ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 7/2016

Hezký červenec, andělští přátelé,
začalo léto. Sluníčko svítí, občas se přiženou bouřky, vítr a krupobití,
aby se vyvážily energie a nastolila se rovnováha bytí. Letošní léto je
výjimečné, jak ukázal jeho příchod. Jahodový Měsíc byl zaznamenán
teprve podruhé od roku 1967. Sešly se dva astrologické jevy za sebou
na letní obloze, úplněk a slunovrat. Byla to mimořádná podívaná.
Pohladila mysl, přinesla klid na duši a laskavost do srdcí. Letošní léto
je dle andělů ve znamení laskavosti, odpuštění a uvolnění všeho, co
již nepotřebujeme mít ve svých myšlenkách, v srdci či kolem sebe.
Během léta můžete laskavě a velmi účinně zahájit vlastní očistu
pod vedením osobních andělů.
Naslouchejte si, dovolte si být laskaví a tvořte srdcem. Přeji hezké léto
a mnoho inspirace při červencovém andělském čtení.
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

Andělský letní speciál na Facebooku Andělské naděje

Po celé léto se můžete několikrát do týdne propojit na Facebooku
Andělské naděje s fotkami, které pohladí Vaši duši, dobijí energii a
propojí Vás s anděly. Bude se jednat o letní fotky z přírody, od moře a
chybět nebudou ani andělé, zvířátka, děti i lidé při letních činnostech.
Vždy bude k fotce přidaná afirmace či andělské poselství. Spojíme se
energicky s místy, které nás podpoří, dobijí a zharmonizují
prostřednictvím energie, která z fotek promlouvá.
Pozvánka na ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA FACEBOOKU
PONDĚLÍ 18. 7.
18:00
www.facebook.com/andelskanadeje
Dovolila bych si Vás, přátelé, pozvat k mému živému vysílání na
Facebooku Andělské naděje.
Budu se na Vás těšit živě v pondělí 18. 7. v 18:00 na Facebooku.
Na stránce Andělské naděje se Vám automaticky spustí video s živým
vysíláním, kdy k Vám budu přímo v reálném čase promlouvat. Budete
živě propojeni se mnou a s anděly.
Požádám anděly o poselství, které bude určené pro nás všechny.
Sama vůbec nebudu předem vědět, co nám chtějí andělé říci. Vše
bude autentické a živé. Naše setkání bude probíhat v daném čase a
Vy můžete být zdarma u toho.
Moc se těším. 
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TERAPIE MĚSÍCE
DVOUMĚSÍČNÍ OČISTNÝ PROGRAM S ANDĚLY
Letní speciál: Andělská očista na míru na červenec a srpen
Cena: 1.300,- Kč
Během léta je dle andělů nejlepší čas na osobní očistu. Máme energii,
napojení i více času. Andělé Vám připraví speciální vedení pro očistu,
harmonizaci i dobití energie na červenec a srpen.
Dozvíte se vždy, s jakým andělem budete na očistném úkolu pracovat.
Propojíte se s afirmacemi, vizualizacemi, budete manifestovat svá
přání.
Na každý jednotlivý týden pro Vás budou mít andělé poselství, vedení
i podporu.
Dovolte si přiznat pravdu, dovolte si vidět pravdivě svůj život. Jedině
tak můžete změnit vše, co si přejete. Láskyplně a jemně. Přijměte
pomoc svých andělů a dovolte si učinit změny. Klidně, hravě
a postupně za pomoci svých andělů. Speciální letní průvodce s anděly
Vám bude připravený přímo na míru.
V případě zájmu mi napište, co Vás teď nejvíce trápí. S čím byste
chtěli od andělů pomoci, kam se chcete posunout. Jaká přání si chcete
vyplnit. Po intenzivní, ale přitom hravé a láskyplné práci s anděly
budete po dvou měsících co nejvíce propojeni s tím, co si ve svém
srdci přejete.
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LETNÍ ENERGICKÁ PÉČE
Andělé chtějí upozornit, jak je důležitá energická péče o naše fyzické
tělo i mysl. Pokud si dlouhodobě držíme v naší hlavě neharmonické
myšlenky, vše má energický dopad na ledviny, močový měchýř, dále
na žlučník a játra, případně i na srdce a tenké střevo.
Dovolte si využít speciální očistnou nabídku. Zharmonizujte své
orgány ve fyzickém těle.
Andělé poukazují, jak důležité je odpuštění, vztahová harmonizace
pocitů, emocí i myšlenek. Pokud existuje cokoli, co se Vám nedaří ve
Vašem nitru přijmout, zharmonizovat, odpustit a sjednotit, dovolte si
požádat své anděly o pomoc při této jedinečné letní očistě. Letní
energickou péči lze učinit dohromady, či si můžete zvolit pouze jednu
z nabízených možností.
ANDĚLSKÁ ENERGICKÁ OČISTA SRDCE
Cena: 500,- Kč
Napojení na centrum lásky, očisty a pocit energického bezpečí.
Obnovení radosti v životě. Harmonizace strachů z financí.
Očista dlouhodobých emočních problémů. Uvolnění napětí a stresu.
Energické otevření zavřeného srdce.
ANDĚLSKÁ ENERGICKÁ OČISTA LEDVIN
Cena: 500,- Kč
Uvolnění kritiky, hněvu, nespokojenosti. Harmonizace pocitů: cítím se
v dospělosti jako malé dítě. Bojím se stát se dospělým. Očista vztahů.
ANDĚLSKA ENERGICKÁ OČISTA ZAMĚŘENÁ NA JÁTRA
Cena: 500,- Kč
Aneb uvolnění hořkosti v životě. Pročištění zklamání, nepříjemných
pocitů, těžkostí. Uvolnění zla a emocí vzteku. Propojení s klidem,
sebeláskou a harmonií. Osobní sebepřijetí i svého fyzického těla.
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Doporučená kniha
Afirmace cvičení u zrcadla
Louise L. Hay

Naučte se za pomoci této knihy láskyplně pečovat o své nitro. Osobní
sebepřijetí, trvalá podpora a pozitivní transformace. Vše, po čem volá
Vaše duše.
Nakladatelství Pragma
Doporučená cena: 198,- Kč

ODPUŠTĚNÍ S ARCHANDĚLEM ZADKIELEM
Uvolnění mysli od myšlenkových přetlaků
Cena: 650,- Kč
Dovolte si uvolnit láskyplně břemeno bolestí: hněv, nespravedlnost a
zášť. Svěřte se do péče láskyplného průvodce archanděla Zadkiela.
Zaléčí Vás prostřednictvím fialové energické harmonizace, která
pomůže s odpuštěním.
Nechejte se hýčkat energií odpouštění. Spojte se opět s klidem,
harmonií a vnitřní čistotou. Spojte se naplno sami se sebou a nechejte
vstoupit do svého života nové zážitky a poznatky.
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NA SVĚTĚ JE NOVÝ KRYSTAL PŘÍBRAMIT
Minerál byl objeven už v roce 2007 v bývalém příbramském uranovém
revíru. Následoval náročný proces zkoumání a ověřování.
Objev v těchto dnech uznala mezinárodní komise ve Stockholmu a
odsouhlasila i oficiální název Příbramit. Vzácná přírodnina je na světě.


Andělská afirmace: Vnímám andělské objetí, je mi hezky.

SPECIÁLNÍ ANDĚLSKÁ PODPORA
Pár vět
Andělské podpůrné pohlazení
Letní červencová terapie
Cena: 250,- Kč
Cítíte se ztraceni? Potřebujete podpořit a pomoci opět najít svou
vnitřní sílu? Udělejte si radost a dopřejte si speciální andělské
poselství PÁR VĚT. Bude se jednat o pár vět, ale ve skutečnosti
obdržíte velkou náruč podpory, pohlazení a energie od Vašeho
průvodce, Vašeho anděla.
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LEHKOST BYTÍ
Svoboda, radost a žádné rozčilování

Dle andělů nás vždy nejvíce rozčilují vztahy a společná komunikace.
Především, když se něco nepodaří, či se neděje dle našeho
očekávání. Učíme se, jak komunikovat, jak vnímat emoce a jak žít ve
vztahu. Vše začíná u nás osobně. Sami se sebou komunikujeme
prostřednictvím osobních myšlenek. Sami se sebou máme vztah na
celý život. Jaký je? Láskyplný, radostný, pozitivní, milující, šťastný?
Nebo je nějaké ALE? Pohlížíte na sebe láskyplným pohledem? Nebo
si ve svém nitru držíte posudky druhých lidí na svou osobu? Následně
vznikají Vaše osobní předsudky, vztek a sebelítost. Dovolte si se svými
anděly utvořit zdravý a láskyplný vztah k sobě samotným. Jak? Stačí
požádat o osobní restart mysli.
„Michaeli a Rafaeli, žádám Vás o osobní restart mé mysli. Teď
hned. Děkuji.“
Vaše mysl uvolňuje prostřednictvím fialově – zeleného světla vše
nežádoucí. Negativní myšlenky, bolavé vzpomínky, vyřčená slova
zloby, sebelítostivé pohledy i osobní soudy. Vše, co potřebuje odejít,
odchází. Vše nepotřebné, bolavé a neharmonické.
Cítíte lehkost a uvolnění. Možná i částečnou únavu, protože odešlo
velmi intenzivně vše energicky nedůležité z Vašeho nitra.
Dostavuje se klid.
Andělé Vás učí základní energické péči, kterou je potřeba se naučit.
Věnujte se jí každý den.
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Představujte si fialovo – zelené světlo, která prostupuje celým Vašim
tělem. Nezapomeňte archanděla Michaela s Rafaelem požádat každý
den o osobní očistu. Stačí říci: „Michaeli, Rafaeli, prosím, o očistu.
Děkuji.“ To je celé. 
Dovolte si pozitivně myslet. Dívejte se na sebe láskyplným pohledem
ocenění. Řekněte si: Cítím lásku, ocenění, krásu a laskavost.
Pečujte o své osobní energie prostřednictvím andělské ochrany. Věřte
si. Věřte svým schopnostem i svým snům.
Dovolte si druhé brát takové, jací jsou. Nerozčilujte se, nebojujte,
pouze vnímejte. Následně je jen na Vás, jakou myšlenku a energii si
uchováte ve své mysli a ve svých myšlenkách. Propouštějte ze své
mysli nepotřebné emoce, myšlenky i slova. Naučte se vše nechat
odejít a jít dál. Skrze rozčilení ubližujete jen sami sobě. Naučte se více
pocítit klid a jednat bez prvotních emočních vzteků. Myslete na sebe,
na své energie a zdraví. Kdo má rád, nekřičí, nerozčiluje se. Zůstává
v klidu, v pohodě a z nadhledu, bez emocí řeší danou situaci.
Klid, pohoda a pozitivní myšlenky jsou nejsilnějším lékem, který
andělé doporučují. Nic nestojí, pouze se chce pustit s radostí do
práce. Nezapomínejte, že je důležité změny nejdříve učinit ve Vaší
mysli.
Co vidím, to cítím a následně ještě více stejného přitahuji do svého
okolí.
To, co se Vám děje ve Vašem životě je odrazem Vašich myšlenek.
V podvědomí, ve Vašem nitru.
Změníte-li dlouhodobě své myšlenky, přeměníte energie a emoce ve
svém okolí.
Přemýšlejte o svých slovech, která říkáte. O svých myšlenkách i
pocitech. Dovolte si vše negativní měnit na radostné a pozitivní.
Dovolte si tvořit, hrát a odpouštět. Začnete nejdříve tím, že odpustíte
sami sobě.
Pravda je důležitá a mocná. Dovolte si ji vidět ve svém životě i ve
svých myšlenkách. Jak si přejí andělé. Vedou Vás a doprovází.
Prožijte hravé léto plné radosti se svými anděly. 

Nové ANDĚLSKÉ CD je, přátelé, ještě v realizačním procesu. Zraje a
vzniká. Nechci jeho příchod a přípravu nijak uspěchat. Čekám na
pokyn andělů, kdy přijde jeho čas. Omlouvám se Vám za čekání.
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Kalendář Andělské naděje pro rok 2017
V těchto dnech s anděly pracuji na dalším andělském kalendáři na rok
2017, který vznikne i letos. Těšit se můžete na obrázky andělů, přírodu
i na andělské afirmace a důležitá duchovní uvědomění.
Kalendář vyjde během října 2016. Bude opět nástěnný. Na každý
měsíc speciální anděl, léčivá afirmace a duchovní poselství.

Andělská naděje je Vám plně k dispozici také během prázdnin.
Hezký červenec, přátelé. 
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