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Fenomén: andělská čísla 

  

- Jan Čapek - 

Je to sice otrava, ale musíme to projít. 

Všechna práva k této knize jsou vyhrazena. 

Určitě také z něčeho musíte žít a jste rádi oceněni za vaše úsilí, které třeba někomu 

pomáhá. Stejně jsem na tom i já. 

Kniha je proto určena pouze pro potřeby kupujícího. Bez mého písemného svolení 

prosím knihu nijak nezveřejňujte, ani nešiřte, ať už jako celek, nebo jakoukoliv její 

část. 

Nevadí mi použití pro krátké citace nebo odkazy použité při hodnocení knihy (ať už 

je hodnocení jakékoliv!). Vždy ale prosím uveďte odkaz na zdroj knihy, ať čtenář ví, 

kde knihu dohledat. 

Děkuji! 

 

© Jan Čapek, 2020 

1. vydání 
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Jak číst čísla a dekódovat vzkazy? 

Vždy mějte na paměti, že opakovaně zobrazované číslo je osobním vzkazem, kterému 

může nejlépe porozumět jen zamýšlený adresát. Čísla mohou naznačit, čeho se 

zhruba sdělení týká, vždy je ale na každém, aby rozluštil konkrétní význam – protože 

jen vy víte, co prožíváte a cítíte, a tudíž jen vy můžete plně pochopit význam vzkazu. 

Jakmile má číslo více, jak tři čísla, je možné prozkoumat a dekódovat číslo několika 

způsoby. Nejlepší je pak všechny způsoby zkombinovat. 

Vezměme si např. číslo 7493. 

Prvním krokem je všechna čísla sečíst až na jednociferné číslo. 

7+4+9+3 = 23 => 2+3 = 5. 

5 = životní lekce (skrze prožité zkušenosti), změna, svoboda, odpojení, uvolnění, 

oddání se. 

Pětka mluví o důležitých životních změnách, které se dějí z nějakého důvodu a tyto 

změny přinesou konstruktivní věci; je potřeba změnám důvěřovat a nebránit se jim 

(akceptovat je). 

Druhým krokem je identifikace prostředního čísla nebo dvojčísla. V našem případě 

tedy dvojčíslí 49. To se skládá ze 4 a 9. 

Nyní jen stručně: 

4 = zásluha, důstojnost, důvěra, výdrž, nepřestávající práce (úsilí) k dosažení našich 

cílů. 

9 = závěr, konec, vnitřní síla a moudrost, nesobeckost, karma, smysl života. 

Z toho lze vyvodit, že 49 = sdělení, že se něco (cyklus, projekt) chýlí ke konci a je 

potřeba se ohlédnout za dosaženými úspěchy a zužitkovat všechny nabyté zkušenosti 

v budoucnu; je potřeba vše dokončit, nic nenechávat rozdělané; je dobré se zaměřit 

na to nové, co přijde (příležitosti atd.). Tohle byl základ vzkazu. 

Třetím krokem je podívat se na všechna další čísla. 

Opět stručně: 

7 = kolektivní vědomí, víra, spiritualita, duchovní probuzení a osvícení, intuice, vnitřní 

vědění. 
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3 = komunikace, sebevyjádření, inspirace, tvořivost, optimismus, radost, manifestace, 

osobnostní růst. 

Sedmička tak hovoří o úspěchu a o správně nastolené životní cestě, o překonání 

překážek a o správných životních volbách. Je to i povzbuzení, že nemáme v této 

dobré práci přestávat a máme pokračovat po zvolené cestě. Je potřeba se i nadále 

vyvíjet a zlepšovat. 

Trojka nás nabádá, abychom naslouchali své intuici a vnitřní moudrosti, abychom 

činili správná rozhodnutí; máme využít svou tvořivost, abychom manifestovali 

(zhmotnili) své touhy; máme v životě pokračovat s optimismem. 

Hlavním motivem zprávy je číslo z prvního kroku: 5 (změna). 

Rozšíření motivu o další informace je číslo z druhého kroku: 49. 

Doplňující informace pocházejí z čísla ze třetího kroku: 7 a 3. 

Možný výsledek: 

Nebojme se změny a nebraňme se jí. 

Něco končí a my se máme ujistit, že jsme neponechali nic nedokončeného. Vedli jsme 

si velmi dobře a máme v tom pokračovat i nadále. Nemáme zoufat nad koncem a 

nemáme se obávat toho, co přijde – pokud budeme i nadále pokračovat po zvolené 

cestě, budeme činit správná rozhodnutí (naslouchat své intuici) a vyvíjet se, dočkáme 

se úspěchu a vyplní se nám naše přání. Máme si zachovat optimismus a žít radostně. 

Co všechno kniha obsahuje? 

V knize najdete základní rozbor čísel od 0 do 999, včetně takových, kde se jednotlivá 

čísla opakují (např. 44, 444, 4444 atd.). 

Protože se často lidé ptají na číslo/čas symbolizující jejich datum narození, zařadil 

jsem zvláštní kapitolu věnovanou i tomuto. 

Další částí knihy je rozbor jednotlivých andělských časů, ať už zrcadlových (12:12), 

obrácených (12:21) nebo těch s třemi stejnými čísly (12:22). 

Na konci knihy je zařazen i stručný slovník některých základních pojmů. Nelze tu 

vyjmenovat všechno, najdete tu ale všechny základní, často použité výrazy. 

Kontakt na autora 

Nenašli jste, co jste hledali? Objevili jste chybu? Máte na mě otázku? Máte nápad? 
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Nebojte se mi napsat na: info@jcapek.cz. 

Pokud máte otázku, můžete kromě emailu použít kontaktní formulář na mých 

stránkách: https://www.jcapek.cz/napiste-nam/. 

Jestliže vás zajímá spolupráce, napište buď email, nebo použijte k tomu určený 

formulář: https://www.jcapek.cz/spoluprace-co-vam-nabizim/#napiste-mi. 

Zpětná vazba je vítána! 

 

 

Mé další knihy najdete na: www.jcapek.cz/knihy.  

mailto:info@jcapek.cz?subject=Snář,%201.%20vydání
https://www.jcapek.cz/napiste-nam/
https://www.jcapek.cz/spoluprace-co-vam-nabizim/#napiste-mi
http://www.jcapek.cz/knihy
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Základní čísla: 0 až 9 

0 
Zdroj, intuice, věčnost, zvýšení vlivu a energie ostatních čísel 

Nula je spojena s potenciálem, meditací, modlitbou, Zdrojem. 

Věčnost, výchozí bod, nekonečno, jednota, celistvost, pokračování cyklu, síla Zdroje a 

univerzální energie. Nula je Alfou i Omegou. 

Nula zahrnuje vlastnosti všech ostatních čísel. 

Nula říká, že ve skutečnosti neexistuje ani začátek, ani konec. Vše je věčné. Ze Zdroje 

jsme vzešli a do něj se zase vrátíme. Nic jako smrt neexistuje, umírají pouze lidská 

těla, ne však duše. 

Nula symbolizuje Zdroj, ono „klubko energie“ před velkým třeskem. 

Všechna čísla tak nula přibližuje k síle Zdroje nebo k univerzální energii. Nula v 

kombinaci s dalším číslem zvyšuje jeho vliv a energii. 

Opakovaná 0 říká: naslouchejte vaší intuici a vašemu já, tam naleznete odpovědi. 

Opakovaná 00 říká: věnujte se více meditaci, naslouchejte vedení shůry a dávejte 

pozor na znamení. 

Opakovaná 000 říká: pamatujte, že jste součástí Zdroje a máte tak sílu a moc vytvořit 

cokoliv. Vše, co říkáte a děláte má vliv na manifestaci toho, na co nejvíce myslíte, ať 

už to je jakékoliv. 

Opakovaná 0000 říká: situace nebo problém dospěl do konce. 

1 
Začátek, tvorba, energie, myšlenky 

Číslo 1 symbolizuje nové začátky, tvoření, nezávislost, jedinečnost, motivaci, pokrok a 

posun vpřed, ambice, sílu vůle, pozitivnost, ryzí energii, sílu, aktivitu, asertivitu, 

iniciativu, instinkt, intuici, organizaci (ve smyslu uspořádání), úspěch, spoléhání sama 

na sebe, houževnatost, lásku, inspiraci, slávu, štěstí, naplnění, vševědoucnost, utváření 

vlastní reality. 

Jednička je připomínkou, že všichni pocházíme z jednoty (z jednoho Zdroje), že 

všichni jsme součástí stejné energie. 
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Všichni jsme utvářeni našimi vlastními myšlenkami. Je proto důležité věnovat našim 

myšlenkám pozornost a soustředit se pouze na to, po čem toužíme. A naopak se 

vůbec nevěnovat strachu a obavám. To, na co myslíme, se nám dříve nebo později 

manifestuje (zhmotní a vyplní). 

Je potřeba optimisticky hledět do budoucnosti a těšit se na nové začátky a 

zkušenosti. Vše se děje z dobrého důvodu, nic není náhoda. Abyste dosáhli naplnění 

svých snů, jděte kupředu, čiňte chytrá rozhodnutí, naplňujte svůj životní smysl a 

důvěřujte vesmíru. 

2 
Dualita, vztahy, důvěra, smysl života 

Číslo 2 symbolizuje povinnost, službu, rovnováhu a harmonii, přizpůsobivost, 

diplomacii, spolupráci, vnímavost, lásku a dualitu. 

Dvojka je také spojena s partnerstvími a vztahy, intuicí, důvěrou a smyslem života. 

Vztahy jsou obzvlášť výraznou částí vzkazu, vždyť z čísla 1, kdy jsme sami, číslo 2 

hovoří o dvojici, o partnerství. 

Dvojka je vzkazem, že máte být kurážní a máte mít důvěru ve vyšší vedení. Odpovědi 

na vaše prosby již přicházejí, ačkoliv je možná ještě nevidíte. Vaše trpělivost může 

procházet zkouškou, proto nezoufejte, vše se včas dozvíte. 

Číslo 2 může být také vzkazem, abyste projevovali více soucitu, diplomacie a byli více 

přizpůsobiví, a to ve chvílích, kdy na každodenní bázi pomáháte ostatním. 

Naplňujte svůj životní účel a buďte milí k ostatním. 

Dualita 
Dualita (nebo taky jiným výrazem polarita) je velmi důležitá, protože je přítomná 

všude kolem nás, aniž si to možná uvědomujeme. Dualita je zjednodušeně o tom, že 

vše má dva póly, dva hraniční stavy – nebo lépe řečeno protipóly – přičemž ani jeden 

z těchto pólů není ideální. Mezi těmito póly je spousta dalších možností a někde v 

této oblasti se nachází i rovnováha (klidná oblast), kterou musíme neustále celý život 

hledat. Přitom ale oba protipóly patří k jedné a té samé vlastnosti. 

Příklad: teplota má dva póly – horko a chlad, nevyhovuje nám ani úplné horko, ani 

úplný chlad, ale teplota někde mezi. Ačkoliv horko a chlad jsou dva nesmiřitelné 

tábory, jsou dva póly téhož – teploty. A díky tomu lze z chladu udělat horko a naopak. 

Každému ale vyhovuje jiná teplota. A nikdo nemůže definovat, kde začíná chlad a kde 

teplo – je to subjektivní pocit. Ačkoliv jsou tedy horko a chlad opačné póly, splývají v 

jedno – v teplotu. 
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Pochopili jste příklad? A teď si to samé vztáhněte na lásku/nenávist, 

sympatii/antipatii, světlo/tmu… Takhle bych mohl pokračovat dlouho, ale já vím, že 

nemusím, protože jste chytří a už to chápete ☺ 

Další příklady duality: mužské/ženské pohlaví, den/noc, slunce/měsíc… A určitě jich 

vymyslíte sami nespočet. 

Celý život pracujeme s dualitou – nejčastěji nás asi napadne právě láska a nenávist. 

Pořád se pohybujeme někde mezi a hledáme tu správnou míru, tu správnou polohu. 

A že to není lehká práce! 

Ze jednoho pólu dané vlastnosti můžeme učinit pól druhý, ale nikdy nemůžeme 

z pólu jedné vlastnosti udělat protipól vlastnosti jiné. Lidově řečeno z tepla uděláme 

chlad a naopak, nikdy však z tepla neuděláme světlo nebo tmu. Nebo nenávist. 

Tam, kde je láska, může být nenávist. A naopak. Tam, kde je nenávist, může být láska. 

Tam, kde je teplo, může být zima. A naopak… 

Proč má všechno dva póly? Aby bylo všechno vyvážené. Nemůže být jenom láska, 

jenom teplo, jenom den… Vesmír nerozlišuje dobré a zlé, to je výmysl nás lidí. Vesmír 

zná dva póly téhož a vše mezi tím – a neřeší, jestli je to „dobré“ nebo ne. Vesmír 

neustále „vyvažuje“, neboli neustále udržuje ve všem rovnováhu. 

Jak byste popsali teplo, kdybyste neznali chlad? Jak byste popsali světlo, kdybyste 

neznali tmu? 

Naším úkolem nás lidí je naučit se s dualitou pracovat a hledat rovnováhu někde 

mezi. Musíme se naučit respektovat, že všechno má dva extrémy a že ani jeden z nich 

není špatně a druhý dobře. Já bych např. nechtěl ani extrémní zimu, ani extrémní 

horko. 

Nejznámější vyobrazením duality je symbol jin a jang. Na tomhle symbolu je krásně 

vidět, že ačkoliv existují dva póly, dva hraniční stavy, existuje i něco mezi tím. 

A navíc je vidět, že nic není oddělené jedno od druhého, ale naopak je všechno 

společné. Součástí černého je i „bílá tečka“ a naopak – neboli: vše je se vším 

provázáno, vše je ve skutečnosti jeden celek. Představa, že existuje buď jedno, nebo 

druhé, je jen naše iluze. 
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3 
Komunikace, manifestace, vnitřní moudrost, sebevyjádření, optimismus 

Číslo 3 symbolizuje komunikaci, sebevyjádření, dobrodružství, inspiraci, tvořivost, 

humor, optimismus, radost, spontánnost, entuziasmus (nadšení). Trojka představuje 

také princip osobního růstu, expanzi a hojnost (blahobyt, dostatek) – mentální, 

emoční, finanční a duchovní. 

Číslo 3 je číslem manifestace (zhmotnění) a přináší vibrace nanebevzatých mistrů. Ti 

pomáhají soustředit se na “božskou jiskru” uvnitř nás a napomáhají s manifestací 

(zhmotněním, splněním) našich snů. Pomáhají nalézt klid a mír uvnitř nás. 

Následujte svou intuici a vnitřní moudrost, abyste vždy činili správná rozhodnutí. Za 

pomoci vašich tvůrčích schopností si splníte vaše sny a zlepšíte tak život nejen váš, ale 

i ostatních. Buďte optimisty. 

Vaše prosby a afirmace byly vyslyšeny a je na ně odpovídáno. Mějte důvěru a vaše 

cíle a tužby se naplní ve správný čas. 

Buďte komunikativní a společenští a žijte život s radostí a optimismem. 

4 
Andělé, příprava, plánování, vytrvalost, akce 

Číslo 4 symbolizuje praktičnost, organizaci (uspořádanost), službu, trpělivost, 

oddanost, pragmatismus, důstojnost, vlastenectví, důvěru, výdrž, věrnost, 

konzervatismus, odhodlání, vysokou morálku, tradiční hodnoty, upřímnost, vnitřní 

moudrost, sebekontrolu, realitu a reálné hodnoty, pokrok, stabilitu, vážnost. 

Čtyřka také představuje vášeň a nadšení a povzbuzuje nás k tomu, abychom pracovali 

na dosažení našich cílů. 

Číslo 4 také reprezentuje 4 živly: oheň, vodu, vzduch a zemi, 4 světové strany, 4 roční 

období atd. 

Čtyřka je číslem andělů a může proto značit, že jsou vám andělé na blízku a nabízejí 

vám podporu a pomoc. Stačí jen požádat. Pokud budete činit konstruktivní kroky za 

účelem naplnění vašich cílů a tužeb, vesmír bude na vaší straně a bude vám 

nápomocen. 

Věřte sami v sebe, máte veškeré dovednosti k překonání všech překážek a k dosažení 

vašich nejvyšších cílů. 

Připravte se, naplánujte si další postup a dejte se do práce. 
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5 
Změna, nezávislost, lekce, zkušenosti 

Číslo 5 symbolizuje osobní svobodu, nekonvenčnost, individualitu, odpojení 

(nezávislost), změnu, životní lekce získané skrze prožité zkušenosti, rozmanitost, 

přizpůsobivost, všestrannost, motivaci, progres (postup, pokrok), aktivitu, 

dobrodružství, sympatii, pochopení, družnost, odevzdání se, smyslnost, temperament, 

kuráž, potěšení, vizionářství, příležitost, zvídavost, chytrost a konstruktivní životní 

rozhodnutí. 

Pětka přináší vzkaz o důležitých nadcházejících změnách ve vašem životě. Tyto změny 

mají za úkol přinést vám spoustu nových konstruktivních příležitostí, je proto důležité 

se na tyto změny dívat optimisticky a nebránit se jim. 

Číslo 5 také hovoří o vašem zdraví a o tom, jak se vám daří celkově. Andělé vám proto 

pomáhají s konstruktivními životními rozhodnutími, která mají (a budou mít) vliv na 

vaše zdraví a na váš životní styl. Tato rozhodnutí vám pomohou také psychicky, 

emocionálně i duševně. 

Andělé jsou s vámi, proto se nadcházejících změn neobávejte a následujte volání 

svého srdce. 

6 
Nepodmíněná láska, rodina, domov, materialismus 

Číslo 6 symbolizuje nepodmíněnou lásku, rovnováhu, harmonii, domov a rodinu, 

rodičovství, ochranářství, nesobeckost, zodpovědnost, péči, starostlivost, empatii 

(vcítění), sympatii, sebeobětování, schopnost kompromisu, upřímnost, spravedlnost, 

svědomitost, hledání řešení problémů, spolehlivost, materialismus. 

Šestka je vzkazem, že máte zachovat rovnováhu mezi vašimi materiálními cíli a 

tužbami (peníze, majetek…) a vaším vnitřním, duchovním já. Respektujte sebe i 

ostatní, buďte zodpovědní a jednejte vždy upřímně. Buďte vděční za to, co máte, 

protože vděčnost umožňuje přitáhnout další konstruktivní věci do vašeho života. 

7 
Úspěch, správná cesta, duchovní vývoj 

Číslo 7 symbolizuje kolektivní vědomí, víru, spiritualitu, duchovní probuzení, osvícení, 

duchovní vývoj, mystično, intuici, sebepoznání, vnitřní moudrost, porozumění, 

rozjímání, introspekci (obrácení své pozornosti do svého nitra), ohleduplnost, 

hloubavost, mír a klid, rovnováhu, emoce a pocity, vnitřní sílu, výdrž, osamělost, 
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nezávislost, individualismus, manifestaci, štěstí, filozofii, génia, odhodlání, vzdělání a 

učení, zdokonalení. 

Sedmička hovoří o nastolení dobrých časů, o překonání překážek a o uskutečněných 

úspěších. Andělé jsou nadšeni vašimi životními volbami a říkají vám, že jste na 

správné cestě. Máte proto pokračovat v dobré práci, naplňovat svůj osud a životní 

smysl. Další konstruktivní věci vám půjdou postupně naproti. 

Číslo 7 dále ukazuje, že se máte snažit o váš duchovní vývoj a podporovat v tom i 

ostatní. Sedmička mluví o učení nových dovedností, o vystoupení z vaší komfortní 

zóny a celkovém posunu na všech osobnostních úrovních. Máte tu důležitý úkol a ten 

zahrnuje komunikaci, učení a pomoc ostatním, a to takovým způsobem, který vám 

vyhovuje. Jste povzbuzováni, abyste šli příkladem ostatním a inspirovali je k hledání 

jejich vlastní vášně a smyslu života. 

Sedmička vás tak nabádá k duchovně založené praxi nebo k profesi dělané srdcem. 

8 
Peníze, úspěch, postup vpřed, optimismus 

Číslo 8 symbolizuje autoritu, osobní sílu, sebedůvěru, důvěru, vnitřní sílu, materiální 

svobodu, úspěch, dobrý úsudek, peníze, bohatství, hojnost (blahobyt), prosperitu, 

investice, znevýhodnění, dávání a přijímání, svědomitost a pečlivost, praktičnost, 

soběstačnost, vnitřní moudrost, pragmatismus, soucit, realitu, stabilitu, dovednosti, 

dosažení úspěchu, rozhodnost, ambice, výzvu, plánování, sebekázeň, učení skrze 

zkušenosti, karmu – univerzální vesmírný zákon příčiny a důsledku. 

Osmička přináší povzbuzující zprávu o dosažení úspěchů a dalším postupu vpřed. 

Zůstaňte optimisticky naladěni a naslouchejte vaší intuici a vašemu vnitřnímu vedení a 

mějte i nadále konstruktivní očekávání. Vybudujte pevné základy, na nichž lze stavět 

budoucnost pro vás i vaše nejmilejší. Jste podporováni, je ale na vás, abyste přiložili 

ruku k dílu vždy, když bude potřeba. Žijte tak, abyste naplno využili celý váš potenciál. 

Osmička je také zprávou od andělů, že finanční blahobyt už je na cestě – jako 

odměna za vaši snahu a práci. Buďte proto vděční a myslete pozitivně. 

Využijte svou vnitřní sílu a důvěřujte sobě a svým schopnostem a využijte je pro 

dobro vaše i ostatních. 

9 
Ukončení, smysl života, pomoc ostatním, karma 
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Číslo 9 je symbolem univerzální lásky, věčnosti, víry, univerzálních vesmírných zákonů, 

duchovního osvícení a probuzení, služby lidstvu, pomoci lidem, nesobeckosti, 

sebeobětování, osudu, smyslu života, štědrosti, vyšší perspektivy, romance, vnitřní síly, 

zodpovědnosti, intuice, síly charakteru, tvůrčích dovedností, řešení problémů, 

sebelásky, citlivosti, vnímavosti, věrnosti, svobody, popularity, vyšších ideálů, 

tolerance, shovívavosti, pokory a skromnosti, vcítění, soucitu, rozšířeného úhlu 

pohledu, vlivu, dokonalosti, pochopení, odpuštění, volání povinnosti, optimismu, 

božské moudrosti. 

Devítka je znamením od andělů, že váš život zahrnuje službu lidstvu za pomoci vašich 

dovedností a talentu. Jste lightworker (ten, co pomáhá ostatním nalézt svou duchovní 

podstatu) a jste povzbuzováni v hledání dalších způsobů, jak být ostatním 

nápomocni. 

Číslo 9 může indikovat, že nadešel čas ukončit nějakou fázi, situaci, nebo vztah, který 

vám již neslouží. Díky tomu bude moct zavítat do vašeho života něco nového, něco, 

co vás obohatí a z čeho budete dále těžit. Připravte se proto na spoustu práce, kterou 

bude potřeba udělat. 

Buďte soucitní, ohleduplní a pomáhejte ostatním a jděte jim příkladem. 
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Čísla: 10 až 99 

10 
Andělské číslo 10 je sdělením, že dostáváte postřehy a vedení od andělů skrze 

nápady, myšlenky, vize a pocity. Věnujte proto dostatečnou pozornost své intuici a 

případně podle potřeby i konejte. 

Desítka vás nabádá, abyste se posunuli v životě dál, a přitom si zachovali důvěru v 

nastolenou cestu. Vězte, že vaše vnitřní nutkání vás vede po správné cestě, na níž vás 

očekává úspěch. Důvěřujte andělům a vesmíru. 

Učiňte proto krok vpřed vedoucí novým směrem a vyhlížejte nové začátky s 

optimismem a konstruktivním přístupem. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 1. 

11 
Mistrovské číslo 11 symbolizuje duchovní probuzení a osvícení. 

Jedenáctka nabádá k napojení na své vyšší já (duši), abychom naplnili svou životní 

misi a své poslání. 

Číslo 11 je znamením od andělů, že byste měli věnovat více času vašim myšlenkám, 

neboť ony představují otázky na vaše odpovědi. 

Vás konstruktivní přístup vám pomůže s naplněním vašich tužeb a se splněním vašich 

snů. 

Buďte inspirativním světlem, jež osvítí cestu ostatním a pomůže jim duchovně se 

probudit. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 2. 

12 
Andělské číslo 12 vám říká, že byste se neměli nechat omezovat vašimi starými zvyky, 

které je potřeba změnit. Nelpěte na minulosti a neprobírejte se tím, co bylo. Měli 

byste s optimismem vyhlížet nové zkušenosti, ty vám mohou přinést další 

konstruktivní věci a dopomoct vám k naplnění vašich cílů. 

Zkuste se také podívat na to, jak by šlo vylepšit váš domov, zahradu a okolí. Obklopte 

se vším, co máte rádi. 
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Zůstaňte pozitivně a konstruktivně naladěni, a to samé vysílejte i do svého okolí. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 3. 

13 
Andělské číslo 13 varuje, že se ve všem životě mohou objevit nějaké otřesy (změny). 

Mějte na paměti, že tohle všechno se děje jen a pouze z důvodu vašeho duchovního 

posunu na vyšší úroveň. A proto, abyste se mohli posunout výš a dál a začít tvořit, je 

potřeba to staré “zbourat”, uklidit a vytvořit místo pro nové. 

Tyto změny je proto potřeba přijmout. Třináctka může být jakýmsi “požehnáním v 

přestrojení”. 

Andělé i nanebevzatí mistři vás i nadále vedou a pomáhají vám. Zachovejte si proto 

důvěru a nebojte se požádat o pomoc. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 4. 

14 
Andělé vás žádají, abyste udrželi svou pozornost, své konstruktivní afirmace a úmysly 

ohledně manifestace (zhmotnění) vašich cílů a tužeb. 

Andělé jsou vám nápomocni. 

Pakliže budete postupovat s opatrností a moudrostí, budete úspěšní v oblasti 

obchodu, peněz a života obecně. Nebojte se začít nějaký užitečný projekt, ten vám 

totiž může přinést výhody a budoucí úspěch. 

Číslo 14 povzbuzuje k výrazné změně, obnovení a růstu a nabádá ke sdílení znalostí 

s ostatními. Do čehokoliv se pustíte, to vám v budoucnu přinese odměnu. 

Hlavně si dávejte pozor na to, co si přejete. Abyste se posléze nedivili, že se vám to 

vyplnilo. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 5. 

15 
Patnáctka je sdělením, že vaše nápady a myšlenky vás pobízejí k uskutečnění tolik 

potřebných životních změn. Jste anděly povzbuzováni a vedeni, abyste činili 

konstruktivní životní rozhodnutí. Změn se proto nebojte, v dlouhodobém měřítku 

budou prospěšné vám i ostatním. Zbavíte se starých a nepotřebných omezení a 

připravíte prostor „novému“. 
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Buďte i nadále soustředění na vaše cíle a nebojte se pro jejich splnění něco udělat. 

Hlavně dělejte věci po svém. 

Buďte houževnatí a volte podle svého srdce, nenechte se natlačit někam, kam 

nechcete. Máte potřebné dovednosti i vnitřní moudrost. Je to jen na vás. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 6. 

16 
Šestnáctka je připomínkou, že vaše myšlenky utváří vaši realitu. V tomto případě 

konkrétně životní styl a materiální záležitosti. Budete-li myslet konstruktivně a 

optimisticky, bude takový i váš život. V opačném případě dosáhnete úplně jiného 

výsledku. Věřte, že vaše potřeby budou naplněny, pakliže budete následovat své 

životní poslání. 

Andělé vám rádi pomohou a povedou vás ve věcech materiálních záležitostí, musíte 

je ale požádat. Naslouchejte intuici a vnitřní moudrosti, ty vám prozradí, jak se 

rozhodovat a kudy se ubírat. 

A zachovejte si optimistický přístup. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 7. 

17 
Jste na správné cestě, máte podporu andělů a vaše vyhlídky jsou optimistické. 

Naslouchejte intuici a vašemu vyššímu já a podle toho konejte. Zachovejte 

konstruktivní přístup a nebojte se využít i afirmace, pokud vám pomáhají. 

Uvažujete-li o započetí nebo rozšíření nějaké spirituálně založené profese, teď je ten 

správný čas. Vše potřebné vám bude poskytnuto, stačí jen důvěřovat svým 

schopnostem a své vnitřní moudrosti. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 8. 

18 
Osmnáctka je povzbuzením a podporou. Jste vyzýváni, abyste mysleli jen a pouze 

konstruktivně, především o prosperitě a hojnosti (blahobytu). Je důležité mít velká 

očekávání a konstruktivní přístup, pak se vám mohou vyplnit i ty nejvyšší sny a ideály 

a můžete dosáhnout úspěchu ve všem, v čem si zamanete. Konstruktivní věci se 

kolem vás manifestují (zhmotňují) poměrně rychle, ačkoliv je možná ještě nevidíte. 
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Blížíte se ke konci nějaké fáze. Očekávejte proto velmi brzy nové příležitosti. 

Nestresujte se, neobávejte se nedostatku nebo ztráty, všechno konstruktivní už je na 

cestě k vám. Mějte víru v anděly i v sebe. 

Uvažujete-li o započetí nebo rozšíření nějaké spirituálně založené profese, teď je ten 

správný čas. Vše potřebné vám bude poskytnuto, stačí jen důvěřovat svým 

schopnostem a své vnitřní moudrosti. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 9. 

19 
Devatenáctka říká, že vaše cíle jsou takřka naplněny – nebo – že nějaká životní fáze 

nebo situace se chýlí ke konci. Jedny dveře se zavírají a jiné se otevírají. Zachovejte 

optimismus a těšte se na nové příležitosti. 

Je obecnou pravdou, že nejlepší pomocnou ruku najdeme na konci našeho vlastního 

ramene. Jinak řečeno – všechny problémy si dokážete vyřešit vy sami, jen musíte chtít. 

Vaše poslání se naplňuje a andělé vás vedou a podporují. 

Uvažujete-li o započetí nebo rozšíření nějaké spirituálně založené profese, teď je ten 

správný čas. Vše potřebné vám bude poskytnuto, stačí jen důvěřovat svým 

schopnostem a své vnitřní moudrosti. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 1. 

20 
Dvacítka je sdělením plným lásky, podpory a povzbuzení seslaných od andělů. Andělé 

vás vedou a sesílají vám energii, díky níž můžete žít v lásce, harmonii, soucitu a 

rovnováze. 

Na pozadí toho, co vidíte, se odehrávají další skryté události. Ty vám v blízké 

budoucnosti přinesou další konstruktivní věci a výhody. Možná ještě nic nevidíte, ale 

věřte, že se to děje a že to přijde. 

Zachovejte si víru a důvěru ve vesmír a správné načasování a těšte se na budoucnost. 

SOUČET ČÍSLA ODKAZUJE NA ČÍSLO 2. 
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Datum narození 

Pokud vídáte opakovaně datum svého narození, pojednává vzkaz o vás samých, o 

tom, proč tu jste, jaký cíl jste si předsevzali a jak se vám to (ne)daří. 

Datum narození je specifické číslo, které se zobrazuje člověku proto, aby si připomněl, 

že má v tomto světě svou nedocenitelnou hodnotu, svou individualitu, své vlastnosti, 

svůj životní účel. 

Může se to dít např. ve chvílích, kdy se snaží člověk vyrovnat někomu jinému, s někým 

se srovnává, nebo když se snaží nastolit cestu někomu jinému. V takové chvíli jsme 

vždy upozorněni na to, že máme být sami sebou, že máme svůj vlastní smysl života, 

že se nemáme zaobírat věcmi, které nás odvádí od naší podstaty, věcmi, na které 

zbytečně plýtváme energií a časem. 

Vzkaz dále hovoří o tom, že máme odhodit svou masku a být sami sebou a nemáme 

kráčet ve stopách někoho jiného. Máme se zaměřit na své skutečné já a na to, proč tu 

jsme. 

Jednoduše to lze shrnout slovy: „Dali jste si cíl, nastavili si jízdní řád, ale ani jednoho 

se nedržíte a váš současný život tak neplní svůj účel. Probuďte se!“ 

 

Z data narození (a jména) se dá zjistit mnoho důležitých informací o nás a našich 

vrozených vlastnostech a nedostatcích, na kterých bychom měli v tomto životě 

zapracovat. To dokáže objasnit mnohé události v životě. 

Kdyby vás zajímalo víc informací, kontakt na mě je tady. 

 

Je možné, že se tzv. „probouzíte“, shazujete klapky z očí, které vám nasadil systém a 

vaše duše se vás snaží upozornit na to, že byste měli změnit směr a styl života. 

Že vás vaše duše volá, můžete poznat podle různých indicií. Tady je pár z nich: 

1. Začínáte si uvědomovat, že všechny ty materiální věci (peníze, majetek) a práce 

vás nenaplňují a neuspokojují. Docházíte k závěru, že větší radost a naplnění 

nedosáhnete větším bohatstvím, exotickými dovolenými, hezčím autem nebo 

větším domem. Ačkoliv si tyto věci užíváte, neshodují se s vaší podstatou 

(nejsou pro vás ani zdaleka tak důležité). 

2. Někde uvnitř silně prahnete po změně, chcete pomáhat a zmenšit tak utrpení 

tohoto světa. 
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3. Máte pocit, že skrze vás je potřeba něco vyjádřit. Je to nutkání, které se nachází 

hluboko ve vás. Můžete mít pocit, jako byste něco hledali, ale sami nevíte, co 

to je. 

4. Uvědomujete si, že ačkoliv jsou naše role důležité, toužíte po tom nebýt jimi 

svazováni a omezováni. Možná se ptáte “Kdo jsem?” a “Proč tu jsem?”. 

5. Toužíte po smysluplných vztazích. Po takových, které jsou autentické 

(opravdové) a v nichž budete moct sdílet své skutečné já se stejně smýšlející 

ženou (nebo mužem, samozřejmě). 

6. Tušíte, že některé věci se musí změnit nebo odejít, abyste se mohli dále vyvíjet 

a posouvat vpřed. Může se jednat o vztahy, o práci, o vaše omezující 

přesvědčení, nebo o to, jak trávíte volný čas. 

7. Jste zvídaví a jste nakloněni prohlubování napojení na něco, o čem víte, že vás 

přesahuje. Začínáte si uvědomovat, že existují jakési “duchovní zákony” nebo 

“zákony vesmíru”, ačkoliv možná zatím netušíte, jak do nich proniknut hlouběji. 

8. Zaznamenali jste, že vaše hodnoty se mění a objevují se nové. Zároveň tušíte, 

že tato změna hodnot bude mít za následek odlišný styl života a změnu priorit. 

9. Můžete se cítit nepohodlně v případě, že jste vtaženi do něčeho neznámého, o 

čem navíc ani nevíte, jak se to celé vyvine dál. 

10. Máte potřebu žít v souladu s vaším vyšším já (s vaší duší), ačkoliv možná zatím 

nevíte, jak by takový život měl vypadat. 

Celý článek na toto téma najdete na: 

https://www.jcapek.cz/2020/03/31/10-znameni-ze-k-vam-vase-duse-promlouva/. 

  

https://www.jcapek.cz/2020/03/31/10-znameni-ze-k-vam-vase-duse-promlouva/
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Časy: úvodem 

Na svých stránkách uvádím u jednotlivých časů kromě klasického rozboru také 

význam ve spojení s tarotem. 

Tarot je samostatné a velmi obsáhlé téma, které je s numerologií, čísly a sny úzce 

spojené. Není možné v této knize probrat detailní výklad každé karty, nicméně 

najdete tu základní význam, který berte jen jako doplňkovou informaci. 

Aby nesváděl výklad karet k jednostranné interpretaci, pokusil jsem se ho trochu 

pozměnit od toho, co najdete na mých stránkách. U každé karty uvedu její velice 

stručný popis a některá klíčová slova. Vy si z nich vyberte, co vám nejvíc sedí k vaší 

aktuální situaci, kterou řešíte. 

Pro ilustraci pak uvádím jedny z možných výkladů pro vztah a pro práci. Rozšiřte si 

výklad o další významy podle vaší fantazie. 

Časy: zrcadlový čas 

Zrcadlový čas je takový, při němž mají hodiny i minuty stejnou hodnotu. 

00:00 

Význam podle andělů 

Jelikož je číslo 0 znakem konce nějakého cyklu, je i základním významem hodiny 

00:00 ukončení a znovuzrození (není myšlena fyzická smrt). Jedná se o novou fázi 

duševního vývoje, o posun v životě. 

Proto není od věci věnovat se meditaci, a to kdykoliv a kdekoliv je to možné. Uvnitř 

vás samých díky meditaci najdete informace o vaší další cestě a případné odpovědi na 

vaše otázky. 

Čas 00:00 říká, že jste obklopeni mocnými silami a ačkoliv můžete mít pocit, že 

některé oblasti vašeho života nemáte pod kontrolou, vše dobře dopadne. Zmíněné 

síly je potřeba se naučit kontrolovat, jedině tak přinesou pozitivní výsledky. 

Zrcadlová hodina 00:00 může být také varováním, že nějaká vám velmi blízká osoba 

tu s vámi již nadále nebude. Nepřijímejte vše, co vám bude nabídnuto a ani se 

nesnažte plnit veškerá očekávání a požadavky. Pomáhat ostatním je v pořádku, 

základem je ale myslet také na sebe. 

Podrobnosti o andělovi 

Anděl spojený s tímto časem představuje odkrývání informací a jasnou mysl. 
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Přichází s ním znovuzrození a potenciál z toho vycházející (z nového cyklu/období 

života). 

Význam podle numerologie 

Číslo: 0 

Jak už bylo řečeno, nula je znamením konce nějakého období a zrození něčeho 

nového (nového období). Nula nás tedy přivádí na začátek, k jádru věci. Nula 

reprezentuje vesmír, stvoření (začátek) i konec. 

Brzy byste měli uvnitř sebe cítit potřebu změny, přímo volání po změně. Čeká vás 

cesta a vývoj ve vám dosud neznámých oblastech, proto byste měli nejprve věnovat 

nějaký čas sebereflexi. Pokud chceme změnu, musíme začít u sebe! 

V lásce vás čeká nádherné seznámení. Osoba, která je pro vás ta pravá, je již za 

rohem! Pokud už ve vztahu jste, pak očekávejte “novou mízu” a oživení vztahu. 

Budete také lépe zvládat každodenní drobné konflikty. 

Sečteno a podtrženo: máte v rukou všechny potřebné karty a můžete uspět ve všem, 

na co se zaměříte. Jediným nepřítelem v cestě za štěstím si můžete být vy sami. 

Nenechte se proto omezovat svými limitujícími a nevhodnými myšlenkami. Otevřete 

se světu neomezených možností a vytvořte si život podle svých představ! 

Význam podle tarotu 

Karta s číslem 0 je specifická a jmenuje se Blázen. Vypovídá o 

naší touze kontrolovat budoucnost a vědět tak, co přijde. 

Někdy to ale vědět nemáme, musíme spoléhat jen na svou 

intuici (věřit vnitřnímu hlasu), že nás povede správným 

směrem. 

Neberte blázna jako pomatence, tahle karta po vás chce 

přistupovat ke všemu nezaujatě a bez předsudků, jako dítě. 

Klíčová slova 

Volnost, radost, začátek, nevinnost, spontánnost, víra, čistota, 

nebojácnost, bezstarostnost, pošetilost, nedbalost, rozptýlení, 

naivita, neklid, riskování, nenásledování instinktu. 

Vztah 

Počátek nového vztahu. Dospění svazku ke svému konci. Výskyt nečekaných podnětů. 

Práce 

Nová pracovní příležitost, něco nečekaného. Začátek studia nebo oboru. 
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07:07 
07:07 oplývá silnou symbolikou, vždyť číslo 7 je přítomno ve všech hlavních 

náboženských směrech, ať už sedm nebes Islámu, či 7 dní potřebných ke stvoření 

světa zmíněných ve Starém zákoně. Sedmý den je krom toho dnem odpočinku, v 

židovské i křesťanské víře. 

Význam podle andělů 

Vypadá to, že v nejbližší době projdete nějakým druhem duševního probuzení! 

Strávili jste mnoho času studiem rozličných věd a pracovních odvětví a za to vás čeká 

objevení něčeho nového. Nyní už dokážete pochopit, že vše je vzájemně propojeno – 

a také díky tomu dokážete spatřit svět ve své skutečné podobě. 

Zažijete posun ve své schopnosti přijmout a pochopit události ve vašem životě a tato 

schopnost pro vás bude velkou pomocí. Vaše duševní probuzení vám dá navíc přístup 

k různým stránkám vaší osobnosti, o nichž jste si nikdy nemysleli, že existují. Vaše 

vnitřní proměna už započala, cítíte ji? 

Jestliže se chcete setkat s úspěchem, je potřeba rozvinout přátelství nebo navázat 

spolupráci s lidmi, kteří jsou tzv. “na stejné vlně” (smýšlí jako vy). Máte spoustu 

nápadů, nebojte se o ně podělit. Asi cítíte, že se něco děje, ačkoliv to možná 

nedokážete vysvětlit. Je na čase přinést do vašeho života taková řešení, která vás 

posunou dál. 

Hodina 07:07 je pozitivním potvrzením shůry – andělé věří, že nyní jdete po správné 

cestě. Jsou vám na blízku a pomáhají vám ve vašem duševním vývoji. Možná občas 

zaslechnete ten hlas uvnitř vás, který vás povzbuzuje a motivuje. Následujte ho! 

Podrobnosti o andělovi 

Anděl spojený s časem 07:07 představuje čest a prestiž. Je doslova jako talisman pro 

štěstí, přináší nejen štěstí, ale pomáhá také překonat překážky v životě. 

Je mocným duchovním průvodcem, který sdílí znalosti v různých úrovních existence 

(fyzická, duševní atd.). Napomáhá jít po cestě ke slávě a uznání. Pomůže vám s 

proměnou v charismatického vůdce, který ví, jak uskutečnit své nápady 

konstruktivním způsobem. Základem je totiž udržování vzájemné podpory a solidarita 

(soudržnost) s ostatními. Pakliže máte v plánu nějakou formu výzkumu, mohli byste 

dosáhnout překvapivých objevů. 

Význam podle numerologie 

Číslo: 14 (=7+7) 

Výsledná hodnota součtu hodiny 07:07 je číslo 14, což je velice výmluvné. Toto číslo 

ukazuje, že v sobě chováte velký smysl pro zvídavost. Rádi zkoumáte vše možné a 
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užíváte si nová poznání. Jste si vědomi svých intelektuálních kapacit – díky tomu 

můžete dosáhnout cílů, o kterých se jiným ani nezdá. 

Řídíte svůj život nejlepším možným způsobem a to vám přináší velkou svobodu. Jste 

odhodlaní a víte, co chcete – v takovém případě na sebe úspěch nenechá dlouho 

čekat. To samozřejmě může vést (a někdy i vede) k vyvolání žárlivosti v ostatních 

lidech. Dejte si proto pozor na to, s kým a jak moc své úspěchy sdílíte. Tím předejdete 

negativním reakcím. 

Číslo 14 dále ukazuje, že neustále vyhledáváte (snažíte se o) rovnováhu. To vysvětluje, 

proč tolik žízníte po informacích z různých oblastí a odvětví. To není na škodu, jen je 

důležité přistupovat ke všemu zodpovědně a soustředěně, jinak bude mít vaše úsilí 

negativní efekt. 

Ne nadarmo se říká: Když jsme mladí, neustále utíkáme a pospícháme, protože 

chceme znát a prozkoumat všechno. Jakmile ale zestárneme, z běhu přejdeme do 

chůze, protože už jsme poznali správnou cestu, po které se ubírat. 

Máte dar komunikace a vaše schopnost vyjadřování na veřejnosti může způsobit 

doslova zázraky. Dokážete si sami sebe představit v takové kariéře, kde jste v popředí 

a díky tomu nesete velkou zodpovědnost. Nebojíte se řídit projekt – k vedení týmu 

jste byli zrozeni! 

Význam podle tarotu 

Vůz říká, že pokud se chcete v životě někam posunout, musíte 

vědět, kdo jste a kam se chcete dostat. Nevadí, pokud máte 

jen touhu, i ta stačí. Zužitkujte všechno, co znáte a vyrazte na 

zkušební cestu. 

Klíčová slova 

Ambice, vůle, kontrola, směr, odhodlání, úspěch, triumf, 

vítězství, pohyb, pokrok, rychlá změna, cestování, stěhování, 

dobývání, bitva, nedostatečná kontrola, zpoždění, stagnace, 

absence směru. 

Vztah 

Vše se dává do pohybu. Nové začátky, příznivé změny, šťastný 

vývoj. 

Práce 

Jdete si za svým. Pravá cesta k vítězství. Možné povýšení. 
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11:11 
Čas 11:11 je asi jeden z nejznámějších a nejnápadnějších. Dvě jedenáctky velmi často 

upoutají pozornost našeho podvědomí, aniž bychom si to možná nějak více 

uvědomovali. 

Spousta numerologů se domnívá, že je toto číslo spojeno se spirituálním či 

nadpřirozeným světem. 

11:11 poukazuje na silné spojení s vaším strážným andělem, nebo duchovním 

průvodcem. Tato hodina vás nabádá ke zvýšené pozornosti vašeho podvědomí. Číslo 

11 představuje mocnou energii, kterou se musíte naučit ovládat, jinak vás tato 

energie “převálcuje”. 

Hlavní význam 

V první řadě číslo 11:11 říká: Pozor! Buďte pozorní, protože přijdou další znamení (v 

různé podobě). Je to tedy jakési “startovní” znamení, které potřebuje upoutat vaši 

pozornost a udržet vás “ve střehu”. 

Význam podle andělů 

Podle andělů má čas 11:11 přesně daný význam. Je o tom, že byste se měli soustředit 

na pozitivní aspekty vašeho života. Pokud čelíte nějaké výzvě nebo problému, 

dopřejte si čas a prostor, který potřebujete před tím, než se do zdolávání výzvy 

pustíte. Tento krok je důležitý pro nalezení vaší mentální rovnováhy. 

Bohužel, čas 11:11 může také znamenat, že momentálně procházíte obdobím stresu a 

starostí. I když si myslíte, že vše zvládáte OK, vaše podvědomí, které tento zvláštní čas 

zachytilo, chápe, že vám andělé vzkazují: Uklidni se. Najdi svůj klid. To ti pomůže 

ukončit tvůj vnitřní spor. 

Pokud zahlédnete čas 11:11 ve chvíli, kdy přemýšlíte o něčem důležitém, pak je to 

znamení, že jsou vaše myšlenky výjimečné. Držte se jich a šiřte je dál. 

Dejte si však pozor na jakýkoliv zdroj síly nebo zodpovědnosti, který je nad vaše síly. 

11:11 mimo jiné říká, že v současnosti nejste zatím ve stavu, kdy tzv. “dáte všechno”. 

Je potřeba se soustředit na sebe a svůj vnitřek – protože jak uvnitř, tak navenek. 

Všechno začíná u vás. 

Podrobnosti o andělovi 

Anděl související s časem 11:11 je symbolem vyrovnanosti a štěstí. Přináší vám 

energii, která vám pomůže se vnitřně zklidnit. Přináší štěstí všem, kteří ho potřebují a 

kteří o něj s respektem požádají. 

Pomáhá s uspořádáním myšlenek. Díky němu zvládnete najít rovnováhu ve vašem 

životě. 
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Význam podle numerologie 

Číslo: 22 (=11+11)  

Číslem hodiny 11:11 je 22. Toto číslo indikuje ambice a odhodlání. Zmiňuje využití lidí 

a/nebo nápadů co nejlepším způsobem pro co nejrychlejší pokrok v dané věci. 

Dále číslo mluví o snadné analýze myšlenek a pocitů a rychlém porozumění 

problémům nebo nápadům. Je to něco jako 6. smysl. 

11:11 a číslo 22 společně ukazují na přístup, kdy člověk zůstává “nohama na zemi”. To 

umožňuje dosáhnout velkých věcí, speciálně v oblasti humanity. Je to symbol stability 

a síly. 

No a konečně hodnota času 11:11 ukazuje na vaši oporu a podporu vašich blízkých (a 

případně i partnera, pokud jste ve vztahu). 

Význam podle tarotu 

Světská spravedlnost bývá v našem podání často slepá, neboť 

zákony jsou vytvářené určitou skupinou lidí zase jen pro 

určitou skupinu lidí. Karta Spravedlnost však symbolizuje 

univerzální vesmírnou spravedlnost, známou jako karma. 

Ať už se děje cokoliv, není to náhoda, ale výsledek našich 

myšlenek a činů. Buď se vše odvíjí tak, jak jsme chtěli (podle 

našich zásluh a činů) – nebo – nikomu nic neprojde a jednoho 

dne je potřeba vše splatit. 

Klíčová slova 

Spravedlnost, karma, příčina a následek, rovnost, pravda, 

odpovědnost, poctivost, souzení, smlouva, obvinění, soudní 

pře, bezpráví, nepoctivost, pokrytectví, zneužití moci, špatné 

rozhodnutí. 

Vztah 

Od vztahu dostáváte, co do něj vkládáte. Období vyjednávání a hledání pravdy. 

Dořešení sporů, usmíření, bolestná pravda. 

Práce 

Vypořádání právních a finančních záležitostí. Dodržování slibů a zákonů. Možné 

jednání s úřady. 
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Co je co 

Strážný anděl / duchovní průvodce 
Během života se nejednou odchýlíme od našeho stanoveného směru, který jsme si 

před narozením naplánovali. Je to způsobeno tím, že po narození všechno 

zapomeneme. 

Proto je vždy určen jakýsi průvodce, který na nás dohlíží a v případě odchylky nám 

předá informaci, že jsme mimo kurz a měli bychom se nasměrovat zpět na správnou 

cestu. 

Průvodci jsou s námi celý náš život již od narození, připraveni kdykoliv pomoct, 

poradit, zodpovědět otázku, upozornit v případě nebezpečí. 

Za náš život se mohou střídat, vždy je ale minimálně jeden při nás, nikdy nejsme sami. 

Ten si může v případě potřeby zavolat na pomoc další. 

Nanebevzatí mistři 
Nanebevzatý mistr je duše, která bývala člověkem, tak jako já nebo vy. Postupným 

učením se a zdokonalováním se tato duše dostala do fáze, kdy už není potřeba, aby 

se dále účastnila koloběhu zrození – život – smrt. Jednoduše se stávala lepší a lepší a 

stoupala neustále výš – zpět ke Zdroji. 

To je mimochodem úkol nás všech. 

Tato duše se zavázala pomáhat ostatním duším, které se stále ještě učí – tedy duším 

v lidských tělech. 

Protože má každý nanebevzatý mistr spoustu rozličných zkušeností, přijde vždy na 

pomoc tomu, kdo zrovna potřebuje radu z jeho „ranku“. Jakmile nám poradí, zase 

odchází dál pomáhat dalším. 

Takhle se u nás za život může vystřídat nespočet takových mistrů. 

Mistr nás tedy nechrání, jen radí ve specifické problematice. 

Lightworker 
V překladu doslova dělník světla. Světlem se myslí vše konstruktivní – ať už síly, entity, 

či cokoliv jiného (patří sem Zdroj, andělé, nanebevzatí mistři, láska, radost atd.). 

Lightworker je tak člověk, který by měl přeměňovat temnotu nevědění na světlo 

vědění. 
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Opakem světla je temnota. Ta s sebou nese vše destruktivní – entity, energie atd. Patří 

sem nejen např. zloba, zášť, závist, vztek atd, ale taky některé duše, které temnotě 

propadly (dobrovolně a vědomě). 

Lightworker je člověk, který svým chováním, a hlavně svými činy, dělá svět lepším 

místem. Pomáhá druhým probudit se a objevit jejich skutečnou duchovní podstatu. 

Doslova přináší světlo do jejich života a ozařuje jejich cestu. Dá se říct, že sám 

lightworker vyzařuje světlo a tohle světlo sdílí s druhými. 

Pomáhá lidem se duchovně vyvíjet a postupovat tak výš – zvyšovat jejich frekvenci. 

Lightworker je na rozdíl od andělů a nanebevzatých mistrů člověk. 

Pamatujte, že vaším posláním lightworkera nemusí být to, co děláte pro peníze, ale 

možná je o tom, kým jste a jak tím ovlivňujete ostatní. 

Pod tímto pojmem si nepředstavujme jen doslovnou pomoc druhým (např. péče o 

nemocné), ale cokoliv, co nás baví a druhým přináší nějakou užitnou hodnotu. 

Afirmace 
Afirmace (z angl. Affirmation = potvrzení, prohlášení) jsou slovní spojení či věty, které 

si záměrně opakujeme, abychom změnili svůj styl myšlení a pohled na věc a utvrdili se 

tak v něčem, čemu prozatím nevěříme. 

Afirmace by měly dodržovat jistá pravidla, měly by být krátké a jasné a neměly 

obsahovat zápor (místo „Nejsem ošklivý“ bychom měli správně říkat „Jsem hezký“ 

atd.). 

Tato utvrzení fungují na tom principu, že jakmile si něco opakujeme, časem tomu 

začínáme věřit, daná myšlenka/postoj se dostává do podvědomí a my pak 

podvědomě podle toho jednáme. 

Afirmace je potřeba pravidelně opakovat, právě proto, aby se dostaly do podvědomí 

a my se s nimi sžili. Potřebné časové rozmezí je u každého rozdílné, ale jako 

minimální se udává cca měsíc. 

Materiální potřeby 
Materiální neboli hmotné potřeby je vše, na co si lze sáhnout, co člověk vyžaduje ke 

svému přežití. Bez těchto potřeb by tudíž nebylo možné přežít. 

Jsou to např. bydlení, obživa, peníze, oblečení, způsob dopravy atd. 
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Duchovní potřeby 
Duchovní (nehmatatelné) potřeby je to, co zušlechťuje naši duši, co nám dává smysl 

života, pocit skutečného štěstí a radosti atd. Bez těchto potřeb sice žít můžeme, ale 

nikdy nedojdeme opravdového štěstí, ani spokojenosti. 

Je to např. láska, rodina, přátelství, podpora, kultura, hudba, umění atd. 

Hojnost 
Stav, kdy máme dostatek všeho v každém myslitelném směru. Lze to přeneseně 

nazvat také blahobytem. 

Prokrastinace 
Je to odkládání náročných, velkých, nebo jinak nepříjemných úkolů, do kterých se 

nám nechce. Místo toho si často vymýšlíme zástupné úkoly, které ale nemají s tím 

původním (důležitým) nic společného. 

Znáte to: víte, že musíte např. zajít na úřad, ale teď ještě raději uděláte tohle na 

zahrádce, opravíte tohle… 
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Závěrem 

Každý z nás denně prožívá nejrůznější situace. S většinou z nich si dokážeme poradit, 

jsou tu ale i takové, které nás dokáží řádně potrápit. Všechno, co se nám děje, má svůj 

původ v našich minulých rozhodnutích a v našich vlastnostech a nedostatcích. Pro 

spoustu z nás je ale někdy těžké se ve všem správně zorientovat, odhalit příčiny, 

zapracovat na sobě a na odstranění problému a vyřešit tak tíživou situaci. 

Andělská čísla jsou dobrým počátečním impulzem k tomu, abychom se odtrhli od 

každodenní reality a shonu a začali se zajímat hlouběji o náš vnitřní svět. Nasměrují 

naši pozornost požadovaným směrem. 

Je na nás, jak budeme vnímat další příchozí znamení, signály a nápovědy. 

Každopádně andělská čísla, ačkoliv jsou dobrým začátkem, neprozradí nám všechno. 

Pro hlubší pochopení problému, jeho příčiny, podstaty a možného řešení, se mi 

osvědčilo sledování snů a jejich výklad. Pro další vyjasnění otázek pak tarot. V obou 

případech (sny i tarot) hraje symbolika důležitou roli. 

Pro zjištění vlastností člověka a jeho „nedokonalostí“ pak velice dobře poslouží 

numerologický rozbor data narození a jména. Uděláte si velmi pěkný obrázek o tom, 

kým skutečně jste (a co možná přehlížíte). 

Všechny tyto „pomůcky“ dohromady dokáží vytvořit ucelený přehled, ze kterého se 

člověku až zatočí hlava. 

Tohle je samozřejmě můj postup, který nemusí vyhovovat všem, každý nechť si najde 

ten svůj. Pouze vám předkládám jednu z možností. 

 

Ať už řešíte cokoliv, přeji vám, aby vás tato kniha pomohla nasměrovat k vyřešení 

všech problémů, které vás pálí. Ideálně vám přeji, abyste neměli žádný pádný důvod 

v této knize hledat a mohli si v ní jen tak bezstarostně listovat. 


