ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
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Příjemný říjen, přátelé,
počasí je samé překvapení, stejně tak i naše životy. Plné zvratů,
nadějí, šancí, možností. Andělé stále připomínají, že je vždy důležité
zůstat v klidu, ať se děje cokoli. Stres k ničemu nepřispívá, naopak
Vás připravuje o Vaše energie. Je to vždy nelehké, nepodlehnout
emocím a nenechat se zpochybnit. Ale vždy v této situaci pomáhá
zklidnění skrz hluboký nádech a hluboký výdech. Také uzemnění. Tedy
zadupání na místě a připomenutí si kouzelné afirmace: Jsem tady
a teď.
Říjen přináší mnoho barev, energie a záře. Dívejte se kolem sebe,
naslouchejte a usmívejte se. Potřebujeme se neustále všichni učit
a připomínat si, co je důležité. Jaké jsou naše osobní priority a na čem
nejvíce záleží – na Vašem osobním klidu a pohodě. Vy jste na prvním
místě. Ti nejdůležitější. Nezapomínejte na to. Sami za sebe máte
zodpovědnost a sami sebe potřebujete hýčkat. Následně hýčkáte
okolí. Jste tu pro sebe, nikoli primárně pro druhé. S druhými sdílíte své
životy. Nevyplňujte si s druhými svá prázdná místa v sobě. Říjen je
také o poznávání, naslouchání a objevování. Hezké dny plné inspirace
a pohody. 
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

TERAPIE MĚSÍCE ŘÍJNA
ANDĚLSKÉ VIDEOPOSELSTVÍ
Cena: 1.500,- Kč
Video z výkladu karet určené na míru přímo Vám
Tentokrát nahlédnete přímo do andělské kuchyně a uvidíte, jak
pracuji s anděly. Nahraji Vám video s poselstvím a andělským
výkladem, který bude určený přímo Vám. Kdykoli se k práci
budete moci vracet a projít si celý průběh výkladu. 
Zeptejte se svých andělů na osobní poselství. Můžete si nechat
udělat videozáznam s výkladem pro radost a dozvědět se, co je
teď pro Vás nejdůležitější. Co Vám andělé doporučují učinit.
Poselství Vám autenticky nahraji bez přerušování. Uvidíte přímo
průběh toho, jak to vypadá, když se pro Vás s anděly spojím.
Pocítíte energii, andělské pohlazení i podporu.
Při objednání této terapie je důležité, abyste byli technicky zdatní.
Video Vám pošlu skrze internetový Youtube odkaz e-mailem.
Video s poselstvím nahraji NEVEŘEJNĚ na Youtube kanál. Video
tedy neuvidí nikdo, kdo nebude odkaz znát. Po obdržení odkazu
si zájemci tento odkaz v e-mailu „rozkliknou“ a video se samo
spustí, přehraje.
Živé andělské vysílání mělo u Vás velký ohlas. Jak mi píšete, stále se
k poselství vracíte a načerpáváte inspiraci, energii i podporu.
Andělé Vám chtějí proto zprostředkovat Vaše osobní andělské
poselství prostřednictvím video-výkladu karet přímo na míru. Uvidíte,
jak andělská práce určená přímo pro Vás vzniká. Propojíte se naplno
s anděly.
Napište mi, na co se chcete andělů zeptat. Vaše dotazy budou
zpracovány hloubkově a podrobně, nelze ale předem říci, jak bude
nahrávka dlouhá, protože nevím, co vše Vám chtějí andělé sdělit, říci
a připomenout. Vše je tedy na Vašich průvodcích. 

2

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

Kalendáře z tiskárny dorazí 11. 10., jak mne dnes tiskárna
informovala. Následně v tomto týdnu začne hromadné odesílání.
Každý kalendář osobně zabalím, vložím do něj andělskou energii tak,
aby Vás a ty, které obdarujete, energicky podporoval a těšil.
Mám velkou radost, že se Vám z náhledů kalendář líbí. Děkuji za Váš
velký zájem. Kalendáře ještě ani nedorazily z tiskárny a jsou z 90 %
vyprodané.
Zvažuji, že učiním dotisk kalendářů. Chtěla bych Vás proto požádat,
pokud máte o kalendář zájem, napište mi, ať můžu s Vámi při
zadávání finálního počtu dotisků počítat.
Kalendář budete mít rezervovaný po odeslání platby na můj účet. Vždy
Vám platební podklady zašlu s variabilním číslem e-mailem. Prosím,
neposílejte bez předchozí domluvy částku na číslo mého účtu.
Veškeré platby potřebuji evidovat pod osobním variabilním číslem.
Děkuji za pochopení.
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Informovala bych Vás vždy osobně, kdy Vám kalendář odešlu.
Nejpozději dojde k odesílání po dotisku během poloviny listopadu.
Vaše závazné objednávky na dotisk kalendářů přijímám do 20. 10.
Následně potvrdím dotisk kalendáře tiskárně. Další kusy navíc již
nebudou. Rezervujte si svůj kalendář již teď.

Z kalendáře k Vám hovoří energie podpory a pohlazení. K obrázku
vždy andělé sdělili speciální poselství a afirmaci. Každý měsíc je
něčím výjimečný. Stejně jako Vy.
Náhledy dalších měsíců
Andělské naděje.

kalendáře

najdete na Facebooku

Nechejte se hýčkat andělskou energií po celý rok. Afirmace a
poselství Vás vždy podpoří. Andělský obrázek pohladí. Získáte
pocit sounáležitosti se svými průvodci a láskyplné objetí. Stačí se
dívat, andělé k Vám budou promlouvat. 
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Doporučená kniha
Léčivé mandaly
Susanne F. Fincher

48 mandal při vybarvování podpoří Vaši duši, osobní energii i mysl.
Kreativní hravá práce plná očisty. Více není potřeba dodávat, dovolte
si zkusit. 
Doporučená cena: 274,- Kč
Nakladatelství Fontána
5

Podzimní energický speciál
Na FACEBOOKU Andělské naděje
V těchto dnech Vás vždy podpoří a energicky pohladí podzimní
obrázek s afirmací či andělským poselstvím. Energické podzimní
obrázky vybrali andělé. Chtějí Vás skrze ně pohladit na duši, podpořit
a dodat energii s jistotou.
Nenechte si ujít tento speciální andělský seriál. V hlavní roli bude
barevná příroda, zvířata a vše, co k pohodovému podzimu patří.

Andělská mini konzultace na dálku
Cena: 500,- Kč
Potřebuje si upřesnit Vaše pocity a emoce? Proberte se svými anděly,
co Vás teď nejvíce trápí. Získejte odpovědi, možnosti, podporu a
vnitřní klid.
Zeptejte se andělů jednou otázkou? Pomůžou Vám uchopit a vyřešit
vše, co Vás teď trápí nejvíce.
Tato mini konzultace Vám pomůže pokračovat dál na Vaší cestě.
Přinese poselství a důležitý vhled, který Vám pomůže jít dál.
Andělé Vás podpoří, vyslechnou a předají odpovědi.
Napište mi, co Vás trápí. Spojím se s anděly a zprostředkuji Vám
vedení, odpovědi a možnosti. 
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Andělské poselství lásky
Cena: 500,- Kč
Zeptejte se svých andělů na lásku. Kdy přijde nová láska? Jak ji
urychlit? Jak prohloubit lásku k sobě samému? Jak obohatit současný
vztah? Jak zachránit či co učinit nejlépe pro současný vztah? Jak více
cítit lásku, jiskru a vášeň? Jak očistit své city a učinit je intenzivnější?
Vše kolem lásky v mini poselství sdělí Vaši andělé.
V případě zájmu o terapii mi napište, co si teď nejvíce ve vztahové
rovině řešíte. Na co potřebuje kolem lásky znát odpověď.
OČISTA MINULOSTI
Andělé doporučují v tomto období zapracovat na očistě minulosti.
Minulost je součástí Vás. Přinesla zkušenosti a obohacení. Není nutné
si z minulosti dělat osobního nepřítele, cítit se provinile, naštvaně či
lítostivě.
Minulost je součástí našich životů a učí nás i vede. Důležité je vždy
uvědomění, jak s minulostí pracovat a jak ji uchopit.
Andělé doporučují psát si o minulosti. Vypisujte si pro sebe, co se Vám
přihodilo. Co Vás trápí. Co Vás stále nutí myšlenkově se k minulosti
vracet?
Skrze tuto osobní úvahu učiníte mnoho očistného sami pro sebe. Po
napsání je vždy důležité papír roztrhat a zahodit.
Minulost potřebuje být propuštěna. Minulost potřebuje být přijata,
strávena. S minulostí Vás následně pojí vzpomínky, které Vás velmi
obohatily a díky tomu již víte, co chcete ve svém životě.
Vždy je důležité soustředit se na přítomnost. Znát své priority a
pracovat na svých přáních a snech. Každý z Vás má možnost naplnit
vše, po čem touží. Dovolte si vidět tyto možnosti. Pracujte si na svých
snech ve svých vizualizacích. Používejte afirmativní slova a hýčkejte
sami sebe skrze pozitivní myšlenky a odpuštění.
JE ČAS JÍT DÁL
LEHCE A SVOBODNĚ
S NOVOU ENERGIÍ A LEHKOSTÍ
VAŠ ANDĚLÉ 
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Andělské léčení minulosti
Cena: 700,- Kč
Chcete zapracovat naplno se svými anděly a hloubkově vyčistit
minulost, která se Vám stále vrací do mysli? Napište mi, co Vás
z minulosti trápí? Co nemůžete přijmout, strávit či odpustit? Andělé
Vám pomůžou přenést se přes tyto bolavé emoce a jít dál.
Pro podrobnosti mne kontaktujte, osobně se domluvíme, co bude pro
Vás nejlepší a jak vše uchopit. 
Hezký podzim, přátelé. Hodně pestrých zážitků, radosti a harmonie. 
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