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Hezký nový rok, přátelé,
vítám Vás v roce s pětkou na konci. Jaký bude? Takový, jaký si ho
uděláme, protože, jak již víte z terapií, jen my sami píšeme scénář
našeho života. Pokud se nám nelíbí, jen my sami máme možnost vše
změnit. Když požádáme naše andělské průvodce, velmi rádi nám
pomůžou. Důležitá je důvěra ve Vás samotné a také ve Vaše přání.
Protože když svým přáním nevěříte a jakkoli pochybujete, ať už
vědomě či nevědomě, sami si vše brzdíte. Nemějte pocit, že Vás
andělé opustili, i když se právě teď ocitáte v ne příliš radostné životní
etapě. Andělé jsou stále s Vámi. Posouváme se a učíme skrze osobní
bolest. Jak bude bolest velká, opět záleží jen na Vás. Pokud najdete
odvahu postavit se všem strachům a zkouškám čelem, přijmete vše,
www.andelskanadeje.cz

protože víte, že se nic neděje náhodou a budete hledat odpovědi, proč
se vše děje, projdete celou záležitostí rychleji a snadněji. Každá
situace Vás něco učí, když se místo sebelítosti a bolesti zaměříte na
skutečnost: „CO SE UČÍM A PROČ?“, odpovědi začnou přicházet.
Přestaňte se schovávat za své strachy, obavy, negativní myšlenky,
ego, jídlo či další pozemské náplasti na bolest. Bolest zmizí jedině
tehdy, když ji přijmete a vyslechnete si ji, proč přišla, abyste následně
mohli učinit ozdravné rozhodnutí, které se ukrývá ve Vaší mysli.
Andělská naděje je tady pro Vás v roce 2015. Ráda Vás budu i letos
propojovat s Vašimi anděly a průvodci. Je mi potěšením s Vámi
pracovat. Velmi si vážím, že můžu být součástí Vašich příběhů. V roce
2014 se Andělské Naději podařilo pomoci přijít na svět šesti dětem,
několik desítek z Vás našlo své partnery či partnerky duše, velká
většina začala naslouchat svému nitru a pracovat sami se sebou a
svými myšlenkami. Další část z Vás přijala své životní poslání
v duchovní oblasti, a jak mi píšete, máte už své první klienty. Těší mne
Vaše radosti a úspěchy. Věřím ve Vás a přeji jen vše nejlepší a
neustálý pohled z roviny nadhledu.
Eva Andělská Naděje
Jaký bude rok 2015?
Nejčastější otázka, která teď probíhá v mysli každého z nás? Jak
zpívá Josef Melen ve své písničce „Né, pětku ne, já jsem v tom
nevinně“. Nevinně a přirozeně přišel rok 2015. Přinese své zkoušky,
nebude jednoduchý, ale půjde zvládnout s pohodou, klidem, rovinou
nadhledu, s úsměvem, andělskou pomocí a modlitbami. Když se
budeme dívat na rok 2015 školním systémem známkování, najdeme
v číslici 5 tu nejhorší známku z celkového hodnocení. Když se na vše
podíváme z roviny nadhledu a stupnici hodnocení otočíme, může při
bodování číslo pět – oproti číslu jedna – znamenat pozitivnější
výsledek a největší ohodnocení. Andělé si přejí, abyste nezapomínali
na svůj pohled z roviny nadhledu.
Podle Doreen Virtue je číslo 5 symbolem změn, transformací. I když
změny zákonitě přicházejí skrze určitou osobitou bolest, následně, jak
již víte, ze své osobní životní zkušenosti, přicházejí v rámci vyrovnání
energií pozitivní obraty a změny. Rok 2015 bude přinášet změny, které
budou k lepšímu. Jen to teď ještě není viditelné. Věřte v andělské
vedení a Vaše nebeské přátelé, kteří jsou tady pro Vás, aby Vám
pomohli, stačí je požádat a také je vše o Vaší pozitivní mysli. To, že se
právě nic ve Vašem životě neděje, neznamená, že andělé nepracují na
splnění Vašeho jakéhokoli přání. Andělé tady chtějí, abych připomněla
příběh, který mi byl díky nim zprostředkován.
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Jednou si jedna paní stěžovala svému andělu strážnému, že na ní
andělé neustále zapomínají a že vůbec neplní její přání. Anděl ji řekl,
že jí rád něco ukáže. Vzal ji do třípatrového velkého domu. V každém
patře, ve všech místnostech bylo mnoho andělů, seděli u počítačů a
pracovali.  Anděl strážný ženě řekl: „Vidíš všechny ty anděly? Ti
všichni právě teď pracují, aby mohla být splněna Tvá přání.“ Žena se
zarazila a plně pochopila, že když se teď v pozemské rovině našich
životů „nic“ viditelného neděje, neznamená to, že andělé nepracují.
Vždy se vše děje ve správném načasování a také si znovu
připomeňte, abyste chtěli pro sebe jen to nejlepší, nikoli rovinu
kompromisu. A skutečně jen to nejlepší pro Vás, ať už v osobním či
pracovním životě, stojí za to, abyste si chvilku počkali. Pokud již
čekáte dlouho, doporučuji si při terapii ověřit, zda je vše v pořádku a
nedošlo k zablokování energií. Ve Vašich myšlenkách, tím, že budete
ve své mysli přijímat i emoce strachů, obav, netrpělivosti.
Letošní rok je právě o tom, abychom se oprostili a odpoutali od všech
strachů na všech úrovních a rychleji jsme se přiblížili k našim přáním a
ještě více radostnějším a harmoničtějším životům.
Závěrem andělé otevřeně říkají, že i letošní rok bude plný zkoušek,
úkolů, emočních překážek, ale pokud se osvobodíte roviny strachů,
půjde vše zvládnout co nejvíce klidně a vyrovnaně i bez dlouhého
průběhu. Jak na to? A kudy kráčet? Jak poznám, která cesta je pro
mne nejlepší? Odpovědi na tyto otázky k Vám přijdou, stačí
naslouchat. Inspirací Vám budou určitě další řádky lednového
newsletteru.

Foto: zahraniční fotobanka
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ROK ODHODLÁNÍ A DEFINITIVNÍHO OSVOBOZENÍ
Andělské poselství letošního nového roku zní: „Osvoboďte se od
svých hluboce uložených strachů. Propojte se s námi, Vašimi
anděly, s Vaší intuicí a rovinou srdce. Postavte se pevně na své
nohy, zadupejte si, narovnejte se a řekněte nahlas – přijímám
zodpovědnost za svůj život. Čelím beze strachů všemu, co mne
čeká. Vím, že vše zvládnu, neboť se děje vše pro mé nejlepší
dobro. Učím se a posouvám ve svém životě. Raduji se ze svých
úspěchů a s úsměvem si beru poučení ze svých odboček
z životní cesty.“
Jak vše funguje v praxi?
Získala jsem povolení se s Vámi podělit o velmi silný příběh, jehož
jsem byla součástí. Tento příběh se stal a přináší mnoho poselství na
téma: Postavte se jednou provždy všem strachům.
Paní Simona měla psa Bruna. Pravidelně chodila na terapie, pracovala
si na sobě - a pracuje i nadále. Jak již víte, terapie tvoří 50% práce,
která vznikne během sezení. Dalších 50% práce je vždy na Vás, jak
andělské rady začleníte do svého života a co změníte. Tedy postavíte
se svým strachům čelem a převezmete za ně zodpovědnost.
Paní Simona bezvadně spolupracovala při terapiích, uvědomovala si
příčiny svých trápení. Následně po uvědomění již ovšem nic dál
nečinila ve svém životě. Vždy říkala, dnes ještě ne, až zítra učiním tu a
tu změnu. Neustále se za něco schovávala: za čas, ego, nemoci,
únavu, především za jídlo. Vždy, když byla před určitým rozhodnutím,
nebo se jí něco nečekaného dělo v rodině, hledala útěchu u těchto
nezdravých energií. Místo, aby přijala tuto zkoušku a začala činit.
Raději nečinila nic a jedla, aby nemusela na dané záležitosti myslet.
Jedla, i když už vůbec neměla hlad. Sladké, běžná jídla. Výsledek se
dostavil v podobě velkých bolestí žaludku, břicha a neprůchodností
střev a také kil navíc. Paní Simona si při terapiích toto uvědomovala,
ale nic s tím ve svém životě nedělala.
Až jednoho dne onemocněl její pes. Týdny utíkaly a nedocházelo
k žádným zlepšením. Paní Simona nechávala čistit andělskou terapií
svého psa, chodila na veterinu a výsledek žádný. Po malém zlepšení
přišel rapidní zlom. Pejsek musel být operován v horečce, byl vážně
ohrožen na životě. Diagnóza zněla: močové kameny, které ucpaly
močovod.
Paní Simona přišla na terapii odhodlaná, že udělá cokoli, aby mu
pomohla. Andělé jí vzkázali, že jí pejsek pomáhá s očistou jejích
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trápení. Paní Simona byla touto situací dohnána postavit se konečně
čelem všem trápením a strachům, tedy převzít za vše zodpovědnost.
Udělal to z velké lásky za ni její pes, převzal na sebe zodpovědnost za
strachy, obavy a trápení své paničky.
Prvním andělským doporučením bylo, aby paní Simona hloubkově
odpustila jednou provždy svým rodičům, přijala je, přestala je
kritizovat, hodnotit. Jejím úkolem bylo na své rodiče nahlížet s láskou,
soucítěním. Také jim projevit úctu, respekt, vděčnost za života.
Nebojovat proti nim, naopak je přijmout s nimi i jejich rodiče a další
předky z generací. Pro paní Simonu to bylo velmi silné sousto. Přesto,
že již několikrát odpouštěla a propouštěla. Teď musela jít hluboko do
svého nitra, do roviny podvědomí a odpustit z celého srdce. Věděla,
že musí, aby pomohla svému pejskovi a toto byla jediná cesta.
Ponořila se do svého nitra, našla odvahu, postavila se všemu, co ji
čeká čelem a uvědomila si, že už se nikdy nechce za nic schovávat, či
něco odkládat a cítit se nezdravě. Protože by to opět odnášel její pes
či jiný člen rodiny.
Ponoření bylo bolestné, trvalo několik dní, ale přicházela postupná
úleva a dnes je paní Simona schopna říct naplno, uvolněně a šťastně
– miluji své rodiče.
Toto odhodlání a změna přinesly v praxi tyto výsledky. Pejsek zvládnul
v horečce téměř tříhodinovou operaci. Po operaci mu byly vyjmuty
pouze dva močové kameny – symbolika MATKY A OTCE. Mohl je
vyloučit, protože došlo k očistě u paní Simony. Samotný veterinář se
divil, že jen dva kameny vyvolaly takovou reakci, byl přesvědčený, že
je jich tam víc. Ještě ale nebylo vyhráno. Následovaly tři kritické
pooperační dny. Paní Simona dle andělského doporučení dál
odpouštěla svým rodičům, modlila se a pocítila, jak jsou modlitby
velmi silné a propojují ji se světem Univerza. Paní Simona měla vždy
modlitby spojené s církví. Jaké bylo její překvapení, když zjistila, že
jsou modlitby považovány za mantry, že každé slovo v sobě ukrývá
velmi silnou energii po dlouhá staletí. Uvědomila si, že i na modlitby se
dá pohlížet různými úhly pohledu.
Po této události si paní Simona řekla, že se již v životě nebude nikdy
ničeho bát a bude vše přijímat tak, jak přichází. Vztyčená a čelem
všemu, co se budete dít. Už nikdy nebude nic odkládat a za něco se
schovávat. Po tomto uvědomění, přestala mít úplně chuť na sladké.
Dříve
bonbóny, čokoládu, sušenky nebo zákusky konzumovala
k snídani, či je obědvala nebo večeřela. Po tomto uvědomění na nic
z toho neměla chuť. Našla si vždy čas na snídani, oběd, večeři. Začala
jíst pomalu a najednou si všimla, že vůbec nepociťuje potřebu
takového hladu po jídle či nemá vůbec chuť na večerní mlsání, ani
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kvanta sladkého. V noci mohla lépe spát, protože neměla žádné
bolesti a cítila, jak se ulevilo i jejímu tělu.
Pejsek se po operaci držel, ale zlom nastal druhou noc po operaci. Ve
tři hodiny ráno cítila paní Simona ve snovém bdění, že se její pes dusí.
Hrůzou křičela ze spaní a rozmlouvala s anděly. Ti jí řekli, že bude vše
v pořádku. S veterinou bylo domluveno, že kdyby se cokoli dělo,
okamžitě zavolají. Telefon nezvonil, což paní Simonu uklidňovalo, ale
vnitřně byla velmi nervózní. Ráno se vydala na veterinu, když starší
lékař vystřídal noční směnu a jeho první slova byla slyšet až do
čekárny, povídal kolegovi: „ Tak co, přežil to?“ Mluvil o psovi paní
Simony. Ten druhý den po operaci začal chodit a šel paní Simonu
přivítat, byla v šoku. Nastal neuvěřitelný obrat jen po několika
desítkách hodin po vážné operaci. Pes chodil a projevoval se
neuvěřitelně čile a chtěl domů. Paní Simona má velmi dobrou
kamarádku, která je také velmi duchovně založena. Když jí tuto
radostnou zprávu volala, její kamarádce se velmi ulevilo. Začala
popisovat paní Simoně, co zažila během noci. Ve tři hodiny ráno se
s hrůzou probudila s informací, že pes paní Simony umírá. Spojila se
s ním a on jí to potvrdil. Ptala se ho, proč již dál nechce být se svou
majitelkou a těmi, kteří ho velmi milují. Odpověděl, že byl povolán do
služby v Univerzu, že musí odejít. Po chvilce ticha pes řekl: „Tak jsem
tady a zůstal jsem, vrátili mne. Mám být ještě oporou své paničce,
mám být ještě s ní v pozemské rovině.“ Když se známa paní Simony
ptala andělů, jak byl pes oživován, bylo jí řečeno, že byl oživen Boží
milostí. Proto nastal v praxi s ním takový zlom. Paní Simona cítila
velké požehnání a nepopsatelný pocit vděku a lásky. Pes se dnes
skrze drobné komplikace zotavuje z měsíčního nemocného stavu. Vše
zvládá, drží se a vše je na dobré cestě, bude plně zdráv.
Co z toho pramení? Nečekejte, až budete nuceni a začněte na sobě
pracovat. Nečekejte, až Vám někdo ukáže Vaše trápení, které na sebe
natáhne. Většinou jsou odrazem nitra svých páníčku či rodičů všechna
zvířata nebo děti. Z hluboké lásky na sebe přebírají trápení svých
nejbližších, aby jim pomohli.
Přijměte zodpovědnost za sebe i svůj život a nenechejte druhé, aby
z lásky až na dřeň odžívali Vaše trápení.
Jak mi paní Simona následně řekla, zjistila, že když se ponořila do
velkých a hlubokých emočních trápení, byla velmi ráda, protože po
prvotní bolesti přišlo velké okamžité uvolnění a úleva. Sama si říkala,
že to zase až tak těžké nebylo. Vše umocňoval strach, který jí
našeptával – to nezvládneš, bude to moc bolet, raději nic nedělej.
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Jak mi andělé řekli, původem všech strachů, nezdravých vzorců,
je u všech v první řadě nepřijetí svých rodičů a předků z generací.
Doporučili mi hloubkové andělské rituální odpouštění, které velmi
pomohlo paní Simoně a zachránilo jejího pejska. Kdyby
neodpustila a ze strachu nic nedělala, dnes by se nemohla
radovat a těšit ze svého pejska.
Požádala mne, abych tento její příběh sdělila Vám, aby Vám dodala
odvahu, abyste začali s uvolněním všech strachů a postavili jste se jim
čelem. Paní Simona také byla jednou z nás, měla strachy, nechávala
se jimi pohlcovat. Myslela si, že když si jen něco uvědomí, bude to
stačit a nic víc a dál pro osobitý rozvoj nemusí dělat. Nečekejte a
pracujte na sobě již teď, požádejte anděly o ukázání cesty a zaměřte
se na co nejvíce pozitivní mysl. Součástí všeho je přijetí svých rodičů,
projevení úcty, respektu a poděkování. Nezlobte se na ně, oni jen
opakují určitý vzorec, který zdědili od svých rodičů a ti zase od svých a
takto to jde dál napříč generacemi. Uvědomte si, co bylo špatně a
dělejte vše jinak. Neodsuzujte, neposuzujte a mějte s nimi soucítění.
NOVINKOVÁ TERAPIE MĚSÍCE
ANDĚLSKÉ RITUÁLNÍ HLOUBKOVÉ ODPUŠTĚNÍ
Novinková andělská hloubková terapie, která přináší osvobození a
nový směr Vaší životní cesty.
O odpuštění bylo již mnoho řečeno a napsáno. Každý z Vás má
s tímto tématem určitě zkušenosti. Přesto andělé upozorňují, že až se
správným načasování je možné podívat se do své podvědomé roviny
a očistit se i od posledních střípků emočního zatížení spojeného
s rodiči a Vašimi předky z generací.
Podrobnosti o terapii najdete zde.

Foto: zahraniční fotobanka
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ANDĚLSKÁ RADOST
NOVÝ VZHLED WEBOVÝCH STRÁNEK
S velkou radostí bych se s Vámi chtěla, přátelé, podělit o krásný
novoroční dárek, který byl Andělské Naději nadělen. Webové
stránky mají nový vzhled. Oblíbená fialová barva a andělská
světýlka, která Vám při pohledu dodávají energii, zůstaly. Propojit
se můžete s novými duchovními obrázky. Také se na webových
stránkách každý měsíc můžete těšit na aktualizované informace,
andělská poselství a novinky. Čerstvé informace každý měsíc
najdete na úvodní stránce. Novinkové jsou i dvě terapie. Přeji
příjemné čtení a krásné propojování s anděly. Těším se na Vás na
adrese: www.andelskanadeje.cz
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DOPORUČENÁ KNIHA
Nebeská láska

Foto: Nakladatelství Knižní Klub

Nová kniha Lorny Byrne Vás propojí s Vaším srdcem a naučí Vás
najít ve svém nitru lásku. Dočtete se o jedinečném pohledu na
lásku, která je velmi důležitá v našich životech. Naučte se za
pomoci andělů uvolňovat lásku ve svém životě. Nejen o lásce je
tato velmi inspirativní kniha plná andělských poselství.
Nakladatelství Knižní Klub, doporučená cena: 259,- Kč
Chcete se setkat osobně s Lornou Byrne? Mám pro Vás dobrou
zprávu.  Lorna přijede do Prahy. Těšit se na ni můžete 22. a 23.
března 2015.

Mé setkání s Lornou bylo jedinečné. Propojila mne se svou duší,
s její září a podstatou. Bez jediného slova, pouze pohledem a
přitisknutím ruky na mou hlavu, tak, jak to vidíte na fotce.
V neděli 22. března bude mít Lorna přednášku v Kongresovém
centru v Praze od 14:00. Cena vstupenky by se měla pohybovat
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kolem cca 550,- Kč. Vstupenky zatím nejsou v předprodeji, budu
Vás o předprodeji informovat na Facebooku Andělské Naděje.
V pondělí 23. března bude mít Lorna autogramiádu v Paláci knih
Luxor na Václavském náměstí v Praze. Čas ještě nebyl určen.

8. dubna 2013 byla na Lornu takto dlouhá fronta v Praze.
Podepisovala se tři hodiny. Na každého se dostalo. Byla velmi milá.
Letos to bude určitě jistě také s velkou frontou, ale stojí za to si počkat.
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ANDĚLSKÁ OČISTA NA ZÁVĚR
Pod vedením archanděla Rafaela, krystalu Citrín a Archanděla
Gabriela. 

Citrínové andělské sluníčko.
Citrín je krystal věčného slunce. Ukrývá v sobě slunečnou energii.
Nepotřebuje nikdy čistit. Dodává teplo a energii. Jedná se o krystal
hojnosti, štěstí a štědrosti. Dodává sebedůvěru, zvyšuje motivaci,
rozvíjí pozitivní postoje, dodává mysli novou energii a nové síly.
Nastoluje pocit vnitřního klidu.
Krystal citrín si můžete položit na své třetí oko. Doprostřed čela, nad
nos. Andělé Vás povedou. Nemůžete udělat chybu a krystal položit
špatně. 
Pokud krystal nemáte, použijte pomoc světla. Vezměte si baterku či
použijte lampičku a namiřte světlo doprostřed Vašeho čela. Důležité je,
aby světlo bylo klasicky žluté, čili teplé, nikoli bílé (studené). Po celou
dobu očisty mějte zavřené oči.
Prosvícení Vaší mysli a nitra pomocí citrínu či světla vede archanděl
Rafael. Ten očišťuje Vaše nitro od veškerých chmur, strachů a obav.
Vnímáte harmonii, teplo a pocit klidu, který k Vám přichází
prostřednictvím paprsku Naděje.
Po očistě přichází archanděl Gabriel, aby aktivoval a znovu propojil
Vaši mysl s radostí a energií pozitivních myšlenek. Uvědomujete si, že
Vaše duše touží po tvorbě, radosti i uvědomění si svobody a prostoru.
Záříte ve svém nitru i do okolí radost, lásku a pocit bezpečí.
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