ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
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ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE
Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci.
S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017.
Lehkost mého nitra je osvobozující.
Mám ze sebe radost.
Děkuji si za vše, co umím zvládnout.
Nový rok mne posune dál k mým přáním, snům a radostem.
Vítám nové dny, usmívám se a těším se na osobní obohacení.
Podpora od andělů znamená jistotu.
Nové dny jsou po celý rok ve znamení fialové barvy.
Andělská naděje Vás vítá a zdraví v lednu, přátelé. Přichází nové
zážitky, okamžiky, rozhodování a radosti. S anděly vždy a vše
zvládnete. Nezapomínejte na své andělské přátele. 
www.andelskanadeje.cz

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ANDĚLSKÉ NADĚJE NA FACEBOOKU
ÚTERÝ 17. 1. OD 18:00
Andělé si přejí, přátelé, abychom se opět spojili online na začátku
nového roku. Chtějí nám předat během živého vysílání aktuální
poselství, rady a doporučení do nových dnů.
Těšit se můžete na andělské propojení v přítomném okamžiku bytí.
Živá vysílání jsou výjimečná vždy v tom, že nikdy předem nevím, co a
jak se bude dít. Vše řídí autenticky přímo andělé.
Nenechte si ujít další spojení s andělským světem. 

AROMATOUCH
Energická harmonizace
60 minut
Cena: 1.500,- Kč
Hýčkání a relaxace s anděly
Pozitivní energické dobití, odlehčení tíhy, trápení a starostí.
Znovuzrození prostřednictvím andělské energie a esenciálních
terapeutických olejů.
Využijte lednové dny k hýčkání, relaxaci, očistě a uvolnění všeho
nepotřebného z Vaší mysli a fyzického těla.
Uvolněte své ruce, záda a nohy. Dovolte si uchopit svůj život
naplno do svých rukou. Posuňte se energicky a emočně dál na
své cestě. Propusťte vše ze své minulosti. Nechejte si odebrat
energickou zátěž z Vašich zad.
Budeme s anděly pracovat, zatímco Vy bude relaxovat. 
Pro další podrobnosti mne kontaktujte.
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Terapie měsíce ledna
Andělský novoroční dopis
Cena: 650,- Kč
Andělé se s Vámi spojí v rámci speciálního dopisu, který bude
adresovaný přímo Vám. V novoročním pozdravu Vám předají
poselství, na co byste se měli zaměřit v následujících dnech.
Dozvíte se láskyplně, co přinesou další dny, jak byste měli dál na
sobě pracovat a jakým způsobem sami sebe hýčkat. Andělé
připomenou, co je pro Vás teď nejdůležitější a podpoří Vás
energicky. Dodají motivaci, chuť a energii do všech aktivit, které
Vás čekají. Navážete hloubkovější propojení a dozvíte se
novoroční poselství.
Skupinový seminář
KRYSTALOVÉ HÝČKÁNÍ S ANDĚLY
Sobota 18. 2.
12:00 – 16:00
Cena: 2.100,- Kč
Sadu krystalů obdržíte jako dárek

Poznáte své krystalové průvodce. Naučíte se s nimi pracovat.
Prožijete energické hýčkání a krystalovou relaxaci.
Naučíte se používat v praxi krystaloterapii pro sebe i své nejbližší.
Rezervujte si své místo. Zažijte neobyčejné a překvapující
propojení s krystaly, nejvyšší pozemskou energií, a s anděly.
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Doporučená kniha
Sladká šťáva z kyselých citronů

Dovolte si číst a inspirujte se skutečnými příběhy. Pocítíte
podporu, energii a získáte uvědomění, že vždy je naděje a každá
situace má své řešení. Skutečné příběhy, které nabízejí
povzbuzení a motivaci.
Nakladatelství Práh
Doporučená cena: 266,- Kč
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NOVÝ ROK
Přináší nové možnosti, novou cestu a novou volbu.

S novým rokem se otevřela nová kniha našeho života s nápisem 2017.
Zatím tato kniha obsahuje nepopsané stránky. Než začnou vznikat
nové příběhy na stránkách této knihy, je potřebné udělat důležité
rozhodnutí.
CO SI ODNESU A PŘENESU S SEBOU DO NOVÉHO ROKU?
Andělé chtějí, abyste si představili velký kufr. Přesně takový, který se
hodí vzít si s sebou na dovolenou, která má být dlouho přes 14 dnů.
Potřebujete si zabalit vše, co budete potřebovat.
Co si odnesete s sebou z minulého roku?
Co si přejete mít dál při sobě v rámci nového roku?
Jak andělé upozorňují, je tady jedinečná možnost zanechat vše, co již
dál nepotřebujete, v minulosti, tedy v roce 2016. Můžete začít nový rok
odlehčeně, svobodně a harmonicky. Veškerá závaží necháváte
v uplynulém roce.
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Zabalte si pouze to, co si přejete uchovat za poslední rok ve své mysli,
ve svém srdci, ve své duši.
Co vše si zabalíte do svého kufru na cestu v roce 2017?
Je jen na Vás, jak a čím se budou psát stránky a kapitoly nového roku.
Andělé jsou stále s Vámi, stejně tak Andělská naděje. Léčivé a
energicky silné jsou vizualizace. Pracujte s nimi i v roce 2017.
Krásný nový rok. 
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