ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 12/2016

Andělé jsou všude kolem nás. 
Poslední měsíc v roce je tady, přátelé, andělé jsou s Vámi.
Zdraví Vás, hýčkají a objímají. Podporují Vás teď a tady.
Hezký prosincový čas přeje Eva a Andělská naděje. 
Nenechejte na sebe dolehnout stres, shon a emoce. Dovolte si být
klidní, radostní a v harmonii. Tento měsíc je ve znamení zlaté barvy a
zelené. Prosinec je měsícem hojnosti, léčení a tradice. Nenechejte se
stresovat věcmi, které jste chtěli ještě do konce roku udělat. Důležitý je
klid a pohoda, nikoli stres, napětí a únava. Přeji mnoho láskyplných
dnů, harmonie a jistoty. Andělé pro Vás mají inspirativní čtení a mnoho
andělského pohlazení.
www.andelskanadeje.cz

Prosinec je měsícem osvobození. Andělé jsou s Vámi, aby Vám
pomohli propustit z mysli vše, co již dál nepotřebujete. Pomáhají Vám
utříbit si myšlenky a stanovit osobní priority. Dovolte si jasně a naplno
říci, co chcete, co si přejete? Zvolte si směr své cesty ve svých
myšlenkách za podpory andělů a hlasu srdce. Nevzdávejte se. Teď a
tady je nejlepší čas na důvěru. Další dny přejí dle andělů hojnosti,
lásce a novým možnostem.
Andělé chtějí znovu připomenout, že jsou zde pro Vás. Podporují Vás
a snaží se pomoci. Mnohdy skrze bolest, negace, strachy a úzkosti
nevnímáte jejich přítomnost. Andělský svět pomáhá, podporuje,
zprostředkovává vedení a mnoho možností. Na Vás je, co si vyberete,
začleníte a přijmete do svého života. Vždy je potřeba akce a reakce.
Někteří si myslí, že stačí požádat anděly či se modlit a andělé vše
vyřeší. Ani na anděly nelze přehodit zodpovědnost. Nemůžete se
vyhnout zkouškám, které jsou Vaše. Nedají se přesměrovat či
nevnímat. Důležité je vždy přijmout vše, co se děje. Vnímat pravdu, ať
je jakákoli. Uvědomění pravdy Vás posune o krok dál. Možnost volby
je jen na Vás. Vždy je mnoho možností, které se dají učinit. Věřte si,
postavte se čelem svému životu a dovolte si přijmout výzvu. Cesta
k cíli může být trnitá či velmi inspirativní, záleží na úhlu pohledu a Vaší
volbě, co si dovolíte vnímat. Kam a jak budou směřovat Vaše činy.

Léčivé afirmace k obrázku
S lehkostí a láskou vnímám své anděly. Jejich podporu, poselství
a inspirativní řešení. Sebejistota mne obklopuje. Vidím nové
možnosti. Těším se na přicházející výsledky. Řídím si svůj život i
své myšlenky. Cítím radost každý den. Usmívám se a v mé duši je
klid. Ať se děje cokoli, již teď jsem vítěz. Věřím a děkuji.
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Andělský kalendář 2017
Cena: 150,- Kč + poštovné a balné

Velmi mne těší, přátelé, Vaše pochvaly, nadšení a pozitivní recenze na
kalendář Andělské naděje 2017. Vašeho ocenění si vážím a děkuji za
něj.
Z dotisku zbývá posledních 40 kalendářů. Více jich opravdu letos již
nebude. Pokud máte o kalendář zájem, kontaktujte mne co nejdříve.
Další tipy na vánoční dárky pro radost
Oblíbený Divoký pomeranč
5ML 125,- Kč
Olej radost a hravosti
Uvolňuje strachy a napětí. Doplňuje energii, podporuje tvořivost,
dobrou náladu, detoxikuje. Přináší hravost a radost do života. Oceňuje
a propojuje s hojností.
Olej si můžete kápnout do vody a pít. Stačí pár kapek. Divoký
pomeranč můžete dýchat či aplikovat na kůži. Doporučuji vmasírovat
do chodidel na noc. Olej krásně uleví od nervozity, přepětí a strachu.
Jedná se o osobního léčitele, který během Vašeho spánku učiní
láskyplnou očistu.
Podporuje kreativitu, dobrou náladu, doplňuje fyzickou energii,
propojuje s vnitřním dítětem. Přináší do našeho života spontaneitu,
radost a hravost.
3

Andělská CD
Andělská naděje pro každý den 149,- Kč
Andělská meditace s průvodci pro každý den 200,- Kč

Stačí si pustit a poslouchat. Poznáte své anděly, propojíte se
s láskyplnou energií Univerza. Zharmonizujete své čakry, mysl i duši.
Nechejte se hýčkat anděly, jejich něžností a lehkostí. CD je vhodné
pro Vaše nejbližší i malé děti.
Andělské vánoční mini poselství
Cena: 300,- Kč
Pro velký zájem si můžete ještě během prosince objednat poselství od
andělů pro sebe či Vaše nejbližší.
Napište mi vždy jméno, pro koho je poselství určené. Domluvíme se
na dalších podrobnostech.
Vypracované poselství odešlu e-mailem v souboru PDF. Poselství
bude mít speciální vánoční design. Pro více podrobností mne
kontaktujte.
Objednávky přijímám do 10.12.
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Cítím příval energie, podpory a očisty. Děkuji, andělé, že jste se
mnou a vedete mne, podporujete mne a hýčkáte.
Doporučená kniha
OMALOVÁNKY
Doreen Virtue

Poznejte víly a jejich kouzelný svět prostřednictvím andělských
omalovánek. Jsou plné hravosti a krásy s energií života. Při tvořivém
vybarvování se Vám otevře kouzelný svět fantazie a přírody. Víly
k Vám budou vysílat inspirativní poselství. Hrajte si a tvořte. 
Nakladatelství Omega
Doporučená cena: 199,- Kč
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SKUPINOVÝ SEMINÁŘ
Krystalové hýčkání s anděly
sobota 18. 2. 2017
12:00 – 16:00
Cena: 2100,- Kč

Načerpejte energii, poznejte energickou harmonizaci s krystaly. Během
semináře se seznámíte s krystaly, které Vám vyberou přímo na míru
andělé. Sada krystalů na jednotlivé čakry je v ceně semináře.
Naučíte se s krystaly efektivně pracovat a začleňovat je hravě každý
den do svého života. Poznáte energicky silné pomocníky a nové
přátele. Krystaly Vás propojí přímo s anděly. Naučíte se, jak dělat
krystaloterapii či krystalové lůžko. Pro sebe, nejbližší okolí i na dálku.
Během semináře budete meditovat s krystalovými esencemi, které
prohloubí Vaše propojení s léčivou krystalovou energií i s anděly.
Seminář plný zábavy, očisty, relaxace a tvořivé energie.
Rezervujte si své místo. Kapacita je omezena. Maximální počet: 4
účastníci.
Seminář se uskuteční na adrese Devonská 1223/9, 152 00 Praha 5.
Rezervační poplatek činí 1.000,- Kč. Doplatek 1.100,- Kč uhradíte
v den konání semináře.
Za účast na semináři obdržíte andělský certifikát.
Nechejte si hýčkat své nitro i osobní energii. Podpoříte sebejistotu,
radost a harmonii. Seminář, který hravě a zábavně posílí mysl, duši i
tělo.
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Předvánoční konzultace s anděly
Cena: 500,- Kč
Trápí Vás obavy, nejistota a nevíte, jak se rozhodnout? Co je správné?
Co sděluje hlas ega a co naopak intuice? Potřebujete si udělat jasněji
ve svých myšlenkách, pocitech a následných činech? Proberte vše
s anděly v rámci speciální předvánoční terapie. Získáte nadhled,
možnosti řešení a uvědomění si pravdy. Budete následně klidně a
sebejistě postupovat dál ve svém životě. S andělskou oporou,
s radostí a lehkostí.
Pro více podrobností mne kontaktujte.

Energie léta, moře a sluníčka je se mnou i v zimě. Dobíjím své
nitro, cítím klid a úlevu. Andělé, děkuji, že mne podporujete,
vedete a hýčkáte. Dívám se, cítím, zářím.
Andělská naděje je Vám k dispozici až do 22. 12. Pokud budete
chtít cokoli ještě probrat s anděly, kontaktujte mne, ať si
domluvíte termín. Prosinec je z 80 % již termínově obsazený.
Ráda se s Vámi domluvím a pokusím se pro Vaši konzultaci najít
ještě prostor. Ozvěte se, domluvíme se. 
Využít služeb Andělské naděje můžete také po Vánocích
(od 27. 12. do 29. 12.). V případě zájmu mi napište e-mail. Jedná
se o nejrychlejší cestu v rámci komunikace. Děkuji.
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Hezký předvánoční čas, přátelé. Klidné sváteční dny a pohodový
konec roku. Velmi si vážím, že byla po celý rok Andělská naděje
s Vámi. Andělé přinesli mnoho podpory, pomoci, poselství, naděje a
ukázali cestu změn. Přišla bolest, ale i mnoho splněných přání.
Andělé Vás velice chválí a mají radost z Vaší práce. Ušli jste společně
s nimi kus cesty kupředu. Dovolte si pokračovat dál, věřte a udržujte si
své myšlenky pozitivní. Nezapomínejte na úsměv a radost ve svém
životě. Kdykoli požádáte své anděly, budou s Vámi a pomůžou.
Energicky, fyzicky i intuitivně.
Hodně klidu, radosti a jen to nejlepší. S anděly vždy. Hezký prosinec,
přátelé. 
V novém roce se opět přihlásíme s anděly a s novinkami z láskyplného
Univerza.
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