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Krásný březen, přátelé,
každým dnem je vše veselejší a veselejší. Cítíte to také? Více a více
za námi bude přicházet sluníčko. Zima ani pořádně nepřišla a už se
s námi pomalu loučí. Velmi mne překvapilo, když jsem viděla na keřích
a stromech napučené květy. V korunách stromů jsou vidět hnízda
mladých ptáčků, kteří se čile hlásí k světu a štěbetají, že mají hlad.
Zkuste si udělat chvilku a zajít jen tak do lesa. Zastavte se na moment,
propojte se s hlasem a energií přírody. Uslyšíte hotový koncert, který
pohladí Vaši duši a potěší i nitro. Pocítíte bytostný klid, harmonii,
radost a rovnováhu. Dle andělů je březen měsícem laskavosti, něhy
a jemnosti. Také bude o správném uchopení času. Andělé Vám chtějí
na mnoha příkladech ukázat, že pouze z roviny strachu marníme zcela
zbytečně svůj čas, který je velmi drahý. A jen my sami rozhodujeme,
komu jej věnujeme, na jak dlouho a kam budeme vteřiny našeho
života směřovat. Andělé mají v tomto novém měsíci velmi laškovnou
a hravou náladu, přejí si Vás velmi inspirovat, lehce, vesele
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a radostně. V jejich rukou je opět i celý andělský newsletter. Jsem
pouze prostředník, který předává andělská poselství a zapisuje
andělské postřehy dle jejich osobních pokynů.  Zdravíme Vás
s anděly a přejeme krásné jaro. ;-)
Eva Andělská Naděje
Téma měsíce ODVAHA x ČAS
Dodejte si s anděly odvahu, přestaňte ze strachu čekat na cokoli
a změňte svůj život teď hned. Nečekejte, až…

Andělé si Vám přejí předat několik poselství na téma čas.
Velmi často si u lidí všímám, že mají obavy a strach se rozhodnout či
učinit určité životní změny. Většinou říkají: rozhodnu se až zítra, po
víkendu, po výplatě, ke konci měsíce, po dovolené, až bude více času.
Některá rozhodnutí odsunou do určitých cyklů, které nazvou: rozhodnu
se, až zaplatím daně, po vyúčtování za vodu, v létě…
Strach se ale den ode dne zvětšuje a pevná půda pod nohama mizí
a sebejistota ochabuje.
Určit si životní priority by Vám mohl pomoci film Vyměřený čas. Děj
filmu se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze
neznamenají vůbec nic. Platíte vše časem. Za práci získáváte čas,
peníze nejsou důležité, protože si za ně čas nekoupíte. Hrdinové filmu
znají velmi dobře své životní priority a hodnoty. Váhání a pochybování
vůbec neznají, lépe řečeno, nemají na to čas. Hlavní roli hraje Justin
Timberlake. Jedná se o scifi thriller s velmi zajímavým tématem, které
osloví každého. Možná by film snesl trochu jiné zpracování
z filmařského a scenáristického hlediska, ale jeho kvality jsou i tak
velmi patrné.
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Dovolte si věřit ve své sny, přání, své životní priority. Věřte sami v sebe
i v andělskou pomoc. Požádejte anděly, ať Vás vedou a naslouchejte
hlasu své intuice, který uslyšíte pouze v rovině klidu, harmonie a
s pozitivní náladou.
Nikdy nemáte co ztratit, naopak můžete získat a být obohaceni
o zkušenost. Každé rozhodnutí je vždy správné, pokaždé Vás obohatí
právě o zkušenost. Každá zkušenost je správná, abyste věděli, co chtít
a co již dál nechtít ve svém životě. Nebojte se naplno uchopit svůj
život do svých rukou a žít každou minutou. Jak říkají andělé, život není
o přežívání, ale žití naplno v radosti a harmonii. Je to možné, ale je
potřeba začít postupně a věřit v cílovou rovinku.
Velmi důležitá je také motivace. Většina lidí ji má první dny,
týdny…Když nevidí výsledek v dohledné době, tak vše vzdají a to je
právě ta chyba.
Mám velmi ráda tento obrázek z internetu, který vše vystihuje naprosto
dokonale. 
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O velké víře v sebe sama a ve své schopnosti je další motivující film,
který zanechá stopu ve Vašem srdci. Mimo téma si užijete herecký
koncert, který zajistí Will Smith s jeho synem Christopherem. Film
Štěstí nadosah je místy drsný, stejně jako je mnohdy život. Příběh
podle skutečné události skvěle zachycuje, že je vždy naděje a důležitá
je víra i ve dnech totálně u dna. Slzy léčí, uvolňují i posilují. Zítra
začíná další nový den, který přináší šanci naplnit svůj sen.

Andělé říkají, abychom se nebáli vrátit zpátky do svých dětských let,
kdy jsme měli svá přání. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem nikdy
o svých přáních nepochybovala, sebejistě jsem věděla, že se mi splní.
Když mi bylo asi deset let, řekla jsem si, že budu pracovat jako
moderátorka v rádiu. Dodnes si pamatuji, že jsem si říkala: Potřebuji
dělat práci, která mne bude bavit. Také jsem chtěla, aby ta práce měla
budoucnost a byla stálá. Rádia budou vždycky, říkala jsem si. Přála
jsem si, abych měla za ni dostatek peněz, ale to peníze určitě v rádiu
jsou. Vůbec mne nenapadlo pochybovat, že bych tu práci nezvládla
nebo také o tom, jestli mám vůbec správně melodický a barevný hlas.
Nevěděla jsem, že je to jedno z hlavních kritérií pro tuto práci. Také je
v této oblasti zásadní umět se naučit ovládat všechny počítače,
mixážní pult, techniku a do toho všeho ještě zvládat mluvit 7x do
hodiny. Jediný zádrhel, který mi tehdy proběhl hlavou, byl ten, že jsem
si říkala, jak se do této uzavřené skupiny lidí dostanu? Ale přišla
okamžitě odpověď, to není Tvá starost, postaráme se o to, důležité je,
abys o tom mluvila. Když se mne tedy někdo vždy zeptal, co chci
dělat, odpovídala jsem, že budu moderátorka v rádiu. Díky tomu, že
jsem o tom mluvila, vědělo to mé okolí. Jednoho dne mi spolužačka
řekla, že slyšela v rádiu, že je vypsaný konkurz na moderátorku.
Neváhala jsem, nepochybovala jsem. Zavolala jsem a dostala jsem
šanci, i když bylo již po konkurzu. Vybrané jsme byly dvě, díky mé víře
a nadšení, které jsem od začátku v rádiovém prostředí pociťovala,
jsem místo získala. Bylo to vlastně velmi jednoduché, vše přišlo ve
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správném načasování. V rádiích jsem vydržela dalších 13 let, až jsem
se na cestě k životnímu poslání setkala s anděly. 
Velmi mne také inspirují příběhy, které vidím u různých lidí, které mám
tu čest potkávat.
Vždy mne okouzlí přístup jedné paní, říkejme jí například Jana. Má
pětiletého syna s autismem. Pokaždé ji vidím s úsměvem a dobrou
náladou. Nikdy si nestěžuje, naopak říká, že ji syn v jejím životě velmi
obohacuje a učí mnoho věcí. Také mi řekla, že si velmi uvědomuje, že
jsou propojeni a je jejím posláním být s ním. Do toho žije svůj pracovní
život, osobní i manželský, vždy s úsměvem.
Neskutečně pozitivní a výjimečný je také pohled dalšího pozemského
anděla, který mi napsal při objednávce andělského poselství: „Mám
syna, který je mentálně postižený a nežije s námi doma. Jak čas
dovolí, jezdím za ním, nebo si ho bereme domů. Starají se o něj
úžasní lidé v jednom domově. Je to taková naše druhá rodina.  Pro
tohle má smysl žít, když člověk vidí tu radost z věcí, které my
považujeme za samozřejmost.“
Andělé nechtějí zlehčovat žádné osobní trápení. Jen přinášejí různé
pohledy k uvědomění životních priorit.
V rámci terapie minulého měsíce, andělských poselství, které u Vás
zaznamenaly velký ohlas, andělé poukázali u dětí na velký strach
o peníze, že jich nebude dostatek. Dále postrádaly dostatek lásky,
ocenění i málo společného času se svými rodiči. Znovu andělé
připomínají, že děti i zvířata nasávají do sebe emoce svých rodičů,
páníčků a zrcadlí svému okolí aktuální témata. Dovolte si více vidět,
naslouchat i pozorovat.
Andělé Vám doporučují, až budete mít chvilku, udělat si tento měsíc
seznam Vašich priorit a také se propojte se svými strachy, abyste je
poznali a mohli jste se jim postavit čelem za pomoci andělů,
nezapomínejte, že nejste na nic sami. Vizualizujte si své priority
a přání, každý den si užívejte pocit radosti, že se již vše vyplnilo a jste
šťastní. Veškeré strachy předávejte andělům pod vedením archanděla
Michaela. Prosvětlujte svou mysl i nitro barevnými světly krystalů
i andělskou láskyplnou péčí.
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Podpořit Vás může při posunu na Vaší životní cestě i jedinečný nástroj
z aromaterapie. Olej Planý pomeranč, který se stává terapií měsíce
března.
NOVINKOVÁ TERAPIE MĚSÍCE
Andělské pomerančové hýčkání

Esence Planý pomeranč je za studena lisovaný olej z bio pomerančů.
Jedná se o 100% éterický olej terapeutické kvality. Pomáhá s péčí
o nitro, rozvíjí pocity hojnosti a optimismus. Přináší pocit naděje,
zmírňuje napětí, sebeodsuzování a strachy. Kapku esence můžete
kápnout do vody, kterou můžete vypít. Esenci lze také dýchat
z lahvičky či aplikovat na tělo. Jedná se dlouhodobě o skvělého
pomocníka, který by Vám neměl doma chybět.
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Cena esence, lahvička 5ml: 125,- Kč + 60,- poštovné a balné.
Cena celkem: 185,-Kč.
Planý pomeranč si můžete objednat e-mailem:
eva@andelskanadeje.cz
Esenci Vám odešlu doporučeně poštou po obdržení částky na číslo
mého účtu, který Vám zašlu e-mailem. Nebo se pro esenci můžete
zastavit také u mne, na Praze 5.
Andělské hýčkání pomerančovou energií přitahuje i zvířata. Dávám
esenci dýchat i Maxovi, který si ji nemůže vynachválit, jak vidíte na
fotkách. 

DOPORUČENÁ KNIHA
Spatříš svoje anděly

Foto: Knižní klub

Britská spisovatelka Theresa Cheungová napsala knihu, která je
praktickým pomocníkem při andělské komunikaci. Poradí Vám, jak se
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propojit s nebeskými bytostmi, které Vás inspirativně povedou ke
změnám Ve Vašem životě. Kniha nabízí další pohled, rady i příklady,
jak se spojit s anděly.
Knižní klub, doporučená cena: 349,- Kč

ANDĚLSKÉ POHLAZENÍ S DOTEKEM PŘÍRODY
Skupinový seminář
Sobota 21.3. 2015
10:00 – 15:00
Cítíte se unavení? Bez energie? Pociťujete nedostatek prostoru i
času? Chybí Vám láska, klid i sebejistota? Jste už unavení ze
stále se opakujících myšlenek, obav i strachů? Bojujete se
strachy, obavami i s nekvalitním spánkem?
Přijďte se propojit s anděly, láskyplnou energií, která pročistí Vaši mysl,
tělo i duši. Propojíte se s nekonečnou krystalovou energií, která
zharmonizuje veškeré nežádoucí energie a bolavé emoce z minulosti i
současnosti.
Jedinečný očistný skupinový seminář Vás dobije energií, pocítíte
vnitřní klid, jistotu a osobní vitalitu s pohodou. Uvědomíte si osobní
priority a získáte nástroje, které Vám nové pozitivní energie udrží.
Během semináře poznáte své osobní andělské průvodce. Seznámíte
se s nimi a naučíte se komunikovat. Získáte osobní krystaly, které Vám
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budou anděly vybrány. Harmonizovat a čisti své nitro nezdravých
emocí a bolestí budete pomocí éterických přírodních olejů doTERRA.
Osvojíte si vizualizační a afirmační cvičení, která Vás přiblíží ke stále
vitalitě a pozitivní energii i ke splněným snům i přáním.
Skupinové setkání probíhá na adrese: Devonská 1223/9, 152 00
Praha 5.
Cena semináře: 2.000,- Kč.
V ceně je práce s esencemi, jako dárek obdržíte krystaly, mandaly i
certifikát andělského setkání.
Neváhejte si rezervovat místo včas, kapacita je omezena. Maximální
počet: 5 účastníků.
Těšíme se s anděly na Vás. 

Měsíc březen mne motivuje k emoční očistě i hromadnému detoxu
nezdravých myšlenek. Dovoluji si požádat archanděla Michaela o
pomoc. Vždy před spaním vnímám jeho přítomnost, představuji si
modrofialové světlo, které mi prostupuje celým tělem, harmonizuje
mne a čistí. Vnímám prostor a místo pro nové věci, které mne čekají.
S láskou a radostí, laskavostí i trpělivostí se těším na svá přání. Raduji
se a myslím pozitivně. Naplňuji se štěstím, harmonií a spokojeností,
bez ohledu na realitu mého života. Vím, že pouze já tvořím a přetvářím
svůj život, za který nesu plně zodpovědnost. Oceňuji se a cením si své
odvahy, chuti ke změnám i osobité sebejistoty, kterou pociťuji celým
nitrem. Vím, že se děje jen to nejlepší pro mne. Tak se staň.  Děkuji.
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