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Vše pro Vaši duši!
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Příjemné květnové dny, milí andělští přátelé,
andělé chtějí, abyste se ocenili hned teď. Řekněte si: Děkuji za vše,
co umím. Dovoluji si snít a věřím, že radost je připravena také pro
mne. Nikdy se nenechám připravit o víru v sebe, pozitivní
myšlenky a mnoho lásky, kterou vnímám ve svém nitru za všech
okolností, vždy. Jsou se mnou moji andělé, na které je vždy
spolehnutí v mém životě. Stejně tak na mé činy a kroky, kterými
postupuji vpřed. Nikdy se nevzdávám a připomínám si, že vše má
řešení v mém životě. Pomoc je vždy kolem mne.
Vracejte se každý den k těmto andělským afirmativním slovům.
Dobíjejte se skrze osobní ocenění, radost, pohodu, energii a vše, co
Vás během měsíce potká. Věřte si. Příjemné májové dny a hezké
čtení andělských novinek.
Eva Andělská Naděje

www.andelskanadeje.cz

Květnové dobití energie s anděly
Cena: 500,- Kč
Cítíte se bez energie? Špatně se Vám spí? Vnímáte u sebe
proměnlivou náladu? Jste unavení? Zaktivujte a dobijte svou osobní
energii na plný výkon za pomoci andělské podpory a energie Univerza.
Propojím se s Vámi na dálku. Prostřednictvím univerzální energie
a pod vedením andělů pocítíte příval dobré nálady, nové energie,
motivaci, pocit podpory, sebejistotu a ujištění, že vše zvládnete
a najdete řešení.

Doporučená kniha

Poznejte a uchopte naplno svou intuici. Rozvíjejte sami sebe
srozumitelně, lehce a hravě. Vyšší poznání nabízí kniha Swami
Kriyananda.
Doporučená cena: 149,- Kč
Nakladatelství PRAGMA
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POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE NA SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Andělská aromaterapie
Sobota 13. 5. 2017
12:00 – 16:00
Cena: 2.200,- Kč
Zážitek plný vůní, energie, podpory a očisty
Naučte se pracovat s esencemi přírody. Získejte nové pomocníky
při podpoře sebevědomí, sebejistoty, stability, vitality. Přestaňte
se bát. Podpořte své sny, přání a osobní sebelásku.
Naučíte se uvolňovat stres, přepětí a harmonizovat svou energii.
Dále si osvojíte uvolňovat napětí, podpořit osobní energie a
naučit se relaxovat, odpočívat a dobíjet skrze energii přírody.
V ceně jsou vzorky terapeutických olejů doTERRA, se kterými se
naučíte během semináře pracovat. Poznáte masážní techniky a
metody, jak si ulevit od stresu, přepětí, bolesti a únavy. Naučíte se
prostřednictvím aromaterapie uvolnit a harmonizovat své čakry a
osobní energii.
Seminář Vás obohatí, rozšíří Vám obzory a zároveň zharmonizuje
emoce, pocity a myšlenky. Rozšíříte své osobní vhledy a naučíte se
harmonizační techniky, které můžete využít pro osobní praxi a péči o
druhé. Součástí semináře je získání osobního certifikátu.
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UVOLNĚNÍ STRACHU Z BUDOUCNOSTI
Cena: 700,- Kč
Bojíte se, co Vás čeká v budoucnosti? Pochybujete o sobě? Bojíte se
cokoli změnit ve svém životě? Máte pocit, že jste prohráli, či jste
poraženi životem, když máte cokoli změnit nebo začít znovu?
Uvolněte s anděly strach ze změn. Důvěřujte sami sobě.
Harmonicky a uvolněně vnímejte svá přání, budoucí dny a svůj
život.
V rámci zájmu o tuto terapii mi napište, čeho se nejvíce ve
spojení s budoucností bojíte? Jaké změny se nejvíce bojíte a
proč?
Andělé Vám pomůžou k budoucnosti přistoupit s nadhledem,
sebejistotou a klidem.

Uvolnění strachu z konce
Cena: 1.000,- Kč
Bojíte se, že o něco či někoho přijdete? Nedokážete se vyrovnat
s odchodem kohokoli z Vašeho života? Bojíte se smrti? Straší Vás
strach z opuštění? Cítíte pocit paniky z konce? Andělé Vám pomůžou
uvolnit vše, co blokuje Vaše nitro a osobní energii od strachu, paniky a
obav. Napište mi, čeho se nejvíce v rámci spojení s odchodem
konkrétně bojíte. Andělé Vám předají podporu, poselství, odpovědi a
umožní Vám přijmout přirozenou součást pozemského života.
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Květen je měsícem života
Andělé chtějí, abychom si zapamatovali, že vše, úplně vše
v našem životě, má vždy řešení. Dovolte si požádat okolí o
pomoc, když potřebujete podpořit. Nestyďte se. Dovolte si říci, co
cítíte. Podělte se o své pocity. Vše se dá řešit. Nemusíte jen Vy
držet tíhu na svých bedrech.
Jak pracovat s bolestí?
Vždy ji uvolnit, pustit ji. Dostat ji ze sebe kreativně ven. Sportem,
meditacemi, psaním svých pocitů, vybarvováním mandal,
prostřednictvím aromaterapie či vůní květin, přírody a
prostřednictvím barev v rámci vizualizací. K posouzení je také dle
aktuálního stavu vyhledání odborné pomoci. Andělé chtějí, abyste
uvědomili, že se nikdy nemusíte za nic stydět.
Jak zmírnit smutek?
Představou své budoucnosti. Dovolte si sami sebe vidět
v budoucnosti. Představujte si, jací budete, co děláte, kde jste,
s kým jste. Dovolte si vidět sami sebe úspěšné, s úsměvem a
spokojeností v budoucnu. Andělé Vám pomůžou, je to důležité.

Afirmativní podpora:
Andělé jsou vždy se mnou. Obklopují mne, vedou, podporují a
ochraňují. Důvěřuji jim, naslouchám, cítím lásku, podporu i
ochranu. Jsem v bezpečí. Děkuji přírodě a andělům za maximální
ochranu.
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UVOLNĚNÍ SEBELÍTOSTI S ANDĚLY
Cena: 1.200,- Kč
Máte pocit, že je k Vám život nefér či okolí nespravedlivé?
Pronásleduje Vás netrpělivost, vztek, naštvání? Máte pocit, že Vy
nikdy nemůžete mít štěstí a získat vše, co si přejete? Vnímáte, že
musíte tvrdě pracovat, abyste dosáhli úspěchu, kterého ostatní
dosahují lehce a bez námahy? Uvolněte své osobní bloky. Propusťte
lítost, smutek, zášť. Zharmonizujte své nitro a uvolněte se. Nechejte
vše s důvěrou plynout. Vnímejte radost, která je aktuálně Vaší
součástí. Propojte se s anděly. Sdělte jim svou osobní sebelítost a
společně zapracujte na uvolnění všeho nepotřebného. Jste připraveni.
Pro další podrobnosti mne kontaktujte. Budu Vaším průvodcem.

Afirmativní harmonizace:
V mém životě teď a tady cítím nekončený příval lásky, energie, chuti
tvořit, kreativně se rozvíjet, věřit v sebe a žít naplno.
Vnímám svobodu, prostor, správné načasování pro harmonizaci,
osobní posun. Věřím si. Sním. Připomínám si priority. Překážky
přijímám s výzvou a radostí. Obohacují mne.
Vidím barvy, nekonečnou krásu oblohy a pestrý je také každý můj den.
Nekonečné možnosti, nekonečné ocenění, nekonečná láska a
podpora andělů. Vše je teď a tady se mnou. 
Hezký květen, přátelé.
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