ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 03/2017

Hezký březen, přátelé,
nic nepotěší víc, než náznak jara v zimních měsících. Už jste letos
viděli sedmikrásky? Jsou s námi. Venku je také déle světlo a vídáme
častěji sluníčko. Energie z přírody léčí, hladí, povzbuzuje a je zcela
zdarma. Jen najít čas, náladu a zájem dívat se kolem sebe a všímat si
maličkostí, které vždy potěší.
V březnu andělé doporučují zaznamenávat krásy přírody. Přichází
nová energie, pocit uvolnění. Můžete si dovolit pustit vše, co již dál
nepotřebujete. Přijde úleva, když si dovolíte naplno vydechnout a
propustit vše, co Vás již dlouhodobě pohlcuje.
Strach nahrazuje chuť po pravdě. Energii přináší pozitivní mysl. Činy
osvobozují. Výmluvy odcházejí. Jaro je cítit ve vzduchu. Všimli jste si?
Pozorujte krásy kolem sebe, celý měsíc jich mnoho nabídne.
Užívejte sluníčko a nezapomeňte se usmívat. Příjemný březen. ;-)
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

TERAPIE MĚSÍCE BŘEZNA
Andělská květová očista
Cena: 700,- Kč
Andělé Vás propojí s energií květin, které jsou pro Vás v tomto měsíci
nejvíce důležité. Květiny s andělskou podporou Vám pomůžou uzdravit
Vaše trápení v mysli. Pocítíte energii, klid, jistotu a vedení, kudy se
vydat dál v životě.
Inspirujete se klidem, energií a radostí přírody.
Dovolte si být vidět, zářit a energicky vnímat pohodu se sebejistotou.
Zvolte si téma, na které chcete andělskou květovou očistu zaměřit.
Očistu si můžete také nechat zpracovat pro radost a inspiraci bez
zvolené oblasti harmonizace. Pro více informací mne kontaktujte.
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USMÍŘENÍ S MINULOSTÍ
ANEB
ODPUŠTĚNÍ A PROPUŠTĚNÍ

CENA: 1.000,- Kč
Březen je měsícem, který je nejvhodnější pro odpuštění. Propusťte ze
sebe tmu, kterou jste si ukryli s bolestí ve Vašem nitru. Rozlučte se
s křivdou, ublížením, vztekem, záští a nepochopením. Přijměte
andělskou pomoc, odpoutejte se a osvoboďte od bolesti.
Odpuštění přináší soucítění, nikoli souhlas s chováním okolí. Usmiřte
se v sobě s minulostí. Uvolněte vše sužující a bolavé. Vaše zraněné
nitro bude hýčkáno andělskou energií a péčí Univerza.
V případě této terapie mi napište, komu chcete odpustit, či jakou
situaci potřebujete propustit, strávit a zharmonizovat.
Dovolte si pochopit, získat nadhled, svobodu a klid ve své mysli.
Vy víte. Okolí má právo volby a je zodpovědné za své činy, které Vy
nesoudíte. Pouze propouštíte, uzdravujete a získáváte převahu.
Sebejistě kráčíte ve svém životě s anděly v zádech a s pocitem
lehkosti, svobody a plni energie.
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Doporučená kniha

Inspirace, která poradí, jak odstranit toxiny. Pocítíte příliv energie,
radosti a elánu. 36 jednoduchých receptů na polévky, lehké pokrmy a
smoothies, které snadno připravíte. Očistíte také svou mysl. Tipy, jak
se dostat do skvělé formy. Doporučená cena: 134,- Kč
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BŘEZEN
Přináší odhodlání i andělskou podporu k realizaci změn a posunů.
Březen je měsícem silné energické podpory. Zastavte se a řekněte si
rázné ‚DOST‘. Přestaňte utíkat před sebou, před svými sny a řešeními,
která jsou v životě důležitá a nezbytná.
Když si dovolíte vidět pravdu, uleví se Vám. Neschovávejte se před
pravdou. Vždy Vás stejně dožene nezbytné vyřešení situace, ve které
se nacházíte. Čím dříve se odhodláte a vyřešíte svá trápení, tím dříve
se budete moci posunout a přiblížit ke svým přáním.
Andělé chtějí láskyplně zmínit, abyste nepřehazovali svůj vztek a
nespokojenost na druhé. Jedná se o Vaše emoce, které jsou ve
Vašem nitru. Důležité je přiznat si je, uvolnit a zaměřit se na nový směr
a možnosti ve Vašem životě.
Nepodsouvejte druhým to, co je Vaše. Postavte se čelem sami sobě.
Přiznejte si, co Vás trápí, a hledejte řešení. Andělé Vás vždy podpoří,
jsou Vám stále po boku a zprostředkovávají oporu.
Nastal čas vyřešit vše, co jste již dlouho odkládali. Pusťte se do práce.
Každý posun Vás bude těšit. Vše se odrazí na Vaší energii i náladě.
Březen je měsícem činů. 
Minulost obohacuje a přináší zkušenosti. Zharmonizujte ji, propusťte a
jděte dál. Neplačte po něčem, co již dávno není. Teď je teď. Vše
ostatní v realitě Vašeho života pohltil čas. Nedržte si tedy myšlenky na
minulost neustále v sobě a jděte dál. Vše má řešení, vše se dá změnit.
Štěstí je s Vámi. Jen ho v té tmě, ve které jste uvěznili svou duši,
nevidíte.
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TERAPIE NA DÁLKU
Přináší dvě nové možnosti konzultace.
Mini andělská konzultace
Cena: 500,- Kč
Rozsah textu: Půl stránky
Máte na výběr ze tří variant konzultace:
1) Zeptat se můžete andělů na jednu Vaši otázku. Andělé Vám předají
stručnou odpověď, doporučí možnost řešení, která je pro Vás nejlepší.
Získáte vhled do celé situace, andělé Vám sdělí pravdu a možnost
volby.
2) Můžete se andělů zeptat na jméno svého anděla strážného. Andělé
Vám také představí další osobní průvodce. Dozvíte se, jak s nimi
komunikovat a s čím Vám přišli ve Vašem životě pomoci.
3) Odpověď na Váš sen či jakýkoli andělský zážitek, abyste správně
rozklíčovali poselství a vedení.
V rámci této terapie na dálku si, prosím, zvolte oblast, které se budete
chtít s anděly věnovat.
Andělský vhled
Cena: 1.000,- Kč
Rozsah textu: Stránka
Rozeberte s anděly své pocity, emoce a myšlenky. Zeptejte se, jak vše
uchopit a jak postupovat dál ve svém životě. Konzultujte s anděly svá
trápení, starosti, strachy a obavy. V rámci této terapie můžete s anděly
rozebrat své dvě otázky či oblasti, které Vás trápí.
Terapie obsahuje andělské odpovědi, poselství a doporučení. Součástí
konzultace není andělské čištění ani harmonizace.
Ostatní terapie na dálku zůstávají nadále v platnosti. Pokud nevíte
přesně, jaký typ terapie zvolit, vyberte si dle cenové možnosti, kterou
chcete do terapie – sami do sebe – investovat.
Doba odeslání zpracované terapie dle aktuálního vytížení trvá do třech
týdnů. Vždy se dozvíte v rámci objednávky datum, kdy můžete terapii
očekávat.
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Nově se před andělskou prací na dálku ujistěte, že znáte základní
podmínky této andělské spolupráce. S objednávkou stvrzujete svůj
souhlas s těmito podmínkami.
OBECNÉ PODMÍNKY TERAPIE NA DÁLKU
Terapie na dálku nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc.
Klient je zodpovědný sám za sebe, své myšlenky, činy i skutky.
Klient zná ceník a sám si určuje délku a typ terapie.
Terapie se hradí předem na uvedené číslo účtu, které je přesně
specifikováno po obdržení objednávky.
Po objednání dojde k ujednání témat, kterých se bude terapie týkat.
Andělé mají vždy na úvod terapie doplňující otázky. Vědí, co se u
každého klienta děje. Chtějí ale, aby byl klient součástí terapie tím, že
specifikuje své odpovědi, pocity i myšlenky. Takto dochází k propojení
s terapií, která probíhá na dálku.
Na svém fyzickém těle vždy cítím a vnímám průběh očisty. Takto Vám
můžu následně zprostředkovat a specifikovat energická oslabení,
která se projevují u Vás na fyzické rovině. Konkrétně Vám vždy
popíšu, jak andělská očista na dálku probíhala a v jakých oblastech.
Jsem certifikovaný andělský průvodce a médium, které nabízí
profesionální a odborné andělské vedení.
Dokončení práce vždy probíhá po obdržení souhlasu andělů, že je
práce již v pořádku a může být odeslána klientovi.
Každá práce na dálku obsahuje odpovědi, vedení, doporučení, jak
postupovat dál, co změnit.
Každý klient má právo volby. Je tedy na každém, co se z terapie
rozhodne aplikovat a začlenit do svého života. Každý klient je
zodpovědný sám za sebe, osobním uchopením také za finální
výsledek terapie.
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Terapie nezahrnuje konzultaci s klientem, jaké pocity má po terapii, co
říká na sdělení andělů, jak se cítí v dalších dnech po terapii.
V průběhu harmonizace při terapii dochází k očistě mysli. Pokud
klienta trápí dlouhodobě některé myšlenky, může se očista projevit na
fyzickém těle. Každý na terapii reaguje jiným způsobem. Záleží na
citlivosti a vnímání energií. Někdy po terapii přichází dočasná únava,
bolest hlavy či jiné fyzické projevy. Dokončená terapie si může sedat
časově i několik dní, kdy se může fyzické oslabení dočasně projevit.
V tomto případě si sám klient určuje, zda průběh dozvuku zvládne
sám, či vyhledá odbornou lékařskou pomoc.
Terapie je dobrovolná, na vlastní zodpovědnost. Přináší energické
vedení, úlevu, harmonizaci a zprostředkování pravdy. Rady přinášejí
obecné informace, které mají schopnost napomoci psychické a
duchovní pohodě. Žádná z metod nenahrazuje léčbu fyzických,
psychický nebo jiných zdravotních obtíží. Rady slouží k osobnímu
rozvoji.
Po terapii je důležité, aby klient přijal doporučené změny a začlenil je
do svého života. Tak se dosáhne 100 % úspěchu. Pokud cokoli klient
neaplikuje, případně nepřijímá, výsledek nebude finální. Za toto
terapeut nenese zodpovědnost.
Mgr. Eva Laštovičková
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Láskyplné andělské vedení
Cena: 800,- Kč

Andělská náruč je pro Vás vždy otevřená. V měsíci březnu máte
možnost pocítit andělskou podporu. Společně s anděly můžete
zapracovat na návratu laskavosti do Vašeho života. Pocítíte energii a
sebejistotu při aplikaci láskyplnosti do své komunikace, myšlenek i do
Vašeho života.
Spojte se s pozitivní energií, vnímejte návrat laskavosti, úcty a ocenění
zpět do Vaší mysli a srdce.
V případě zájmu o terapii mi napište, co nebo kdo blokuje Vaši radost
v životě, pozitivní myšlenky a čeho se nejvíce bojíte v lásce.

Hezký březen plný prostoru, svobody ducha i mysli.
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