ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 6/2016

Milí andělští přátelé,
zdravím Vás a vítám u dalšího andělského čtení, které přináší
zajímavé novinky i obohacení.
Měsíc krásy, sebejistoty, rozkvětu a osobní péče, takový je červen,
který přináší pozitivnější pozemské energie. Tíha pomalu odchází,
radost a klid se navrací. Uvolňují se tlaky od bolestí, léčí se a
harmonizuje vnitřní napětí i energické díry. Andělé přicházejí podpořit
každého bez rozdílu. Jsou zde pro Vás, dovolte si navázat spojení.
Stačí požádat o znamení či radu, nebeským expresem se doručí přímo
k Vám andělský dotyk přinášející blahodárnou a podpůrnou energii.
Dovolte si vidět vždy barevně, i když je zataženo a venku jsou
přeháňky. Ty se vždy přeženou a nové nápady i myšlenky přinesou.
Důležité je udržet si vnitřní sílu. Dovolte si ji vidět pozitivně ve všech
oblastech Vašeho života. Jak praví autor neznámý v následujícím
pravdivém poselství: „Když máš z něčeho strach, udělej to hned.
Odvahu dostaneš později.“
Hezký červen plný barev, radosti a klidu.
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

Červnová péče o vnitřní dítě za podpory andělské energie
Cena terapie na dálku: 600,- Kč

Měsíc červen patří mezinárodnímu dni dětí. Oslavuje se dětská
jasnozřivost, moudrost i spontánnost. Dovolte si zharmonizovat
své vnitřní dítě, které má každý z nás ve svém nitru. Prostřednictvím
andělů obdržíte poselství od svého vnitřního JÁ. Andělé dále
zharmonizují nežádoucí energie a podpoří Vaše vnitřní dítě. Pocítíte
klid, harmonii a jedinečné propojení.
V rámci této terapie obdržíte osobní poselství. Naučíte se vnímat více
své vnitřní dítě, komunikovat s ním a pracovat. Prohloubí se Vaše
sebejistota i intuice. Dovolte si objevit své skryté možnosti, radosti,
ocenění a harmonii. Nechejte hýčkat své podvědomé energie
prostřednictvím péče o Vaše dítě.
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ANDĚLSKÉ POSÍLENÍ OSOBNÍ SEBEJISTOTY
Cena terapie na dálku: 500,- Kč

Červen měsícem SEBEJISTOTY
21. 6. si připomínáme DEN KVĚTŮ
Dovolte si rozkvést. Andělé Vám pomůžou opět pocítit a získat osobní
sebejistotu, důvěru v sebe, ve Vaši práci, osobní seberealizaci a
naplnění snů a přání.
Cílem terapie je zaléčit pochybnosti, negace a strachy, které jste
získali během svého života jako nezdravé vzorce chování. Přijměte
andělské poselství, proč Vám chybí sebejistota, víra ve Vaše názory i
myšlenky. Zlepšete energicky své pocity k sobě samotným. Dovolte si
být jistí, klidní a harmoničtí.
Při objednávce této terapie mi, prosím, napište, v jaké oblasti se
necítíte sebejistě? Co Vás nejvíce trápí? Kdy jste nejvíce nejistí? Ve
vztahu, v práci, v rámci přijetí sebe samotných?
Dovolte si jednou provždy za podpory měsíce sebejistoty a silné
energické harmonizace osvobodit sami sebe od pochybností, strachů
a osobní nedůvěry.
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CESTA
Duše každého z nás si zvolila svou cestu. A to ještě před svým
narozením v Univerzu, v rámci svobodné volby a vůle. Cesta určuje
směr našeho života. Se všemi procesy bytí i osobními zkouškami.
Sami jsme si vše odsouhlasili. Na tuto skutečnost i na vyšší duchovní
plán naší duše v běžném životě zapomínáme. Pokud se dějí v našem
životě osobní zkoušky, emoční i fyzické, nejsme spokojení. ‚Brbláme‘,
láteříme, stěžujeme si, obviňujeme, rozčilujeme se. Již předem vidíme
hrůzy, katastrofy, tragédie. Podsouváme si tragické konce i negativní
výsledky. Následně se sebelitujeme, začneme se porovnávat, soudit.
S osobní nespokojeností ubývá následně naše energie, vitalita i
radost. Zapomínáme na smysl a podstatu všeho, co nám vstupuje do
cesty.
Takto se chová dle andělů 80% lidí. Dovolte si být mezi těmi 20%, kteří
se na vše dívají z nadhledu, smyslněji, klidněji a jsou otevřeni všem
možnostem. Tito lidé důvěřují, odevzdávají dané situace k vyřešení
vyšší duchovní moci. Na internetu mne zaujal tento obrázek, který
hovoří za vše. Žena a muž se nevidí, ušli dlouhou cestu, stále však
věří. Vizualizují si své přání, vědí, že se jejich sen naplňuje a jednoho
dne se splní. Nepochybují, postupují krok za krokem k cíli. Dovolte si
být také jako oni. Stačí chtít a změnit pohled na svou cestu, na své sny
i přání. Ještě nikdy to nebylo snazší, s Vašimi anděly, kteří Vás vedou,
ochraňují a jsou zde pro Vás. Vždy a stále.
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Doporučená kniha
ZÁZRAKY Z NEBE
Skutečný příběh Christy Wilson Beamové

Skutečný příběh holčičky z Texasu na cestě do nebe a zpět. Uzdravení
příznaků vážné chronické choroby přináší poselství, že zázraky se
skutečně dějí. Spojte se s nadějí i vírou skrze dojemný příběh, který
napsal sám život.
Nakladatelství NOXI
Doporučená cena: 249,- Kč

SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
OBJEDNEJTE SI PARTNERA DUŠE
Sobota 19. 11. 2016
12:00 – 16:00
Cena: 2.000,- Kč
Přijměte lásku do svého života, propojte se s ní naplno, zdravě
a hravě. Skupinový seminář pro svobodné i zadané. Andělské
propojení s láskou, harmonii, vnitřním klidem a pohodou.
POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO! Rezervujte si jej co nejdříve,
o semináře je velký zájem a jsou vždy bleskově vyprodané.
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TERAPIE MĚSÍCE ČERVNA
KRYSTALOVÉ HÝČKÁNÍ S ANDĚLY
Cena terapie na dálku: 1.200,- Kč

Foto: Jirka Svoboda Fotograf

Andělé Vám pošlou prostřednictvím krystalů osobní poselství. Podpoří
Vás, dobíjí na dálku potřebnou energií a vitalitou. Krystalové hýčkání
s anděly zharmonizuje Vaše čakry, odstraní energické bloky i emoční
negace z mysli. Dozvíte se, jaké krystaly Vás během června podpoří,
zharmonizují a ochrání. Nechejte se hravě anděly a krystaly hýčkat a
dobijte se na další dny. Pro další podrobnosti mne kontaktujte. 

HARMONIZACE S RAFAELEM
PRO BOLAVOU DUŠI A OSOBNÍ HARMONII
Cena terapie na dálku: 600,- Kč
Dovolte si s anděly propustit veškerou bolest ze svého nitra.
Odevzdejte andělům smutek, beznaděj, negace i strachy. Osvoboďte
sami sebe z bolestivého vězení. Naučte se opět myslet pozitivně,
radostně a vlídně.
Archanděl Rafael Vám pomůže rozpustit emoce smutku, strachů,
nedůvěru i pochybnosti.
V případě zájmu o terapii mi napište, co Vás právě teď trápí? Čeho se
bojíte? Jaké obavy prožíváte?
Archanděl Rafael Vás osobně zharmonizuje na těle i na duši.
Osvobodí Vaši mysl od strachů a myšlenkových zajetí.

6

Kudy dál? A s kým?
Poraďte se s anděly.
Požádat je můžete o znamení, radu i doporučení.
Postavte se čelem sami sobě a dovolte se rozhodnout.
S radostí, klidem i úsměvem.
Každá cesta je správná, každá obohacuje a přináší zkušenosti.
Dovolte si čerpat z minulosti, z osobních uvědomění.
Dovolte si jít stále kupředu, bez ohlížení dozadu.
Strach je spojený s budoucností.
Když budete v rovině tady a teď, tak se s ním minete.
Dovolte si naplno pocítit život, jeho energie, vibrace i naladění.
Pokud necítíte spojení, Andělská naděje jej znovu obnoví. 
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ANDĚLSKÁ NADĚJE OPĚT V ČASOPISE ŠAMAN
Magazín o duševní a tělesné harmonii

Přečíst si můžete o tajemném úplňku. Jak působí na naši mysl a tělo?
Nenechte si ujít inspirující čtení. 

Foto: Jirka Svoboda Fotograf

Hezký červen, plný energie a vitality. 
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