ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 07/2015

Hezký červenec, přátelé, 
léto přináší mnoho možností, jak se můžete naplno propojit s přírodou,
s anděly i sami se sebou. Andělé si přejí, abychom se více zaměřili
sami na sebe. Chtějí nám pomoci propojit se ještě více s osobní
sebejistotou, andělskou podporou i osobními přáními. V andělském
čtení najdete mnoho možností, jak ještě více objevit sami sebe, svá
přání i osobní radost. Přijměte malou inspiraci do svých srdcí.
Krásné dny.
Eva Andělská Naděje
Andělská témata červencového čtení
Životní poslání
Splněná přání
Ochrana a očista osobních energií
Aromatouch – pohlazení přírody, revitalizace zdraví
Jak andělská terapie probíhá, jak se komunikuje s anděly
www.andelskanadeje.cz

ANDĚLSKÁ TERAPIE MĚSÍCE
Životní poslání
850,- Kč (4 a více stran)
Co je mým životním posláním? Co mne zcela naplní v mém
nitru? Proč tady jsem a co je mou pozemskou misí?
Odpovědi na tyto otázky souvisejí s životním posláním. Andělé
Vám chtějí umožnit, abyste během července v rámci limitované
nabídky získali odpovědi jednou provždy na otázku:
CO JE MÉ POSLÁNÍ BĚHEM POZEMSKÉ MISE?
Andělé Vám nastíní, co je Vaším životním posláním. Jakým
směrem byste se měli rozvíjet. V jaké oblasti rozšiřovat své
dovednosti. Budete napojeni na zdroj životního poslání. Andělé Vás
dále povedou a budou směrovat Vaši cestu osobního naplnění.
Každá práce je velmi důležitá a potřebná. V každé práci máte svůj
význam a vše má svůj smysl. Získáváte své zkušenosti, rozvíjíte se,
poznáváte možnosti, jak se více propojit s životním posláním.
Každá práce také inspiruje, oceňuje a přináší zkušenosti. Dovolte
se naplno otevřít ještě více sami pro sebe. Spojte se za pomoci
andělů se svými dary a talenty. Dovolte si postupně pracovat na
svých schopnostech, které Vás učiní ještě více radostnými.
Poznejte další část Vás samotných.
Andělé Vám připomenou Vaše dary a talenty. Doporučí Vám na
jakou oblast se více zaměřit, abyste se naplno postupně propojili se
svým posláním. Budete mít od andělů vyčištěné veškeré obavy či
strachy se naplno propojit s tím, co Vás vnitřně scelí a sjednotí.
Vyčištěné budete mít také od andělů pochybnosti, zda Vás Vaše
životní poslání finančně dostatečně ocení.
Pokud své životní poslání již znáte, můžete terapii měsíce využít
k harmonizaci a očistě všech pochybností, které Vás blokují a
oddalují od svého životního úkolu.
Dovolte si poznat naplno sami sebe a ještě více své nitro a esenci
své duše. Objevte svou osobitou všestrannost. 
V rámci jakéhokoli dotazu mne kontaktujte. V případě zájmu mi
napište e-mail. Odešlu Vám číslo účtu pro uhrazení částky.
Andělskou práci obdržíte e-mailem nejpozději do 10 dnů po
obdržení částky.
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Téma měsíce: SVOBODA MYSLI
Správný krok ke splněným přáním
Andělé Vám chtějí právě teď položit jednu otázku, přátelé. Chtějí,
abyste byli sami k sobě co nejvíce upřímní.
MÁTE SE RÁDI?
Ano? Ne? Žádná odpověď „mezi“ není.
Louise L. Hay říká: „Jak moc se máte rádi, se pozná podle toho, co
ráno snídáte.“
Je v pořádku, pokud nejste schopni naplno odpovědět, jak moc se
máte rádi. Je potřeba si uvědomit, že jsme vyrůstali v obavách,
pochybnostech, které nám byly nevědomky podsunuty nejbližším
okolím. Je tedy přirozené, že o sobě pochybujeme, nevěříme si. Dle
andělů právě teď nastala ideální doba, abychom se osvobodili od
těchto emočních děr ve svém nitru a dovolili jsme si jít dál s novým
uvědoměním a vnitřním klidem.
Pro některé z Vás toto bude velkým procesem, ale věřte, že stojí za to.
Vše investujete pouze sami do sebe, svého nitra a svého zdraví.

Vše začíná v naší mysli. Pokud je nám doporučena nějaká změna
v našem životě, první naší reakcí je, že začneme pochybovat,
přemýšlet a zdůvodňovat si, proč to nebude fungovat, proč
neuspějeme či proč daná změna není možná.
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Andělům tyto pochybnosti připadají legrační a říkají si, proč to lidé
dělají, vždyť my pro ně vždy chceme jen to nejlepší? Lidské povaze
jsou tyto pochybnosti něčím zcela přirozeným. Dědí se z generace na
generaci již několik století.
Můžete si vybrat. Každý, jak již víte, má právo volby. Buď budete sami
se sebou neustále bojovat a pochybovat o sobě, nebo si zvolíte nový
úhel pohledu a začnete se mít konečně rádi. Cesta uzdravení vede
skrze láskyplné myšlenky, radost a pocit vnitřního klidu.
Andělé mne velmi důrazně žádali, abych Vám předala podrobný popis
toho, co se děje v lidském těle, když si dovolíme pochybovat v naší
mysli.
Pokud o sobě pochybujete, nemáte se rádi, bojíte se, máte pocit
nedůvěry, cítíte strachy, úzkosti, nedostatek lásky, ocenění či uznání,
myslíte negativně či přímo vytváříte katastrofické scénáře ve své
hlavě, pak všechny tyto negativní pocity mají dopad na Vaše zdraví a
osobní energii.
Každá negace, pochybnost či strach, který si ve své hlavě řešíme a
následně mu podléháme – má tento důsledek:
Představte si, že pokaždé, když o sobě začnete pochybovat či se
spojíte s nějakou negací ve Vaší mysli - máte pocit, že se nic neděje,
že si jen tak přemýšlíte. Ale ono se děje, jak Vám chtějí andělé ukázat.
Ubližujete sami sobě. Je to, jako kdybyste sami sobě sundali hlavu ze
svého těla a ta by před Vámi explodovala. Takto jedovaté je naše
přemýšlení v současnosti. Máme pocit, že se nic neděje, když si každý
z nás občas uletí a nechá se pohltit strachem, pochybnostmi či
obavami. Věřte, ono se děje. Vaše mysl i celé fyzické tělo je ve velké
křeči, kterou vytváří pochybnosti. Křeč se postupně stupňuje, až
exploduje z osobních myšlenkových odpadů. Toto se děje u mnohých
z Vás, opakovaně několikrát denně a každý den.
Andělé chtějí pomoci všem, kdo pomoc chtějí přijmout. Je potřeba
změnit úhel pohledu na Vás samotné, na Váš život i Vaše přání.
Naučte se mít rádi, nepochybujte o sobě a jednou provždy naplno
přijměte skutečnost, že si zasloužíte ve svém životě jen to nejlepší.
Nezpochybňujte sami sebe, své sny i talenty. Dovolte si pracovat na
své niterné očistě za pomoci andělů. Jsou zde láskyplně úplně pro
všechny. Velmi rádi pomůžou, když je oslovíte a požádáte. Ale
nezapomínejte, je také potřeba, abyste Vy sami něco pro dosažení
změn učinili. Je potřeba změnit své myšlení, věřit v sebe samotné
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a nepochybovat. Ano, není to jednoduchý proces, ale dá se zvládnout.
Jedná se o test a osobní zkoušku Vaší vytrvalosti a odhodlanosti.
Spoléhat se jen na anděly, či že ostatní budou činit za Vás, není ta
správná cesta.
Dovolte si nahlédnout do svého nitra, převzít zodpovědnost za vše a
pusťte se do práce. Nezapomeňte, že poctivost k sobě samým přinese
výsledky. Vše, co si dovolíte do sebe investovat, se Vám
mnohonásobně vrátí. Nebojujte sami se sebou, ani s poselstvími od
andělů. Dovolte si osvobodit své nitro, prožít bytostné štěstí a pocítit
neomezenost možností. Omezení vytváříte pouze Vy sami myšlenkami
ve své hlavě.
S harmonizací Vašich myšlenek i s ochranou před nežádoucími
energiemi z okolí Vám pomůže olej TERRASHIELD.
Olej zaštítění je složený z 15 různých olejů (Citron, Eukalyptus,
Citronella a další, rozpuštěné v mandlovém oleji). Olej můžete natírat
na kůži či nadechovat. Olej je vhodný pro děti i dospělé.
TerraShield pomáhá udržet vnitřní klid, posiluje ochranný štít kolem
těla a navozuje pocit bezpečí. Pomáhá s udržením osobního prostoru
a nastavováním hranic pro naše okolí. Ochraňuje před manipulací.
Účinkuje jako účinný odpuzovač proti všem druhům hmyzu i dotěrným
myšlenkám.

Váš ochranný štít proti negativním energiím a emocím.
15ml 386,- Kč + 59,- poštovné a balné
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AROMATOUCH
Pohlazení přírody esencemi doTERRA přináší revitalizaci
Vašeho zdraví
90 minut 1.500,- Kč
Dárek: 1ml oleje dle Vašeho osobního výběru
Dovolte si s láskou pečovat o své fyzické tělo. Osvoboďte své tělo od
stresu a napětí. Za pomoci aromatického doteku přírody posílíte svou
imunitu i prevenci. Nastartujete vnitřní organismus do správné niterné
písně zdraví, vitality a lásky.
Nahromaděné napětí z Vašeho těla odstraní speciální masážní
techniky Vašich rukou, nohou i zad.
Doktor David Hill vymyslel speciální techniku, která uvolňuje napětí,
strachy, obavy. Revitalizuje, uvolňuje, regeneruje, přináší pocit vitality
a blahodárný vliv má i na Vaše fyzické zdraví. Udržuje zdravý proces
těla i mysli v rovnováze.
Speciální postup probíhá ve čtyřech krocích. Aplikují se vždy dvě řady
olejů.

Balance
Uzemňující a vyrovnávací směs olejů (smrk, růžové dřevo, kadidlo,
bílá jedle, cedrové dřevo, santalové dřevo) vyrábí se z kořenů těchto
stromů. Posiluje osobní stabilitu a uvědomění si svého původu.
Osvobozuje od generačního zatížení a uvolňuje osobní cestu. Pomáhá
žít v přítomném okamžiku a posiluje sebejistotu a osobní stabilitu.
Levandule
Olej komunikace uklidňuje. Pomáhá při vyjádření myšlenek i pocitů.
Propojuje s bezpodmínečnou láskou a sebepřijetím.
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Melaleuca – čajovník
Olej energetických hranic. Nejsilnější přírodní antiseptický olej dokáže
odstranit negativní energickou zátěž. Zbavuje spoluzávislosti a
parazitních vztahů. Detoxikuje organismus.
On Guard
Olej ochrany. Čistí bakterie, viry i plísně v těle, dostane se přímo do
buňky, kde zničí tyto parazity. Posiluje imunitní systém. Směs dodává
sílu říci NE a nastavit hranice druhým.
AromaTouch
Olej relaxace. Pomáhá tělu při zklidnění, relaxaci a uvolnění fyzického
napětí. Uklidňuje tělo i mysl. Odbourává stres. Uvolňuje, zklidňuje a
propojuje s harmonií těla i duše.
Deep Blue
Olej odevzdání bolesti. Uklidňující směs, která harmonizuje fyzické
bolesti a harmonizuje emoční příčiny. Pomáhá s přijetím sebe sama.
Wild Orange
Planý pomeranč, olej hojnosti. Doplňuje fyzickou energii, přináší
radost, hravost a uvolnění. Podporuje dobrou náladu a kreativitu.
Peppermint
Máta peprná je olejem radostného srdce. Posiluje tělo, mysl i ducha.
Ulevuje od emočního trápení. Pomáhá od deprese. Pomáhá znovu
získat sílu a sebejistotu.
Dovolte si prožít hýčkání pomocí léčivé energie přírody.
Zažijte láskyplnou a hlubokou péči, které uvolní, osvobodí, posílí a
zharmonizuje Vaši mysl, tělo i duši. Nechejte působit speciálně
namíchané oleje přírody.

Andělská naděje je tady stále pro Vás i během léta
Rádi Vám s anděly zprostředkujeme poselství, odpovědi
i niternou očistu prostřednictvím andělské energie. Stačí napsat
e-mail, jsme ve spojení. 
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DOPORUČENÁ KNIHA
Smrtí život nekončí

Foto: Knižní klub

Připomeňte si, že je naše duše nesmrtelná. Poznejte příběhy lidí, kteří
získali znamení či zprávu z druhého břehu. Na nejčastěji kladené
otázky kolem smrti přináší odpovědi Teresa Cheungová za pomoci
skutečných příběhů, při kterých Vás bude mrazit.
Knižní klub, doporučená cena: 299,- Kč.
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Jak probíhá andělské terapie?
Mnoho z Vás si pokládá tuto otázku. Andělé přinášejí odpovědi, aby
se ještě více uvolnila Vaše cesta k osobnímu přijímání s láskou a
důvěrou, bez pochybností a obav.

Průvodce, terapeut, Vám předává poselství, odpovědi na Vaše
otázky či zprostředkovává pod vedením andělů očistnou
harmonizaci. Průvodce je pouze médium, které předává vše, jak
k němu přichází. Ráda bych Vám předala postup, jak andělská
terapie probíhá, abyste se s ní mohli ještě více naplno propojit.
Před sezením s každým klientem se ladím na svět andělů a žádám
je o pomoc a co nejlepší vedení. Také žádám, aby byl každý klient
energicky nastaven k přijímání informací a byl otevřený s důvěrou a
láskou pro ozdravný proces.
Andělská terapie přináší odpovědi na Vaše otázky, jak již bylo
řečeno. Pomáhá Vám přijmout a pochopit, proč se Vám dané
trápení děje a co Vás chce naučit. Ve chvíli, kdy pochopíte, proč se
vše děje, přestane se daná záležitost dít. Cílem tedy je přijmout a
pochopit všechny životní procesy. Andělé vždy říkají, abychom
nebrali naše trápení z roviny emocí, ale z roviny nadhledu. Je vždy
důležité oprostit se od emocí i bolesti a podívat se na vše z roviny
nadhledu a uvědomit si příčinu. Následně je velmi důležité změnit
myšlení, úhel pohledu či vnitřní naladění. Nikdy nebojujte sami se
sebou, se svými myšlenkami či ostatními. Naučte se vše přijímat
s láskou a uvědoměním, že má vše svůj význam a smysl. Je tedy
důležité přijít na to, proč se vše děje, ve chvíli uvědomění
osvobodíte sami sebe i své nitro.
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Jak komunikuji s anděly během terapie?
Při prvním pohledu na klienta mi andělé začínají předávat již první
informace. Někdy mají lidé pocit, že k nim přicházejí pouze určitá
uvědomění, která možná již dávno vědí či poselství odmítají
přijmout, protože se jich přece netýkají či se s nimi neztotožňují a
začínají obelhávat sami sebe a vyvracejí andělská tvrzení.
Zapomínají, že se nejedná o názory terapeuta, ale andělů. Terapeut
je pouze médiem, které zprostředkovává zprávy z andělského světa
či světa z druhého břehu.
Jak se do andělského světa dostávám?
Energicky se propojuji s andělským světem. Jedná se o vnitřní
energický proces, který přináší odpovědi z andělského světa.
Cestuji do světa andělů ve své mysli. Toto cestování vyžaduje praxi,
dodržování určitého postupu a absolutní vnitřní klid a vyrovnanost.
Náročnost tohoto procesu tkví v energiích. Náš svět má pomalejší
vibrace, než svět andělů, kde nemají čas. Andělský svět je o dost
rychlejší a je vždy náročné udržet naladění a vyrovnané energie
s pozemským světem.
Během sezení přináším první poselství z andělského světa. V jednu
chvíli se mi běžně stává, že na mne mluví andělé i klient. Je
potřeba zvládat vnímat oba dva světy a komunikovat verbálně
s klientem a skrze myšlenková poselství s anděly. Důležité je také
pozorovat klienta, jak poselství vnímá a přijímá, velmi často
za klienta mluví jeho obličej, oči, rty či energicky celé tělo. Během
celého sezení energicky držím klienta, pomáhám mu přijmout,
vysvětlit a pochopit andělská poselství.
Toto je běžný andělský postup při terapii. Mnoho klientů vnímá, že
jsou během terapie skoro jako na návštěvě a že se jen dozvídají
nějaké informace, které se snaží zpochybnit či přijmout. Že se
v podstatě skoro nic neděje. Ale věřte, děje se mnoho. Andělská
pomoc je hloubková komplexní péče, které umožňuje ve velmi
krátkém čase zpracovat co nejvíce témat a jednou provždy
odstranit příčiny trápení a bolesti. Přináší téměř okamžitě uvolňující
pocit a propojuje s klidem. Ale je velmi důležité, aby všichni přidali
ruku k dílu. Andělé, terapeut a následně i klient.
Věřte, že andělé, i já jako průvodce, se snažíme vždy o ten nejlepší
výsledek. Zda bude plně přijat, je vždy na každém z Vás. Protože
jedině Vy sami svými myšlenkami utváříte svou přítomnost
i budoucnost. Dovolte si, aby to bylo odteď co nejvíce s láskou
a úctou k Vám samotným. A vždy s úsměvem. 
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Andělské šalvějové pohlazení 

Šalvěj muškátová v nás otevírá nové myšlenky a pohledy. Otevírá také
kreativní kanály a odstraňuje bloky. Zpřístupňuje duši novým
možnostem a zkušenostem i novému úhlu pohledu.
Nadechujte podpůrnou šalvěj a
nepotřebná omezení z Vaší mysli.

vydechujte

s otevřenými

ústy

Dovolte si také vidět pravdu takovou, jaká je.

Užívejte léto i sluníčko, nezapomínejte odpočívat. 
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