ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 08/2015

Hezký srpen, přátelé,
další andělský měsíc je ve znamení očisty, lehkosti mysli, ducha i těla.
Andělé s Vámi velmi rádi zapracují na Vašich prosbách, přáních
i snech. Stačí je požádat o spolupráci a zázraky se začnou dít.
Jak přirozené a snadné. Ano, je to skutečně tak. Pouze naše vlastní
mysl je naším největším nepřítelem.
Inspirace pro osobní očistu a niterné změny najdete právě v tomto
andělském newsletteru.
Hezké čtení.
PS: Tešte se na září, na měsíc velkých změn. ;-)
Eva Andělská Naděje
Andělská témata srpnového čtení
Má osobní zodpovědnost
Hloubková očista strachů
Nejoblíbenější terapie
Esence srdce
Andělská naděje v Instinktu
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Téma měsíce: ZODPOVĚDNOST
Aneb mé vlastní zrcadlení
Během terapie andělé velmi často probírají téma zodpovědnosti.
Během mé několikaleté praxe se stále ukazuje, že téma
zodpovědnosti není příliš oblíbené. Přijetí andělského poselství bývá
někdy u klientů bouřlivé. Nejčastější reakce na andělská slova
k zodpovědnosti jsou: To já ne, to není má chyba. Já za to nemůžu,
ale může za to…(partner, rodiče, děti, kolegové v práci či ostatní
lidé z okolí).
Andělé tyto reakce vynímají vždy láskyplně, trpělivě a soucitně
s každým z Vás. Jsou to typicky vlastní a přirozené reakce lidské
povaze.
Andělé přicházejí s poselstvím, že právě teď je ta nejlepší doba, jak se
posunout opět dál a pocítit ještě větší klid, uvolnění a pohodu v nitru
každého z Vás.
Andělé znovu chtějí připomenout ono známé, ale často opomíjené
uvědomění: COKOLI MI VADÍ NA DRUHÝCH, JE MOJE! Okolí mi
pouze zrcadlí mé vlastní problémy, trápení a nestrávené emoce. Co
s tím? Uvědomte si, co Vám vlastně vadí? Čím Vás Vaše okolí
rozčiluje či přímo emočně vytáčí? Emoci, kterou si uvědomíte, patří
Vám, je Vaše. Zkuste si napsat, proč Vás daná emoce rozčiluje? Od
kdy ji pociťujete ve svém životě? Co Vám nejvíce vadí?
Po osobním uvědomění doporučují andělé Vaši napsanou úvahu
roztrhat a zahodit. Tak bude aktivováno andělské léčení. O podporu,
očistu a spolupráci můžete požádat archanděla Gabriela, posla Vaší
osobní vitality. Pokud Vám nebude příčina příliš zřejmá, můžete
požádat o pomoc anděly prostřednictvím terapie měsíce srpna.
Podrobnosti si přečtete dále v newsletteru.
Je přirozené a lidské přehazovat zodpovědnost za Vaši bolest či
trápení na druhé. Je jednodušší obvinit z Vašeho žalu někoho jiného.
Ale uvědomte si, prosím, že jsou tyto emoce a bolesti pouze a jedině
Vaše. Je také jednodušší říkat, proč něco nejde, nepůjde a není
možné, než přijmout informaci a fakt, že vše jde.
Nezapomínejte, že zodpovědnost máte pouze Vy sami za sebe, svůj
život, myšlenky, slova, činy i skutky. Nepřehazujte zodpovědnost na
druhé a dovolte si s láskou a úctou k sobě samotným vidět pravdu a
následně ji co nejlépe pro Vás uchopit.
Proč nám naše trápení ukazují nejčastěji naši nejbližší? Jedná se o
velmi známý princip zrcadlení. U sebe své chyby nevidíme,
nevnímáme, neregistrujeme. Vidíme je vždy u druhých a to velmi
dobře. Proč? Protože sami s danou emocí či chováním máme
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problém, který si potřebujeme zharmonizovat a zacelit. Pokud bude
vše harmonické u Vás, nebudou Vás rozčilovat u Vašeho nejbližšího
okolí jejich emoce či trápení. Budete láskyplně soucítit, ale nijak více
Vás nebude znepokojovat, dotýkat se Vás či bolet a trápit to, co není
Vaše.
Dává Vám to smysl, milí andělští přátelé?
Dovolte si nahlédnout sami do sebe a uvolnit své nitro od
nepotřebných emočních odpadů. Propojte se s radostí, klidem a
pohodou ve Vašem nitru.
Závěrem andělé připomínají, že všude kolem nás je mír, klid a léčivé
ticho. Proč toto vše nevnímáme a nevidíme? Protože nás blokuje hluk
našich chaotických myšlenek, silné obavy a strachy. Jsme v negaci,
iluzivním prostoru vytvářeném naším vlastním egem.
Následujte hlas svého srdce, své anděly a dovolte si vidět, slyšet i
vnímat pozemské krásy, které jsou všude kolem Vás. 
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ANDĚLSKÁ TERAPIE MĚSÍCE
Hloubková očista STRACHŮ
900,- Kč
Andělská práce zahrnuje hloubkové čištění na dálku.
Popis očisty, andělská poselství a doporučení.
Počet stran nelze předem specifikovat, určují jej sami andělé.
Práce je především zaměřena na hloubkovou očistu.
Osvoboďte své nitro od sevřenosti, letitých obav a strachů. Otevřete
se pozitivnímu nadhledu a radostnému přijímání budoucnosti
i svobodnému energickému toku Vašeho života. Dovolte si pocítit klid,
harmonii, bezpečí. Přijměte andělskou ochranu i podporu.

Napište mi, čeho se nejvíce bojíte a jaké strachy pociťujete? Primárně
Vám také budou očištěny obavy z budoucnosti. Andělé se zaměří na
očistu, stabilitu a vyváženost Vaší první čakry, která se nachází
v oblasti nohou. Získáte osvobození a volnost posouvat se kupředu ve
Vašem životě, k Vašim snům a přáním. Pocítíte stabilitu, vyrovnanost a
vnitřní lehkost. Pro více podrobností mne kontaktujte e-mailem.
Andělská práce Vám bude odeslána e-mailem do 14 dnů
po obdržení částky na můj účet.
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Radost a velké poděkování
Milí přátelé,
o andělskou terapii, andělská poselství i vzkazy je čím dál větší
zájem. Velmi mne jako prostředníka a především anděly těší, jak
na sobě pracujete, jak se posouváte správným směrem ve Vašich
životech a jak naplňujete sami sebe harmonií, láskou, pohodou
i radostí.
Mou osobní prioritou v roli andělského průvodce a prostředníka
je vždy zprostředkovávat a přinášet profesionálně přesná, jasná a
srozumitelná poselství. Jsem limitována svým fyzickým tělem,
jsem také jen člověk. Můžu se naplno věnovat andělské práci
prostřednictvím svého jasnoslyšení a jasnomyšlení pouze několik
hodin denně. Následně si potřebuje odpočinout má mysl a také
mé oči a dochází k pročištění celkové mé energie od sezení u
počítače a psaní andělských zpráv a poselství.
Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby čekání u andělských
poselství a andělské práce na dálku. Posouvají se také čekací
termíny na osobní terapii. Děkuji za Vaše pochopení.
Andělská nebeská očista nitra

Červenec přinesl dva úplňky a srpen bude také ve znamení další
jedinečné vesmírné hry. V osmém měsíci v roce uvidíme kromě
Měsíce také mnohem lépe planetu Mars.
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Červená planeta Mars chystá úchvatnou podívanou. V průběhu srpna
můžete vidět na noční obloze po 22:00 hodině nebo ve tři hodiny ráno
planetu Mars.
Země a Mars budou historicky nejblíže. To vše v rámci přitažlivosti
Jupiteru. Nejlépe bude vidět Mars 27. 8. Nenechte si ujít tento další
vesmírný zážitek. 29. srpna bude následovat další úplněk ve 20:35. 
Nejoblíbenější terapií se u Vás stala masážní technika
AROMATOUCH
Jedná se o odbornou léčivou specializaci na fyzické tělo sestavenou
doktorem Hillem. Relaxační hloubková masáž za pomoci esenciálních
olejů čisté terapeutické kvality, které jsou prospěšné zdraví a přináší
mnoho terapeutických poznatků. Vyzkoušejte si poznat andělské
propojení prostřednictvím doteku přírody. Podrobnosti zde.
Recenze AromaTouch Technique
Romana (Praha)
Pociťovala jsem krásné uvolnění, úžasně jsem si relaxaci užila.
Vznášela jsem se ve víru andělských energií, který byl podtrhnutý
nádhernou očistnou vůní přírodních olejů. Těším se na další masáž.
Eva (Plzeňsko)
Vůbec jsem nevěděla co od této metody očekávat. Byla jsem mile
překvapena. Velmi mne bavilo seznamování s esencemi, kdy jsem si
každou mohla otestovat a prodýchat. Nejvíce mne zaujal olej On
Guard, pociťoval jsem příjemnou energii andělské ochrany. Vnímala
jsem, jak z těla odchází napětí a ztuhlost. Od masáže se cítím skvěle
a také snadno a lépe spím.
Daniela (Praha)
Krásně jsem se propojila s anděly. Obdržela jsem během masáže i
osobní poselství. Bylo sděleno, jaká místa mám oslabena ve svém
těle. Vnímala jsem, jak ze mne odchází veškerá tíha a bolest. Pocítila
jsem klid a uvolnění především v mé hlavě.
Pohlazení přírody esencemi doTERRA přináší revitalizaci
Vašeho zdraví
90 minut: 1.500,- Kč
Dárek: 1ml oleje dle Vašeho osobního výběru
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Esence SRDCE
LIMETKA

Limetka čistí srdeční čakru od emočních toxinů a potlačovaných
emocí. Harmonizuje depresivní myšlenky. Rozvíjí emoce lásky,
nastoluje rovnováhu a vnitřní pohodu. Rozpouští apatii a rezignaci.
Pije se ve vodě. Můžete esenci dýchat či aplikovat na tělo.
Jemný léčitel Vašeho srdce.
15ml 545,- Kč + 59,- poštovné a balné.
Pro více podrobností mne kontaktujte.
DOPORUČENÁ KNIHA
Měj se ráda
Prožijte plnohodnotný život ve zdraví, štěstí a dlouhověkosti
Louise L. Hay

Dobrodružná cesta za zdravím a štěstím. Prostřednictvím afirmací
a tipů i receptů na zdravou a vyváženou stravu. Vše desítkami let
ověřené v praxi.
Pragma, doporučená cena: 258,- Kč.
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Andělská naděje v časopise INSTINKT
O mně a andělské terapii si můžete přečíst v článku časopisu Instinkt,
který vyšel v čísle 30, na straně 30.  Podrobnosti zde.

Andělská očista na CD
Andělská meditace pro každý den je velmi oblíbená pro své očistné
zaměření na každý den v týdnu. Poznejte své průvodce a
zharmonizujte hloubkově své strachy, obavy a těžkosti. Propojte se
s láskyplnou andělskou energií očisty a láskyplné péče. Stačí jen
poslouchat. Podrobnosti zde.
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Užijte si, přátelé, krásný srpen s těmi, které máte rádi i se svými
anděly.
V září pro Vás chystá Andělská naděje mnoho novinek.
Stále také na sobě pracuji a rozvíjím za pomoci andělů své dary.
Můžete se těšit na novinkovou terapii spojenou přímo s Doreen Virtue.
Pracuji také s anděly na andělském kalendáři s afirmacemi pro rok
2016. Více podrobností již v září. 

Krásný srpen všem. 
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