ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
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DUBEN
Přináší energii, sílu a odvahu.
Posiluje nitro nadějí a odhodláním.
Pomáhá stát na svých nohou a být v přítomnosti.
Umožňuje vidět možnosti, znamení a pomáhá učinit volbu.
Hýčká, hřeje, září a hladí duši.

www.andelskanadeje.cz

Milí andělští přátelé,
vítejte při čtení andělských dubnových novinek a inspirací. Příroda
nám nadělila na začátku měsíce krásné a hřejivé dny. Odložili jsme
bundy a kabáty. Sluníčko hřálo, léčilo, motivovalo a inspirovalo.
Dovolte si také odložit další nepotřebné bolesti, nová trápení, strachy a
negace. Inspirujte se přírodou, která se probudila. Nabuďte sami sebe
a posuňte se opět o kus dál ve svém životě.
Nejste na nic sami, vždy jsou s Vámi Vaši průvodci, ochránci, milující
andělé.
Hodně radosti, úsměvů a pohody. Hezký duben.
Eva Andělská Naděje
HARMONIZACE BOLESTI S ANDĚLY
Cena: 750,- Kč

V rámci této dubnové očisty můžete požádat anděly o pomoc s Vaší
velkou bolestí. Napište mi, prosím, čeho se Vaše bolest týká? Co Vás
nejvíce emočně bolí? Co se Vám nedaří přijmout, strávit a propustit?
Spojte se s anděly, pomůžou Vám s osvobozením od bolesti. Společně
propustíte trápení. Získáte vysvětlení a obohacení, co Vás daná
zkušenost a bolest měla naučit, jak Vás měla ve Vašem životě
obohatit.
Láskyplně a jednou provždy získáte klid, vnitřní rovnováhu a
sebejistotu.
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VŠECHNO A VŠICHNI POTŘEBUJÍ PÉČI, HÝČKÁNÍ A
POZORNOST
Andělé se s Vámi propojují během dubna a chtějí Vás naučit
osobnímu hýčkání. Energickou péči potřebuje Vaše mysl, nálada,
vnitřní emoce, osobní vztah s Vaší duší, komunikace s okolím,
sebevyjádření, filtrace emocí, práce s uvolňováním negací.
Vůbec nic nemusíte. Nic není samozřejmé, povinné a stálé. Je jen na
Vás kolik láskyplnosti, pohody a harmonie si pustíte do svého života a
na jak dlouho. Či to bude již na stálo, nebo s výkyvy energií.

Každý má svou vlastní cestu v životě, po které sám kráčí. Svou cestu
pouze sdílíte s okolím. Nepouštějte na ni ostatní. Naučte se láskyplně
komunikovat a určovat, kdo a na jak dlouho se s Vámi v životě propojí.
NIKDY SE NEVZDÁVEJTE. Dovolte si dát vždy všechno, abyste si byli
jistí, že jste opravdu učinili vše, co bylo ve Vašich silách a
schopnostech možné.
Udržujte vyváženost a rovnováhu. Nesetrvávejte příliš dlouho u
situací, které již nemají řešení a jsou u konce. Pamatujte, že pokud
dojde k veškerému obohacení, nastává čas odloučení. Pokud si nejste
jisti, zda již nastal konec či máte dále setrvat, zeptejte se svých
andělů, poraďte se s nimi.
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Připomínejte si, kudy přesně má vést Vaše cesta a koho si na ní
přejete mít.
Vždy na své cestě kráčíte sami za sebe. Sami rozhodujete, sami
vnímáte a sami cítíte.
Mějte k sobě úctu, respekt, laskavost a slušnost. Převezměte
zodpovědnost a rozhodněte se sami za sebe.
Otevřete se andělskému hýčkání a pomoci. Najděte cestu, kterou se
vracíte k bolesti, do minulosti, k negacím a ublížení. Na této cestě je
s Vámi nově osobní anděl žluté záře, který Vám dodává odvahu,
nechat vše za Vámi. Ulevuje se Vám, cítíte uvolnění a větší lehkost.
Vše zvládnete, víte, jak. Pusťte se do práce s novou energií, s novými
možnostmi, sami za sebe, přesně tak, jak si Vy přejete. S nadhledem a
jistotou.
Duben je inspirací pro nové možnosti, myšlenky, činy a výsledky.
Doporučená kniha
Doreen Virtue
Nenechte pohasnout svou jiskru

Doreen Vás nově naučí, jak se zbavit negativity, stresu a závislostí ve
Vašem životě. Vrátíte si zpět s anděly rovnováhu, harmonii a vnitřní
klid. Inspirujte se a očistěte.
Doporučená cena: 301,- Kč
Nakladatelství ANAG
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TERAPIE MĚSÍCE
JARNÍ ANDĚLSKÁ NADÍLKA
Cena: 1.000,- Kč
Zeptejte se andělů na tři otázky.
Získejte dále jarní doporučení, afirmativní inspiraci a motivační
energické dobití.

V případě zájmu o terapii mi, prosím, napište, na jaké tři otázky se
chcete andělů zeptat?
Andělé Vám dále doporučí, co je teď pro Vás nejlepší. Na co se ve
svém životě nejvíce zaměřit. Jarní andělská konzultace podporuje,
posiluje, zvyšuje energii, jistotu a sebevědomí.

DUBNOVÉ AFIRMACE A VIZUALIZACE NA MÍRU
Cena: 650,- Kč
Andělé Vás podpoří skrze energii, která u Vás dlouhodobě zůstane
prostřednictvím užívání andělských afirmací a vizualizací, které Vám
andělé připraví přímo na míru.
Napište mi, prosím, v jaké oblasti se teď snažíte na sobě pracovat.
Jaká přání si teď nejvíce přejete, co pro ně činíte.
Andělé Vám zprostředkují vhled, jak můžete ještě více své přání,
osobní energie, vitalitu, pohodu a harmonii podpořit prostřednictvím
slov, vizualizací a myšlenek.
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ANDĚLSKÁ JARNÍ OČISTA DOMOVA
Očista bytu stojí 1.000,- Kč
Očista domu stojí 1.500,- Kč
Cítíte se doma unavení, bez energie, špatně se Vám spí? Nechejte si
od andělů energicky pročistit Vaše zázemí a osobní prostor. Očistná
andělská procedura probíhá ve třech fázích. V první čistí veškeré
nežádoucí emoce, energie, bakterie, viry, entity, nesoulad, starosti,
smutek i vše, co nebylo vyslovené, co je nutné, aby energicky opustilo
Váš prostor.
Ve druhé části očisty andělé naplní pročištěný prostor energickou
harmonií,
souladem,
klidem,
ochranou
i
jednotou.
Ve třetím, závěrečném kroku odstraní andělé všechny zbytkové
nezvané energie. Posílena je ochrana a harmonie. Očistný proces
pocítíte v rámci celkových energií, které se promění. Budete vnímat
lehkost, čistotu a hloubku prostoru. Bude se Vám lépe spát. Pocítíte
větší energické pohodlí, klid a jednotu. Podmínkou během čištění,
které intenzivně trvá kolem 40 minut, je, aby nikdo nebyl doma.
Výjimku tvoří květiny a zvířata. Během očisty by neměla být přítomna
žádná osoba, aby se neoslabila touto očistou její energie.
V případě Vašeho zájmu o očistu mi napište: Přesnou adresu, popis
místností. Případně Vaše vjemy a pocity z prostoru. Co omezujícího
cítíte a vnímáte. Další podrobnosti si společně domluvíme během
osobní komunikace.

S ANDĚLY JE VŠE MOŽNÉ! 
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Jak se může objevit anděl strážný v životě?
Odpověď najdete ve filmu: Legenda o slavném návratu.

Zdroj: ČSFD

Hlavní hrdina Matt Damon prožije utrpení v životě, ztratí se sám pro
sebe. Opustí vše, co bylo před utrpením. Přichází anděl strážný Will
Smith, který hlavní postavě osobně pomáhá s návratem do života.
Film o naději, andělu i dětské víře a jasnozřivosti.

Příjemný duben, přátelé. Hodně sluníčka, svěží vánek jara a mnoho
energie. Andělská naděje přeje jen samou láskyplnou nadílku a hodně
radosti a zábavy. Hezké Velikonoce a andělskou pomlázku. 
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