zi cu zi.

✢ 537 ✢
Schimbările pe care le faci sunt inspirate de Divin şi 
sunt o idee bună.

✢ 538 ✢
Situaţia ta financiară se ameliorează datorită legăturii 
pioase  pe  care  o  ai  cu  maeştrii  spirituali  elevaţi  şi 
deoarece le urmezi îndrumările demne de încredere.

✢ 539 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi spun că viaţa ta se schimbă 
în mai bine, îndeosebi în privinţa menirii tale Divine şi 
a carierei orientată spiritual.
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✢ 540 ✢
Dumnezeu şi îngerii îţi trimit acum mesaje importante 
ca să faci schimbări benefice în viaţa ta.

✢ 541 ✢
Îngerii îţi cer să menţii gânduri constructive cu privire 
la ameliorarea vieţii tale, întrucât gândurile tale influ-
enţează rezultatul final.

✢ 542 ✢
Ai încredere că îngerii veghează asupra ta în timp ce-ţi 
transformi viaţa în mai bine.

✢ 543 ✢
Îngeri, arhangheli şi maeştri spirituali elevaţi plini de 
iubire şi putere îţi răspund la rugăciuni, iar viaţa ta se 
ameliorează pe zi ce trece.

✢ 544 ✢
Eşti înconjurat de îngeri iubitori şi mângâietori, care te 
ajută să-ţi transformi viaţa în moduri minunate.
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✢ 545 ✢
Menţine  o  legătură  pioasă  cu  îngerii,  în  timp  ce  te 
avânţi în noi domenii din viaţă. Lasă în seama lor orice 
frici sau îngrijorări.

✢ 546 ✢
Îngerii te ajută să-ţi ameliorezi viaţa de familie şi cea 
profesională.

✢ 547 ✢
Felicitări  pentru  faptul  că  vorbeşti  cu  îngerii  tăi,  iei 
aminte la îndrumarea lor şi ajungi pe calea cea bună.

✢ 548 ✢
Îngerii spun că schimbările pe care le faci îţi vor aduce 
o siguranţă financiară mai mare.

✢ 549 ✢
Vorbeşte mereu cu îngerii  despre menirea ta Divină, 
întrucât te vor ajuta să-ţi organizezi viaţa, astfel încât 
munca ta să fie centrată pe latura spirituală.

✢ 550 ✢
Dumnezeu veghează asupra ta, pe măsură ce treci prin 
schimbări majore în viaţa ta.
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✢ 551 ✢
Menţine-ţi  o  atitudine  pozitivă  cu  privire  la  amelio-
rarea vieţii tale, deoarece cuvintele pe care le foloseşti 
atunci când gândeşti, vorbeşti sau scrii te pot ajuta sau 
obstrucţiona.

✢ 552 ✢
Ai încredere că viaţa ta se ameliorează, deoarece aşa este.

✢ 553 ✢
A venit momentul să faci schimbări benefice în viaţa 
ta, iar maeştrii spirituali elevaţi te sprijină ca să treci 
cu bine prin aceste schimbări.

✢ 554 ✢
Îngerii te asigură că schimbările prin care treci îţi aduc 
binecuvântări. Lasă ca ceea ce e vechi să plece şi în-
tâmpină cu bucurie ceea ce e nou.

✢ 555 ✢
Schimbări majore reverberează în întreaga ta viaţă! Ca 
să menţii aceste schimbări la un nivel cât mai elevat cu 
putinţă,  ai  grijă  să-ţi  menţii  gânduri  constructive  şi 
rămâi centrat în rugăciune şi afirmaţii.
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✢ 556 ✢
Valorifică-ţi ideile şi oportunităţile noi, întrucât ele îţi 
vor face viaţa mai uşoară şi te vor elibera de stres.

✢ 557 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere sunt cu 
totul potrivite în acest moment.

✢ 558 ✢
Prin  activităţile  tale  recente  investeşti  în  tine  însuţi. 
Acum, că ai mai multă grijă de tine însuţi, vei vedea 
cât de curând recompensele care se îndreaptă spre tine.

✢ 559 ✢
A venit  timpul  să-ţi  schimbi  orientarea  carierei  tale, 
astfel ca ea să aibă mai mult sens şi să corespundă cu 
credinţele tale spirituale.

✢ 560 ✢
Cere-i ajutorul lui Dumnezeu în privinţa factorilor de 
stres din viaţa ta şi fă schimbări care să se armonizeze 
Divin cu intuiţia ta.
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✢ 561 ✢
Noua ta atitudine constructivă cu privire la viaţa ta de 
familie şi profesională, face ca totul să se schimbe în 
mai bine.

✢ 562 ✢
Ai încredere că te poţi perfecţiona în toate domeniile, 
inclusiv  în  privinţa  situaţiei  financiare,  a  vieţii  de 
familie şi a carierei. Credinţa ta îţi deschide calea spre 
noi oportunităţi.

✢ 563 ✢
Lasă în seama maeştrilor spirituali elevaţi orice preo-
cupări  sau  griji  şi  urmează-le  călăuzirea  Divină,  ce 
ajunge la tine sub forma intuiţiei sau ideilor.

✢ 564 ✢
Îngerii te ajută să-ţi ameliorezi viaţa, astfel ca viaţa ta 
de familie şi cea profesională să devină mai uşoare.

✢ 565 ✢
Circumstanţele din viaţa ta te obligă să faci schimbări 
care, în final, îţi vor aduce mari binecuvântări, atât ţie 
cât şi celor iubiţi.
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✢ 566 ✢
Simte-te  ca  fiind  puternic  şi  ferm.  Preia  responsa-
bilitatea de a-ţi îmbunătăţi viaţa.

✢ 567 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere sunt idei 
bune şi te vor ajuta să reduci stresul din viaţa ta.

✢ 568 ✢
Fluxul abundenţei Universului îţi este accesibil, atâta 
timp cât eşti loial faţă de tine însuţi prin faptul că-ţi 
urmezi intuiţia – în special atunci când ea te îndeamnă 
să faci schimbări benefice.

✢ 569 ✢
Cu cât îţi concentrezi mai tare atenţia asupra posibili-
tăţilor  şi  rugăciunilor,  cu  atât  mai  mult  te  vei  simţi 
încrezător şi sprijinit în ce priveşte menirea ta Divină.

✢ 570 ✢
Dai ascultare înţelepciunii lui Dumnezeu în hotărârea 
ta de a face schimbări benefice în viaţa ta.
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✢ 571 ✢
Rămâi optimist cu privire la progresele pe care le faci, 
întrucât ele sunt ceea ce e bine să faci.

✢ 572 ✢
Ai încredere că viaţa ta se îmbunătăţeşte, deoarece aşa este.

✢ 573 ✢
Urmezi cu fidelitate călăuzirea Divină din partea ma-
eştrilor spirituali elevaţi şi faci progrese remarcabile.

✢ 574 ✢
Îngerii te ajută să iei măsuri care să-ţi îmbunătăţească 
în mod considerabil viaţa.

✢ 575 ✢
Schimbările importante prin care treci sunt răspunsuri 
la rugăciunile tale şi-ţi aduc binecuvântări, atât ţie cât 
şi celor iubiţi.

✢ 576 ✢
Lasă  în  seama  Cerului  orice  temeri  sau  îndoieli  cu 
privire la transformarea vieţii tale, căci aceste schim-
bări îţi vor diminua mult stresul.
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✢ 577 ✢
Bravo! Iei măsurile potrivite şi te afli pe calea cea bună.

✢ 578 ✢
Ideea  ta  e  clară  şi  corectă  şi-ţi  va  ameliora  viaţa 
financiară.

✢ 579 ✢
E momentul  să-ţi  schimbi  cariera,  astfel  încât  să  fie 
mai plină de sens şi satisfacţii.

✢ 580 ✢
Continuă să-ţi  concentrezi atenţia asupra lui Dumne-
zeu şi a vieţii spirituale şi toate nevoile tale pământeşti 
vor fi asigurate în mod Divin.

✢ 581 ✢
Noua ta atitudine pozitivă, ca şi afirmaţiile pe care le 
rosteşti sau gândeşti, îţi schimbă situaţia financiară în 
mai bine.

✢ 582 ✢
Ai încredere că nevoile tale financiare sunt asigurate, 
căci credinţa ta provoacă materializarea pozitivă.
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✢ 583 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi  au  auzit  rugăciunile  tale 
pentru eliberarea de stresul financiar şi le-au răspuns, 
astfel că te îndrumă să faci schimbări benefice care-ţi 
vor ameliora situaţia. Urmează-ţi intuiţia şi fă schim-
bările corespunzătoare.

✢ 584 ✢
Lasă orice griji sau preocupări, mai ales cele legate de 
carieră sau situaţia financiară, în seama îngerilor, căci 
ei  te  vor  ajuta  să-ţi  descoperi  calea  către  ajutorul 
Universal ce este accesibil tuturor.

✢ 585 ✢
Ca să-ţi îmbunătăţeşti situaţia financiară va trebui să faci 
câteva schimbări majore în viaţa ta. Deja ştii  care ar fi 
aceste schimbări, aşa că ia măsuri în acea direcţie … astăzi!

✢ 586 ✢
Te  vei  elibera  de  stresul  financiar  prin  intermediul 
rugăciunii,  afirmaţiilor  şi  alocării  de  timp  pentru  a 
lucra la proiecte pe care le consideri semnificative.

✢ 587 ✢
Noua ta afacere te conduce pe calea spre succes.
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✢ 588 ✢
Schimbările recent făcute te-au ajutat să adopţi com-
portamente financiare noi şi viabile, care-ţi dau acces 
la fluxul abundenţei.

✢ 589 ✢
Pe măsură ce-ţi schimbi cariera, astfel ca ea să fie mai 
plină de satisfacţii şi împliniri, nevoile tale financiare 
sunt asigurate.

✢ 590 ✢
Concentrează-ţi  întreaga  atenţie  asupra  întrebării: 
„Cum aş putea aduce un serviciu spiritual?” şi lasă-l pe 
Dumnezeu să aibă grijă  de toate  celelalte  amănunte. 
Tot ce ai de făcut e să auzi vocea iubirii şi să-i urmezi 
călăuzirea  blândă,  care  ţi-ar  putea  solicita  să  faci 
schimbări benefice.

✢ 591 ✢
Pe măsură ce menţii gânduri constructive cu privire la 
menirea  ta  Divină,  cariera  ta  devine  mai  plină  de 
semnificaţie şi mai orientată spiritual.

✢ 592 ✢
Ai  încredere  că  eşti  cu  totul  sprijinit  în  timp  ce-ţi 
dedici timpul şi energia dezvoltării carierei tale orien-
tată spiritual.
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✢ 593 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns la rugă-
ciunile tale pentru perfecţionarea carierei tale, în aşa fel 
încât să-ţi aducă mai multă semnificaţie şi împlinire.

✢ 594 ✢
Îngerii  te  ajută  să  faci  schimbări  viabile  şi  imperios 
necesare, care să-ţi permită să-ţi dedici timpul menirii 
tale Divine.

✢ 595 ✢
Schimbă-ţi  cariera,  astfel  încât  ea  să  se  concentreze 
mai mult pe latura spirituală.

✢ 596 ✢
Pe măsură ce-ţi concentrezi atenţia asupra slujirii unei 
meniri  Divine  în  cariera  ta,  toate  amănuntele  vieţii 
devin mai uşor de gestionat.

✢ 597 ✢
Eşti pe calea cea bună în ce priveşte ideile pe care le ai 
şi acţiunile referitoare la cariera ta.

✢ 598 ✢
Noua ta afacere orientată spiritual va avea foarte mult 
succes.
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✢ 599 ✢
Acest  mesaj  te  îndeamnă  să-ţi  schimbi  gândurile  şi 
acţiunile, astfel ca timpul tău să fie în totalitate dedicat 
împlinirii  menirii  tale Divine (care implică o decizie 
foarte importantă pentru tine).

✢ 600 ✢
Lasă orice griji sau stres în seama lui Dumnezeu, care 
veghează asupra ta şi te sprijină.

✢ 601 ✢
Rugăciunile,  gândurile  constructive  şi  concentrarea 
atenţiei  tale  asupra  lui  Dumnezeu  te-au  ajutat  să-ţi 
reduci stresul din viaţa ta.

✢ 602 ✢
Ai încredere că Dumnezeu te ajută să-ţi asiguri nevoile 
materiale zilnice, deoarece acest lucru este adevărat.

✢ 603 ✢
Rugăciunile  tale  pentru  ajutor  au  fost  auzite  şi  au 
primit răspuns din partea lui Dumnezeu şi a maeştrilor 
spirituali elevaţi (cum ar fi Iisus şi alţi sfinţi).
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✢ 604 ✢
Dumnezeu  şi  îngerii  veghează  asupra  ta  şi  a  celor 
iubiţi şi se asigură că sunteţi protejaţi şi îngrijiţi.

✢ 605 ✢
Dumnezeu  te  ajută  să-ţi  îmbunătăţeşti  viaţa,  astfel 
încât să ai mai multă pace în mintea ta.

✢ 606 ✢
Pe măsură ce-i oferi lui Dumnezeu şi spiritualităţii un 
loc central în viaţa ta, toate celelalte lucruri îşi poartă 
singure de grijă.

✢ 607 ✢
Concentrarea  atenţiei  tale  asupra  spiritualităţii  te-a 
adus pe calea cea bună, iar nevoile tale materiale sunt 
împlinite.

✢ 608 ✢
Lasă orice griji legate de bani în seama lui Dumnezeu, 
care se îngrijeşte de toate necesităţile tale.
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✢ 609 ✢
Vorbeşte  cu  Dumnezeu  despre  menirea  ta  Divină, 
inclusiv despre orice întrebări sau preocupări legate de 
cariera şi calea ta spirituală.

✢ 610 ✢
Foloseşte afirmaţii pozitive şi rugăciuni ca să te elibe-
rezi de stres.

✢ 611 ✢
Cuvintele pe care le gândeşti, rosteşti sau scrii deter-
mină modul în care se desfăşoară lucrurile în viaţa ta, 
aşa că îndreaptă-ţi toată atenţia asupra dorinţelor tale şi 
a rezultatelor pozitive.

✢ 612 ✢
Rămâi  optimist  în  privinţa  acestei  situaţii,  întrucât 
optimismul şi credinţa ta vor crea un rezultat mai bun.

✢ 613 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi te ajută să te simţi fericit şi 
liniştit în privinţa acestei situaţii.

✢ 614 ✢
Lasă orice stres  sau  griji  în  seama îngerilor,  care  te 
ajută în toate treburile tale de zi cu zi.
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✢ 615 ✢
Noua ta atitudine constructivă îţi ameliorează viaţa de 
familie şi cea profesională.

✢ 616 ✢
Gândeşte-te doar la posibilităţi şi nu la iluziile mate-
riale. Eşti puternic şi poţi depăşi orice situaţie, atunci 
când ai o perspectivă constructivă.

✢ 617 ✢
Mergi înainte cu noul tău avânt spiritual, deoarece are 
un impact pozitiv asupra ta şi vieţii tale.

✢ 618 ✢
Exerciţiile de materializare pe care le practici au efect. 
Continuă  să  faci  exerciţii  de  vizualizare  şi  afirmaţii 
pentru abundenţă.

✢ 619 ✢
Rămâi optimist cu privire la cariera şi situaţia ta finan-
ciară şi concentrează-ţi întreaga atenţie asupra slujirii 
unei meniri spirituale prin munca ta.
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✢ 620 ✢
Ai încredere că Dumnezeu are grijă de toate necesi-
tăţile tale, deoarece acest lucru este adevărat.

✢ 621 ✢
Credinţa  şi  gândurile  constructive  rezolvă  această 
situaţie  în  mod  minunat,  aşa  că  fii  consecvent  cu 
această practică viabilă.

✢ 622 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea îngerilor, care 
te îndeamnă să-ţi „menţii credinţa” că totul va fi bine, 
deoarece aşa va fi.

✢ 623 ✢
Ai încredere că maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răs-
puns la rugăciunile tale pentru ajutor, deoarece aşa este.

✢ 624 ✢
Ai credinţă în capacitatea miraculoasă a îngerilor de a 
te ajuta şi sprijini.

✢ 625 ✢
Ai încredere că schimbările pe care le faci sau le ai în 
vedere vor contribui la ameliorarea acestei situaţii.
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✢ 626 ✢
Orice s-ar întâmpla în jurul tău, menţine-ţi credinţa că 
toate  se vor rezolva.  Credinţa ta  are un impact con-
structiv asupra rezultatului.

 ✢ 627 ✢
Credinţa  ta  este  garantată,  deoarece  activităţile  tale 
curente  îţi  ameliorează  în  mod  substanţial  viaţa  de 
familie şi cea profesională.

✢ 628 ✢
Ai încredere că vei avea mereu suficienţi bani ca să-ţi 
acoperi cheltuielile şi să ai grijă de tine.

✢ 629 ✢
Ai credinţa că vei putea să te întreţii, pe măsură ce te 
dedici menirii tale Divine.

✢ 630 ✢
Lasă orice griji în seama lui Dumnezeu şi a maeştrilor 
spirituali elevaţi şi cere-le să te ajute în această situaţie, 
astfel încât să poată interveni.
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✢ 631 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi îţi  cer să rămâi optimist  în 
privinţa acestei situaţii, întrucât gândurile tale influen-
ţează rezultatul final.

✢ 632 ✢
Ai încredere că maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au 
răspuns la rugăciunile tale, deoarece aşa este.

✢ 633 ✢
Nu ai de ce să te îngrijorezi, deoarece maeştrii  spiri-
tuali elevaţi se ocupă de această situaţie.

✢ 634 ✢
Lasă orice griji sau preocupări în seama îngerilor şi a 
maeştrilor  spirituali elevaţi, care sunt cu tine chiar în 
această clipă.

✢ 635 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi te  ajută  să-ţi  îmbunătăţeşti 
viaţa, aşa că fii sigur că schimbările prin care treci sunt 
binecuvântări.

✢ 636 ✢
Îngăduie-le maeştrilor  spirituali elevaţi să te elibereze 
de stres, prin rugăciune şi meditaţie.
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✢ 637 ✢
Toate lucrurile legate de această situaţie sunt rezolvate 
în mod minunat!

✢ 638 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns la rugă-
ciunile tale pentru cariera şi situaţia ta financiară.

✢ 639 ✢
Menirea ta Divină este supravegheată şi sprijinită de 
către  maeştrii  spirituali  elevaţi,  care te  ajută  în  toate 
modurile în cariera ta orientată spiritual.

✢ 640 ✢
Lasă orice griji în seama lui Dumnezeu şi a îngerilor, 
care  te  iubesc  fără  condiţii  şi  doresc  să  te  ajute  în 
această situaţie. Nu eşti singur!

✢ 641 ✢
Îngerii îţi cer să transformi grijile în rugăciuni, întrucât 
grijile  atrag  şi  mai  multe  lucruri  similare,  pe  când 
rugăciunile atrag miracole.
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✢ 642 ✢
Ai  încredere  că  îngerii  au  grijă  de  această  situaţie, 
pentru că aşa este.

✢ 643 ✢
Cerul te ajută să depăşeşti o experienţă stresantă, prin 
faptul că-i trimite pe îngeri şi pe arhangheli în preajma 
ta. Cere-le ajutorul în orice aspect din această situaţie 
şi  fii  receptiv  la  ajutorul  şi  îndrumarea  pe  care  ţi-o 
oferă.

✢ 644 ✢
Nu ai  niciun motiv de îngrijorare,  deoarece chiar  în 
această clipă sunt mulţi îngeri alături de tine. Lasă în 
seama lor orice fel de temeri.

✢ 645 ✢
Îngerii sunt alături de tine la fiecare pas de pe drumul 
tău, pe măsură ce te avânţi în noi etape din viaţa ta.

✢ 646 ✢
Singurul lucru care creează blocaje este îngrijorarea şi, 
din fericire, îngerii te vor elibera de acest stres, dacă le 
ceri să te ajute.
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✢ 647 ✢
Îngerii au auzit cererea ta de ajutor şi te asigură că au 
grijă de totul.

✢ 648 ✢
Lasă orice griji legate de bani în seama îngerilor, care 
te asigură că toate nevoile tale materiale sunt împlinite.

✢ 649 ✢
Îngerii te sprijină, pe tine şi menirea ta Divină, în toate 
modurile.

✢ 650 ✢
Dumnezeu te ajută să treci prin schimbările pe care le 
faci şi totul se rezolvă spre binele tău cel mai înalt.

✢ 651 ✢
Cu cât menţii mai mult o atitudine constructivă, cu atât 
mai bine se vor desfăşura schimbările prin care treci la 
ora actuală.

✢ 652 ✢
Ai  încredere  că  totul  se  întâmplă  exact  aşa  cum 
trebuie, deoarece aşa este. Ai credinţa că totul e bine.
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✢ 653 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi au auzit  şi  ţi-au răspuns la 
rugăciunile pentru îmbunătăţirea vieţii tale. Ei te asi-
gură că totul e sub control. Tu doar trebuie să auzi şi 
să-ţi urmezi călăuzirea intuitivă.

✢ 654 ✢
Îngerii te ajută pe măsură ce iei măsuri ca să-ţi îmbu-
nătăţeşti viaţa.

✢ 655 ✢
Schimbările majore prin care treci îţi vor aduce mari 
binecuvântări în viaţă şi vor însemna, într-un final, că 
viaţa ta devine mai uşoară.

✢ 656 ✢
Totul e bine, chiar dacă aparenţele ar putea fi perce-
pute ca fiind stresante. Dincolo de ele există ordinea 
Divină. Vei vedea, în curând, că schimbările ce au loc 
sunt răspunsuri la rugăciunile tale.

✢ 657 ✢
Această situaţie se poate desfăşura în două moduri, în 
funcţie  de  atitudinea  ta:  constructivă  sau  bazată  pe 
frică. Cere-le îngerilor să-ţi eleveze gândurile şi atitu-
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dinea, astfel încât să poţi atrage cel mai bun rezultat cu 
putinţă.

✢ 658 ✢
Ai încredere că schimbările prin care treci constituie 
răspunsuri  la  rugăciunile  pentru cariera  şi  situaţia  ta 
financiară.

✢ 659 ✢
Cere-le  îngerilor să te ajute  să faci  schimbările  ce-ţi 
vor aduce mai mult timp şi energie, pe care să le dedici 
vocaţiei spirituale şi menirii tale Divine.

✢ 660 ✢
Lasă toate grijile şi preocupările în seama lui Dumne-
zeu, care te poate ajuta în toate lucrurile. 

✢ 661 ✢
Cel  mai  bun  mod  de  abordare  a  acestei  situaţii  îl 
constituie afirmaţiile pozitive şi concentrarea gânduri-
lor asupra dorinţelor tale.

✢ 662 ✢
Ai încredere că totul este bine, deoarece aşa este.
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✢ 663 ✢
Cere-le maeştrilor spirituali elevaţi să te ajute în aceas-
tă  situaţie.  Datorită  liberului  arbitru,  ei  te  pot  ajuta 
doar cu permisiunea ta (cum ar fi o cerere de ajutor, o 
afirmaţie sau o rugăciune).

✢ 664 ✢
Drept răspuns la rugăciunile tale pentru ajutor, îngerii 
te ajută să-ţi transformi temerile şi atitudinea negativă 
în pace şi optimism.

✢ 665 ✢
Ca să transformi această situaţie şi să-ţi îmbunătăţeşti 
viaţa,  este  timpul  să  faci  schimbări  benefice,  chiar 
acum. Cere-le îngerilor să te ajute în acest sens.

✢ 666 ✢
Îţi  concentrezi  prea  mult  gândurile  pe  iluziile  mate-
riale. Elevează-ţi gândurile în mod spiritual, pentru ca 
viaţa ta să revină pe calea cea bună.

✢ 667 ✢
Eşti în pragul unei realizări pozitive de proporţii, care-ţi 
va aduce multe din soluţiile şi răspunsurile pe care le-ai 
căutat.
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✢ 668 ✢
Află că Dumnezeu este Sursa ta pentru toate lucrurile 
minunate,  inclusiv  banii  de  care  ai  nevoie  ca  să-ţi 
achiţi facturile şi să-ţi asiguri cele necesare.

✢ 669 ✢
Nu ai  de  ce  te  teme în  privinţa  menirii  Divine  şi  a 
carierei tale orientată spiritual. Tot ce ai de făcut este 
să ceri ajutorul Cerului, iar apoi să auzi şi să ţii cont de 
intuiţia care urmează.

✢ 670 ✢
Dumnezeu te ajută să-ţi găseşti calea, continuă aşadar 
să te dedici luminii.

✢ 671 ✢
Această situaţie este decisă de măsura în care foloseşti 
cuvinte constructive atunci  când gândeşti,  vorbeşti şi 
scrii.  Cu cât eşti  mai optimist, cu atât mai bun va fi 
rezultatul.

✢ 672 ✢
Ai  încredere  că  eşti  exact  unde  trebuie  să  fii  chiar 
acum, că înveţi lecţii valoroase şi că dobândeşti forţă.
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✢ 673 ✢
Continuă să te rogi şi să laşi în seama maeştrilor spiri-
tuali elevaţi îngrijorările tale, deoarece rugăciunile tale 
au efect.

✢ 674 ✢
Îngerii sunt cu tine şi-ţi spun că te afli pe drumul cel 
bun, aşa că fii fără frică.

✢ 675 ✢
Te-ai săturat să te simţi stresat sau supărat, astfel că ai 
făcut  câteva schimbări foarte benefice şi viabile.  Tot 
ce-a fost mai rău a trecut.

✢ 676 ✢
Nu-ţi face griji, întrucât faci ceea ce e potrivit.

✢ 677 ✢
În cazul în care te întrebai dacă te îndrepţi sau nu în 
direcţia bună, acesta este un mesaj care-ţi spune că eşti 
pe calea cea bună.

✢ 678 ✢
O îmbunătăţire extraordinară a situaţiei tale financiare 
se petrece chiar acum.
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✢ 679 ✢
Te îndrepţi  în  direcţia  cea  bună,  atâta  timp cât  sunt 
implicate cariera şi menirea ta Divină.

✢ 680 ✢
Dumnezeu a auzit şi a răspuns rugăciunilor tale de a fi 
eliberat de stresul financiar, astfel încât toate nevoile 
tale pământeşti să fie asigurate.

✢ 681 ✢
Rămâi  optimist  în  privinţa  chestiunilor  financiare, 
întrucât  gândurile  tale  influenţează  rezultatul  acestei 
situaţii.

✢ 682 ✢
Ai încredere că vei avea suficienţi bani ca să-ţi achiţi 
facturile şi să-ţi asiguri cele necesare.

✢ 683 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns rugă-
ciunilor tale  pentru siguranţă financiară,  aşa că nu-ţi 
fie teamă.
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✢ 684 ✢
Eşti  sprijinit  în  totalitate  de  îngeri,  care  veghează 
asupra ta şi te protejează, pe tine şi pe cei iubiţi.

✢ 685 ✢
Schimbările  pe  care  le  faci  îţi  vor  reduce  stresul 
financiar.

✢ 686 ✢
Ca să-ţi  ameliorezi  situaţia financiară,  fă  afirmaţii  şi 
exerciţii de vizualizare pentru abundenţă.

✢ 687 ✢
Ţi-a venit ideea cea bună, iar aceasta va avea succes, 
atâta timp cât rămâi optimist.

✢ 688 ✢
Bucuria şi recunoştinţa ta îţi menţin accesibile canalele 
abundenţei, prin urmare continuă să te concentrezi pe 
ceea ce ai şi vei atrage şi mai multe în viaţa ta.

✢ 689 ✢
Tu  şi  cariera  ta  orientată  spiritual  sunteţi  sprijiniţi 
financiar.
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✢ 690 ✢
Dumnezeu are grijă de nevoile tale pământeşti, în timp 
ce-ţi  concentrezi  atenţia  pe  faptul  de  a  aduce  un 
serviciu  spiritual  prin  munca  sau  activităţile  tale  de 
voluntariat.

✢ 691 ✢
Rămâi optimist în privinţa carierei şi menirii tale, căci 
optimismul atrage succes în afaceri.

✢ 692 ✢
Ai încredere că facturile tale vor fi achitate, pe măsură 
ce te concentrezi pe urmarea vocaţiei tale spirituale de 
a vindeca, instrui sau de a aduce un serviciu prin alte 
mijloace.

✢ 693 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi veghează asupra ta şi nece-
sităţilor  tale,  astfel  ca  tu  să-ţi  poţi  dedica  timpul  şi 
energia misiunii tale Divine.

✢ 694 ✢
Îngerii au auzit şi au răspuns la rugăciunile tale pentru 
dezvoltarea practicii şi menirii tale spirituale. Îngerii te 
susţin, pe tine şi cariera ta, în toate modurile.
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✢ 695 ✢
Menţine o concentrare fermă şi constantă asupra călău-
zirii şi menirii tale spirituale, căci aceasta te va susţine.

✢ 696 ✢
Îndreaptă-ţi atenţia asupra urmăririi vocaţiei tale spiri-
tuale, iar toate nevoile tale materiale vor fi asigurate.

✢ 697 ✢
Eşti pe calea cea bună în ce priveşte ideile şi acţiunile re-
feritoare la cariera ta, aşa că nu te îngrijora şi nu te teme.

✢ 698 ✢
Eşti în pragul unui salt în cariera ta, care te va ajuta să 
te bucuri de siguranţa financiară.

✢ 699 ✢
Lasă în urmă orice griji şi acţionează zi de zi în direc-
ţia vocaţiei tale spirituale.

✢ 700 ✢
Continuă  să  urmezi  călăuzirea  Divină,  întrucât  ai  o 
legătură clară cu Dumnezeu şi, ca urmare, eşti pe calea 
cea bună.
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✢ 701 ✢
Rugăciunile şi afirmaţiile tale pozitive te-au îndreptat 
în direcţia potrivită.

✢ 702 ✢
Ai încredere că eşti  exact  unde trebuie să fii  şi  faci 
exact ceea ce trebuie să faci.

✢ 703 ✢
Dumnezeu şi maeştrii  spirituali elevaţi te încurajează 
să mergi mai departe, deoarece eşti pe calea cea bună.

✢ 704 ✢
Măsurile pe care le iei în prezent sunt supravegheate şi 
susţinute de Dumnezeu şi îngeri.

✢ 705 ✢
Acum a venit momentul potrivit ca să faci schimbări 
benefice în viaţa ta, întrucât eşti susţinut de iubirea şi 
puterea lui Dumnezeu.

✢ 706 ✢
Te-ai îndreptat în direcţia potrivită pentru viaţa ta, în 
special în domeniul financiar şi al vieţii de familie.
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✢ 707 ✢
Înţelepciunea lui  Dumnezeu te îndrumă pe calea cea 
bună. Mergi înainte cu încredere.

✢ 708 ✢
Eşti sprijinit în totalitate în urmărirea visurilor tale, în 
mod financiar şi în altele.

✢ 709 ✢
Acesta e momentul perfect în care să-ţi dedici timpul 
şi energia menirii tale Divine, ce este calea unei cariere 
care să exprime dorinţa inimii tale de a vindeca, ajuta 
şi a fi folositor.

✢ 710 ✢
Rugăciunile şi gândurile tale constructive te-au condus 
în direcţia potrivită.

✢ 711 ✢
Continuă să-ţi faci afirmaţiile şi exerciţiile de vizuali-
zare, întrucât sunt eficiente!

✢ 712 ✢
Ai încredere că toate eforturile tale de materializare îţi 
transpun visurile în realitate.
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✢ 713 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi, în special zeiţele, te felicită 
pentru alegerile şi acţiunile tale! Ţine-o tot aşa!

✢ 714 ✢
Rugăciunile tale şi legătura pe care o ai cu îngerii te-au 
adus pe o cale minunată, care-ţi  va aduce satisfacţii, 
atât ţie cât şi celor iubiţi.

✢ 715 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere consti-
tuie exact măsurile potrivite pe care să le iei.

✢ 716 ✢
Afirmaţiile pozitive pe care le faci  te-au adus pe un 
drum  ce  te  va  ajuta  să-ţi  asiguri  mai  uşor  nevoile 
materiale.

✢ 717 ✢
Viziunea ta interioară şi dorinţele inimii tale sunt pe 
calea  cea  bună.  Mergi  cu  încredere  mai  departe  cu 
planurile tale.

157



✢ 718 ✢
Exerciţiile de vizualizare şi afirmaţiile pe care le faci 
îţi aduc o abundenţă de bani în calea ta.

✢ 719 ✢
Eşti pe calea cea bună în privinţa unei cariere orientate 
spiritual, atâta timp cât îţi menţii gânduri constructive.

✢ 720 ✢
Ai credinţă în Dumnezeu şi în tine însuţi şi află că faci 
ceea ce e bine.

✢ 721 ✢
Credinţa  şi  gândirea  ta  constructivă  au atras  oportu-
nităţi şi relaţii noi, minunate şi demne de încredere.

✢ 722 ✢
Credinţa curată şi optimismul tău au creat şi au atras 
miracole.

✢ 723 ✢
Ai încredere că maeştrii  spirituali elevaţi sunt cu tine, 
îndrumându-te şi sprijinindu-te.
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✢ 724 ✢
Îngerii îţi cer să ai încredere şi să-ţi „menţii credinţa”, 
deoarece tot ce e legat de această situaţie se rezolvă şi 
se îmbunătăţeşte.

✢ 725 ✢
Ai credinţă în ideile şi gândurile pe care le ai despre 
faptul de a face schimbări, deoarece ele sunt inspirate 
în mod Divin.

✢ 726 ✢
Credinţa, nu grijile, este cea care face ca dorinţele tale 
să  se  materializeze.  Ai  încredere,  ai  încredere,  ai 
încredere.

✢ 727 ✢
Credinţa  ta  curată  atrage  toate  lucrurile,  oamenii  şi 
oportunităţile potrivite pentru tine.

✢ 728 ✢
Ai încredere că situaţia ta financiară se îmbunătăţeşte, 
deoarece aşa este.
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✢ 729 ✢
Crede în tine şi în capacitatea ta de a aduce o schim-
bare  benefică  în  această  lume.  Acţionează,  ştiind  că 
eşti în siguranţă şi sprijinit,  pe măsură ce te concen-
trezi pe menirea ta Divină.

✢ 730 ✢
Ai o legătură clară cu Dumnezeu şi maeştrii spirituali ele-
vaţi şi asculţi şi urmezi cu fidelitate călăuzirea lor Divină.

✢ 731 ✢
Continuă-ţi  practica  zilnică  de  rugăciune  şi  meditaţie, 
deoarece te menţine centrat într-o atitudine plină de iubire.

✢ 732 ✢
Ai încredere că auzi  cu fidelitate îndrumarea Divină 
din partea maeştrilor spirituali elevaţi.

✢ 733 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi sunt foarte încântaţi că le urmezi 
călăuzirea Divină, care este un răspuns la rugăciunile tale.

✢ 734 ✢
Îngerii şi maeştrii spirituali elevaţi veghează asupra ta, 
asigurându-se  că  totul  merge  bine,  în  special  în 
privinţa noilor afaceri şi relaţii.
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✢ 735 ✢
Îţi auzi şi-ţi urmezi cu fidelitate călăuzirea Divină.

✢ 736 ✢
Faci  o  treabă  bună  că  le  trimiţi  maeştrilor  spirituali 
elevaţi temerile şi grijile tale, astfel încât să-ţi exprimi 
în totalitate calităţile Divine de creativitate, înţelepciu-
ne, bucurie, pace şi iubire.

✢ 737 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi spun că eşti în culmea feri-
cirii, aşa că ţine-o tot aşa!

✢ 738 ✢
Ai ascultat cu fidelitate de călăuzirea ta Divină, care 
te-a adus pe calea spre abundenţă sporită.

✢ 739 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi te  ajută  şi  te  îndrumă  în 
privinţa carierei şi menirii tale Divine. Continuă să te 
rogi,  să  meditezi  şi  să  dai  ascultare  călăuzirii  tale 
intuitive.
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✢ 740 ✢
Dumnezeu şi  îngerii  lucrează îndeaproape cu tine la 
această situaţie, asigurându-te că faci ceea ce e potrivit 
şi că totul e bine.

✢ 741 ✢
Îngerii îţi cer să rămâi optimist cu privire la măsurile 
pe care le iei, întrucât te îndrepţi în direcţia cea bună.

✢ 742 ✢
Ai  încredere  că  îngerii  te  îndrumă  şi  te  sprijină  în 
această situaţie, pentru că aşa este.

✢ 743 ✢
Îngerii şi maeştrii  spirituali elevaţi au auzit şi au răs-
puns rugăciunilor tale, oferindu-ţi călăuzire Divină, pe 
care o asculţi şi o urmezi cu fidelitate.

✢ 744 ✢
Ai  o  legătură  clară  cu  îngerii  şi,  drept  urmare,  dai 
ascultare călăuzirii intuitive şi foarte precise.

✢ 745 ✢
Îngerii te ajută să-ţi schimbi viaţa în mai bine.
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✢ 746 ✢
Lasă în  seama îngerilor  orice preocupări  sau griji  şi 
concentrează-te  pe  dorinţele,  visurile  tale  şi  pe  lu-
crurile  din  viaţa  ta  pentru  care  eşti  recunoscător  în 
prezent.

✢ 747 ✢
Îngerii  îţi  spun  să  te  avânţi  cât  mai  sus,  în  direcţia 
visurilor tale.

✢ 748 ✢
Eşti  susţinut  de îngeri  în  toate  modurile,  inclusiv în 
domeniul financiar.

✢ 749 ✢
Îngerii  spun că te  îndrepţi  în  direcţia  potrivită  în ce 
priveşte alegerile legate de cariera ta.

✢ 750 ✢
Schimbările  pe care le  faci  sau le  ai  în  vedere sunt 
viabile, benefice şi inspirate în mod Divin.

✢ 751 ✢
Îmbunătăţirile pe care le faci chiar acum sunt investiţii 
minunate, care-ţi aduc profituri frumoase.
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✢ 752 ✢
Ai încredere că faci ceea ce trebuie, aducând schimbări 
în viaţa ta, deoarece aşa este.

✢ 753 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi te îndrumă să faci schimbări 
benefice în viaţa ta. Ascultă-ţi, prin urmare, intuiţia.

✢ 754 ✢
Pe măsură ce-ţi  transformi viaţa  în mai bine,  îngerii 
merg alături de tine ca să te susţină şi să te îndrume.

✢ 755 ✢
Treci  prin  schimbări  majore în viaţa  ta,  care-ţi  aduc 
mari binecuvântări.

✢ 756 ✢
Este momentul potrivit ca să examinezi idei şi căi noi, 
întrucât ele îţi vor schimba viaţa în mod spectaculos.

✢ 757 ✢
Da, e o idee bună să faci pasul la care te gândeşti.
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✢ 758 ✢
Noile tale idei şi gânduri cu privire la bani sunt juste şi 
demne de încredere.

✢ 759 ✢
Este  momentul  potrivit  să-ţi  concentrezi  atenţia  şi 
energia  asupra  creării  unei  cariere  semnificative  din 
punct  de  vedere  spiritual,  care  să-ţi  facă  inima  să 
cânte.

✢ 760 ✢
Concentrează-ţi atenţia cu fermitate asupra lui Dumne-
zeu şi spiritualităţii, ca să-ţi asiguri o stare constantă de 
armonie.  Gândurile  tale  sunt  puternice,  prin  urmare, 
concentrează-te doar asupra binecuvântărilor şi dorin-
ţelor tale şi lasă în seama lui Dumnezeu orice griji.

✢ 761 ✢
Vei avea suficienţi bani cu care să-ţi achiţi facturile şi 
să-ţi asiguri cele necesare, cu condiţia să rămâi pe calea 
gândirii constructive şi a acţiunilor îndrumate Divin.

✢ 762 ✢
Ai încredere că nevoile tale sunt luate în considerare, 
acum, că ai mai multă grijă de tine şi-ţi asculţi intuiţia.
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✢ 763 ✢
Lasă orice fel de griji sau nesiguranţă în seama maeş-
trilor spirituali elevaţi, care te vor călăuzi pe calea cea 
bună privind viaţa ta de familie şi cea profesională.

✢ 764 ✢
Îngerii  veghează  asupra  ta,  asigurându-se  că  toate 
nevoile tale pământeşti sunt satisfăcute.

✢ 765 ✢
Schimbările pe care le faci  sau le ai  în vedere te-au 
adus pe calea cea bună în privinţa eliberării de stres şi 
a unei bunăstări sporite.

✢ 766 ✢
Totul  e  bine.  Facturile tale vor fi  achitate şi  nevoile 
tale vor fi  asigurate.  Transformă orice fel  de griji  în 
rugăciuni pentru ajutor.

✢ 767 ✢
Chiar dacă se poate să nu le vezi încă, răspunsurile la 
rugăciunile tale sunt aici. Nu renunţa înainte ca mira-
colul să se producă – mergi mai departe!
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✢ 768 ✢
Toate nevoile tale materiale sunt şi vor fi asigurate, pe 
măsură ce continui să-i încredinţezi Cerului toate preo-
cupările şi grijile.

✢ 769 ✢
Totul se rezolvă cu bine în ce priveşte împlinirea carie-
rei orientate spiritual şi a menirii tale.

✢ 770 ✢
Dumnezeu veghează asupra ta şi a celor iubiţi. Află că 
eşti în siguranţă şi susţinut.

✢ 771 ✢
Noua ta  strategie  de  a  gândi,  vorbi  şi  face afirmaţii 
pozitive ţi-a orientat viaţa spre tendinţe noi şi viabile.

✢ 772 ✢
Ai credinţa că faci ceea ce e potrivit, deoarece aşa este.

✢ 773 ✢
Rugăciunile şi meditaţiile pe care le faci te-au ajutat să 
valorifici călăuzirea Divină exactă şi demnă de încredere.
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✢ 774 ✢
Îngerii  te  aplaudă  pentru  deciziile  şi  acţiunile  tale 
recente şi-ţi cer s-o ţii tot aşa.

✢ 775 ✢
Eşti cu totul îndreptăţit să faci schimbări importante şi 
viabile în viaţa ta în acest moment.

✢ 776 ✢
Faci tot ceea ce e potrivit ca să ai grijă de tine şi de cei 
iubiţi. Apreciază-te. Felicitări pentru munca minunată 
pe care o faci!

✢ 777 ✢
Este  un  lucru  clar  că  te  afli  pe  calea  cea  bună,  în 
fiecare aspect din viaţa ta. Rămâi echilibrat şi conştient 
la nivel spiritual, astfel încât să poţi merge mai departe 
pe această cale luminată.

✢ 778 ✢
Te bucuri de atingerea lui Midas, iar tot ceea ce faci 
acum se transformă în aur.

✢ 779 ✢
Te bucuri de realizări importante în ce priveşte meni-
rea ta Divină. Mergi mai departe!
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✢ 780 ✢
Bravo ţie, întrucât asculţi de îndrumarea Divină, mai 
ales cea legată de cariera ta.

✢ 781 ✢
Atâta timp cât îţi menţii o atitudine mentală pozitivă, 
cariera şi finanţele tale se vor desfăşura de minune.

✢ 782 ✢
Ai încredere că situaţia ta financiară se rezolvă de la 
sine şi că toate nevoile tale vor fi asigurate.

✢ 783 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns rugă-
ciunilor  tale  cu  privire  la  situaţia  ta  financiară  şi  te 
ajută să treci cu bine prin această situaţie.

✢ 784 ✢
Îngerii  te  asigură  că  vei  avea  suficienţi  bani  ca  să-ţi 
asiguri cele necesare şi că te îndrepţi în direcţia cea bună.

✢ 785 ✢
Schimbările  pe  care  le  faci  îţi  îmbunătăţesc  în  mod 
evident situaţia financiară.
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✢ 786 ✢
Intuiţia  te-a  îndreptat  în  direcţia  potrivită,  care-ţi  va 
aduce binecuvântări în cariera şi finanţele tale. Mergi 
mai departe!

✢ 787 ✢
Eşti  „pe  val”,  iar  totul  înfloreşte  pentru  tine  chiar 
acum,  îndeosebi  în  domeniile  carierei  şi  finanţelor. 
Acesta este un moment deosebit ca să iniţiezi proiecte 
noi,  să  soliciţi  o  promovare  şi  să  te  ocupi  de  alte 
activităţi legate de noua ta carieră.

✢ 788 ✢
Întrucât te afli pe calea cea bună, ai dobândit acces la 
abundenţa nelimitată şi sprijinul Universului.

✢ 789 ✢
Continuă  să  înaintezi  în  direcţia  în  care  mergi  cu 
privire la cariera, calea spirituală şi misiunea ta Divină. 
Vei fi pe deplin susţinut pe parcursul acestei călătorii!

✢ 790 ✢
Urmezi cu fidelitate călăuzirea Divină a lui Dumnezeu 
cu privire la cariera şi menirea ta.
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✢ 791 ✢
Gândurile şi afirmaţiile tale pozitive legate de menirea 
ta Divină au afect, aşa că menţine-le.

✢ 792 ✢
Ai  încredere  că  eşti  pe  calea  cea  bună  în  ceea  ce 
priveşte cariera şi menirea ta.

✢ 793 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te călăuzesc în cariera ta ori-
entată  spiritual.  Ascultă-ţi  intuiţia  şi  urmează  ideile 
care-ţi vin, mai ales dacă acestea sunt centrate pe ideea 
de a fi de folos.

✢ 794 ✢
Tu şi menirea ta Divină sunteţi binecuvântaţi de îngeri, 
care te ajută să-ţi pui la punct cariera, astfel ca ea să-ţi 
aducă împliniri.

✢ 795 ✢
Schimbările din cariera ta, pe care le faci sau le ai în 
vedere, sunt perfecte. Aceste schimbări te vor alinia cu 
menirea sufletului tău, aşadar du-le la bun sfârşit.
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✢ 796 ✢
Eşti pe calea potrivită în ce priveşte o carieră plină de 
sens, care să te susţină în toate modurile.

✢ 797 ✢
Acesta  este  un moment  perfect  ca  să  începi  o  nouă 
afacere şi să-ţi urmezi în totalitate ideile legate de noua 
carieră, întrucât acum ai dobândit atingerea lui Midas 
şi totul îţi este favorabil.

✢ 798 ✢
Universul te sprijină financiar, pe măsură ce te concen-
trezi pe faptul de a fi de folos şi de a-ţi urma pasiunea 
carierei tale orientate spiritual.

✢ 799 ✢
Concentrează-ţi  întreaga  atenţie  pe  oferirea  unui 
serviciu  care  să  fie  în  concordanţă  cu  interesele  şi 
pasiunile  tale  cele  mai  mari,  întrucât  aceasta  este 
menirea ta, iar acest serviciu este necesar chiar acum.

✢ 800 ✢
Lasă orice temeri financiare în seama lui Dumnezeu, 
care se asigură că toate nevoile tale  pământeşti  sunt 
împlinite. Eşti susţinut în toate modurile.
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✢ 801 ✢
Rugăciunile şi gândurile tale constructive referitoare la 
finanţe te menţin în fluxul abundenţei.

✢ 802 ✢
Menţine-ţi  credinţa  că  Dumnezeu  are  grijă  de  toate 
nevoile tale şi că te ajută să-ţi achiţi facturile. Urmează 
orice intuiţie Divină pe care o primeşti.

✢ 803 ✢
Rugăciunile pentru ajutor în chestiunile tale financiare 
au fost auzite şi au primit răspuns.

✢ 804 ✢
Dumnezeu şi îngerii veghează asupra ta şi a familiei 
tale, sprijinindu-vă în toate modurile.

✢ 805 ✢
Eşti Divin îndrumat ca să faci câteva schimbări viabile 
şi pozitive care te vor ajuta ca, în final, să te bucuri de 
o viaţă mai bună. Cu cât faci mai repede aceste schim-
bări,  cu  atât  mai  repede se va  îmbunătăţi  situaţia  ta 
financiară şi celelalte aspecte din viaţa ta.
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✢ 806 ✢
Dumnezeu  te  asigură  că  necesităţile  tale  materiale 
privind casa, hrana şi altele sunt asigurate. Lasă orice 
griji  legate  de  situaţia  ta  financiară  în  seama  lui 
Dumnezeu şi ai încredere că eşti ajutat în mod Divin.

✢ 807 ✢
Întrucât ţi-ai ascultat şi urmat călăuzirea Divină, cariera 
şi finanţele tale sunt în sincronism. Ţine-o tot aşa!

✢ 808 ✢
Toate lucrurile de care ai  nevoie îţi  sunt  furnizate  din 
abundenţă. Deschide-ţi braţele ca să primeşti tot binele pe 
care Creatorul ţi-l oferă în prezent. Această abundenţă îţi 
parvine  în  multe  moduri,  inclusiv  idei,  oportunităţi  şi 
oameni care se oferă să te ajute. Ai grijă să observi şi să 
înţelegi aceste răspunsuri la rugăciunile tale.

✢ 809 ✢
Dumnezeu te sprijină în menirea ta Divină, având grijă 
ca toate necesităţile tale să fie asigurate, pe măsură ce 
te concentrezi pe cariera ta spirituală.

✢ 810 ✢
Lasă orice griji  despre bani în seama lui Dumnezeu, 
care-ţi  va  întări  credinţa,  astfel  încât  să  poţi  atrage 
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experienţele cele mai înalte şi cele mai bune rezultate 
cu putinţă.

✢ 811 ✢
Atâta timp cât continui să ai gânduri şi sentimente con-
structive cu privire la situaţia ta financiară, toate factu-
rile tale vor fi achitate şi te vei bucura de o abundenţă 
constantă.

✢ 812 ✢
Ai încredere că rugăciunile, afirmaţiile şi exerciţiile de 
vizualizare pe care le faci  pentru cariera şi  finanţele 
tale au efect, deoarece aşa este.

✢ 813 ✢
Rugăciunile şi gândirea ta constructivă au atras spriji-
nul total al maeştrilor spirituali elevaţi, care te conduc, 
pe tine şi această situaţie, spre potenţialul ei cel mai 
înalt şi cel mai bun rezultat cu putinţă.

✢ 814 ✢
Îngerii îţi cer să-ţi menţii gânduri constructive despre 
cariera şi finanţele tale, astfel încât să poţi atrage cel 
mai bun rezultat final.

175



✢ 815 ✢
Noua ta practică de afirmaţii şi exerciţii de vizualizare 
are un efect benefic asupra carierei şi finanţelor tale.

✢ 816 ✢
Este deosebit de important să-ţi transformi orice griji 
despre bani în afirmaţii şi  rugăciune, ca să-ţi  asiguri 
cel mai bun rezultat cu putinţă.

✢ 817 ✢
Ideile şi gândurile legate de cariera ta sunt bine orientate 
şi-ţi vor aduce o creştere a salariului sau o promovare.

✢ 818 ✢
Afirmaţiile tale pozitive privind cariera şi finanţele tale 
sunt eficiente, deci mergi mai departe.

✢ 819 ✢
Atâta timp cât  îţi  menţii  gânduri  constructive despre 
menirea ta Divină, vei fi susţinut în această lucrare.

✢ 820 ✢
Ai încredere că Dumnezeu veghează asupra ta şi a fami-
liei tale, asigurându-se că toate nevoile tale sunt împlinite.
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✢ 821 ✢
Pe măsură ce rămâi optimist şi plin de credinţă, situaţia 
ta financiară se îmbunătăţeşte cu rapiditate.

✢ 822 ✢
Cu cât te menţii mai optimist, cu atât mai bună devine 
situaţia ta financiară.

✢ 823 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi îţi măresc credinţa şi optimis-
mul  cu  privire  la  finanţele  tale,  deoarece  ei  cunosc 
puterea miraculoasă a credinţei.

✢ 824 ✢
Încrede-te  în  îngeri  ca  să  rămâi  optimist  în  privinţa 
situaţiei tale financiare şi  adoptă-le credinţa absolută 
că totul e bine în privinţa chestiunilor băneşti.

✢ 825 ✢
Pe măsură ce treci prin schimbări în viaţa financiară şi 
în cariera ta, optimismul tău este mai important decât 
oricând.  Menţine-ţi  credinţa  că  toate  nevoile  tale 
financiare vor fi asigurate, în prezent şi în viitor.
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✢ 826 ✢
În loc să te îngrijorezi în privinţa banilor, relaxează-te 
şi  rămâi  optimist,  astfel  încât  ideile  de  inspiraţie 
Divină să-ţi poată arăta cum să câştigi bani în moduri 
pline de semnificaţie.

✢ 827 ✢
Felicitări! Eşti pe calea potrivită, iar banii se revarsă în 
viaţa ta!

✢ 828 ✢
Există o legătură fundamentală între puterea credinţei 
tale  în  abundenţa  financiară  şi  nivelul  abundenţei 
financiare de care te bucuri. Menţine-ţi credinţa, întru-
cât este ingredientul magic din viaţa ta financiară.

✢ 829 ✢
Ai avut deja, şi vei avea mereu, suficient de mulţi bani 
ca să te dedici menirii tale, atâta timp cât rămâi plin de 
credinţă şi optimism.

✢ 830 ✢
Cerul ţi-a auzit rugăciunile pentru ajutor financiar şi te 
ajută să-ţi sporeşti fluxul financiar. Ai grijă să observi 
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şi să dai ascultare oricărei intuiţii care te îndrumă să 
întreprinzi acţiuni constructive, întrucât aceasta este o 
cale fundamentală prin care Cerul te ajută să te ajuţi.

✢ 831 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi te ajută să rămâi optimist în 
privinţa finanţelor tale, căci ei ştiu că afirmaţiile pozi-
tive îţi materializează în mod magnetic dorinţele.

✢ 832 ✢
Ai încredere că maeştrii  spirituali elevaţi te sprijină în 
toate modurile.

✢ 833 ✢
Te-ai  rugat  ca  să primeşti  sprijin  financiar,  şi  iată-l! 
Eşti  înconjurat  de  maeştri  spirituali  elevaţi plini  de 
iubire şi forţă care ţi-au răspuns cererii de a fi ajutat.

✢ 834 ✢
Îngerii, arhanghelii şi maeştrii spirituali elevaţi au auzit 
şi au răspuns rugăciunilor tale de ajutor cu privire la 
achitarea  facturilor  şi  la  asigurarea  necesităţilor  tale 
pământeşti.
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✢ 835 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere se vor 
dovedi  a  fi  răspunsuri  la  rugăciunile  tale,  deoarece 
aceste  moduri  noi  de  abordare  îţi  vor  aduce  recom-
pense uriaşe.

✢ 836 ✢
Lasă  orice  griji  legate  de  bani  în  seama  maeştrilor 
spirituali elevaţi, care veghează asupra ta, te protejează 
şi te sprijină.

✢ 837 ✢
Eşti  pe  calea  cea  bună,  întrucât  îţi  urmezi  intuiţia 
Divină privind cariera şi finanţele tale.

✢ 838 ✢
Menţine rugăciunea şi spiritualitatea în centrul conşti-
inţei  tale  şi  evită  să-ţi  concentrezi  atenţia  asupra 
aspectelor materiale ale vieţii (îndeosebi banii).

✢ 839 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi spun că vei putea să te susţii 
financiar cu ajutorul carierei tale orientate spiritual.
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✢ 840 ✢
Dumnezeu  şi  îngerii  veghează  asupra  ta  şi  a  celor 
iubiţi, asigurându-se că vi se poartă tuturor de grijă.

✢ 841 ✢
Menţine o atitudine optimistă, căci îngerii spun că op-
timismul tău va atrage şi mai mult bine în viaţa ta.

✢ 842 ✢
Ai încredere că îngerii te binecuvântează şi te ajută în 
privinţa carierei şi finanţelor tale, deoarece aşa este.

✢ 843 ✢
Rugăciunile tale pentru ajutor în muncă au fost auzite şi au 
primit răspuns din partea îngerilor şi maeştrilor  spirituali 
elevaţi.

✢ 844 ✢
Arhanghelii şi îngerii te susţin în toate modurile şi te ajută, 
inclusiv în privinţa fluxului financiar şi a abundenţei.

✢ 845 ✢
Îngerii te ajută să faci schimbări pozitive şi viabile în 
cariera şi finanţele tale. Eşti sprijinit pe durata acestor 
schimbări.
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✢ 846 ✢
Îngerii te ajută în privinţa tuturor nevoilor tale mate-
riale. Bazează-te mai des pe îngeri şi lasă în seama lor 
orice griji.

✢ 847 ✢
Îngerii  spun că te  îndrepţi  în  direcţia  potrivită  în ce 
priveşte cariera şi finanţele tale.

✢ 848 ✢
Eşti sprijinit în totalitate şi în toate modurile de către 
îngeri. Fii receptiv ca să le primeşti ajutorul, întrucât 
cu cât primeşti mai mult, cu atât poţi împărţi cu ceilalţi 
mai mult.

✢ 849 ✢
Îngerii te asigură că eşti sprijinit financiar, pe măsură 
ce  te  dedici  carierei  tale  semnificative  din  punct  de 
vedere spiritual.

✢ 850 ✢
Schimbările pe care le faci sunt inspirate Divin şi te 
vor ajuta să atingi noi niveluri de abundenţă în viaţa ta.
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✢ 851 ✢
Stilul tău de gândire, nou şi constructiv, conduce la un 
flux crescut al banilor şi altor forme de abundenţă.

✢ 852 ✢
Ai  încredere  că  faci  mişcarea  potrivită  în  privinţa 
carierei şi finanţelor tale, deoarece aşa este.

✢ 853 ✢
Rugăciunile tale pentru ajutor în domeniul finanţelor 
tale au fost auzite şi au primit răspuns, prin faptul că ai 
primit intuiţia Divină de a face câteva schimbări foarte 
necesare şi viabile în viaţa ta. Fă aceste schimbări şi 
urmăreşte cum abundenţa se revarsă spre tine.

✢ 854 ✢
Îngerii  te  ajută  să-ţi  îmbunătăţeşti  cariera  şi  viaţa 
financiară, îndrumându-te să faci schimbări benefice. 
Ai grijă să-ţi urmezi intuiţia.

✢ 855 ✢
Creşteri considerabile în fluxul tău financiar se produc 
chiar acum
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✢ 856 ✢
Presiunea financiară pe care ai simţit-o mai înainte este 
îndepărtată şi înlocuită cu experienţa siguranţei finan-
ciare şi a abundenţei.

✢ 857 ✢
Faci  schimbările  potrivite  la  momentul  potrivit,  iar 
acestea  te  vor  ajuta  să-ţi  îmbunătăţeşti  cariera  şi 
finanţele. Mergi mai departe!

✢ 858 ✢
Ca să-ţi  îmbunătăţeşti  cariera şi  finanţele,  trebuie să 
faci unele schimbări pozitive şi viabile în viaţa ta. Deja 
ştii  ce trebuie să faci,  aşa că ai  încredere în această 
cunoaştere şi urmeaz-o neîntârziat.

✢ 859 ✢
Ca să te bucuri de mai multă împlinire, de un sentiment 
mai puternic de semnificaţie şi ţel şi de un flux financiar 
constant, schimbă-ţi orientarea carierei, astfel ca ea să 
fie bazată mai mult pe principii spirituale.

✢ 860 ✢
Lasă orice temeri legate de finanţe în seama lui Dumne-
zeu, care se asigură că necesităţile tale sunt împlinite.
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✢ 861 ✢
În loc să-ţi faci griji în privinţa banilor, roagă-te. Grijile 
atrag probleme, pe când rugăciunea atrage soluţii.

✢ 862 ✢
Ai încredere că toate nevoile tale financiare şi mate-
riale sunt luate în considerare, deoarece aşa este.

✢ 863 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns  rugă-
ciunilor tale pentru sprijin material şi financiar.  Lasă 
orice preocupări sau griji  în seama lor şi urmează-le 
călăuzirea  Divină  …  care-ţi  este  transmisă  prin 
gânduri,  sentimente  sau idei  de  a  întreprinde  acţiuni 
constructive.

✢ 864 ✢
Îngerii veghează asupra ta şi a celor iubiţi, asigurându-se 
că toate nevoile voastre materiale pentru casă, hrană şi 
altele sunt satisfăcute.

✢ 865 ✢
Ca  să  depăşeşti  problemele  financiare,  schimbă-ţi 
gândurile  şi  acţiunile,  astfel  încât  ele  să  fie  total  în 
concordanţă cu credinţele  tale  adevărate.  Cu cât  eşti 
mai autentic, cu atât te bucuri de mai multă abundenţă.
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✢ 866 ✢
În loc să-ţi faci griji (care niciodată nu ajută la nimic şi 
deseori înrăutăţesc situaţia) cu privire la bani, îndreap-
tă-te  spre  căile  spirituale  ale  rugăciunii  şi  meditaţiei 
(care sunt de folos întotdeauna).

✢ 867 ✢
Prin ideile şi acţiunile legate de cariera ta, te-ai îndrep-
tat în direcţia potrivită. Înaintează cu încredere şi vei 
vedea şi cunoaşte lumina.

✢ 868 ✢
Te bucuri de siguranţă financiară şi, în prezent, zilele 
de stres financiar de odinioară fac parte din trecut.

✢ 869 ✢
Pe măsură ce te dedici carierei tale centrate pe spiri-
tualitate,  toate  nevoile  tale  financiare  sunt  luate  în 
considerare.

✢ 870 ✢
Lucrezi  în  parteneriat  cu  înţelepciunea  infinită  a  lui 
Dumnezeu,  prin faptul  că te rogi  şi,  apoi,  îţi  urmezi 
călăuzirea interioară. Drept urmare, te bucuri de armo-
nie şi abundenţă Divină.
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✢ 871 ✢
Continuă să ai gânduri constructive, să faci afirmaţii şi 
exerciţii  de  vizualizare  pentru  abundenţă,  deoarece 
aceste practici au efecte benefice.

✢ 872 ✢
Ai încredere că te afli pe calea carierei potrivite, care 
te va face să te bucuri de împlinire emoţională, spiri-
tuală şi financiară.

✢ 873 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te asigură că beneficiezi de un 
flux constant de sprijin şi abundenţă în tot ce ai nevoie.

✢ 874 ✢
Asculţi de călăuzirea intuitivă a îngerilor tăi şi, astfel, 
ţi-ai asigurat accesul la tot ceea ce e bun. 

✢ 875 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere îţi îmbu-
nătăţesc  cariera  şi  finanţele.  Mergi  mai  departe  cu 
aceste schimbări, plin de încredere.
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✢ 876 ✢
Iei măsurile potrivite ca să ai siguranţa că nevoile tale 
materiale şi financiare sunt satisfăcute.

✢ 877 ✢
Eşti  în  mod  sigur  pe  calea  potrivită,  deci  continuă. 
Drumul tău actual  îţi  aduce recompense spirituale  şi 
materiale.

✢ 878 ✢
Calea  ta  prezentă  te  face  să  fii  în  totalitate  sprijinit 
financiar. Ai făcut o alegere potrivită.

✢ 879 ✢
Continuă să lucrezi  în direcţia  visurilor  şi  dorinţelor 
tale, întrucât ele sunt fundamentul misiunii tale Divine. 
Finanţele tale sunt luate în considerare, pe măsură ce te 
dedici menirii tale.

✢ 880 ✢
Creatorul  te  sprijină  în  toate  modurile.  Lasă  orice 
preocupări sau griji, îndeosebi cele legate de bani, în 
seama lui Dumnezeu.
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✢ 881 ✢
Se deschid căi de acces pentru cariera şi finanţele tale, 
iar tu poti contribui la fluxul abundenţei prin practicarea 
zilnică a  afirmaţiilor  pozitive,  cum ar fi:  Îmi deschid 
acum braţele ca să primesc darurile pline de iubire pe  
care Universul le aduce în viaţa mea şi a tuturor.

✢ 882 ✢
Atâta timp cât ai credinţă în inima ta, situaţia ta finan-
ciară va continua să se dezvolte şi să se îmbunătăţească.

✢ 883 ✢
Primeşti ajutor inspirat în mod Divin în cariera şi finan-
ţele  tale,  în  principal  din  partea  maeştrilor  spirituali 
elevaţi (cum ar fi Iisus, sfinţii, Ganesha şi alţii).

✢ 884 ✢
Îngerii ţi-au auzit rugăciunile pentru venituri mai mari 
şi te ajută, chiar acum, în această privinţă.

✢ 885 ✢
Apare  o  schimbare  pozitivă  în  privinţa  carierei  şi 
finanţelor tale, cum ar fi o mărire de salariu, o promo-
vare sau moştenire neaşteptată.
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✢ 886 ✢
Singurele obstacole în fluxul tău financiar sunt grijile 
şi  temerile.  Lasă  orice  preocupări  sau  îngrijorări  în 
seama îngerilor şi vei cunoaşte o abundenţă crescută.

✢ 887 ✢
Eşti pe calea potrivită în ce priveşte cariera şi finanţele 
tale. Ţine-o tot aşa!

✢ 888 ✢
Acesta este un semn foarte norocos de sprijin finan-
ciar şi total din partea Universului. Banii se revarsă 
în calea ta!

✢ 889 ✢
Te  bucuri  de  siguranţă  financiară,  pe  măsură  ce  te 
dedici să lucrezi pentru interesele tale spirituale şi în 
oferirea unui serviciu celorlalţi (care este fundamentul 
misiunii tale Divine).

✢ 890 ✢
Dumnezeu te sprijină în totalitate, pe tine şi misiunea 
ta Divină.
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✢ 891 ✢
Concentrează-ţi întreaga atenţie asupra răspunsului la 
întrebarea:  Cum pot sluji şi face ca această lume să 
devină un loc mai bun?, iar toate nevoile tale materiale 
vor fi asigurate.

✢ 892 ✢
Ai încredere că misiunea ta Divină este susţinută de 
Univers. Lasă orice griji sau preocupări legate de bani 
în seama Cerului.

✢ 893 ✢
Ai o legătură strânsă cu maeştrii spirituali elevaţi, care 
te sprijină şi te călăuzesc pe calea menirii tale Divine.

✢ 894 ✢
Îngerii te asigură că toate nevoile tale materiale sunt 
satisfăcute,  pe măsură  ce  te  dedici  să  lucrezi  pentru 
misiunea ta Divină.

✢ 895 ✢
Prin faptul că-ţi orientezi cariera mai mult spre latura 
spirituală,  mergi  pe  calea  menirii  tale  Divine  şi  te 
bucuri  de  sprijinul  total  ce  decurge  din  faptul  că-ţi 
desfăşori activitatea potrivită.
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✢ 896 ✢
În loc să-ţi faci griji despre carieră sau finanţe, roagă-te 
şi afirmă că totul e bine. Cariera ta spirituală este din 
plin susţinută, în toate modurile.

✢ 897 ✢
Eşti pe calea potrivită în ce priveşte cariera ta orientată 
spiritual şi toate uşile îţi sunt deschise.

✢ 898 ✢
Atâta  timp cât  îţi  menţii  cariera  centrată  pe  slujirea 
unei meniri pline de sens, eşti sprijinit în totalitate din 
punct  de  vedere  financiar,  spiritual,  emoţional  şi 
intelectual.

✢ 899 ✢
Renunţă la orice tendinţe de amânare în privinţa carie-
rei  spirituale  şi  misiunii  tale  Divine;  află  că  cu  cât 
acţionezi mai repede, conform îndrumării, cu atât vei 
cunoaşte mai repede fericirea şi abundenţa ce decurg 
din împlinirea menirii tale.

✢ 900 ✢
Acesta este un mesaj profund din partea lui Dumne-
zeu,  care  te  îndeamnă să-ţi  dedici  timpul  şi  energia 
menirii  tale Divine,  de care lumea aceasta are multă 
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nevoie.  Cere-i  lui  Dumnezeu  să  te  călăuzească  cu 
privire la următorul tău pas.

✢ 901 ✢
Rămâi în legătură constantă cu Dumnezeu în privinţa 
carierei tale orientate spiritual şi urmează-ţi cu încre-
dere intuiţia Divină.

✢ 902 ✢
Ai încredere  că Dumnezeu  te  îndrumă în  cariera ta, 
pentru că aşa este.

✢ 903 ✢
Dumnezeu şi maeştrii  spirituali elevaţi îţi oferă îndru-
mare autentică cu privire la cariera ta, pe care o pri-
meşti sub formă de idei, sentimente şi inspiraţie.

✢ 904 ✢
Dumnezeu şi îngerii te sprijină să-ţi concentrezi atenţia 
asupra slujirii unei meniri spirituale în această lume.

✢ 905 ✢
Dumnezeu te îndrumă să faci schimbări constructive şi 
viabile în cariera ta, astfel încât să-ţi poţi dedica timpul 
şi energia menirii tale Divine.
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✢ 906 ✢
Dumnezeu  te  asigură  că  toate  nevoile  tale  materiale 
vor  fi  asigurate,  pe  măsură  ce-ţi  concentrezi  atenţia 
asupra unei cariere care să fie în slujba Divinităţii.

✢ 907 ✢
Auzi şi urmezi cu fidelitate îndrumarea lui Dumnezeu 
cu privire la cariera ta.

✢ 908 ✢
Dumnezeu  te  asigură  că  tu,  împreună  cu  cariera  ta 
orientată  spiritual,  sunteţi  susţinuţi  în  totalitate  şi  în 
toate modurile.

✢ 909 ✢
Concentrează-ţi întreaga atenţie pe împlinirea voinţei 
lui Dumnezeu de-a lungul carierei tale. Roagă-te să fii 
călăuzit  pe  calea  carierei  tale  şi  urmează  acea 
călăuzire.

✢ 910 ✢
Continuă să te rogi şi să faci afirmaţii pozitive despre 
menirea ta în viaţă, deoarece sunt eficiente.
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✢ 911 ✢
Este foarte important să-ţi menţii o atitudine construc-
tivă  în  privinţa  ideilor  despre  cariera  ta  orientată 
spiritual. Gândurile pozitive sunt, în prezent, bunul tău 
cel mai de preţ.

✢ 912 ✢
Ai încredere că afirmaţiile pozitive pe care le faci cu 
privire la cariera ta au efect, deoarece aşa este.

✢ 913 ✢
Maeştrii  spirituali elevaţi te îndrumă să menţii viziuni 
pozitive despre tine însuţi cum te bucuri de cariera ta 
orientată spiritual.

✢ 914 ✢
Îngerii veghează asupra carierei tale şi te călăuzesc pe 
calea menirii tale Divine.

✢ 915 ✢
Schimbările pozitive pe care le-ai făcut te ajută să-ţi 
dezvolţi cariera în misiunea ta plină de sens.
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✢ 916 ✢
Pe  măsură  ce-ţi  concentrezi  atenţia  pe  slujirea  unei 
meniri spirituale de-a lungul carierei tale, toate nevoile 
tale materiale sunt împlinite.

✢ 917 ✢
Optimismul de care dai dovadă în privinţa carierei tale 
este garantat, întrucât concentrarea ta pe latura spiri-
tuală te-a adus pe calea potrivită.

✢ 918 ✢
Pasiunea pentru cariera ta îţi  asigură succes şi  susţi-
nere. Urmează-ţi glasul inimii.

✢ 919 ✢
Dedică-ţi întreaga atenţie slujirii unei meniri spirituale 
în cariera ta.

✢ 920 ✢
Mergi înainte cu încredere în visurile legate de cariera 
ta,  întrucât  Dumnezeu  te  călăuzeşte  fără  ezitare  în 
această călătorie.

✢921✢
Ai încredere în visurile despre cariera ta orientată spi-
ritual, deoarece aceste idei sunt inspirate în mod Divin.
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✢ 922 ✢
Menţine-ţi credinţa în misiunea ta Divină. Eşti compe-
tent pentru împlinirea aceastei misiuni şi eşti sprijinit 
în  toate  modurile.  Cu cât  ai  mai  multă  încredere  şi 
credinţă, cu atât mai bine se desfăşoară totul.

✢ 923 ✢
Ai încredere că maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au 
răspuns rugăciunilor tale pentru menirea ta Divină.

✢ 924 ✢
Îngerii îţi cer să-ţi „menţii credinţa” în cariera ta orien-
tată  spiritual,  întrucât  credinţa  ameliorează  fiecare 
aspect din viaţa ta.

✢ 925 ✢
În loc să-ţi faci griji în privinţa carierei tale, ai încre-
dere  că  totul  se  desfăşoară  exact  aşa  cum  trebuie, 
deoarece aşa este.

✢ 926 ✢
Ai încredere că nevoile tale materiale şi financiare sunt 
împlinite,  pe  măsură  ce-ţi  concentrezi  atenţia  asupra 
slujirii unei meniri spirituale în cariera ta.
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✢ 927 ✢
Încrederea şi optimismul tău sunt garantate, deoarece 
ideile despre cariera ta orientată spiritual sunt bune.

✢ 928 ✢
Credinţa şi concentrarea atenţiei tale pe slujirea unei 
meniri te-au adus în fluxul abundentului sprijin Divin.

✢ 929 ✢
Ai încredere că dacă-ţi îndrepţi întreaga atenţie asupra 
slujirii  unei  meniri  spirituale  în  cariera  ta,  toate 
celelalte vor fi asigurate.

✢ 930 ✢
Dumnezeu şi maeştrii spirituali elevaţi lucrează în par-
teneriat  cu  tine  şi  cariera  ta,  călăuzindu-te  pe  calea 
misiunii tale Divine.

✢931 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă să menţii gânduri 
şi  emoţii  constructive  despre  cariera  şi  menirea  ta. 
Gândurile  tale  constructive  reprezintă  bunul  cel  mai 
important din cariera ta.
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✢ 932 ✢
Ai  încredere  că  maeştrii  spirituali  elevaţi îţi  susţin 
cariera şi menirea ta Divină, deoarece aşa este.

✢ 933 ✢
Menirea  vieţii  tale  implică  să  lucrezi  împreună  cu 
maeştrii  spirituali  elevaţi ca  să  produci  ameliorări  şi 
schimbări benefice în lume.

✢ 934 ✢
Misiunea ta Divină este călăuzită de maeştri  spirituali 
elevaţi, îngeri şi arhangheli, care lucrează îndeaproape 
cu tine şi cariera ta.

✢ 935 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă să faci schimbări 
viabile şi benefice în cariera ta, astfel încât să fii total 
concentrat pe slujirea unei meniri spirituale în munca ta.

✢ 936 ✢
Toate  nevoile  tale  materiale  sunt  asigurate  de  către 
maeştrii  spirituali  elevaţi,  iar  acest  lucru  îţi  oferă 
libertatea de a te concentra în totalitate pe slujirea unei 
meniri spirituale în cariera ta.
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✢ 937 ✢
Eşti pe calea cea bună, urmându-ţi călăuzirea Divină în 
privinţa  carierei  şi  menirii  tale.  Menţine  o  legătură 
pioasă cu maeştrii spirituali elevaţi.

✢ 938 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi sunt partenerii şi colegii tăi de 
muncă,  care-ţi  susţin  în  totalitate  cariera  ta  orientată 
spiritual.

✢ 939 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi ţi-au auzit rugăciunile legate 
de cariera ta şi ţi-au răspuns că este important să-ţi con-
centrezi întreaga atenţie pe spiritualizarea vieţii tale.

✢ 940 ✢
Dumnezeu şi îngerii îţi călăuzesc şi-ţi susţin menirea 
Divină.

✢ 941 ✢
Îngerii îţi cer să rămâi pozitiv şi optimist în privinţa 
misiunii  tale.  Află  că  eşti  competent  ca  să  aduci  o 
schimbare  benefică  în  această  lume,  printr-o  carieră 
care se bazează pe pasiunile tale spirituale.
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✢ 942 ✢
Ai încredere că îngerii veghează asupra ta şi a carierei 
tale, pentru că aşa este.

✢ 943 ✢
Arhanghelii  şi  maeştrii  spirituali  elevaţi îţi  călăuzesc 
şi-ţi susţin cariera orientată spiritual.

✢ 944 ✢
Menirea  ta  Divină  implică  să  lucrezi  cu  îngerii  şi 
arhanghelii, pentru a-i ajuta pe ceilalţi.

✢ 945 ✢
Îngerii te ajută să faci schimbări benefice şi viabile în 
viaţa ta, astfel încât să fii cu totul pe calea menirii tale.

✢ 946 ✢
Lasă  orice  griji  sau  preocupări  legate  de  cariera, 
menirea Divină sau calea ta spirituală în seama înge-
rilor, care sunt gata să te susţină şi să te îndrume în 
toate modurile.

✢ 947 ✢
Îngerii spun că eşti pe calea cea bună în ce priveşte 
cariera ta orientată spiritual.
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✢ 948 ✢
Pe măsură ce-ţi concentrezi timpul şi energia pe slu-
jirea  unei  meniri  spirituale  în  cariera  ta,  îngerii  te 
asigură  că  toate  nevoile  tale  financiare  şi  materiale 
sunt satisfăcute.

✢ 949 ✢
Menirea ta Divină implică să lucrezi  îndeaproape cu 
îngerii. Cere-le îngerilor să te ajute să-ţi făureşti carie-
ra orientată spiritual.

✢ 950 ✢
Dumnezeu  te  ajută  să-ţi  schimbi  în  bine  viaţa 
profesională.

✢ 951 ✢
Schimbă-ţi gândurile legate de cariera ta, astfel încât 
să observi binele şi iubirea din toţi oamenii şi din toate 
lucrurile. Concentrarea atenţiei tale asupra a ceea ce e 
constructiv  te  ajută  să  ajungi  pe  calea  menirii  tale 
Divine.

✢ 952 ✢
Ai încredere că schimbările privind cariera ta pe care 
le faci sau le ai în vedere sunt o idee grozavă, deoarece 
ele te aduc pe linia menirii tale Divine, fapt ce înseam-
nă că te simţi cu mult mai împlinit în toate privinţele.
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✢ 953 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te îndrumă să întreprinzi acţi-
uni care să-ţi impulsioneze cariera orientată spiritual.

✢ 954 ✢
Lucrezi  în  strânsă  legătură  cu  îngerii  ca  să  faci 
schimbări constructive în cariera ta, astfel încât să te 
poţi concentra pe împlinirea menirii tale Divine.

✢ 955 ✢
Este momentul să faci schimbările la care te-ai gândit, 
în  special  cele  privind  cariera  si  prioritatea  ta  spiri-
tuală. Aceste schimbări constituie răspunsuri la rugă-
ciunile tale.

✢ 956 ✢
Pe măsură ce dedici mai mult timp şi energie carierei 
tale orientate spiritual, drept rezultat, întreaga ta viaţă 
se îmbunătăţeşte.

✢ 957 ✢
Schimbările pe care le faci în cariera ta sunt cu totul 
potrivite,  aşadar  continuă să ai  încredere în  ideile  şi 
viziunile tale.
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✢ 958 ✢
Acum, că te concentrezi mai mult asupra carierei tale 
de a sluji o menire spirituală, şi fluxul abundenţei din 
viaţa ta creşte în egală măsură.

✢ 959 ✢
E timpul să-ţi schimbi cariera, astfel încât să se potri-
vească cu credinţele tale spirituale, deoarece în acest 
fel îţi descoperi misiunea plină de sens pe care o ai în 
această viaţă.

✢ 960 ✢
Lasă orice griji cu privire la cariera, calea spirituală sau 
menirea ta Divină în seama lui Dumnezeu, care are toate 
răspunsurile pe care le cauţi. Ia aminte la aceste răspun-
suri venite sub formă de idei, sentimente şi viziuni.

✢ 961 ✢
Cu  cât  îţi  menţii  mai  mult  gânduri  şi  sentimente 
constructive cu privire la cariera şi calea ta spirituală, 
cu atât mai bine se desfăşoară totul.

✢ 962 ✢
Ai încredere că nevoile tale materiale sunt satisfăcute, 
atâta timp cât te consacri slujirii unei meniri spirituale 
în cariera ta.
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✢ 963 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi au auzit şi au răspuns la rugă-
ciunile privind cariera şi finanţele tale.

✢ 964 ✢
Lasă orice preocupări sau îngrijorări legate de cariera 
sau finanţele tale în seama îngerilor, care aşteaptă să le 
ceri ajutorul.

✢ 965 ✢
Cariera şi situaţia ta financiară se îmbunătăţesc, pe mă-
sură ce-ţi dedici timpul şi energia slujirii unei meniri 
spirituale prin munca ta.

✢ 966 ✢
Este  foarte  important  să  te  concentrezi  într-un  mod 
iubitor şi spiritual asupra carierei tale. Rămânând cen-
trat în spiritualitate, atragi în mod automat tot ceea ce 
doreşti şi-ţi este necesar.

✢ 967 ✢
Eşti pe calea cea bună în ce priveşte cariera şi prio-
ritatea  ta  spirituală,  care-ţi  garantează  satisfacerea 
tuturor nevoilor tale materiale.
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✢ 968 ✢
În loc să-ţi  faci griji  în privinţa carierei  sau situaţiei 
tale  financiare,  roagă-te.  Grija  nu  ajută  niciodată  la 
nimic, pe când rugăciunea ameliorează totul.

✢ 969 ✢
Cariera ta va fi şi mai plină de împliniri şi succes, în 
momentul  în  care  ai  cu  totul  încredere  în  şi  urmezi 
înţelepciunea  şi  iubirea  Divină,  care  se  află  în  tine 
însuţi şi pretutindeni în jurul tău.

✢ 970 ✢
Asculţi  şi  urmezi  cu  fidelitate  înţelepciunea  plină  de 
iubire a lui Dumnezeu cu privire la cariera ta şi, drept 
urmare, eşti pe calea potrivită pentru menirea ta Divină.

✢ 971 ✢
Optimismul  cu  privire  la  cariera  ta  este  garantat, 
deoarece  faci  demersurile  potrivite  pentru  împlinirea 
unei meniri importante în această lume.

✢ 972 ✢
Ai încredere că această carieră şi cale spirituală pe care te 
afli este potrivită pentru tine şi menirea ta în această viaţă.

206



✢ 973 ✢
Rugăciunile  pentru  cariera  şi  misiunea  ta  din această 
viaţă au fost auzite şi au primit răspuns din partea maeş-
trilor spirituali elevaţi, care te călăuzesc şi te protejează. 
Continuă să-ţi  asculţi  intuiţia, deoarece aceste gânduri 
reprezintă, de fapt, răspunsuri la rugăciunile tale.

✢ 974 ✢
Îngerii te aplaudă pentru faptul că-ţi urmezi călăuzirea 
Divină cu privire la cariera ta, întrucât  acum eşti pe 
calea menirii vieţii tale.

✢ 975 ✢
Schimbările pe care le faci  sau le ai  în vedere te-au 
adus pe calea potrivită privind menirea ta Divină.

✢ 976 ✢
Eşti  pe  calea  cea  bună  în  ce  priveşte  cariera  şi 
prioritatea ta spirituală, care face ca toate nevoile tale 
materiale să fie împlinite.

✢ 977 ✢
Cerul  te  aplaudă  pentru faptul  că te  consacri  slujirii 
unei meniri spirituale în această lume.
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✢ 978 ✢
Mergi mai departe pe calea ta actuală privind cariera şi 
prioritatea ta spirituală şi află că eşti sprijinit în mod 
Divin pe această cale.

✢ 979 ✢
Decizia de a-ţi concentra toată atenţia asupra carierei 
tale orientate spiritual este justă.

✢ 980 ✢
Dumnezeu se asigură că, pe măsură ce-ţi dedici timpul 
şi energia slujirii unei activităţi spirituale, toate nevoile 
tale materiale şi financiare sunt satisfăcute.

✢ 981 ✢
Menţine  gânduri  şi  sentimente  constructive  despre 
cariera şi finanţele tale, întrucât optimismul tău deschi-
de căi şi oportunităţi noi şi importante.

✢ 982 ✢
Ai încredere că toate nevoile tale financiare şi mate-
riale sunt împlinite. Tot ce ai de făcut e să te dedici mai 
departe slujirii unei activităţi spirituale în cariera ta.
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✢ 983 ✢
Maeştrii spirituali elevaţi te asigură că te susţin în tota-
litate în menirea ta Divină. Ai încredere că totul e bine, 
deoarece aşa este.

✢ 984 ✢
Îngerii veghează asupra ta şi carierei tale.

✢ 985 ✢
Schimbările pe care le faci sau le ai în vedere îţi vor 
spori  fluxul  abundenţei  pentru  cariera  ta  orientată 
spiritual.

✢ 986 ✢
Toate nevoile tale materiale şi financiare sunt satisfă-
cute,  pe  măsură  ce  te  concentrezi  cu  totul  asupra 
slujirii unei meniri spirituale în cariera ta.

✢ 987 ✢
Eşti  pe  calea  spirituală  potrivită  privind  cariera  şi 
finanţele tale, aşadar ţine-o tot aşa!
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✢ 988 ✢
Te bucuri de atingerea lui Midas în ce priveşte cariera 
ta,  chiar  acum,  iar  tot  ceea  ce  faci  este  un  succes. 
Acesta este  un moment  minunat  ca să demarezi  noi 
afaceri, atâta timp cât sunt cu totul bazate pe călăuzirea 
ta spirituală şi pe adevărul tău lăuntric.

✢ 989 ✢
Ai  ajuns  la  un  echilibru  minunat  în  viaţa  ta!  Eşti 
orientat  foarte  mult  spre  spiritualitate,  chiar  dacă  ai 
gânduri şi activităţi practice.

✢ 990 ✢
Drept  răspuns  la  rugăciunile  tale,  Dumnezeu  te  în-
deamnă să te concentrezi cu totul pe slujirea unei acti-
vităţi spirituale în carierea ta.

✢ 991 ✢
Rămâi optimist şi credincios ţie însuţi în alegerile pe 
care le faci în cariera ta.

✢ 992 ✢
Ai încredere că această carieră pe care ai ales-o şi la 
care  ai  visat  este  calea  potrivită  privind  menirea  ta 
Divină.
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✢ 993 ✢
Maeştrii  spirituali  elevaţi te  ajută  în  toate  aspectele 
carierei tale centrate spiritual, ce reprezintă fundamen-
tul menirii tale Divine.

✢ 994 ✢
Îngerii spun că prin intermediul carierei tale îi înveţi 
pe  ceilalţi  despre  iubirea  Divină,  iar  aceasta  este  o 
menire foarte necesară de împlinit.

✢ 995 ✢
Continuă  să  dedici  tot  mai  mult  timp  şi  energie 
practicii  tale  spirituale,  întrucât  menirea  ta  Divină 
implică  concentrarea  totală  a  atenţiei  tale  asupra 
spiritualităţii.

✢ 996 ✢
Toate nevoile tale materiale sunt îndeplinite, pe măsură 
ce te dedici carierei tale orientate spiritual.

✢ 997 ✢
Te afli pe calea potrivită, prin faptul că te concentrezi 
să  slujeşti  o  menire  spirituală  ce  implică  învăţarea 
celorlalţi despre iubirea Divină.
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✢ 998 ✢
Concentrează-ţi  întreaga  atenţie  asupra  slujirii  unei 
meniri în această lume, menire ce se află în acord cu 
interesele şi pasiunile tale reale, iar toate nevoile tale 
financiare şi materiale vor fi asigurate de la sine.

✢ 999 ✢
Acesta este  un mesaj  care  înseamnă încheierea unui 
capitol important din viaţa ta, iar acum e momentul să 
te apuci de muncă – fără amânare – pentru următorul 
capitol.  Această  secvenţă  numerică  este  asemenea 
alarmei unui ceas deşteptător, care sună tare ca să te 
impulsioneze să lucrezi pentru menirea vieţii tale!
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Petrece-ţi ziua cu Doreen Virtue!
Alătură-te unuia dintre atelie-
rele ei fascinante, centrate pe 
spiritualitate, cu durata de o 
zi.  Prin  participarea  la  unul 
dintre seminarele conduse de 
Doreen, te vei bucura de su-
biecte  deosebite,  cum ar  fi: 
Terapia cu îngeri, Medicina  
cu îngeri, Copiii de cristal şi 
multe altele.

De asemenea, Doreen susţine ateliere de lucru 
în  Statele  Unite  ale  Americii,  în  Canada, 
Europa şi Australia. Pentru a afla mai multe 
detalii te rugăm să-i vizitezi website-ul.

Pentru informaţii suplimentare sau ca să-ţi 
rezervi loc, vizitează www.AngelTherapy.com



DESPRE AUTOARE

Doreen Virtue deţine trei diplome universitare în 
domeniul consilierii psihologice şi este o clarvăzătoare 
care lucrează cu lumea îngerilor. Ea este, printre altele, 
autoarea cărţilor  Vindecarea cu îngeri,  Arhangheli şi  
maeştri spirituali elevaţi şi Terapia cu îngeri®. Lucră-
rile sale sunt traduse în multe limbi, în lumea întreagă.

Doreen a apărut la Oprah, CNN, The View şi în alte 
programe de radio şi televiziune. Ea scrie articole pentru 
revistele Woman’s World, New Age Retailer şi Spirit & 
Destiny. Pentru  a  afla  mai  multe  informaţii  despre 
Doreen şi atelierele de lucru pe care le  organizează, te 
rugăm să vizitezi www.AngelTherapy.com.

Poţi asculta în direct emisiunile radio realizate săptă-
mânal de Doreen şi-i poţi telefona ca să-i soliciţi o „lec-
tură”, vizitând website-ul: www.HayHouseRadio.com®.
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