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Milí andělští přátelé,
zdravíme Vás s anděly v plné letní parádě. Srpnové dny jsou tady.
Pokračuje léto. Rozmanitost počasí vyvažuje barevnost a vůně
přírody. Energie se kumulují, andělské čtení Vás chce inspirovat.
Propojte se ještě více se svými anděly. Dovolte si naslouchat ve svém
životě. Zastavte se a všímejte si krás kolem sebe. Uvolněte se
a pozorujte. Srpen je dle andělů měsícem znamení. Bude jich
přicházet mnoho. Bohužel, zatím neexistuje žádná mobilní aplikace,
která by Vás informovala, kdy znamení pro Vás přijde. Kdy a kde máte
hledat radost v životě. Kdy máte pokročit dál a kdy naopak zastavit.
Místo chytání pokémonů si dovolte chytit své možnosti a přání ve
svém životě. Vše máte ve svých rukách. Andělé připomínají, že vše
startuje a začíná u Vašich myšlenek. Ať jsou celý srpen laskavé,
pozitivní a inspirující. 
Eva Andělská Naděje

www.andelskanadeje.cz

PÉČE O OSOBNÍ ENERGIE
Během posledních týdnů docházelo ke kumulování energií. Jsou
hutné, agresivní, až útočné. Je mezi námi více zbloudilých duší, entit
či různých pokřivených kreatur temnoty. Andělé chtějí, abyste se více
ochraňovali a pečovali o své osobní energie. Velmi účinná je voda.
Jakýkoli kontakt s ní blahodárně očišťuje. I obyčejné opláchnutí rukou
přináší velký očistný energický výsledek.
Při ochraně andělé doporučují používat oranžovo-žlutou barvu při
Vaší každodenní vizualizaci.
Z krystalů se můžete v rámci ochrany nejúčinněji propojit
s Jantarem.

Andělé chtějí, abyste na svou energickou ochranu pamatovali každý
den. Nežádoucí energie můžete potkat kdekoli. V obchodě,
v restauraci, v autobuse. Sama jsem teď během nakupování zažila, jak
se do mne fyzicky zakouslo hned několik energií. Děje se to běžně, ale
vždy se daná energie nežádoucích parazitů projevovala spíše skrze
bolest zad, bolesti hlavy či únavu. Nikdy nebyla energie ještě tak silná.
Cítila jsem fyzicky na svém těle, jak se mi energie zakously bolestivě
do zad. Místo jsem měla zarudlé. Požádala jsem anděly o okamžitou
první pomoc. Do dvou minut se napadené místo zklidnilo.
Andělé nechtějí, abyste se báli těchto energií. Připomínají, že je velmi
důležitá péče o své osobní energie, nastavování hranic i osobní
energická ochrana.
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TERAPIE MĚSÍCE SRPNA
Andělská energická očista
Od duší, entit, únavy a špatné nálady
Cena: 1.000,- Kč
Chybí Vám energie, elán či radost? Jste unavení, bez nálady?
Nemůžete spát? Cítíte osobní přepětí? Přímo pro Vás je tato očista
určena.
Andělé Vám očistí nežádoucí emoce. Rozproudí energie, zharmonizují
čakry. Pocítíte nadšení, vitalitu, podporu a elán. Uvolní se energicky
ztuhlost a bolest zad. Budete vnímat klid a lehkost svého bytí.
Napište mi v rámci zájmu o tuto terapii, jaká část těla Vás nejvíce bolí?
Jak se cítíte? Co Vám nejvíce bere energii? Z čeho jste nejvíce
unavení? O ostatní se postaráme s anděly. Napojím se za pomoci
andělů na Vaše fyzické tělo a osobní energie. Prostřednictvím
andělské energie budete očištěni a dobiti vitalitou a chutí do života.
Vaše nerovnováhy a bolesti budu vnímat na svém fyzickém těle, abych
Vám mohla následně popsat, co bylo při andělském čištění nejvíce
oslabeno.
Dovolte si opět svobodně dýchat. Cítit se energicky celistvě a plni
elánu.
Poznámka: Tato terapie nenahrazuje lékařskou pomoc. Je určena
především pro psychickou a emoční rovnováhu, která uvolňuje od
bolesti.
SYNDROM VELMI CITLIVÉHO DÍTĚTE
Lékaři, psychologové a vědci začínají čím dál více hovořit o velké
přecitlivělosti u dětí. Nejen ve světě, ale i u nás v České republice.
Sami u sebe mnohdy cítíte, že jste více přecitlivělí. Vnímáte energie
z okolí, dotýkají se Vás situace a činy, které se dějí. Často pláčete a
nevíte, jak uchopit sami sebe, své pocity. Nikdy Vám nikdo neřekl, proč
se vše děje, jak se sebou pracovat a jak přijmout svůj velký dar.
Odborníci již po mnoho let hledají odpovědi. Učinili spoustu
pozorování a výzkumů. Začíná se otevřeně hovořit o Syndromu velice
citlivého dítěte.
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JEDNÁ SE O DAR
I výsledky odborníků poukazují na fakt, že citlivost je propojena
s jasnozřivostí, duchovními schopnostmi a velkým nadáním.
Andělé Vás učí, abyste si naslouchali, otevřeně jste komunikovali a
dovolili jste si cítit své pocity, emoce i myšlenky. Důležité je přijetí
faktu, že citlivost je velkým darem. Každý se s ním potřebuje naučit
pracovat. Andělé vědí, že je to někdy těžké, když se Vás dotýkají
situace či emoce, které druzí nepovažují za důležité. Každý má jiný
způsob vnímání, přijetí a každý je individuální jedinec.
S přecitlivělostí souvisí opět ochrana energií. Také dívání se na život
z roviny nadhledu, klidu, pohody a s uvolněním. Každý citlivý člověk
potřebuje mluvit o svých pocitech, potřebuje být přijímán, potřebuje mít
prostor, důvěru a lásku.
Mnohdy se citlivost v rodině řeší tím, že se přechází. Často slyším od
svých klientů, že nejsou pochopeni. V rodinách reagují jednotliví
členové slovy: „No jo, ta naše holka je už od malička velice citlivá.“
Případně se ještě říká: „Ty jsi ale citlivka.“ Tím je celá situace
vyřešena. Každý následně hledá sám sebe. Mnohdy i tím, že je na
svou citlivost naštvaný, nechce ji přijmout a odmítá ji.
Citlivost je úžasný dar, kterým jste byli obdarování. Důležité je naučit
se s ní pracovat, zacházet, hýčkat ji a využívat ji tím nejlepším
způsobem pro Vás, abyste mohli růst a naplňovat své poslání.
Dovolte si naslouchat sami sobě, svým dětem i své citlivosti. Nebojujte
a přijměte tento výjimečný dar.
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ANDĚLSKÉ POZORUMĚNÍ
Cena: 650,- Kč
Rádi byste s anděly probrali svou citlivost, své emoce? Jak vše
uchopit, přijmout? Jak co nejlépe pracovat s Vaší citlivostí, aby
nedrásala Vaše nitro?
Jak naslouchat a porozumět Vašim dětem? Jak je vést k duchovnímu
světu, jak s nimi komunikovat a podporovat jejich dar?
Zeptejte se přímo andělů. Zprostředkuji Vám odpovědi, vysvětlení,
pochopení a rady, jak uchopit Vaši citlivost či citlivost Vašich dětí.
Dovolte si vystoupit ze smutku. Dovolte si znovu otevřít svůj velký dar,
který prozáří Váš život. Přijměte za pomoci andělů sami sebe.
Zlepšete osobní komunikaci. Podpořte své děti v jejich sebejisté
komunikaci a vyjádření jejich osobní mimořádnosti.
V případě zájmu o terapii mi napište, co Vás v rámci Vaší citlivosti
nejvíce trápí? S kým si při komunikaci nerozumíte? Co se Vás nejvíce
dotýká ve Vašem životě?
Máte pocit, že je Vaše dítě „jiné“, mimořádné a citlivé? Rádi byste jej
vedli tím správným směrem? Napište mi, jak se jeho citlivost
projevuje? Čeho se bojíte? S čím chcete, aby Vám andělé pomohli při
výchově Vašeho dítěte? Nechejte se inspirovat. Dovolte si s klidem
uchopit mimořádnost Vaši i Vašich dětí.

Měsíc srpen je dle andělů silným měsícem pro příchod nových
dušiček v roce 2016. Srpen by se v letošním roce mohl jmenovat
velmi příznačně: MĚSÍC POČETÍ. 
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Doporučená kniha
Správné otázky
Debbie Ford

Jak se správně rozhodnout? Jak si pro sebe v životě zvolit jen to
nejlepší? Jak poznáme správnou volbu? Dovolte si s knihou projít
deset důležitých otázek, které přinesou odpovědi a ukážou Vám cestu
k harmonii a spokojenosti ve Vašem životě.
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MINIPOSELSTVÍ Z NEBE
Cena: 600,- Kč
Velice často si teď přejete mluvit se svými milovanými, kteří již odešli.
Zajímá Vás, jak se mají, kam se posunuli, co dělají, jak se jim v nebi
daří?
Chcete se také za pomoci andělů spojit s těmi, kteří již nejsou
pozemsky s Vámi úplně poprvé? Chcete předat pozdrav, vzkazy a
zeptat se, jak se daří Vašim milovaným?
Využijte tuto speciální srpnovou nabídku a propojte se s druhou
stranou, s domovem Vašich nejbližších v nebi.
Napište mi vždy jméno, věk, datum odchodu a Váš vzkaz. Spojíme se
s anděly s Vašimi milovanými. Předám jako průvodce Vaše vzkazy a
zeptám se na poselství pro Vás.
I po odchodu jsme s těmi, které máme rádi, stále propojeni. Pouze
v jiné energické rovině. Zůstala navždy láska a stálé propojení.
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Naslouchám a pozoruji se svými anděly
Andělé si přejí, abyste se na chvilku zastavili a dovolili jste si
vydechnout. Podívejte se kolem se sebe, rozhlédněte se. Dovolte si
popsat krásu, kterou vidíte a vnímáte u sebe, v okolí? Vystupte
z rozjetého vlaku povinností, který má nápis: MUSÍM.
Udělejte si každý den chvilku a pozorujte krásy kolem sebe. Dovolte si
je vidět. Hledejte krásy kolem Vás, ve Vašem životě. Nenechte
každodenní povinnosti tlačit na Vaši osobní pohodu a prostor v životě.
Zapomínáte na sebe, na radosti, odpočinek a uvědomování krás.
Stáváte se energicky vyprahlými. Neklid a nepohodu přenášíte do
svého osobního života i do komunikace s okolím. Tlačíte a chcete, aby
se vše dělalo tak, jak chcete Vy. Tímto chtěním utlačujete druhé.
Dovolte si více naslouchat, pozorovat a nechejte se vést. Pokud Vás
někdo požádá, abyste danou záležitosti udělali dle osobní prosby
druhého. Přijměte tuto nabídku a učiňte to tak. Neříkejte prosím: Já to
chci takhle, já to dělám takto a bude to takto. Následně se můžete
divit, že je vše jinak. Pokud si dovolíte věci pozorovat, budete
naslouchat, přiblížíte se tak nejrychleji k nejlepšímu možnému
vyřešení. Nepouštějte do komunikace energii tlaku, sílu chtění.
Dovolte si lehkost, přijde inspirace a velké osobní obohacení. 
ANDĚLSKÉ OSVOBOZENÍ
Cena: 700,- Kč
Nechte se při této speciální srpnové terapii hýčkat svými anděly.
Dovolte si andělskou péči a osvobození od přepětí i přehlcení.
Uzdravte svůj strach ze zklamání. Propusťte nedůležité myšlenky,
emoce a strachy, které Vám diktuje a vytváří samotné ego. Dovolte si
propustit vše omezující, tíživé a neharmonické.
Andělé Vás očistí, pomůžou Vám pochopit opakující se generační
vzorec, který bude jednou provždy zastaven.
V případě zájmu o terapii mi napište, kdy a při jaké příležitosti se
nejvíce bojíte, že selžete či zklamete?
Hýčkat Vás bude hloubkově energie pochopení, porozumění a lásky.
Temnota se promění ve světlo s klidem i harmonií.
Teď a tady je ideální čas pro vysvobození. Andělská péče a podpora je
na cestě k Vám.
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ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ANDĚLSKÉ NADĚJE NA FACEBOOKU
Andělské živé vysílání mělo na Facebooku velký úspěch. Děkuji moc
andělům a také Vám za mimořádnou spolupráci a propojení. Živé
vysílání chtějí andělé opět v budoucnu zopakovat. Budu Vás včas
informovat, kdy se živě opět propojíme. 

Na závěr se s Vámi chtějí andělé rozloučit s poslední speciální
srpnovou nabídkou.
MINIVÝKLAD KARET NA DÁLKU
Cena: 500,- Kč
Chcete podpořit, zharmonizovat, ulevit od trápení? Svěřit se a získat
sebejistotu, jak se dál posunout ve Vašem životě?
Zeptejte se andělů. Můžete mít jednu otázku, kterou Vám andělé
hloubkově rozeberou, vysvětlí a vše pomůžou uchopit nejlépe pro Vás.
Můžete si nechat vypracovat také výklad pro radost, co je teď pro Vás
nejdůležitější. Jak můžete na sobě energicky i duchovně pracovat?
Můžete požádat své anděly o aktuální poselství, co je teď pro Vás
nejdůležitější v rámci dosažení výsledků? Propojit se můžete
s láskyplnou andělskou energií v rámci osobního poselství přímo pro
Vás. 
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Hezký srpen, přátelé. Mnoho pohody, energie a víry.
Nezapomínejte, je potřeba jít stále dál a být tady a teď.
Loučím se s energií Univerza. Vidíte anděla? 

Nechejte se hýčkat andělskou energií. Stačí se dívat. 
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