ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 5/2016
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Jsem Anděl Lásky, jsem teď s každým z Vás. Přináším objetí,
ocenění a pohlazení. Podívejte se na mne. Spojíte se s láskou
ve Vašem srdci. Je mnoho lásky kolem Vás i ve Vašem nitru.
Přijímejte, tady a teď. 

www.andelskanadeje.cz

Hezký květen, andělští přátelé,
zdravím Vás v měsíci plném krás. Podívejte se kolem sebe a uvidíte
mnoho radostné a podpůrné energie. Příroda je v plném rozkvětu.
Každý den servíruje různobarevnou podívanou. Ať už na Zemi, nebo
na obloze. Viděla jsem zrovna včera v lese pár veverek, jak kousek
ode mne poskakují po stromě. Zaplavil mne pocit štěstí
a mimořádnosti. Člověk zná veverky z knih, ale když je může vidět
skutečné, kousek od sebe, je to jako by poznal kouzlo zázraku. Každý
moment v našich životech je mimořádný. Ať už mimořádně šťastný,
nebo mimořádně náročný. Obojí patří k životu. Jsme tady, jsme tady
správně a máme zde každý své poslání. Ostatní jsou bonusové role,
které si máme v rámci naší pozemské pouti odžít. Kdo tyto role
určuje? Poznáme až jednou… Ale vždy má vše svůj smysl a význam.
Dovolme si žít a přijímat vše, co do našich životů vstupuje. Vše se dá
zvládnout, vše má své poslání a obohacuje naši duši. Přeji co nejvíce
pohody, klidu na duši, hodně síly a energii na další osobní posun
v životě.
Hodně lásky. 
Eva Andělská Naděje
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Co je láska? Kde ji máme hledat? Jak se s ní můžeme propojit?
Odpovídá Archanděl Jofiel
„Láska je dar, aby byl každý požehnán. Láska je cit i emoce, pro
každého je jí dostatek. Najdete ji ve svém srdci, v místě Vašeho
zrození. Přichází k Vám skrze osobní laskavost, naději
a posvátnost.
Každý z Vás má lásky dostatek, stačí si ji dovolit najít a požádat
o kontakt. Spojíte se s ní skrze ocenění, laskavá slova, která sami
sobě vyslovíte a řeknete.
Osobní ocenění, sebejistota a víra v sebe přichází do Vašeho
života jako poslové. Stačí říci: Přijímám, chci a budu činit.
Prožijete osobní znovuzrození.
Vyvarujte se hledání lásky u druhých, nikdy nebudete dostatečně
naplněni. Emoční hlas Vás bude stále pronásledovat, přidají se
pochybnosti a nastoupí ego s poklesem energií.
Dovolte si opustit tento starý nevyvážený generační vzorec,
usmějte se a osvoboďte své myšlenky od negací a zmatků.
Vše, co chcete, dejte sami sobě. Začněte plnit myšlenky
radostným pozitivním motivačním vzorcem.
Jsem s Vámi, pomůžu Vám najít Vaši lásku. Pamatujte, začít
musíte nejdříve u sebe, ve svém nitru. Je velmi důležité nasytit
Vaše vnitřní dítě, které je po mnoho let emočně velmi hladové a
nedoceněné. Dopřejte mu radost, ocenění, objetí a vnitřní úsměv,
také uvědomění, že je vše v pohodě.
Tyto energie prostoupí Vaše nitro, rozzáří Vaše energické pole ve
Vaší auře. Budete svítit a zářit, začnete přitahovat odraz Vaší
duše. Tedy lásku či přátele, kteří s Vámi budou sdílet stejné
vibrační energie.
JE TADY KVĚTEN, LÁSKY ČAS. DOVOLTE SI JI HLEDAT KAŽDÝ
SÁM. UVNITŘ SEBE, SEBEJISTĚ A RADOSTNĚ. LÁSKA
V KAŽDÉM Z VÁS VYKVETE.
Loučí se Jofiel, láskyplný archanděl. “
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SPECIÁLNÍ KVĚTNOVÉ OČISTNÉ TERAPIE

Foto: Jirka Svoboda Fotograf

Andělské poselství partnerské
Cena: 500,- Kč
PARTNER je všeobecné označení pro ženský i mužský protějšek.
Andělské poselství pro svobodné i zadané.
Andělská harmonizace prostřednictvím slov a energického dobití.
Dovolte si opět ve vztahu zářit, cítit sebejistotu a klid.
Věřte v sebe, věřte na lásku, pracujte pod vedením andělů.
Společnou prací přijde mnohé dříve, než čekáte. Dovolte si věřit
a přidat s anděly ruku k dílu.
Získáte andělské poselství, jak posílit,
a zharmonizovat společné partnerství.

energicky

vyladit

Pokud hledáte lásku, andělé Vám předají poselství, jak si ji
můžete rychleji přitáhnout do svého života.
Obdržíte odpověď, zda ještě nějaká láska přijde a vstoupí
do Vašeho života.
Zeptejte se andělů lásky. Podpořte sami sebe i svůj život
propojením s láskou.
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V případě zájmu o tuto terapii mi napište pár slov, kde se v oblasti
lásky teď nacházíte. Zda máte partnera ve svém životě. Jaké
pocity, hořkosti či strachy pociťujete? Co Vás trápí, co Vám
případně na Vašem protějšku vadí? Co byste chtěli změnit?
Andělé Vám předají odpovědi, co je pro Vás nejlepší a jak můžete
zkvalitnit a zharmonizovat Vaše současné partnerství či se otevřít
novému vztahu a lásce.

ANDĚLSKÁ EXPRESNÍ OČISTA SRDCE
Jemné uvolnění emoční bolesti
Cena: 500,-Kč
Dovolte si v měsíci květnu očistu Vaší srdeční čakry od bolesti.
Uvolněte napětí, zlobu i strachy. Dovolte si odpustit a jít dál
ve svém životě. Květen je ideálním měsícem pro uvolnění bolesti
v srdci.
Napište mi, jaké bolesti si ukrýváte a držíte ve svém srdci.
Od jakých emocí byste se rádi vysvobodili. Andělé Vám láskyplně
zprostředkují nebeskou péči, přinášející harmonii.
Nenechte si ujít
pro Vaše srdce.

mimořádnou
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nabídku

očistného

procesu

Terapie měsíce KVĚTNA
HLOUBKOVÁ OČISTA SRDCE
Cena: 1.200,- Kč
Zapracujte s anděly hloubkově na Vašich pocitech, emocích a osobní
harmonizaci.
Uvolněte srdce i duši od nepotřebných bolestí, obav i osobních křivd.
Dovolte si odpustit a propustit nežádoucí energie minulosti z Vašeho
nitra.
Uvolněte pochybnosti a osvoboďte svou mysl od všech negací
v partnerské oblasti.
Věřte v sebe, ve svou cenu a hodnotu.
V rámci terapie měsíce můžete podrobně uchopit váš vztah k lásce.
K osobní sebelásce, péči o vnitřní dítě.
Uvědomíte si blokující emoce, které tíží srdeční oblast a čakru
srdečního centra.
Osvoboďte se od všech myšlenkových limitů. Svobodně se
nadechněte, přijměte osobní sebelásku, víru a naději.
Zharmonizujte si svůj osobní život prostřednictvím andělů a láskyplné
energie.
Napište mi veškeré obavy, strachy, pochybnosti, které Vás trápí
ve vztahu. Případné strachy a obavy z partnerství. Andělé Vám
pomůžou zapracovat, aby opět do Vašeho života vstoupila láska
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přesně dle Vašeho přání.  Andělé Vás povedou, jak a kudy kráčet dál
ve Vašem životě. Dovolte si sdílet svůj prostor a přejte si jen to
nejlepší.
S touto terapií můžete pozvat lásku do svého života, urychlit její
příchod či obohatit své současné partnerství sebejistotou, klidem
a harmonií.

SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Výklad andělských karet
22. 10. 2016
JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!
Děkuji všem za Váš zájem.
Doporučuji Vám rezervovat si Vaše místo na semináři co nejdříve.
Pro velký zájem o skupinové semináře jsem se na doporučení
andělů rozhodla pro Vás ještě jeden letos připravit.
Andělé si přejí, aby byl skupinový seminář tentokrát zaměřený
na lásku. 
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SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
OBJEDNEJTE SI PARTNERA SVÉ DUŠE
Očistěte své nitro a zharmonizujte osobní i partnerské energie
Andělský seminář pro zadané i svobodné
Sobota 19. 11. 2016
12:00 – 16:00
Cena: 2.000,- Kč
Přijměte svou životní cestu a naučte se ji sdílet s Vaší láskou.
Přijměte sami sebe. Svou výjimečnost, individualitu, své poslání i
samotu do svého života.
Naučte se mít rádi, přijměte lásku, ocenění, sebejistotu, jako
přirozenou životní energii svého srdce.
Uvědomte si své partnerské priority. Co chcete? Co očekáváte?
Rozlučte se s minulostí, přijměte vše, co bylo její součástí.
Dovolte si jít dál a čerpejte ze získaných zkušeností.
Objednejte si s anděly lásku.
Zharmonizujte své partnerské energie, uvolněte nezdravé vzorce
chování, vylaďte komunikaci.
Uvědomte si principy rolí. Co je nejlepší pro Vás, partnerství
i celou rodinu?

Skupinový seminář bude věnovaný tentokrát lásce. Dovolte si odpustit,
uzdravit a přijmout energie osobní záře ve jménu lásky.
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Objednejte si lásku, péči o současný vztah i vnitřní svobodu, která
přichází s osobní sebejistotou.
Počet účastníků je omezený. Maximálně čtyři osoby.
Rezervujte si své místo. Rezervační poplatek činí 1.000,- Kč. Doplatek
1.000,- Kč se hradí v den konání semináře.
Seminář se uskuteční na adrese: Devonská 1223/9, 152 00 Praha 5.
V ceně semináře jsou krystaly lásky a také speciální harmonizující a
motivační esence lásky, 2ml. Za účast na semináři obdržíte andělský
certifikát.
Doporučená kniha
Diana Cooper
Vesmírné zákony

Poznejte duchovní zákony a naučte se používat moudré a efektivní
energické prvky ve svém životě. Prostřednictvím osvědčených postupů
v praxi získáte osobní sebejistotu, klid, vnitřní pohodu, hojnost i lásku.
Poznejte s andělskou duchovní autorkou klíč ke šťastnému životu a
splněným přáním.
Nakladatelství Fontána
Doporučená cena: 328,- Kč
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CHILLI ROK
Letošní rok je ve znamení CHILLI. Pálí, hřeje, vhání slzy do očí,
přináší pocity, že se nám dějí zkoušky, které nemůžeme zvládnout.
A přesto časem zjišťujeme, že se vše pálivé uhasí či zají a život jde
dál, jako by se nic nedělo a ani nikdy nestalo.
Životní zkoušky jsou různé, mají zvláštní načasování a přicházejí a
následně zase odcházejí. Vždy obohacují, ať už s sebou přinášejí
cokoli.
Připomínejte si, že nejste sami. Máte kolem sebe vždy mnoho
andělských přátel, také osobní průvodce a velkou podporu od Vašich
nejbližších z rodové linie, kteří jsou již doma, v Univerzu.
Bolest je a vždy bude součástí pozemského života. Bolí, pálí, vhání
slzy do očí, je nepochopená, mnohdy nezodpovězená, ale časem
přináší zocelení. Pokud potřebujete znát odpověď, proč se vše stalo ve
Vašem životě, jaký vše mělo význam a proč zkrátka Vy? Dovolte si
hledat odpovědi u svých andělů. Ráda Vám je předám a zprostředkuji.
Dovolte si uvolňovat bolest. Dovolte si plakat, bolest musí odejít a jít
ven z Vašeho nitra, srdce i mysli.
Přijímejte život a věřte, že vše mělo a má nějaký smysl a význam, ať
jsou zkoušky či lekce jakékoli.
Dovolte si žít život takový, jaký je, s tím krásným kolem i tím, co působí
bolest, přináší zkoušky a formuje naši duši. Síla času je nejléčivější.
Podpora Vašich andělů je utěšující. ZAPAMATUJTE SI: VŽDY JE
DŮLEŽITÉ JÍT DÁL! Je jedno jak, důležité je jít.
Zásadní je ještě vydržet! Letošní rok je energicky nejsilnější. Přicházejí
silné zátěžové zkoušky. Ještě nikdy nebyly tak hutné energie, osobní
zkoušky a test trpělivosti.
Vše se již postupně uklidňuje, hojí, léčí a zaceluje. K úplnému uvolnění
a uzdravení všech emocí a energií dojde během června. Dovolme si
být silní v této očistné transformaci. Dovolme si věřit v sebe samotné,
v pomoc andělských přátel i v dobro kolem nás.
Zakousněme se do svého života, bez ohledu na to, jak nám chutná.
Přijde ocenění. Život je plný překvapení a nabízí mnoho možností, jak
jít dál. Sami si určujete, s kým to bude, v jaké podobě a jak barevný je
Váš život. Bez ohledu na realitu, je vždy barevný. Hodně síly, klidu a
pohody, přátelé, v květnu měsíci odpuštění.
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Klidný květen, přátelé.

11

