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Vše pro Vaši duši!
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Hezký nový měsíc, andělští přátelé,
únor je ve znamení očisty, andělé se chtějí zaměřit na očistu ledvin.
Emočně jsou ledviny propojeny s tématem vztahů. Vztahy s rodiči,
sourozenci, s láskami či dětmi a zvířaty.
V únorovém čtení najdete mnoho inspirací, jak uvolnit a pročistit své
nitro. Andělé chtějí, abyste věděli, že se teď velmi kumulují energie.
Čím více na sobě pracujete, uvědomujete si souvislosti a příčiny Vaší
osobní nerovnováhy, tím více záříte a jste energicky vidět. Zrcadlíte
nespokojeným lidem, že by také měli začít s osobním uvědoměním a
očistou. Častou nejsou připraveni anebo jsou pohlceni příliš mnoho
strachy. Nemusejí na Vás být vždy příjemní, nenechejte se rozhodit
nestabilitou jejich energie, naopak oceňte se, že jste našli odvahu ke
změnám a teď již na sobě pociťuje výsledky Vaší práce. Nikdy nejste
na ni sami, vždy máte při sobě své andělské pomocníky. Přeji co
nejradostnější a emočně stabilní únor, plný pohody a klidu.
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

Andělé si přejí, abych Vám předala ještě i v únorových novinkách pár
poselství na témata strachy. Cílem je, abychom ještě více pochopili
podstatu strachů a uvědomili jsme si, když nás strach přepadne, s kým
máte tu čest. Andělé si také přejí, abychom porovnali hledisko
odborné, psychologické, s andělskými radami.
CO JE STRACH A KDE SE BERE?
Odborná definice pojmu: Strach je emoce, která vzniká jako reakce
na hrozící nebezpečí.
Definice strachu dle odborných knih a slovníků
Strach je děsivé rozpoznání něčeho, co může způsobit zranění.
Možnost, že se stane něco obávaného nebo nechtěného. Strach
znamená pohromu nebo možné nebezpečí.
I psychologické knihy uvádějí, že by se mělo jednat pouze o
povšimnutí, uvědomění a uvolnění napětí. Jedná se o emoce, které
jsou právě teď přítomny, ale neznamená to, že mají v budoucnosti
nastat. Jedná se pouze o určitou konstelaci okolností, které můžou
nastat, ale také nemusí. Tedy i odborné definice psychologie potvrzují
andělské poselství: Záleží jen na Vás, jak vše ve skutečnosti
bude. Jen Vy sami držíte svůj život ve svých rukách a jen Vy sami
máte možnost změnit to, co se Vám nelíbí.
Strach by měl tedy být brán jako upozornění, že byste měli aktuálnímu
tématu, se kterým strach přišel, věnovat větší pozornost. Přijmout tedy
tuto zkoušku, postavit se jí čelem a pochopit, proč se Vám vše děje a
zrovna tímto způsobem. Nebojujte nikdy se strachem či jakoukoli
negativní emocí. Když bojujete, energicky se oslabujete, strach
získává Vaši energii a ještě více se zhmotňuje a roste. Požádala jsem
anděly o definici strachu, zda by jej ještě více mohli popsat, abyste
věděli, s kým máte tu čest a co si pod slovem strach vlastně
představit.
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ANDĚLSKÁ DEFINICE STRACHU
Definici strachu mi pro Vás popsal skrze automatické písmo archanděl
Metatron, tady je jeho poselství přímo pro Vás.
„Jsem archanděl Metatron, rád bych Vám prosvětlil Vaši mysl a
uvolnil ji od staženosti a částečných pochyb, které se skrývají ve
Vašich nejskrytějších částech Vaší mysli. Nejčastěji strach útočí
během večera, těsně před usnutím, tedy je spojený s tmou. Většina
z Vás vnímá strach jako černou energii, která se přetváří do určité
podoby. Nejdříve se jedná o malý černý oblak, který se zvětšuje a
zvětšuje, najednou začíná mít podobu příšery, ze které jde velký
strach. Máte pocit, že Vás zadusí, či sežere zaživa, úplně jste
ochromeni strachem a nedokážete se pohnout, pasivně se oddáváte
strachu a nejste schopni se z ochromení vymanit. Bojíte se, že Vám
bude ublíženo, či že se stane něco, co Vám způsobí tak velkou bolest,
že ji absolutně nezvládnete. Když už máte pocit, že se strach nedá
vydržet a zbývá Vám jen chvilka, máte pocit, že to již dál nezvládnete,
jak Vás strach ochromuje, můžete se i zpotit. V TUTO CHVÍLI VÁM
DOPORUČUJI, ABYSTE OKAMŽITĚ ROZSVÍTILI SVĚTLO. Co
vidíte? NIC! Temná příšera strachu, která Vás chtěla pohltit, není. Tedy
máte strach z něčeho, co neexistuje. Uvědomte si, prosím, a
pamatujte na to, že strach vytváří pouze představy ve Vaší mysli, které
nejsou reálné a dají se zastavit. Požádat můžete mne s Michaelem,
abychom Vám pomohli pocítit klid a harmonii. Také i Vy sami se
můžete přičinit, abyste nebyli ovládáni. Propojujte se s co nejvíce
pozitivními energiemi. Říkejte si afirmace, pište si je, slovně se
oceňujte, pracujte s krystaly a pamatujte, že se nikdy neděje nic
náhodně. Vše Vás učí a posouvá, tedy i negativní zkoušky jsou
v životě potřeba, jinak byste dnes nebyli tam, kde jste. Také si, prosím,
přestaňte namlouvat, že už máte veškeré životní zkoušky za sebou.
Že předchozí rok byl sice náročný a tento bude jen skvělý. Nebuďte
v budoucnosti a nepodsouvejte si, jak by měla vypadat. Vždy celý život
Vás budou potkávat osobní zkoušky, které Vás obohacují a posouvají
dál na Vaší životní cestě. Nebraňte se těmto zkouškám, nebojujte
s nimi, přijměte je a ptejte se, co Vás učí a proč přicházejí. Zaměřte se
co nejvíce na současnost, z roviny tady a teď si přejte svá přání, rádi
Vám pomůžeme při jejich vyplnění. Vše přichází ve správném
načasování, jak již víte. Doporučujeme Vám zaměřit svou mysl na
radostné momenty, všímejte si radosti kolem sebe a naplňujte se
štěstím, celé své nitro. To Vám přinese klid, harmonii a pocit uvolnění.
Jsem s Vámi, s láskou Metatron.“
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NOVINKOVÁ TERAPIE MĚSÍCE
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ PRO VÁS ČI JAKO DÁREK
Získejte poselství od svých andělů. Předám Vám aktuální vzkazy od
Vašich andělů a osobního průvodce. Dvě strany textu za 250,- Kč.
Poselství můžete věnovat také jako dárek pro své nejbližší. Potřebuji
znát vždy celé jméno člověka, komu je poselství určeno, abych se
napojila na jeho anděly. Poselství Vám bude odesláno e-mailem, po
obdržení částky na číslo mého účtu. Poselství si můžete objednat
e-mailem: eva@andelskanadeje.cz
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DOPORUČENÁ KNIHA
Andělé hojnosti

Foto: Nakladatelství Synergie

Nová kniha Doreen Virtue a jejího syna Granta Virtue Vás propojí
s hojností. Dozvíte se, že hojnost je především stav mysli. Hojnost
také přináší pocit jistoty a bezpečí. Propojte se s hojností a její
podstatou ve svých myšlenkách i hlavě. Jak na to? Odpovědi
přináší právě tato knižní novinka.
Nakladatelství Synergie, doporučená cena: 299,- Kč

LORNA BYRNE V PRAZE
22. a 23. března 2015
V neděli 22. března bude mít Lorna přednášku v Kongresovém
centru v Praze od 14:00. Cena vstupenky by se měla pohybovat
kolem cca 550,-Kč.
Vstupenky se začnou prodávat
v neděli 15. 2. 2015 od 10:00 na www.ticketstream.cz
V pondělí 23. března bude mít Lorna autogramiádu v Paláci knih
Luxor na Václavském náměstí v Praze od 16:00.
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NAPLŇTE SE OSOBNÍM ŠTĚSTÍM ZA POMOCI ANDĚLŮ
Měsíc únor bude velmi energicky nestabilní měsíc. Nikoliv ve Vašem
nitru, ale budete potkávat mnoho lidí v práci, mezi přáteli, kteří budou
ve víru mnoha energií, můžou být ztraceni sami pro sebe a z celého
energického tlaku můžou být unavení, mít nedostatek energie. Budou
chtít energii někde dobít a z někoho dočerpat. Proto je důležité, abyste
byli energicky posíleni a nebyli jste to právě Vy, koho tito lidé připraví o
energii. Základem Vaší energické stability je radost a pocit štěstí.
Každý den byste si měli najít chvilku pro sebe, kdy se budete
energicky za pomoci štěstí harmonizovat a pozitivně posilovat.
Pomáhat Vám bude archanděl Michael za pomoci archandělů Gabriela
a Metatrona.
„Žádám Vás, moji přátelé, zda byste mohli přijít teď hned a pomoci mi
s vyvážením mé energické stability. Děkuji Vám za pomoc.“ Vnímáte
pocit tepla a přítomnost tří andělů, kteří stojí za Vašimi zády, láskyplně
se dotýkají Vašich zad a podporují Vás. Cítíte pocit jistoty, radosti,
lásky a harmonie. Představujete si, jak celým Vaším tělem prostupuje
energie zlaté barvy, energie štěstí. Cítíte jí ve svých chodidlech, celých
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nohách, energie postupuje všemi místy na Vašem těle, harmonizuje
čakry a vlévá se také do Vaší mysli. Užíváte si s úsměvem pocit štěstí
a lásky za podpory archandělských přátel.

OČISTA LEDVIN V MĚSÍCI ÚNORU POMOCÍ
LÁSKYPLNÝCH AFIRMACÍ
(Poznámka: tato andělská afirmační očista nenahrazuje lékařskou pomoc.)

Představujte si, jak Vaše ledviny obklopuje zelené léčivé světlo
archanděla Rafaela. Rafael dodává orgánu 100% harmonické a
vyvážené energie. Po krátké vizualizaci si na závěr přečtěte tento text
Andělské očistné afirmace:
„Přijímám všechny ve svém životě, naslouchám jim, respektuji je a
s láskou říkám svým nejbližším vše, co cítím, tedy láskyplně nastavuji
hranice. Miluji své nejbližší, naplňuji své ledviny láskou, naplňuji své
osobní i pracovní vztahy láskou. Cítím lásku ve svém nitru.“
Jednou týdně se propojte se svým párovým orgánem, oceňte ho a
poděkujte mu za jeho činnost.
Pár slov závěrem…
Mějte se co nejpříjemněji po celý únor. Pokud chcete být propojeni
s aktuálními informacemi či novinkami, propojit se společně můžeme
také prostřednictvím Facebooku. Těším se na Vás na mém profilu
Eva Andělská Naděje. 
Novinková andělská poselství najdete také na titulní straně mých
internetových stránek www.andelskanadeje.cz
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