ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 4/2016

Milí andělští příznivci,
zdravím Vás v novém měsíci s andělským poselstvím:
Dubnové dny přinášejí mnoho pohody.
Klid a pohoda jsou důležitou součástí nás a měly by být také tyto
pocity co nejvíce v našem nitru. Ať se děje cokoli v našich životech,
vždy vše má nějaký význam, který v pozemské rovině nemusíme vždy
vidět a vnímat. Ale na té duchovní je velmi velký a důležitý. Dovolte si
i během dubna nahlížet do svého srdce. Propojujte se s anděly a
naslouchejte své duši. Přichází zvolnění, uklidnění energií, čas se
znovu nadechnout a pustit se do práce. Motivace je důležitá, aby
mohlo přijít odpuštění a přijetí. Hodně barevné jaro, mnoho radosti a
dostatek energie a sil pro vše, pro co se rozhodnete.
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

Terapie měsíce
Andělské dubnové hýčkání
Cena: 1.200,- Kč
Cítíte se unaveni? Jste bez nálady? Cítíte úbytek energie? Máte pocit,
že jste sami? Nedaří se Vám pozitivně myslet, činit si radosti a
naplňovat svůj život pohodou a klidem? Dovolte si požádat o pomoc
své anděly. Propojte se s láskyplnou péčí, harmonií, novou energií,
elánem a chutí. Andělé Vám pomůžou uvolnit stres a napětí. Naučí
Vás posilovat a udržovat osobní energii pomocí barev. Dozvíte se,
jaké barvy jsou teď pro Vás nejdůležitější. Které Vás posilují a které
naopak oslabují. Pocítíte příval nové energie a motivace. Ucítíte
sebejistotu, která Vám pomůže posunout se dál ve Vašem životě.
Andělé Vám předají poselství, pomůžou Vám uchopit aktuální situaci,
kterou řešíte. Barevně Vás zharmonizují a naučí Vás pečovat o své
energie. Uvolní se vnitřní nejistota, strachy a napětí. Posílíte sami
sebe novou motivující energií a uvědoměním, že vše má své řešení.
Dovolte si poznat jen to nejlepší pro Vás se svými anděly.

V případě zájmu o terapii mi, prosím, napište, jakou aktuální otázku
řešíte ve svém životě. O jakou pomoc byste chtěli požádat anděly.
Předají Vám navíc osobní poselství a rady. Pocítíte barevné pročištění
a harmonizaci energií. Poznáte své barvy, které Vás při osobních
zkouškách podpoří a uvolní skrze barevné spektrum vše nepotřebné
z Vašeho podvědomí i mysli.
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ANDĚLSKÁ NADĚJE V NOVÉM DUCHOVNÍM ČASOPISE
ŠAMAN
Nový MAGAZÍN o harmonii duše a těla

Novinka z nakladatelství Bylinky revue je právě na trhu. Časopis
Šaman vyšel 1. dubna a přináší mnoho zajímavého čtení na celé dva
měsíce. V čísle na duben a květen si od Andělské naděje přečtete, jak
pracovat s krystaly. Dozvíte se, jak můžete co nejvíce efektivně
pracovat pomocí kouzelné energie z přírody na své osobní stabilitě,
harmonii i svém zdraví.
Chybět nebude ani článek o jednotlivých fázích Měsíce, které
významně působí na naši mysl i fyzické tělo. Ptejte se po novém
duchovním časopise ve své trafice.
Hezké čtení. 
Cena: 99,- Kč
Podrobnosti čtěte na http://saman-magazin.cz/
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NÁVRAT DO NEBE
aneb
I zvířátka mají duši a vrací se domů z pozemské roviny
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Autorka příběhu, popsaného níže, si přeje zůstat v anonymitě.
Přijměme tuto skutečnost a respektujme ji. Dovolme si sdílet a
činit naši duši přístupnou novým faktům. Příspěvek autorky jsem
s jejím svolením doplnila o své postřehy:
Můj pejsek byl velmi duchovní. Viděl anděly. Vždy se díval nad sebe,
olizoval prostor nad sebou a měl i mnoho návštěv z Univerza. Z ničeho
nic máchal tlapkami do vzduchu a hrál si s někým, kdo nebyl vidět.
Vždy, když jsem se ptala: „Máš návštěvu? Přišli za Tebou andílci? Tak
je pozdravuj a řekni jim, že jsme moc rádi, že přišli,“ radostně vrtěl
ocáskem. Vždy jsem ho brala jako sobě rovného. Vysvětlovala jsem
mu v přírodě, jaký zpívá ptáček, že právě vidí veverku a že na houby
se nešlape, protože v nich bydlí víly. Vždy natočil hlavičku a rozuměl.
I zvířátka mají pouze vymezený čas, který s námi můžou strávit.
Jednou se někdo z dospělých bavil o tom, jak je možné, že se zvířátka
dožívají tak malého věku oproti průměrnému lidskému věku.
Pomineme-li želvy, které se dožívají až 180 let, či velryby, které se
můžou dožít až 200 let. Do filosofické debaty dospělých vstoupil malý
chlapec, který vše z rozhovoru dospělých poslouchal, a suverénně
řekl: „Je to přeci logické. Zvířata umějí bezmezně milovat a dávat
lásku. Učí nás, lidi, jak se máme mít rádi, jak se máme oceňovat a jak
máme dávat bez ohledu na očekávání něčeho zpátky. Vždy, když to
svého páníčka naučí, odcházejí.“ Čistá duše učí lásku. Tento malý
chlapec měl skrze svou jasnozřivost pravdu.
Životním posláním zvířátek je přebírat bolesti, trápení, nezpracované
emoce a energie svého nejbližšího okolí. Nasávají vše do sebe a
filtrují skrze své zdraví a osobní energie. Můžete zvířátkům opakovaně
zakazovat tuto jejich schopnost, stejně ji s láskou k Vám budou vždy
činit. Přirozeně, lehce a bez očekávání.
Zvířecí svět oproti lidskému nabízí možnost volby, kdy se může dané
zvířátko nechat ‚uspat‘ z důvodu trápení a velmi narušeného zdraví.
V lidském světě se nikdo neuspává, duše odchází sama.
Lidé mívají následně výčitky, zda se nerozhodli špatně, zda učinili
dobře, že se zvířátko ‚uspalo‘. Andělé chtějí, abyste věděli, že vždy se
nic neděje náhodně. Přicházejí poselství, znamení a i možnost uspání
patří do zvířecího světa.
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Málokdy se stane, že by dušička zvířátka odešla sama. A tak se stalo u
tohoto pejska. Za tři týdny by oslavil své páté narozeniny. Odchod
přišel náhle, bez varování a velmi rychle. Odmítal přijímat cokoli,
fyzickou pomoc, duchovní terapii, bylinky, veterinární péči. Pouze byl,
přijímal společnost svých milovaných. V rámci vyšší moci zázrak již
nebyl možný. Měl vrozenou metabolickou poruchu jater. Opakovaně se
kvůli tomu vytvářely v jeho močovém měchýři kameny. Zvládnul tři
náročné operace. Za svůj věk mu šlo několikrát o život. Celkem 4x
učinili andělé s nejvyšší mocí Univerza zázrak. Popáté to již nešlo,
fyzické tělíčko selhalo. Přes veškerou odbornou a veterinární péči.
Náš milovaný pejsek na nás počkal, byl hospitalizovaný na veterině,
kde měl maximálně odbornou péči. Počkal a odešel v naší náruči a
s námi. Duše opustila tělíčko. Z živé váhy 25 kilogramů zbylo pouze
21 gramů. Přesně tolik váží duše. Přišel archanděl Ariel a odnesl si ve
své náruči našeho milovaného pejska domů. Byl to velký bojovník a
fešák do poslední chvíle. Tak se snažil, ale fyzické tělo již nemohlo.
Běžně se s diagnózou, kterou měl, dožívají pejsci necelého roku.
S Boží pomocí a naší péčí zvládl o téměř čtyři roky více. Jsem na něj
pyšná za to, jaký je a jak moc obohatil náš život. Velmi hluboce a
maximálně. Zůstala po něm díra v srdci a prázdné místo.
Pejsek cítil naši bolest a začal pět dní po svém odchodu posílat
znamení z onoho světa. První den poslal z nebe deset pírek, která
letěla ve vzduchu na místo, kde se tak rád venčil. Druhý den, při
odstraňování jeho věcí, poslal další pírko jako pozdrav. Třetí den se
samovolně a rázně třikrát po sobě začala sama otvírat lednice. To byla
jeho nejoblíbenější věc z celého bytu, když měl dostat pamlsky. Čtvrtý
den byla patrná jeho vůně po celém bytě. Pátý den se zničehonic
ohnula stolní lampa u televize, kde tak rád sedával. Byla poškozena
velkou silou, sama od sebe a před našima očima.
Skrze živou vizualizaci poslal další poselství, jak se má na onom
světě. Běhal se dvěma stovkami pejsků, měl rychlost a nebyl omezený
fyzickým tělem. Během pozemského života se svou stavbou těla
pejskům nestačil, nezvládal je doběhnout a běhat s nimi dlouho.
V nebi utíkal jako závodní kůň a byl šťastný, že jej nic neomezuje.
Poslal i osobní poselství, že jej nic netrápí, že musel jít, protože již
nemohl zvládat bolest a tíhu. Cítí klid a ticho. Je mu hezky a navždy je
součástí nás a je s námi.
Nepochybujte již nikdy o duši zvířátek. Mají ji. Tak jako my, lidé, se
vrací domů, do Univerza. Tam na nás čekají. Až nastane náš čas, opět
se společně setkáme.
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Nevyčítejte si, že jste souhlasili a dali pokyn k uspání.
Nebojujte sami se sebou a nestyďte se za to, že jste cítili větší bolest,
když odešlo Vaše milované zvířátko, než když odešel Váš lidský
blízký.
Kdo neprožil, nepochopí. Kdo zažil, ví.
Nesuďme, přijímejme a nechejme plynout bez komentářů a výtek.

Andělské poselství pro Vás od Vašich milovaných zvířátek
Cena: 500,- Kč
Toužíte po poselství od Vašeho milovaného zvířátka? Chcete vědět,
kde se nachází Vaše zvířátko v Univerzu? Kam odešlo z pozemské
roviny a jaké je jeho další poslání? Andělé Vám umožní spojení
s Vaším zvířátkem, které již není mezi Vámi v pozemské rovině.
Dozvíte se také, zde se někdy ještě do pozemské roviny vrátí či se
setkáte při návratu do Univerza, až nastane Váš čas.
Získejte jedinečné poselství od Vašeho zvířátka za pomoci andělů.
Napište mi jméno zvířátka a jeho druh, případně rasu. Kdy odešlo,
kolika let se dožilo? Zda bylo uspáno, nebo odešlo samovolně. Jaká
byla příčina odchodu.
Můžete cokoli svému zvířátku vzkázat. Za pomoci andělů obdržíte
osobní poselství.
Dovolte si zaléčit své srdce pravdou a osobním poselstvím čisté lásky.
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Doporučené knihy Margot Ruis
Bytosti přírody

Bytosti přírody a léčení Země – Život s jiným světem

Margot Ruis vidí bytosti přírody a umí s nimi hovořit. Nahlédněte
do světa přírody, bájných postav a poznejte skutečnost skrze
magické bytosti přírody.
Rakouská autorka přijede po sedmi letech přednášet do Prahy.
V neděli 10. 4. 2016. Autorka bude během přednášky vyprávět, jak
můžete navázat spojení se světem elfů a víl.
Podrobnosti o knihách a přednášce najdete zde:
www.knihygazda.cz
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Andělské poselství jako dárek ke Dni Matek
Udělejte radost svým maminkám, nebo sami sobě v roli maminky.
Získejte od andělů speciální poselství jako dárek. Propojte se
s andělem, který je právě u Vás, a dovolte si hýčkat své nitro a získat
důležité rady. Zprostředkovat můžete andělské poselství také jako
dárek pro své maminky. Den Matek letos připadá na 8. května.
Rezervujte si svůj dárek ke Dni matek co nejdříve, abych Vám stihla
s anděly poselství zpracovat a odeslat e-mailem.
Cena poselství je 500,- Kč.

NABÍDKA OČISTY VAŠEHO DOMOVA ZŮSTÁVÁ
Požádejte své anděly o pomoc. Dovolte si změnit a za pomoci andělů
vyladit osobní energie, vjemy a pocity ze svého domova.
Pro velký zájem zůstává v nabídce andělská očista Vašeho domu
nebo bytu. Nechejte si od andělů zharmonizovat a vyčistit Váš domov.
Energicky posílit, nabít a vyladit energie a čakry svého domova.
Podrobnosti najdete zde: http://www.andelskanadeje.cz/domov.html
Očista bytu stojí 1.000,- Kč
Očista domu stojí 1.500,- Kč
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SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Setkání při úplňku
Všechna místa jsou v termínu 21. 5. 2016 již plně obsazena.
Další skupinový seminář pro Vás s anděly připravuji v říjnu.
VÝKLAD ANDĚLSKÝCH KARET
Rezervovat si můžete své místo již teď na letošním posledním
skupinovém semináři. Termín je s anděly stanoven na sobotu 22. 10.
2016, 12:00 - 16:30. Seminář bude založený na výuce výkladu
andělských karet. Naučíte se, jak s kartami pracovat, jak získávat
poselství a rady přímo od andělů prostřednictvím karet Doreen Virtue.
Poznejte zábavnou formou svět andělů a důležitých poselství.
Cena skupinového semináře činí 2.250,- Kč.
Počet účastníků je omezený. Maximálně čtyři osoby.
Rezervujte si své místo. Rezervační poplatek činí 1.000,- Kč. Doplatek
1.250,- Kč se hradí v den konání semináře.
V ceně semináře je i balíček andělských karet, které na semináři
získáte jako dárek. Za účast na semináři obdržíte andělský certifikát.
Naučíte se vykládat karty profesionálně i pro osobní potřebu, zábavu a
individuální seberozvoj.
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Třetí andělské meditační CD
ANDĚLSKÝ DOTEK
Hudební meditace na dobrou noc i dobrý den
Jedná se o specifický hudební projekt pod vedením andělů. Poslech
andělské meditační hudby beze slov bude harmonizovat, uvolňovat,
čistit, podporovat, motivovat a přinášet naději, poselství i výsledky.
V rámci této hloubkové a mimořádné síly je potřeba ještě čas, aby CD
kvalitně vyzrálo. Požádala bych Vás o trpělivost. Samotné CD je
v rukách andělů. Čekám na povolení a rozhodnutí, že je CD energicky
a harmonizačně nabité a je připravené na svou duchovní misi a osobní
pomoc určenou přímo Vám od Vašich andělů.
Andělé Vám prozatím umožňují malé nahlédnutí do zákulisí přípravy
CD.
Večerní očista, restart, uvolnění, harmonizace mysli pro každý
den.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotek Anděla Strážného
Dotek očistný s Michaelem
Dotek harmonizační s Rafaelem
Dotek zklidňující s Metatronem
Dotek na dobrou noc s Gabrielem
Andělské snění

Andělé přinášejí poselství, že je pravděpodobné, že se CD objeví
v měsíci lásky a bude připravené k poslechu.
Hezký duben a mnoho pohody s Andělskou nadějí. 
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