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WPROWADZENIE

C zy kiedykolwiek zauważyłeś, że budzisz się każdej nocy do-
kładnie o tej samej porze? A może czytając książkę, zatrzymałeś 
się na stronie o określonym numerze? A co powiesz na widok 
tych samych liczb, powtarzających się na znakach i tablicach re-
jestracyjnych podczas podróży? Liczby wypełniają twój świat, od 
numeru konta bankowego i harmonogramu dnia, po ważne daty 
i wskazówki dotyczące zdrowia. Liczby są pomocne, uniwersalne 
i, co najważniejsze, mają wielkie znaczenie – dlatego tworzą tak 
wspaniałe medium, dzięki któremu anielscy przewodnicy mogą 
wysyłać ci wiadomości.

Kim jest anielski przewodnik? Ogólnie mówiąc, to boska wi-
bracja, której zadaniem jest pomóc ci w rozwoju i osiąganiu ce-
lów życiowych. Twoi anielscy przewodnicy istnieją, aby śledzić, 
jak się rozwijasz! Liczby powtarzające się w ciągu dnia to jeden 
z głównych sposobów przekazywania wskazówek, ostrzeżeń 
i pochwał, aby dać ci znać, czy ścieżka, na której jesteś, jest dla 
ciebie odpowiednia. O której godzinie budzisz się co noc? Jaki 
jest numer strony książki, na której utknąłeś? Te powtarzające 
się cyfry na znakach i tablicach rejestracyjnych. We wszystkich 
tych liczbach są ukryte przesłania mądrości od twoich anielskich 
przewodników!

Wielka księga anielskich liczb pomoże ci rozszyfrować te wia-
domości. Tutaj otrzymasz narzędzia, których potrzebujesz, aby 
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zrozumieć znaczenie każdej liczby i wzoru wysłanego przez 
twoich anielskich przewodników. Znajdziesz także miejsce do 
tworzenia notatek i zapisywania refleksji nad liczbami, które 
dostrzegasz, co pomoże ci rozwinąć znaczenia ważne dla ciebie 
i twoich doświadczeń.

W części 1 przeczytasz, czym są liczby anielskie, jakie określo-
ne znaczenia mają poszczególne liczby i ich sekwencje, oraz jak 
samodzielnie interpretować ogólne idee liczb anielskich. W części 
2 znajdziesz obszerny indeks liczb anielskich i ich interpretację 
oraz konkretne kroki, które możesz wdrożyć, jeśli otrzymasz okre-
śloną sekwencję. W części 3 skorzystasz ze spersonalizowanego 
dziennika, aby zapisać swoje obserwacje liczb anielskich i odszy-
frować je. Dzięki temu dziennikowi możesz zauważyć unikalne dla 
ciebie liczby, co pomoże ci lepiej połączyć się z twoimi anielskimi 
przewodnikami.

Za sprawą tej książki nauczysz się zwracać uwagę na komuni-
katy swoich anielskich przewodników, rozwijać swoje zrozumienie 
wiadomości, które ci wysyłają, i dostrajać się za każdym razem, 
gdy próbują z tobą rozmawiać. Kiedy poświęcisz czas na analizę 
tych wiadomości, możesz wykorzystać wiedzę swoich anielskich 
przewodników, aby zamanifestować swoje dążenia. Czas użyć 
liczb anielskich, aby odblokować swój potencjał i oświetlić sobie 
drogę do bardziej satysfakcjonującego, sensownego życia!



Część 1

Wprowadzenie  
do liczb anielskich
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To, że dostrzegasz liczby pojawiające się w codziennym życiu, 
jest dopiero początkiem drogi do ich rozszyfrowania. Wkrótce 
zaczniesz rozumieć, od kogo pochodzą te wiadomości, a tak-
że jak stworzyć wyjątkową relację z wysyłającymi je anielskimi 
przewodnikami. W tej części książki omówimy bardziej szczegó-
łowo, czym są liczby anielskie, jak odszyfrować zawarte w nich 
wiadomości, a także jak je wykorzystać. Dzięki temu odkryjesz, 
w jaki sposób poszczególne liczby anielskie i sekwencje przekazują 
swoje określone znaczenie, i nauczysz się samodzielnie interpreto-
wać ogólne przesłanie kryjące się w liczbach, które dostrzegasz. 
Najważniejszą umiejętnością, której nauczysz się w tej części, jest 
tworzenie własnych znaczeń. Dzięki temu, gdy dostrzeżesz liczby, 
rozpoznasz w nich również siebie! Jest tu także pokazane, jak roz-
winąć swoją komunikację, korzystając z liczb przesyłanych przez 
anielskich przewodników, aby wzmocnić połączenie z otaczają-
cym cię wszechświatem.
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CZYM SĄ LICZBY ANIELSKIE?

Przez całe wieki w historii ludzkości możemy zauważyć pewien 
określony wzór zachowania. W różnych kulturach i miejscach 
ludzie zadawali sobie to samo pytanie: „Dlaczego tu jestem?”. 
Wszyscy pragniemy odpowiedzi, jaki jest nasz główny cel w życiu 
i co sprawi, że poczujemy się szczęśliwi, spełnieni i lepsi. Liczby 
anielskie to wiadomości o wysokiej częstotliwości wibracyjnej, 
które mogą pomóc ci samodzielnie udzielić odpowiedzi. Dlaczego 
są to akurat liczby? Liczby są obecne w każdym miejscu na ziemi 
i poza nią. Ich wzorce można znaleźć we wszystkim, co cię otacza. 
Określają ruchy planet, pogodę, dźwięk, światło, a także twoje 
własne DNA. Wzorce liczbowe istnieją w nieskończonych zakąt-
kach twojej wyobraźni i wewnątrz mikrokosmosu twojej istoty. 
Są uniwersalne i dlatego tworzą idealne medium do przesyłania 
wiadomości.

Kto wysyła wiadomości?

Istoty o wysokiej wibracji, które są ucieleśnieniem takich uniwer-
salnych emocji, jak bezwarunkowa miłość, współczucie i przeba-
czenie, nazywane są aniołami. Służą sile wyższej, czyli źródłu 
wszelkiego życia i energii na naszej planecie, a także chronią nas 
i prowadzą przez życie. Przybyłeś na tę ziemię z „umową duszy”, 
z góry ustaloną listą celów i lekcji, które twoje wyższe ja uznało za 
niezbędne w tym życiu. Wyższe ja jest świadomością twojej wiecz-
nej duszy: częścią ciebie, która przekracza twoje fizyczne ciało. 
Aniołowie, którzy zostali ci przydzieleni, konsekwentnie przypo-
minają ci poprzez liczby o celach twojej umowy duszy. W krytycz-
nych momentach, kiedy robisz największe postępy w swoim życiu, 
wznosząc się w kierunku osobistego rozwoju, częstotliwość, z jaką 
anioły wysyłają ci wiadomości za pomocą liczb, wzrasta!
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195.  
SZUkAJ PRZYGÓD

Zostaw za sobą  
strefę komfortu!

Nowe możliwości przyjdą do 
ciebie, gdy będziesz ich szukał. 
Aniołowie zachęcają cię dziś do 
wyjścia ze swojej strefy komfor-
tu. Podejmij ryzyko i pójdź do 
nowej restauracji, o której cały 
czas myślisz, spotkaj się z nową 
osobą, o której wspominał 
twój przyjaciel, lub weź udział 
w zajęciach jogi, o których tyle 
słyszałeś.

196.  
SPRAWDŹ SIEBIE

Zwróć uwagę  
na swoje wzorce.

Aniołowie mówią ci, abyś 
uważnie obserwował wzorce 
w swoich myślach, uczuciach 
i zachowaniu. Zadaj sobie dzi-
siaj cztery pytania i zapisz swoje 
odpowiedzi: Co dzisiaj poszło 
dobrze? Co dzisiaj poszło źle? 
Czego się nauczyłem? Jak mogę 
się poprawić?

197.  
POŚWIĘĆ  

SWOJĄ ENERGIĘ
Pomóż szlachetnej sprawie.

Czujesz potrzebę, aby przeka-
zać swoją energię większemu 
dobru. Zostałeś powołany, aby 
wesprzeć potrzebne zmiany, 
łącząc swój głos z innymi po-
dobnie myślącymi duszami. 
Wesprzyj dziś sprawę bliską 
twojemu sercu i zastanów się, 
jak poświęcić jej swoją energię!

198.  
hOJNE ŻYCIE

Rozprzestrzeniaj miłość!

Pomaganie innym zwiększa 
twoją radość życia. Aniołowie 
kierują tobą, abyś szerzył mi-
łość w swoim świecie. Poświęć 
swój czas, pomagając osobie 
w potrzebie, podaruj innym to, 
co możesz, lub wesprzyj szla-
chetną sprawę.



INDEkS lICZB ANIElSkICh

  81  

199.  
AkCEPTACJA

Powitaj nowe początki.

Twoi aniołowie ostrzegają cię 
przed trzymaniem się rzeczy, 
które nie służą już twojemu ży-
ciu. Zachęcają cię do zaakcep-
towania rzeczywistej sytuacji 
i zamknięcia starych spraw, aby 
powitać nowe początki. Zapisz 
coś, co musisz sobie odpuścić, 
i spal ten papier jako symbol 
swojego uwolnienia.

200.  
POWODZENIE

Tworzysz swoją fortunę.

Ciężko w życiu pracowałeś 
i w końcu masz prawo oczeki-
wać za to nagrody, a nie kolej-
nej dawki jeszcze cięższej pracy! 
Twoi aniołowie chcą pomóc ci 
wykorzystać tę wielką szansę 
i chwilę wytchnienia, ale mu-
sisz uwierzyć, że to nadchodzi. 
Zapisz coś, co chciałbyś zama-
nifestować, i umieść w widocz-
nym miejscu.

201.  
WZORCE

Wszystko robisz w sposób, 
w jaki robisz jedną rzecz.

Czy proste czynności, które 
wykonujesz w codziennym ży-
ciu, powodują znaczące efekty 
w twoim świecie? Aniołowie 
proszą cię, abyś przyjrzał się 
bliżej swoim wzorom zachowań 
i zadał pytanie, w jaki sposób 
odgrywają one rolę w tworze-
niu szerszego obrazu. Zapisz, 
w jakim obszarze życia czu-
jesz niezadowolenie, i spróbuj 
znaleźć ukryty pod tym wzór. 
Zastanów się, kiedy ten wzór 
pojawia się w innych chwilach 
twojego życia.
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202.  
PROBlEMY

Rozwiązanie jest 
zamaskowane jako problem!

Jeśli spojrzysz z właściwej per-
spektywy, problem, który teraz 
się pojawił, popycha cię w kie-
runku autentycznego rozwiąza-
nia. Twoi aniołowie mówią ci, 
że jesteś na dobrej drodze i wi-
dzisz, co działa, odrzucając to, 
co nie działa. Zrób krok wstecz 
i zwizualizuj ten problem z szer-
szej perspektywy!

203.  
DOBRZY PRZYJACIElE
Zbuduj swoją grupę wsparcia.

Budowanie grupy wsparcia 
podobnie myślących i kochają-
cych przyjaciół jest ważne dla 
twojego dobrego samopoczu-
cia. Aniołowie zachęcają cię 
do poświęcania swojej energii 
tym, którzy rozumieją, czym 
jest bezwarunkowa miłość. Za-
planuj dzisiaj, aby spotkać się 
z pełnym pozytywnych wibra-
cji, wspierającym przyjacielem 
i po prostu dobrze się bawić!

204.  
NIEMATERIAlNE 

SkARBY
Pamiętaj o swoich 

wartościach.

Wartości, które wyznajesz, są 
częścią ciebie. To twoje niema-
terialne skarby. Aniołowie chcą, 
abyś szanował je we wszystkim, 
co robisz. Trzymaj je na pierw-
szym planie, zapisując i umiesz-
czając w widocznym miejscu.

205.  
MÓW WŁASNYM 

GŁOSEM
Usłysz siebie wyraźnie.

Kultywowanie umiejętności 
słuchania swojego wewnętrz-
nego głosu jest teraz niezbędne. 
Twoi aniołowie proszą cię, abyś 
użył medytacji, refleksji i pro-
wadził dziennik, aby wzmocnić 
tę zdolność. Kiedy jesteś w sta-
nie słyszeć siebie wyraźniej, 
możesz znaleźć odpowiedzi na 
wszystkie pytania.
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206.  
MOŻlIWOŚCI 

ROZWOJU
Praktykuj pokorę.

Wokół ciebie jest wiele relacji 
i interakcji, które stwarzają 
możliwości uczenia się i rozwo-
ju. Praktykuj pokorę, słuchając 
z otwartym umysłem i patrząc 
otwartymi oczami na to, co 
inni mają ci do powiedzenia 
i pokazania. Zastanów się, jak 
możesz włączyć ich mądrość do 
własnego życia.

207.  
NAWIĄŻ POŁĄCZENIE

Wznieś się ponad różnice!

Twoi aniołowie wskazują na 
konflikt z inną osobą, widoczny 
w twoim życiu. Zamiast pod-
kreślać różnice między wami, 
stajesz przed wyzwaniem zna-
lezienia podobieństw. Pomyśl, 
jak połączyć się z drugą osobą 
poprzez podobieństwa, zamiast 
skupiać się na różnicach.

208.  
WSZEChOBECNA 

WDZIĘCZNOŚĆ
Podejmij wyzwanie 

wdzięczności.

Zawsze jest coś, za co można 
być wdzięcznym, bez względu 
na to, jak tragiczne mogą wy-
dawać się obecne okoliczności. 
Twoi aniołowie wzywają cię do 
skupienia się na wdzięczności. 
Napisz listę tego, za co jesteś 
dzisiaj wdzięczny; nic nie jest 
zbyt błahe, by to uwzględnić!

209.  
ZAAkCEPTUJ FAkTY
Zaakceptuj rzeczywistość.

W twoim życiu pojawiło się 
wyzwanie, które musisz za-
akceptować. Twoi aniołowie 
przyznają, że nie możesz tego 
zmienić. Napisz o tym, co mo-
żesz teraz zrobić, a nad czym 
nie masz kontroli.
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Mystic Michaela jest autorką, gospodynią podcastu Know Your Aura with  Mystic 
Michaela! i medium w czwartym pokoleniu. Specjalizuje się w odczytywaniu aur. 
Obecnie mieszka na południu Florydy, gdzie prowadzi praktykę, warsztaty i cy-
kliczne wydarzenia o nazwie Aura Reading. 

Czy zauważyłeś, że budzisz się w nocy dokładnie o tej samej godzinie? Albo 
stale widzisz identyczne rejestracje? To nie przypadek! Aniołowie i przewod-
nicy duchowi dają ci znaki. Niektóre z nich są ostrzeżeniami, inne zaś to do-
bre rady lub wskazówki. Jak je odczytać? Wbrew pozorom nie jest to trudne.

W niniejszej książce znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat 
liczb anielskich. Korzystając z nich na co dzień, nie tylko otworzysz się na 
channeling, ale też osiągniesz stan wysokich wibracji. Umożliwią ci one czer-
panie pełnymi garściami z mądrości i energii wszechświata. Wyposażony 
w uniwersalną wiedzę, uruchomisz w swoim życiu proces pozytywnych zmian.

Dzięki tej książce:
• otrzymasz profesjonalne interpretacje liczb anielskich od 1 do 999;
• nauczysz się dostrzegać przesłania aniołów w wielu codziennych sytuacjach;
• dowiesz się, czym są sekwencje duchowe i dlaczego podczas analizy liczb 

anielskich należy zwrócić uwagę na ich kontekst i lokalizację;
• wzmocnisz swoją intuicję i osiągniesz poziom wysokich wibracji;
• wykorzystasz liczby anielskie do łączenia się z duchowymi przewodnikami;
• unikniesz wielu życiowych pułapek i niebezpieczeństw;
• łatwiej będziesz rozstrzygał codzienne dylematy.

Liczby anielskie – jak je interpretować i wykorzystywać 
w codziennym życiu

Psychotronika.pl
Pierwszy polski portal psychotroniczny
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