ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 05/2015

Vítám Vás v květnu,
andělští přátelé.  Měsíc lásky je s anděly zaměřený na otevření
Vašeho srdce. Andělé Vám rádi pomůžou očistit domov Vaší duše od
letitých nečistot, které opravdu nepotřebujete dál mít ve svém životě.
Archanděl Jofiel Vám poradí, jak zdravým způsobem uchopit lásku, jak
se naučit správně milovat a oceňovat. Měsíc květen je také
o emoční hojnosti, radosti i ocenění. Cílem je naučit se emočně
a energicky harmonizovat i svobodně dýchat. Bez alergií či dalších
emočních bolestí. Vždyť kdy jindy se můžete propojit s krásami přírody
a esencí přirozené lásky, než právě v tomto měsíci. Samozřejmě za
pomoci andělů.  Krásné skoro-letní dny.
Eva Andělská Naděje

www.andelskanadeje.cz

Téma měsíce: LÁSKA
Dovolila jsem si požádat archanděla Jofiela o pár slov
k aktuálnímu tématu měsíce a vznikl tento autentický rozhovor.
Jofiel byl velmi laškovný, otáčel mi stránky u knihy. Z mého
pohledu jsem viděla, jak se samovolně u otevřené knihy otáčejí
stránky. Jednalo se o knihu Kurta Tepperweina Co Ti napoví
nemoc. Možná proto, že za příčinami mnoha nemocí je právě
zavřené srdce.

Jofieli, jak by si sám sebe charakterizoval?
„Jsem Krása Boží, tak v překladu zní mé jméno. Mým posláním je
vnášet krásu do života. Pomáhám udržovat pozitivní mysl, propojuji
duše s pocity vděčnosti a radosti. Harmonizuji emoční očistu, která
blokuje lásku. Pomáhám s výběrem oblečení a celkovým zkrášlováním
těla, duše i mysli. Velmi rád pomáhám Vám, lidem, s přepnutím
a vyladěním myšlenek z negativních do pozitivních. Také harmonizuji
nedorozumění při lidské komunikaci.“
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Jak bys, Jofieli, charakterizoval lásku? Co je láska?
„Láska je věčný dar, který Vám byl dán v Univerzu ještě před Vaším
narozením. Po narození cítíte energické rozdíly. Ano, rozdíly mezi
láskou Univerza a láskou pozemskou. Někteří se celý život zaměří na
hledání této hluboké nebeské energie. Hledají ji u svých rodičů, zvířat,
svých následných lásek či dětí nebo vnoučat. Ale přátelé, tuto
nebeskou energii máte pouze a jen Vy ve svých srdcích. I po narození,
kdy jste již v pozemské rovině, tak po celý pozemský život. Změňte
úhel pohledu na lásku a pocítíte ji okamžitě.“
Jak můžeme najít lásku v našem srdci?
„Teď hned. Ztište se a uslyšíte tlukot Vašeho srdce, hymnu lásky. Vše
je velmi přirozené a jednoduché. Nesnažte se hledat složitosti. Život je
přirozený, plyne a přináší mnoho podob lásky. Zaměřte se na tu Vaši
vlastní. Představte si ve Vašem srdci vír růžovo-zlaté energie, která
otevírá Vaše srdce, přirozený tok láskyplné energie. Povolil těžký
zámek, spadl těžký řetěz, který svíral Vaše srdce. Slyšíte zurčení
láskyplné řeky Lásky Vašeho srdce. Dovolte si vstoupit, rád Vás
doprovodím. Držím Vás za ruku a Vy se spojujete s esencí Vašeho
srdečního centra. Koupete se v proudu řeky Lásky, který se nachází
ve Vašem nitru. Kdykoli se takto můžete propojit s nekonečným tokem
hojnosti a ocenění Vašeho nitra.“
Proč se snažíme lásku hledat primárně u ostatních?
„Opakujete přirozený vzorec chování, který jste přejali z generací od
svých předků. Z historie víte, že láska má mnoho podob. Vaši předci
prožili mnoho bolesti, nenaplnění, potlačení osobních citů, úplnou
zahořklost a vztek z nenaplnění i zklamání. Teď je ten nejlepší čas
zharmonizovat energicky centra Vašich srdcí a osvobodit je od
nežádoucích energií.“
Můžeš nám doporučit nějaké efektivní cvičení?
„Chápu, pozemská doba je zrychlená, nikdo nemá moc času a někdy
i energie na složitosti.  Vše je velmi jednoduché. Stačí každé ráno
pozdravit své srdce a projevit mu náklonnost. Stačí úplně takto: Ahoj
mé srdce, mám se ráda či případně mám se rád. V oblasti hrudi si
představíte růžovo-zelenou barvu. Práce na 7 vteřin, ale velmi
efektivních 7 vteřin. Zkuste toto začlenit jako každodenní rituál do
svého života. A uvidíte… “
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Jofieli, dá se definovat: JAK SPRÁVNĚ MILOVAT?
„Prostě milovat. Bez posuzování, nároků, očekávání. Přirozeně,
laskavě, s úctou a radostí. Milujete, když se každé ráno po probuzení
usmějete. Milujete, když si udržujete pozitivní myšlenky. Milujete, když
si každé ráno řeknete, jak jste úžasní. Milujete, když jste na sebe
laskaví. Milujete, když přijímáte svou rodinu takovou, jaká je. Milujete,
když umíte říct NE a nastavit hranice druhým. Milujete, když
sportujete. Milujete, když si užíváte celý den, i když Vám právě
nevyšlo počasí. Milujete, když neposuzujete. Sami sebe či ostatní.
Milování bych definoval jako věčnou energii slunce, ke které jste
připojeni a je tady pro Vás i v deštivých či chladných dnech.“
Můžu na závěr požádat o poselství pro všechny andělské přátele?
„Jsem Váš přítel, vždy připravený Vám pomoci. Stačí mne zavolat.
Rád Vás budu učit propojovat se s láskou, harmonií a radostí.
Nezapomínejte, že lásku si můžete dodat pouze jen Vy sami. Jak?
Tím, že uvolníte bolesti, ublížení, křivdy či další emoční trápení, která
jste si uzamkly hluboce v nitru Vašeho srdce. Tyto bolesti tíží pouze
Vás samotné, dovolte si je propustit. Nezapomínejte také na Vaši
osobní esenciální krásu, tedy krásu Vaší duše i krásu fyzického těla.
Za všech okolností a teď hned. Neposuzujte se, netrapte se
nereálnými představami či porovnáváním. Milujte se teď hned a právě
tady. Vždy se dá pracovat na změně fyzického těla, pokud nesplňuje
Vaše očekávání. Ale nezapomínejte na zásadní informace. I své
fyzické tělo jste si sami vybrali ještě před svým narozením. Právě teď
jste láska, propojujete se s nekonečným tokem života a proudem
lásky, skrze tato slova, energie a požehnání. S láskou, Váš Jofiel.“
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TERAPIE MĚSÍCE
SPECIÁLNÍ KVĚTNOVÁ NABÍDKA
Andělská harmonizační očista srdce
250,- Kč (Dvě strany textu)
Poznejte anděla svého srdce. Propojte se s očistou vedenou přímo na
míru Vaším osobním průvodcem.
Dvoustránkový text plný andělské energie obdržíte e-mailem. Těšit se
můžete na popsané harmonizační cvičení a poselství Vašeho srdce.
Propojíte se s informacemi, jak se nejlépe naladit na energii srdce,
Vašeho osobního anděla i přání.
Andělská očista srdeční čakry zharmonizuje Vaše nitro a přinese
lehkost a harmonii do Vašich myšlenek. Uvolněte nepotřebné emoce
a nechejte si anděly jemně a harmonicky pročistit srdce, místo Vašeho
domova. Poznejte své osobní centrum lásky a bezpečí.
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KVĚTNOVÉ SKUPINOVÉ SETKÁNÍ
Andělská harmonizace srdce
Sobota 16. 5. 2015
10:00 – 12:00
Cena: 1.000,- Kč
Maximální počet: 4 účastníci
Dovolte si s láskyplnou péčí nahlédnout do nitra svého srdce.
Osvoboďte se od bolestí, osobních ublížení, křivd a dalších
nežádoucích emocí.
Andělé Vás láskyplně provedou očistnými vizualizačními technikami,
které zharmonizují Vaše srdce jednou provždy. Přijměte zpět sami
sebe. Dovolte svému srdci, aby se naplno rozvinulo. Poznejte sami
sebe, svou esenciální podstatu svého bytí i svou duši.
Nalezněte zpět své srdce, své ztracené sebevědomí a lásku. Naučíte
se za pomoci andělů očišťovat od nežádoucích energií a chránit se
před emočními útoky. Dovolte si zharmonizovat dlouhodobě držené
emoční trápení, kvůli kterým jste uzamkli svá srdce. Uvolněte se od
strachů a osvoboďte se za pomoci andělské péče.
Ze svého nitra hloubkově uvolníte celoživotně potlačované vzteky,
strachy, pocity ublížení a méněcennosti. Poznáte sovu cenu, hodnotu,
krásu a jedinečnost. Propojíte se s hlasem srdce a jeho posláním.
Dovolte si opět být sami sebou.
Setkání proběhne na adrese: Devonská 1223/9, 152 00 Praha 5.

Upozornění:
Andělské skupinové semináře či skupinová setkávání budou mít přes
léto prázdniny. Další termín skupinového setkání je naplánovaný na
sobotu 24. října 2015.
Pokud se během letních měsíců sejdou minimálně dva účastníci,
můžeme se na skupinový seminář domluvit individuálně. Kdykoli mne
můžete kontaktovat na eva@andelskanadeje.cz
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DOPORUČENÝ ČASOPIS
BYLINKY REVUE
V aktuálním vydání si můžete přečíst můj článek o blahodárném
vlivu krystalů na naše zdraví, tělo i mysl.  Časopis zakoupíte ve
vybraných trafikách.
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DOPORUČENÁ KNIHA
Zázraky v praxi

Foto: Nakladatelství Synergie

Arielle Essex Vás v této novinkové knize naučí, jak jít zázrakům
naproti. Autorka měla nádor na mozku. Toto onemocnění jí přineslo
velké obohacení a mnoho osobních zážitků a pocitů, o které se s Vámi
podělí v této osobité knize. Odpoví Vám na mnoho otázek typu PROČ.
Arielle Vás provede po jedinečné cestě za uzdravením, k naplnění
poslání Vašeho života a pocítění jedinečné svobody. Myšlenkové
i emoční.
Nakladatelství Synergie, doporučená cena: 254,- Kč
KVĚTNOVÉ AFIRMAČNÍ PROPOJENÍ S HOJNOSTÍ A LÁSKOU
Pod vedením archanděla JOFIELA
Vnímám pastelově růžovo-zelené světlo, které harmonizuje mé nitro.
Podněcuje radost, sdílení a prožitky mého života. Uvědomuji si své
místo na Zemi, svou cenu a podstatu svého bytí. Udržuji si pozitivní
a radostné myšlení a naplno se propojuji se svým životem. Veškeré
otázky a osobní výzvy přijímám a snažím se pochopit jejich poselství.
Vím, že se vše děje tak, jak má a je vše v pořádku. Také v zatažených
dnech si dovoluji vidět slunce a radosti svého života.
Věřím, uvědomuji si a sdílím svůj život se sebou a celým světem.
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VIDEOVIZITKA ANDĚLSKÉ NADĚJE
Na mých stránkách i Facebooku se můžete, přátelé, podívat na
moji novou videovizitku, která Vám blíže přiblíží o čem je Andělská
terapie a jak Vám osobně může pomoci.
Podívejte se na www.andelskanadeje.cz

PÁR SLOV ZÁVĚREM
Měla bych na Vás, přátelé, velkou prosbu. Je Vás několik stovek,
velmi si vážím, že jsme společně mohli spolupracovat, budeme
spolupracovat a jsme v kontaktu. Abych Vám mohla pomoci co
nejdříve a nemuseli jste dlouho na andělskou pomoc v pořadí čekat,
chtěla bych Vás požádat o následující:
Jak víte, andělská terapie velmi hloubkově pod vedením andělů čistí
Vaše trápení, bloky i příčiny Vašich nemocí. Terapie nenahrazuje
lékařskou pomoc. Většinou je vhodným doplňkem lékařské odborné
péče, která je často velmi nutná. Vždy s každým na terapii osobní i při
terapii na dálku rozebírám jeho osobní možnosti a s anděly doporučuji
další postup. Ale je na každém z Vás, jak s tímto doporučením naloží,
protože každý z Vás má právo volby.
Po terapii vždy andělé doporučují časové období, po které bude
očistný proces a celý průběh terapie Vaším nitrem, myslí, tělem i duší
přijímán. Někdy je potřeba měsíc či dva nebo i déle, kdy si terapie
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takzvaně „sedne“ a je přijata na 100%. Někdy k přijetí dochází
okamžitě, někdy po pár dnech či týdnech. Jak vždy upozorňuji, můžou
se po terapii objevit doprovodné projevy. Únava, bolesti hlavy, rýma,
teplota, angína nebo jiné zdravotní chvilkové oslabení. Můžou
a nemusí, každý prožívá přijetí terapie jinak. Proč se toto děje? Během
terapie andělé čistí psychické příčiny a bloky, které se zharmonizují ve
Vaší mysli, nitru i těle. Mnohdy je potlačovaná a zadržovaná energie,
vztek či další emoce lítosti již ve fyzickém těle, protože jsou
v nerovnováze velmi dlouho. Tělo se po uvolnění emocí potřebuje
bloků zbavit formou fyzické očisty, tedy zdravotním oslabením.
V této fázi je na každém z Vás, jak toto zdravotní oslabení posoudíte.
Zda navštívíte lékaře či nikoli. Pokud dostanete například angínu, tělo
se fyzicky čistí od zablokované dlouhodobé komunikace. Je nutné si
zajít k lékaři a konzultovat Váš aktuální zdravotní stav. Po dohodě
s lékařem užít antibiotika či jiné doporučené léky. Pokud po terapii
pociťujete únavu, je vhodné se vyspat a více odpočívat a pít
dostatečně vodu.
Bohužel, andělští přátelé, není v mých časových ani energických
možnostech konzultovat s Vámi po terapii Vaše aktuální pocity,
stavy, emoce či s Vámi řešit Vaše onemocnění a radit Vám další
postupy či jiné reakce. Tedy, zda si máte zajít k doktorovi, proč
máte horečku, kašel a nikdy před tím jste tato onemocnění
neměli. Nedělala bych nic jiného, než bych celé dny i ve svém
volném čase seděla u počítače a dopisovala si s Vámi. O tom
andělská terapie není.
Znovu připomínám, andělská terapie přináší odpovědi na Vaše
otázky, čistí velmi efektivně příčiny Vašich trápení, ale jedná se
o 50% práce. Dalších 50% práce je na Vás. Jak dané informace
přijmete, začleníte do života a učiníte patřičné změny. Toto za Vás
nikdo jiný udělat nemůže.
Andělé si přáli, abych s Vámi toto probrala a upřesnila Vám určité
body. Díky tomuto společnému vnímání se dostane na všechny velmi
brzy a efektivně. Je také na Vás, zda si zvolíte pro harmonizaci svého
života Andělskou terapii a pomoc andělů či jinou terapii. Pokud si
vyberete Andělskou terapii, není možné následně mne či anděly
obviňovat, že se po terapii čistí i Vaše fyzické tělo.
Doporučuji Vám po terapii sledovat Vaše pocity, emoce či si zapsat
fyzické projevy Vašeho těla. Po uplynutí časového údaje, který Vám
vždy andělé závěrem sdělují, se můžeme na vše společně podívat při
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terapii. Probrat Vaše emoce, získáte odpovědi, které Vás opět
posunou dál a případně dočistit další témata, která se po přijetí terapie
ukážou. Do té doby je práce a uchopení celé terapie na Vás, jde tedy
o zmíněných 50%. Protože pouze Vy jste zodpovědní sami za sebe
a svůj život. Děkuji za pochopení.
A ještě poslední prosba:
Telefonní číslo Andělské naděje 776 211 898 slouží pouze pro
telefonické objednání. Nikoli pro sms objednávky či sms konzultace.

Osobní rozkvět je možný v každém okamžiku Vašeho života. Přichází
v každém věku. A v tom nejlepším načasování. Nikdy není nic
ztraceno, i když to tak vypadá. Nezapomínejte na své anděly, nebeské
přátelé, kteří jsou stále s Vámi a velmi rádi Vám vždy pomůžou pocítit
sebejistotu, naději a osobní podporu. Pohodový květen plný radosti,
osobního ocenění a lásky. 
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