ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
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Hezký červen, přátelé,
s anděly vstupujeme do měsíce hravosti, zábavy, lehkosti bytí, výzev a
dynamiky.
Andělé Vás povedou, budou inspirovat a naučí Vás cítit se lehce,
radostně a svobodně. Životní překážky a zatáčky pro Vás budou
znamenat osobní výzvu a zkušenost. Odcházejí dramata a přichází
řešení, možnosti a volby.
Nadhled je heslem tohoto měsíce.
Mnoho inspirace a příjemné čtení andělských novinek.
Eva Andělská Naděje
UVĚDOMĚNÍ MĚSÍCE
S anděly se učím nadhledu, dobré náladě a pozitivnímu myšlení.
Cítím uzemnění. Žiji více svůj osobní život, oceňuji se a dělám si
radost. Neschovávám se pouze do duchovního světa. Mé
myšlenky jsou energicky vyvážené. Cítím své anděly, svůj život.
Vše je v rovnováze a vyvážené.
www.andelskanadeje.cz

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ANDĚLSKÉ NADĚJE NA FACEBOOKU
STŘEDA 28. 6. 2017
OD 18:00

Zeptám se živě andělů na poselství na léto. Co je teď
nejdůležitější? Čemu se během léta věnovat? Co nám chtějí
andělé sdělit? Vše se dozvíte v přímém spojení s anděly. 
Pro velký zájem zůstává v platnosti nabídka:
DOBITÍ ENERGIE S ANDĚLY.
Během května jste si velice oblíbili tuto terapii. Pocítili jste příval
energie, zlepšila se Vaše nálada, kvalita spánku. Terapie měla
pozitivní vliv také na děti, kterým pomohla s uvolněním strachu
z různých změn či osobních emocí.
Andělská podpora a energické dobití je tady pro Vás
i v červnovém měsíci. 
Cena: 500,- Kč
Cítíte se bez energie? Špatně se Vám spí? Vnímáte u sebe
proměnlivou náladu? Jste unavení? Zaktivujte a dobijte svou osobní
energii na plný výkon za pomoci andělské podpory a energie Univerza.
Propojím se s Vámi na dálku. Prostřednictvím univerzální energie
a pod vedením andělů pocítíte příval dobré nálady, nové energie,
motivaci, pocit podpory, sebejistotu a ujištění, že vše zvládnete
a najdete řešení.
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ANDĚLÉ PRO VÁS MAJÍ DÁREK A OCENĚNÍ
V pátek 30. 6. získáte jako dárek od andělů novou andělskou meditaci.
Zdarma budete mít možnost si opakovaně a kdykoli poslouchat novou
meditaci, kterou Vás chtějí andělé ocenit a pochválit za vše, co jste
dokázali ve svém životě, a za to, jací jste. Chtějí Vám projevit
poděkování, ocenění, laskavost a podporu.
Meditaci najdete na webu Andělské naděje, Facebooku Andělské
naděje i ve Vašem e-mailu.

Doporučená kniha
CO KDYŽ JE TO NEBE?

Anita Moorjani onemocněla, podívala se do nebe a byla vrácena zpět.
Zázrak, který se stal podle skutečné události, popsala autorka ve své
první knize: Musela jsem zemřít. Celá událost změnila její osobní
pohled na život. Nyní zprostředkovává po celém světě informace
a sdílí své osobní zkušenosti a zážitky na téma: Jaké je to v nebi.
Doporučená cena: 299,- Kč
Nakladatelství PRAGMA
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TERAPIE MĚSÍCE ČERVNA
Letní plán s anděly
Cena: 1.500,- Kč
Čemu se věnovat během léta? Na čem osobně zapracovat? Co posílit,
čemu novému se naučit, co zdokonalit?
Rozeberte s anděly své pocity, myšlenky, obavy. Zeptejte se na
jednotlivé postupy, zda je činíte správně? Jak se ještě více zdokonalit?
Čemu se věnovat? Konzultujte s anděly správnost svých postupů,
vizualizací a afirmací.
Uchopte hravě a přitom hloubkově obavy a strachy. Propusťte je
s anděly.
Hloubková a na míru připravená cvičení, vizualizace, poselství na
celé dva měsíce prázdnin. Propojení s anděly, podpora, cesta
harmonie a uvolnění.

Letní andělská úvaha
Oscar Wilde řekl: „Vždycky odpouštěj nepřátelům, nic je
nerozzlobí víc, než Tvé odpuštění.“
Muž elegance a šarmu, který rozděloval lidi na zábavné a nudné.
Andělé vybrali jeho citát jako inspiraci.
Dovolte si odpustit všem i sami sobě. Netrestejte se a nenechejte
emoce z minulosti ve Vašich myšlenkách, které Vám byly podsunuté,
aby trýznily Vaši duši.
Stačí říct: „ODPOUŠTÍM.“ A JÍT DÁL HRAVĚ ŽIVOTEM.
Je to snadné, dle andělů v tomto uvědomění nehledejte žádné
složitosti či překážky. 
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KDO ŘÍDÍ VÁŠ ŽIVOT, PŘÁTELÉ?
A) Vy sami, hravě, klidně, radostně se svými anděly?
B) Nejbližší okolí, jehož požadavkům a přáním
přizpůsobujete?
C) Ego, strachy či obavy?

se

Jakou variantu jste zvolili?

AFIRMATIVNÍ ANDĚLSKÁ PODPORA
Vím, co chci ve svém životě.
Dosahuji cílů lehce, uvolněně a za pomoci andělů.
Vím, že tlaky, lpění, nervozita a strachy jsou dílem ega. Odmítám vše
a žádám anděly okamžitě o pomoc, když mne tyto pocity přepadnou.
Zaměřuji se na radost a ocenění.
Pozitivní lidé mne inspirují.
Vím, že se má přání vyplní, a také se budu radovat.
Věřím – a stále věřím. Za všech okolností věřím.
Naplňuji se zábavou, koníčky, cvičením, focením - kreativita je můj
přítel.
Květiny mne vše potěší, dobijí a propojí s anděly.
Sluníčko a voda jsou moji přátelé, moje dobití osobní energie.
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POSLEDNÍ DVA SKUPINOVÉ SEMINÁŘE V TOMTO ROCE

SETKÁNÍ A KOMUNIKACE S ANDĚLY
SOBOTA
21. 10. 2017
12:00 – 16:00
Cena: 2.000,- Kč
Seminář plný láskyplné andělské energie, očisty, poselství,
komunikace, uvolnění a získání lehkosti.
Obdržíte poselství od andělů, procvičíte si nebo se naučíte andělskou
komunikaci. Propojíte se s energií Univerza. Osvojíte si sebejistě
očistné techniky a harmonizaci s anděly. Během semináře zažijete
uvolnění strachů, pochybností, osobní energickou detoxikaci a
harmonizaci čaker. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Bude vždy uzpůsoben dle vedení andělů přímo na míru.
Opakovaně se mne ptáte, kdy znovu proběhne oblíbený seminář
VÝKLAD ANDĚLSKÝCH KARET. Pro velký zájem se můžete na tento
seminář těšit v listopadu.
VÝKLAD ANDĚLSKÝCH KARET
SOBOTA
25. 11. 2017
12:00 – 16:00
Cena: 2.200,- Kč
V ceně je zahrnutý jako dárek balíček andělských karet Doreen
Virtue.
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Naučíte se profesionálně či pro osobní potřebu vykládat andělské
karty. Poznáte, jak funguje komunikace s anděly prostřednictvím
duchovního nástroje – vykládacích karet.
Karty Vás můžou energicky harmonizovat, motivovat a dodávat Vám
sílu, energii i naději. Karty můžete používat ve svém každodenním
životě jako rádce při spojení s anděly. Karty budete umět používat i
v rámci Vašeho životního poslání.
Za účast na semináři obdržíte vždy andělský certifikát.
Počet účastníků je omezený, maximálně čtyři osoby.
Rezervujte si své místo. Rezervační poplatek činí 1.000,- Kč. Doplatek
částky se hradí vždy v den konání semináře.
Seminář probíhá na adrese: Devonská 1223/9, 152 00 Praha 5.
Andělský nadhled
Cena: 700,- Kč

Poraďte se s anděly o situacích, emocích a zkouškách, kdy Vás
ovládají emoce, nedaří se Vám udržet klid a nadhled. V osobním
životě, v práci, při komunikaci. Naučte se za pomoci andělů řešit
situace novým způsobem podle andělského emočního klíče, který Vás
naučí být klidnými, pohodovými a emočně stabilními.
Napište andělům situaci či okamžiky, kdy Vás ovládají emoce a ego.
Jak reagujete? Andělé Vám pomůžou zharmonizovat dané situace a
naučí Vás nový vhled, který si osvojíte v praxi.
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Hezký červen, přátelé. Mnoho andělské pohody a harmonie. 
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