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NEWSLETTER 12/2015 – 01/2016

Vážení a milí andělští přátelé,
zdravím Vás po delší odmlce. Nebyla úmyslná, někdy život přináší
momenty, situace a zkoušky, které se neptají, zda se hodí, zda jsme
připraveni a zda vše zvládneme. Potřebovala jsem prostor sama pro
sebe, abych mohla co nejrychleji projít vším, co mne čekalo na mé
cestě životem. Každému se dějí zkoušky, bez rozdílu. Učí nás,
obohacují, a i když bolí, jsou pozitivní. Když se postavíte všemu
čelem, projdete osobní zkouškou mnohem rychleji. Děkuji Vám všem
za Vaše pozdravy a přání. Velmi mne těší Váš zájem a děkuji za to,
že je andělských přátel v rodině Andělské naděje čím dál více a více.
Právě teď čtete andělské čtení, které je udělané jako dvojčíslo, abych
Vám vynahradila měsíc prosinec. Hezké čtení. Nový rok plný zdraví,
andělské podpory a klidu na duši. 
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

TÉMA MĚSÍCE - SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
JAKÉ JE TO V NEBI?
ANEB SMRTÍ ŽIVOT NEKONČÍ
Na začátku listopadu jsem si napsala na kousek papírku název knihy,
na kterou jsem se chtěla v knihkupectví podívat. Napsala jsem: Jaké
je to v nebi? Název knihy. Následně mne v knihkupectví energicky ani
informačně kniha nezaujala a tím jsem celou záležitost uzavřela.
Papírek začal žít svým životem…
Udělala jsem si předčasně Vánoce s mojí blízkou milovanou osobou,
tak jako každý rok. Byly hezké. Když jsem odjížděla a loučila jsem se,
problesklo mi myslí: Dneska se vidíme naposledy. Za 16 dní odešla do
nebe.
Měla jsem tu čest pomoci, stáhla jsem na sebe kus její bolesti, kterou
jsem odžila za ní. Podařilo se mi vyčistit a zpracovat mnoho témat a
osvobodit generační linii. Tato blízká milovaná osoba odešla
s elegancí, grácií a byla opravdu výjimečná. Odevzdala jsem celou
záležitost nahoru a požádala nejvyšší sílu o vyřešení celé situace co
nejlépe pro moji blízkou milovanou osobu, když byla v nemocnici a
přijímala lékařskou pomoc. Deset dní po této prosbě si osobně pro
duši přišel Nanebevzatý mistr Ježíš Kristus. Běžně chodí pro duše
archanděl Azrael. Andělé chtějí připomenout, že naši milovaní nás
opouštějí sami ze své svobodné vůle, každý vždy dává své
svolení před odchodem. Tak to bylo také v tomto případně. Cítila
jsem, kdy se má milovaná blízká osoba rozhodla odejít, přišla se večer
před svým odchodem podívat a rozloučit se. Přicestovala za mnou
stovky kilometrů, na místo, kde nikdy nebyla, přesto věděla, kde mne
hledat. Vůbec se smrti nebála, přesto, že z ní měla celý život obavy.
Dalším poukázáním, že byla výjimečná, je i období, kdy odešla. Každá
duše, která odejde v období prosince, je výjimečná. V prosinci je
nebe otevřené pouze pro vyvolené a výjimečné duše.
Často bylo pro moji milovanou blízkou osobu složité pochopit a
přijmout, co vlastně dělám za práci. Věděla, že dělám andělské
terapie. Otevřeně jsem mluvila o andělech, jak vše v duchovní oblasti
funguje a co se děje po smrti, že duše žije dál. Měla jsem tyto
informace od svého dědy, který mi po své smrti před osmi lety tyto
duchovní schopnosti pomohl otevřít a ukázal mi cestu, kudy a jak je
uchopit. Dodnes je můj duchovní rádce a pravidelně o sobě dává
z onoho světa vědět.
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Po odchodu mi má milovaná osoba vzkázala následující: Není
třeba mnoho slov, vždyť víš. Vše, co činíš, děláš a předáváš, je
pravda. Jsi požehnaná, všichni Ti tady fandí. Není důvod se trápit
a plakat. Je mi hezky, cítím se dobře, mám svůj klid. Duše žije dál
i po smrti.
MÁM TEDY POTVRZENO NA 100 % A MŮŽU VÁM
ZPROSTŘEDKOVAT ÚŽASNÉ POSELSTVÍ, SMRTÍ SKUTEČNĚ
ŽIVOT NEKONČÍ.
Mám od andělů povolení s Vámi sdílet tento můj osobní příběh. Není
to z důvodu a potřeby zajímavosti, soucitu či čehokoli jiného. Mám
povolení sdílet s Vámi potvrzenou informaci, která přišla z druhého
břehu. Duše žije dál po smrti, setkává se se svými milovanými a je
možné se s ní spojit. Požádat o poselství a zeptat se, kde je.
Duši trvá cca 27 hodin, než dojde v Univerzu na místo, kde má být,
kde je její místo. Odchází za podpory a lásky andělského světla. Peklo
a nějaké soudy nejsou. Je jen láska. Měli bychom se naučit
respektovat volbu každé duše, když odejde. Dovolme si přijmout
z roviny duše, že se naši milovaní navrací domů a volí si klid, lásku a
svůj další úděl na rovině duše v Univerzu. Když toto vše víme, přijímají
se nám tyto bolestné pozemské zprávy s klidem v duši. I když mysl si
jede svou známou písničku trýzně a bolesti. Poslední poselství bylo:
Neplačte pro mne, potřebuji klid, musím už jít. Je mi hezky.
Andělé chtějí poukázat, že pokud smutek přetrvává intenzivně, duše
nemá v nebi klid a je naším smutkem stahována do pozemské roviny.
Dovolte si objevit svou vnitřní sílu a najít cestu, jak opustit bolest a
zaměřit se na sebe samotné a osobní poslání. S každým milovaným
se vždy znovu a opět setkáme. Navíc nás nikdy nikdo neopouští,
pouze je v jiné rovině a komunikuje s námi jiným způsobem, ale stále.
Jen si dovolte naslouchat. Jako příklad můžu uvést spadlého anděla
z Andělského zvonění, který mi přistál na Štědrý večer na talíř, když
z ničeho nic spadl v momentě, kdy jsem na moji milovanou osobu
pomyslela. Zdravila mne a říkala, jsem stále tady a vše je v pořádku.
Duše je přítomna i na posledním rozloučení. Je tam a podporuje
energicky své pozůstalé tak, jak jsem to zažila osobně i já. Poselství,
opakující se stále dokola během pohřbu, bylo: ‚Jsem tady a jsem
v pořádku, má duše žije dál‘. Po proběhnuvším rozloučení najde duše
ještě větší klid, odejde úplně a definitivně na své místo, ale přehled o
nás má a je stále v kontaktu. Vidí Vaši auru a osobní energie, jak na
tom jste, jak se cítíte.
Andělé si přejí, aby se více mluvilo o smrti a o tom, že život opravdu
odchodem do nebe nekončí. Jistě si vybavíte Váš osobní strach ze
smrti, který přepadá každého z nás už v dětství. Osobně si pamatuji,
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kdy jsem se velmi trápila, že jednou umřu a přijde konec, tma a temno
a pak už nic. Dovolte si upřímně vysvětlit dětem, že duše kráčí dál,
převleče si svůj kabát a odejde do jiného světa, kde je potřebná. A že
se zase jednou stejně všichni potkáme, poznáme a budeme o sobě
vědět.
Poslední postřeh, i když naše společnost velí a určuje, že bychom měli
kondolovat a vyjadřovat UPŘÍMNOU SOUSTRAST. Dovolte si vyjádřit
podporu energicky, pohledem, pohlazením či jinou volbou slov. NEBO
NEKONDOLUJTE VŮBEC. Věřte, je to v danou chvíli nejvíc, co
můžete energicky i lidsky učinit.
Ráda bych Vás požádala, abyste se nijak nevyjadřovali k tomuto
mému příběhu, prosím, nekondolujte. Dovolte si přijmout tento příběh
jako inspiraci a zkušenost, kterou šiřte dál, že smrtí život nekončí.
V mé duši je klid a velmi výjimečný pocit, že jsme mohli toto poselství
přímo z nebe obdržet. Mimochodem před pár dny na mne odněkud
vypadnul takový malý papír, když jsem se na něj podívala, bylo na
něm napsáno: JAKÉ JE TO V NEBI? Zamrazilo mne, protože teď už to
vím. Přesně a jistě. S pokorou a vděkem si dovoluji sdílet. Prosím,
nepátrejte, kdo byl tou úžasnou osobou, není to podstatné, ve jménu
lásky a osobního klidu. Použila jsem spojení milovaná osoba, toto je
neutrální označení, které může vyjadřovat, že mohlo jít jak o ženu, tak
o muže.
REKAPITULACE DUCHOVNÍCH FAKTŮ
Každá duše si volí sama svůj odchod a je vždy potřeba, aby vydala
souhlas a povolení s ochodem.
Smrtí život nekončí. Duše žije dál.
Putuje domů, na své místo v Univerzu kolem 27 hodin.
Po smrti se může stát duše Vaší milované osoby Vaším DUCHOVNÍM
RÁDCEM.
Duše předků, které jsou již několik generací po smrti, můžou přijmout
úlohu Vašeho DUCHOVNÍHO PRŮVODCE.
Nikdy se nemůže duše po smrti stát Vaším Andělem strážným.
I po smrti zůstává duši osobní charakter, který je velmi rozpoznatelný a
typický, jako tomu bylo v pozemské rovině.
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Doporučená kniha:
Doporučená cena: 328,- Kč
Nakladatelství Fontána

Doreen Virtue se svou snachou Melissou v nové knize vysvětlují,
odkud pocházejí sny, jak je vnímat a jakou roli v nich hrají andělé.
Skutečné příběhy a jejich vyklad Vás naučí rozlišovat různé typy snů a
také vnímat ukrytá snová poselství tohoto magického světa.
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TERAPIE MĚSÍCE
Andělský novoroční restart
Cena 1.000,- Kč
Počet stran textu určují andělé
Máte pocit, že se Vám opakují stále stejné vzorce chování, osobní
zkoušky? Potkáváte stále stejný typ lidí či osobních zkoušek? Říkáte si
PROČ PRÁVĚ JÁ A ZASE, ZNOVU?
Dovolte si za pomoci andělů očistit své nitro, duši, mysl i své srdce od
strachů, obav, stále stejných osobních zkoušek. Postavte se sami
sobě čelem, andělé Vás podpoří a pomůžou Vám projít osobní
očistou, abyste sami sebe osvobodili od nepotřebných dlouholetých
emocí a trápení. Vyberte si jedno téma, na kterém byste chtěli
zapracovat. Napište mi, co Vás trápí a v jaké oblasti Vašeho života.
Popište své emoce, strachy, obavy a také přání, čeho byste chtěli
dosáhnout, co byste se chtěli naučit a kam byste se chtěli zdravě
posunout. Andělé Vás očistí a restartují Váš starý způsob myšlení,
energicky Vás propojí s novou léčivou energií, která zharmonizuje
starý vzorec chování.
Dovolte si vykročit lehce a s radostí do další etapy svého života. Nebo
se můžete stále dál motat a točit ve starých kolejích, ve stejném kruhu.
Každý má právo volby a Vy již víte, že si zasloužíte jen to nejlepší ve
svém životě. Jak toto stále a trpělivě připomínají andělé.
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Téma měsíce: VÍRA V SEBE A OSOBNÍ MOTIVACE
V předvánočním období hrají hlavní roli pohádky a je jedno, v jakém
jsme věku. Pohádky k Vánocům patří. Když se na ně a jejich poselství
podíváme z roviny nadhledu, víme již, že vždy vyhraje dobro nad zlem.
Na co chtějí andělé poukázat dál, je neuvěřitelná motivace a víra
v sebe a v dobré konce. Tedy, že se vše zvládne, překoná a přijde
radost a vše dobře dopadne.
My v dnešní době, když stojíme čelem určité osobní zkoušce, místo
naděje a víry PŘEMÝŠLÍME, ANALYZUJEME, FABULUJEME a
VYTVÁŘÍME DOMNĚNKY, POSUZUJEME, MÁME STRACHY a
PRIMÁRNĚ MOC NEVĚŘÍME V DOBRÉ KONCE.
Co činí v pohádkách? Princezna si udržuje pozitivní mysl a věří, že ji
princ nebo její milý přijde zachránit a vysvobodit – NEPOCHYBUJE.
VĚŘÍ A VÍ.
Její zachránce jde pro ni na kraj světa, za jakéhokoli počasí a nebojí
se žádných překážek na cestě, protože ví, že mu bude pomoženo, činí
správnou věc a ví, že se může spolehnout vždy na pomoc. Pomoc
dalších postav, které potká na své cestě, pomoc zvířat či kouzel.
Někdo by mohl podotknout, že je to přeci pohádka, kde je jasné, jak
vše bude. Ale i my v dnešní době můžeme žít pohádkový život. Všichni
bez rozdílu. Nikoho nic nelimituje, pouze každého mysl. Stačí chtít,
věřit, činit pro to něco a udržovat si pozitivní mysl, tak jakou vždy mají
hrdinové pohádky. NIKDY NEPOCHYBUJÍ. Dovolte si přijmout malou
andělskou inspiraci a změňte úhel pohledu. Přestaňte říkat, že je to
těžké, že něco nepůjde, že se bojíte, že nevíte, přestaňte přehazovat
zodpovědnost na druhé či někoho z něčeho obviňovat. Vše je o Vás.
Dovolte si postavit se sami sobě čelem a uvědomte si a řekněte, co
vlastně chcete. Požádejte o pomoc anděly a dejte svým pozitivním
myšlením prostor k naplnění osobních přání a snů.
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SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Andělská komunikace pro začátečníky
Sobota 20. 2. 2016
12:00 – 16:00
Cena: 2.000,- Kč
Poznejte své průvodce a nejznámější anděly, které můžete požádat
kdykoli o pomoc. Během semináře se propojíte s anděly a naučíte se
s nimi komunikovat a pracovat.
Dovolte si změnit svůj život, poznejte své andělské přátele. Očistíte
svou mysl, duši i tělo a otevřete se pozitivnímu vnímání, které Vám
pomůže zhmotnit Vaše sny a přání.
Andělé jsou tady vždy pro Vás. Poznejte je a naučte se s nimi více
spolupracovat a komunikovat. Prohlubte si zkušenosti a dovednosti.
Duchovní svět Univerza je Vám otevřený.
Rezervujte si své místo již teď, kapacita skupinového semináře je
omezena. V případě zájmu mne kontaktujte.
Před konáním semináře se hradí záloha 1.000,- Kč, která Vám zajistí
Vaše místo na semináři.
Skupinový seminář probíhá na adrese: Devonská 1223/9, 152 00
Praha 5 Barrandov.

Nahrává se novinkové meditační CD
V těchto dnech pracujeme s mým Partnerem Duše na třetím
meditačním CD, které by mělo být hotové během února. Budu Vás o
něm informovat. CD bude tentokrát bez mluveného projevu. Těšit se
můžete na meditační hudbu, která pohladí Vaši duši. Očistí Vaše nitro
a stabilizuje Vaše osobní energie. Pomůže Vám usnout a budete také
mít prostor pro vizualizace a osobní relaxaci.
Při skládání hudby do každého tracku vkládám očistnou andělskou
energii. Poznáte, že hudba léčí a harmonizuje i bez mluvení.
Budu Vás o novinkovém CD podrobněji informovat v dalším
newsletteru, na který se můžete těšit na začátku února. 
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ANDĚLSKÁ NADĚJE OSLAVUJE V LEDNU 5 LET 
Často se mne ptáte, jak dlouho se věnuji Andělské terapii. Celý život
hledám svou duchovní cestu a pracuji na sobě. Před osmi lety začala
má profesní cesta, kterou mi po svém odchodu do nebe pomohl otevřít
můj děda. V roli průvodce a terapeuta jsem již pět let, kdy vznikla
Andělská naděje. Přesně 21. 1.
Velmi mne těší Váš zájem, ohlasy a také Vaše radost při objevení Vaší
cesty, svých osobních průvodců a splnění osobních přání.
Jak vždy říkají andělé, nikdy není pozdě začít měnit svůj život.
Skutečně není nic, co by Vás limitovalo. Není to ani věk, finance či
cokoli jiného. Jsou vždy dvě cesty: Buď si můžete celý život neustále
stěžovat, plakat a litovat se či říkat, proč něco nejde, nebo se postavíte
čelem všemu, co Vás v životě čeká, za podpory Vašich andělů učiníte
změny, rozhodnutí a poznáte sami sebe, své možnosti i svou životní
cestu, na které se plní přání. Každý má právo volby a je potřeba pro
sebe něco učinit. Začít se usmívat, myslet pozitivně, uvolňovat strachy,
bloky, křivdy a napětí. V první řadě také věřit v sebe a nejdůležitější
věc: MÍT SE RÁD.
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Přátelé, je Vás čím dál více a více. Velmi si vážím Vašeho zájmu,
přízně a důvěry. Z důvodu stále většího počtu zájemců o terapii jsem
se rozhodla učinit následující organizační změny. Dříve jsem
oddělovala práci na dálku a terapie osobního setkání. Snažila jsem se
každému vyhovět co nejdříve, i na úkor mého volného času.
Docházelo tak k prodlužování termínů práce na dálku. Teď to již není
možné. Se stále rostoucím zájmem o terapie jak osobní, tak dálkové,
se prodlužuje čekací doba. Každému z Vás sdělím, kdy přesně pro
Vás budu mít práci na dálku vypracovanou či kdy pro Vás bude volný
termín na osobní andělskou terapii. Vy budete vědět, kdy najdete
andělskou práci v e-mailu, a já budu mít prostor pro hloubkové
zpracování. Kdo se dříve objedná, ten bude mít své místo jisté.
Z praxe znám, že když se chcete objednat, máte často požadavek,
zda by to nešlo hned či co nejdříve. Dříve jsem se Vám snažila
vyhovět, bohužel, teď při tomto množství objednávek to již není
možné. Pokud cítíte, že byste chtěli s anděly cokoli konzultovat,
objednejte se s předstihem, nenechávejte dané emoce rozjet na
maximum, protože objednání nebude hned možné. Děkuji za Vaše
pochopení.
Ráda bych s Vámi sdílela obrázky, které mne zaujaly na internetu.
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Někdy nám chybí trpělivost a máme pocit, že se nic neděje, že na nás
andělé či naši osobní průvodci zapomněli. Necháváme se egem a
netrpělivostí strhávat k negacím. Udržujte si pozitivní mysl a pečujte o
sebe i své nitro. Někteří lidé pečují o své fyzické tělo a zapomínají na
svou duši.
NOVOROČNÍ POSELSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA
Rozhýbejte svou ospalou duši.
Zaměřujte se, přátelé, vždy sami na sebe. Řešte si své emoce, plňte si
svá přání a nepřehazujte zodpovědnost na druhé. Neobviňujte ze
svého života druhé. Nečekejte neustále na něco, dovolte si žít svůj
život. Každá situace má vždy své řešení. Naděje je vždy, dovolte si
vidět své možnosti a dopřejte své duši klid a radost, po které touží
v pozemské rovině.
Neposuzujte a nehodnoťte druhé. Nepřísluší to nikomu z nás. Dovolte
si druhým nastavovat hranice, ale neposuzujte je. Udržujte si pozitivní
mysl a naučte se používat pozitivní slova v rámci své mluvy. Uvidíte,
jak rychle a jednoduše se promění Váš život.
Hodně zdraví, přátelé, v novém roce. Klid na duši a stálý úsměv na
tváři. 
11

