ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 11/2016

Listopad inspiruje, přináší nové možnosti.
Podpora přichází skrze pozitivní myšlenky.
Je zde láskyplné poselství naděje.
Síla vnitřní se naplno aktivuje tady a teď.
Listopadové afirmace pro pohodu a harmonii:
Cítím podporu Univerza.
Andělé mne vedou a hýčkají.
Přichází lehkost s možností volby.
Stojím za sebou a důvěřuji svému vedení.
Vidím pravdu, přijímám ji.
Uvědomuji si své priority, svou cenu a hodnotu.
Láska mne obklopuje. Odpouštím, umím to a chci.
Energie ochrany je se mnou.
Dobíjena je i má duše univerzální energii a vitalitou.
Lehce se mi dýchá a usmívám se.
Mé srdce je harmonické, stejně tak i má mysl.
www.andelskanadeje.cz

Hezké listopadové dny, milí andělští přátelé,
konec roku se pomalu blíží přímo rychlostí bleskovou. Vždy na konci
roku jsme nejvíce zkoušeni. Emocemi, zkouškami, náladovostí, egem,
pochybnostmi. Počasí začne být více sychravé, studenější a zatažené.
To vše se bude snažit ovlivnit naši pohodu a osobní energie. Také
naše vzpomínky připomenou naše nejbližší, kteří odešli do nebe. Mysl
bude mít tendence toulat se v minulosti. Dovolte si vidět to, co již bylo,
pozitivně z roviny obohacení. Láskyplně si připomínejte vše, co se
stalo. To bolavé pomůžou uchopit a zharmonizovat andělé. Jsou
připraveni o Vás nejen během listopadových dní pečovat, podporovat
Vás a motivovat. Je přirozené, že se nálada může měnit. Vždy jsou
připraveni andělé. Pomůžou Vám vyvážit radost s harmonií. Veškeré
zkoušky zvládnete. Důležité je zachovat si klid a nedávat druhým svou
energii, ani se nerozčilovat. Pokud přijdou pocity bezradnosti,
představte si kruh, který kolem Vás vytvořili andělé. Také
nezapomínejte pečovat o své osobní energie. Ochraňujte se ve své
představě a večer požádejte o očistu Michaela. Vraťte zpět ke zdroji
vše, co není Vaše. Láskyplně nahlížejte na své nejbližší. Dovolte si
v nich vidět dobro a jejich záři duše. Emoce, které na Vás budou chtít
projektovat, nejsou Vaše. Dovolte si je propustit ze svého nitra
a soustřeďte se na sebe. Na osobní pohodu, harmonii a drobné
radosti. Laskavost, kterou si každý den projevíte, je základem dobré
nálady a osobní pohody. Hezký podzim. Vidíte ty barvy? Příroda je
pestrá, stejně jako záře Vaší duše.
Eva Andělská Naděje
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Terapie měsíce LISTOPADU
Andělské objetí
Osvobození od strachu, negací a bolesti
Cena terapie: 1.200,- Kč
Nastal čas, přátelé, s andělskou pomocí uvolnit své nitro, mysl a
detoxikovat myšlenkově vše, co již nepotřebujete.
Nastává ten nejlepší čas a prostor pro opuštění ulity, kde jste se
schovali před pravdou, láskou a září Vaší duše. Andělé Vás
během této terapie obejmou a pomůžou Vám zpracovat
a rozpustit Vaše pochybnosti, strachy i obavy. Dovolte si uklidit
sami v sobě. Osvoboďte se od všeho, co již nepotřebujete. Jste
připraveni.

Zpracovat s anděly můžete jakékoli obavy či strachy. Můžou Vás
provázet pouze teď, či již delší čas ve Vašem životě. Napište mi, co
Vás trápí? S čím bojujete? Co Vás omezuje ve Vaší mysli? Kdo Vám
nejvíce způsobil bolest, která přinesla šeď a emoční odpad do Vašeho
nitra?
Jste připraveni slyšet pravdu. Přijmout ji. Osvobodit se a s andělskou
podporou a kráčet po své cestě tím správným směrem. Jste připraveni
pustit vše, co je potřebné. Svobodně se nadechnete a získáte prostor
pro nové možnosti. Věřte si a nechte se obejmout a podpořit svými
anděly.
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Energie do Vás vstupuje tady a teď. Stačí se dívat.
Vidíte anděla, nové možnosti, radost.
Cítíte, že je vše v pořádku.
Je Vám hezky.
Obklopuje Vás slunce a příjemná energie.
Vnímáte světlo, pozitivní jas. Jste naplněni klidem.
Vše je v pořádku. Daří se Vám.
Listopad je klidný a pohodový.
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Každý má právo volby, záleží, jaká bude ta Vaše?

Doporučená kniha
OMALOVÁNKY
Doreen Virtue

Spojte se ještě více se svými anděly prostřednictvím barev a obrázků.
Příjemná tvůrčí činnost Vám přinese relaxaci, napojení i očistu
spojenou s harmonizací.
Nakladatelství Omega
Doporučená cena: 199,- Kč
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Podzimní relaxační hýčkání s oleji a anděly
Terapie v rámci osobního setkání
60 minut
Cena: 1.500,- Kč
Uvolněte svou mysl i tělo od křečí, ztuhlosti, strachů a negací. Nechte
anděly harmonizovat svou mysl, osobní energie a detoxikovat vše, co
již nepotřebujete.
Budete hýčkáni přírodou a energií andělskou. Hloubková terapie, která
Vám pomůže uchopit, vše co je potřebné. Během relaxace a andělské
péče. 
Při terapii relaxujete a odpočíváte. Jste harmonizováni pomocí
přírodních olejů doTERRA s kombinací andělské energie.
Užijte si masáž rukou, chodidel i zad. Uvolněte se od přepětí
a hýčkejte své tělo i duši.
Pocítíte příval nové energie, vitalitu a pohodu. Cítit se budete jako
znovuzrození. Andělská péče je pro Vás připravena.

Pro více podrobností mne kontaktujte.
Hýčkání duše, mysli a fyzického těla prostřednictvím metody
AromaTouch a andělů.
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Andělské vánoční dárky
Kalendář Andělská naděje 2017

Cena: 150,- Kč
Poštovné a balné od 65,- Kč do 85,- Kč
Záleží na počtu kusů, každému vždy upřesním během objednávky
Pro velký zájem jsem učinila dotisk kalendářů. Nová várka andělské
podpory je připravena. Udělejte radost sami sobě či Vašim nejbližším.
Radost, naděje a pozitivní síla andělů k Vám bude promlouvat z fotek
a afirmací měsíčního kalendáře A4 na šířku.
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Andělská CD

CD Andělská naděje pro každý den
Cena: 149,- Kč
Pomáhá navázat spojení s anděly. Energicky se ochránit.
Očišťuje od negací. Rozvíjí představivost, podporuje vizualizace a
pozitivní energie. CD je vhodné pro každého, kdo se chce
seznámit a propojit s anděly.
CD Andělská meditace s průvodci pro každý den
Cena: 200,- Kč
Energie, vitalita a podpora na každý den. Speciální andělská
meditace pro jednotlivé dny v týdnu. Poznáte sebejistotu,
ocenění, relaxaci i propojení s anděly. Cesta vede skrze poslech a
hýčkání andělů.
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Olej Divoký pomeranč
5ML
Cena: 125,- Kč
Užití:
Kape se do vody a pije.
Používá se k masážím a relaxaci.
Dýchá se.
Aplikuje se také do difuzéru.

Jedná se o olej hojnosti, dobré nálady a kreativity. Rozpouští
strachy, úzkost a obavy. Detoxikuje a přináší naladění na radost a
harmonii.
Poštovné a balné činí 65,- Kč. Vždy bude konkrétně upřesněno.
Terapie na míru
Andělský voucher
Vybrat můžete svým nejbližším také terapii na míru dle ceníku
Andělské naděje. Pro bližší informace mne kontaktujte.
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Andělské vánoční mini poselství
Pro sebe či nejbližší
Cena: 300,- Kč
Ráda Vám zprostředkuji andělský vzkaz, poselství a doporučení
pro Vaše nejbližší. Nadělte jim propojení s anděly, naději či
podporu v podobě poselství.
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Hezký listopad, přátelé. Mnoho pohody a dobré nálady. Co nejvíce
sluníčka a úsměvů. S anděly je vše možné. Nezapomínejte na to, na
sebe, ani na anděly.
Andělská naděje je tady pro Vás během listopadu i prosince. Termíny
se na oba měsíce již dost plní. Pokud chcete cokoli ještě do konce
roku probrat s anděly, ozvěte se mi co nejdříve. Ráda si na každého
z Vás udělám čas a předám poselství, vedení, podporu či zprostředkuji
andělskou očistu.
Poslední zásilky budou odeslány 10. 12. z důvodu včasného doručení
prostřednictvím České pošty. Příjemné dny a klidný listopad.

Energie a jas obklopují mou duši.
Hýčká mne příroda.
Užívám si barevný podzim s energií a podporou andělů.
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