ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 3/2016

Hezký třetí měsíc, přátelé,
vnímám březen energicky velmi jemný, prohřátý a více sluníčkový.
Energie se zklidňují, dočišťují, doznívají a nastává doba klidu a
sebepřijetí. Andělé jsou s Vámi a chtějí Vás velmi ocenit za vše, co pro
sebe činíte. Přicházejí Vás právě teď podpořit, dodat odvahu, vnitřní
sílu. Je důležité, abyste se postavili sami za sebe a uspořádali jste si
svůj život dle Vašich představ a přání. Pokud stále ještě váháte,
nevíte, kudy se přesně vydat, či postrádáte jasné vedení, kontaktujte
své anděly. Dovolte si osobní březnovou očistu pro Váš osobní rozvoj,
posun, rozkvět a vyřešení všeho, co jste již dlouhodobě nechtěli vidět,
slyšet, uvědomit si či přijmout. Život je o radosti, harmonii, pohodě,
klidu a mnoha možnostech, které se před Vámi otvírají. Stačí si vybrat,
zvolit a rozhodnout se.
Podpoří Vás vždy Andělská naděje, která nabízí propojení, pomoc a
energické pohlazení. Nechejte se inspirovat a energicky hýčkat během
čtení. Hezký březen, mnoho pozitivní nadílky a radosti. 
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

Velikonoční andělská básnička
Andělský svět je velký a obsáhlý
nikdy nezavírá a neteskní.
Je plně k dispozici vždy a stále,
otevřete se nebeské lásce.
Také harmonizaci a naději,
stále je vždy dostupná podpora pro všechny.
Pozvi do svého života anděly,
bude Ti hned veseleji.
Usmívej se a dovol si myslet radostně,
pokaždé se uděje něco nebeské.
Pro každého máme pomoc i naději,
stále je, o co se podělit.
Dovolte si věřit, přijímat a motivovat sami sebe,
ať je venku hezky či jsou závěje.
S láskou archanděl Michael 
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TERAPIE MĚSÍCE BŘEZNA
Andělská nadílka
Tři strany textu a více
Cena: 1.200,- Kč
Dovolte si ocenit a odměnit sami sebe. Nechejte se hýčkat anděly
a zvolte si očistné téma či program, který obnoví Vaše sebevědomí,
sebelásku, sebeúctu, harmonii, klid, pocit bezpečí a naději. Zeptejte se
andělů a nechejte se hýčkat andělskou očistnou péčí. Dovolte si
propustit staré energicky nepotřebné myšlenky a emoce. Otevřete se
pro nové možnosti, přání a osobní naplnění. Březen je ideálním
měsícem pro očistu a osvobození nitra od nepotřebných emocí.
Andělé Vás podpoří, abyste získali sebejistotu a vnitřní sílu pro osobní
změny, životní posunutí a nové nadechnutí.
Nechejte se hýčkat, harmonizovat a energicky posílit i dobít.
Andělé jsou připraveni a těší se na osobní propojení.
V případě zájmu o terapii mi napište, v jaké oblasti chcete požádat
anděly o pomoc, poselství a pročištění. Dovolte si oslovit své emoce a
uzdravit své nitro, tělo i duši.
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Doporučená kniha:
Tvořivá síla čaker
Anodea Judith a Lion Goodman

Nechejte se inspirovat a dovolte si splnit své sny i přání. Poznejte řadu
možností, doporučení a poselství, jak poznat sami sebe, naplnit své
životní poslání a splnit si své sny. Nadšení i mnoho energie bude Vámi
prostupovat během samotného čtení. Novinková kniha Vám pomůže
nastartovat Váš osobní proces změn.
Doporučená cena: 305,- Kč
Nakladatelství Synergie
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SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Andělské setkání při úplňku
Sobota 21. 5. 2016
12:00 – 16:00
Cena: 2.000,- Kč
Očistný skupinový seminář, který Vás propojí s anděly. Naučí Vás
s nimi komunikovat. Měsíc květen je měsícem lásky. Otevřete své
srdce andělské očistě, andělské komunikaci a sebelásce. Andělé Vám
pročistí veškeré bolavé emoce Vašeho srdce. Pomůžou Vám
s odpuštěním, harmonizací, emoční stabilitou a vnitřním klidem.
Dovolte andělům očistit Vaše letité emoce bolesti, vzteku a ublížení.
Uvolněte své nitro, mysl i duši od nezdravých generačních vzorců
chování.
Budete hýčkáni andělskou láskyplnou energií. Posílí se Vaše
sebejistota a vnitřní síla. Uvolněte své nitro od napětí a únavy.
Očistné setkání bude podpořené úplňkovou energií Měsíce a
Archanděla Haniela.

Poznejte své anděly, očistěte své nitro a otevřete se energické
harmonizaci. Vaše srdce se naplno otevře lásce, úctě a laskavosti.
Skupinový seminář nabízí skupinové hloubkové očistné setkání.
Přináší nová přátelství i andělské možnosti.
Počet účastníků je omezený. Maximálně čtyři osoby. Rezervujte si své
místo. Rezervační poplatek činí 1.000,- Kč. Doplatek 1.000,- Kč se
hradí v den semináře.
Dovolte si hravě tvořit, hrát a zdravě uvědomit KÝM JSTE A KUDY
DÁL VEDE VAŠE CESTA ŽIVOTEM.
Seminář se uskuteční na adrese: Devonská 1223/9, 152 00 Praha 5.
Nenechejte si ujít poslední skupinový seminář před létem
a prázdninami.
Další se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016
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Andělská očista Vašeho domova
Cítíte se doma unavení, bez energie, špatně se Vám spí? Nechejte si
od andělů energicky pročistit Vaše zázemí a osobní prostor. Očistná
andělská procedura probíhá ve třech fázích. Čistí veškeré nežádoucí
emoce, energie, bakterie, viry, entity, nesoulad, starosti, smutek i vše,
co nebylo vyslovené, co je nutné, aby energicky opustilo Váš prostor.
Ve druhé části očisty andělé naplní pročištěný prostor energickou
harmonií, souladem, klidem, ochranou i jednotou.
Ve třetím, závěrečném kroku odstraní andělé všechny zbytkové
nezvané energie. Posílena je ochrana a harmonie.
Očistný proces pocítíte v rámci celkových energií, které se promění.
Budete vnímat lehkost, čistotu a hloubku prostoru.
Podmínkou během čištění, které intenzivně trvá kolem 40 minut, je,
aby nikdo nebyl doma. Výjimku tvoří květiny a zvířata. Během očisty
by neměla být přítomna žádná osoba, aby se neoslabila touto očistou
její energie.
Očista bytu stojí 1.000,- Kč.
Očista domu stojí 1.500,- Kč.
V případě Vašeho zájmu o očistu mi napište:
Přesnou adresu, popis místností. Případně Vaše vjemy a pocity
z prostoru. Co omezujícího cítíte a vnímáte. Další podrobnosti si
společně domluvíme během osobní komunikace.
Recenze očisty domova
Paní Renata
Přestěhovali jsme se do nového. Cítila jsem v domě nepopsatelnou
hutnost, která mne oslabovala a unavovala. Požádala jsem o očistu
domu. Pochopila jsem díky andělům, z jakého důvodu se vše dělo. Po
očistě, kterou jsem okamžitě zaznamenala po příchodu domů, se cítím
konečně jako doma. Lépe se mi spí a cítím se chráněna v nejlepší
andělské péči.
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Paní Jana
Mé děti jsou často nemocné a poslední dobou jsem cítila
nedefinovatelný pocit negací. Vše se projevovalo rozmrzelostí,
napětím a nekvalitním spánkem. Po očistě jsem vnímala velký rozdíl.
Andělé vše zřetelně popsali a vysvětlili. Během nemocí došlo
k energickému oslabení a otevření se pro nízké energie, které jsme si
nosili domů z každodenních činností, ze školy, práce i jen tak
z nákupu. Teď se cítíme doma všichni v bezpečí a chráněni. Žádné
další energie k nám zvenčí již neprosakují. 
TŘETÍ MEDITAČNÍ ANDĚLSKÉ CD
Postupně příprava spěje do finále. Sledujte během března Facebook
Andělské naděje i web. O vydání novinkového CD budete také
informováni speciálním newsletterem.
BŘEZEN přináší poselství POZIVITNÍCH RADOSTÍ A VHLEDŮ
Hledejte ve svém životě, v okolí i ve svém srdci a mysli radostné
momenty, pozitivní zážitky a osobní vhledy plné radosti. Dovolte si
usmívat se a ladit s anděly do energie nekonečné síly a neomezených
možností.
Sledujte realitu a každodenní život z roviny nadhledu s pozitivním
uvědoměním. Dovolte si vidět krásy kolem Vás a veškeré skryté
radosti, které dnes považujeme za samozřejmé. Objevujte, pozorujte,
zapisujte si a těšte se z krás kolem sebe. Skutečně existují, jen si je
dovolte vidět. Pod šedou každodenností se ukrývá barevný svět, plný
nekonečných možností. 
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