ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 2/2016

Hezký únor, milí andělští přátelé,
jak se máte? Já POZITIVNĚ. Je krásné, jak je vše kolem nás neustále
v pohybu. Stále se něco děje. Záleží jen na nás, jak vše vnímáme.
Pokud si udržíme víru, že se vše děje, jak má, zůstaneme vnitřně silní
a klidní. Vše dopadne jen nejlépe pro nás. Nepropadejte emoční bouři,
sebelítosti, beznaději i smutku. Každá bouře se vždy přežene a dle
zákonů přírody přijde jasná obloha a naděje.
Záleží jen na Vás, jakou cestu si pro sebe ve svém životě zvolíte. Váš
život je skutečně jen Váš. Patří Vám. Jste za něj zodpovědní. Řídíte si
ho a naplňujete. Čím? Správně radostí, vírou, pozitivními vhledy.
Pochybnosti, zahořklost, smutek a nedůvěra dlouhodobě můžou
ovlivnit Vaše zdraví, Vaše fyzické tělo.
Dovolte si naslouchat i přijmout andělskou pomoc a přátelství. Je tady
vždy pro Vás připravena, jsou tady pro Vás Vaši andělé.
Klidný únor všem. 
Eva Andělská Naděje

www.andelskanadeje.cz

Andělské odpouštění s archandělem Jeremielem
Blesková očista vhodná pro každého.
Hloubkové uvolnění nepotřebných emocí
Cena: 700,- Kč
Dovolte si zaléčit své nitro. Dovolte si uzdravit své bolavé emoce.
Začněte s osobní energickou změnou. Přijměte do svého života opět
naději, harmonii a klid. Probuďte svou vnitřní sílu, optimismus a
důvěru.
Archanděl Jeremiel Vás provede osobním očistným procesem
určeným přímo Vám na míru. Pomůže Vám s odpuštěním s konkrétní
osobou. Jeho léčebný proces se naučíte následně aplikovat do
každého odpuštění ve Vašem okolí. Aktivuje se Vaše energie soucitu a
posílí se zdravé nastavení hranic Vašemu okolí.
Dovolte si v měsíci únoru propustit vše bolavé z minulosti. Vše
nezdravé, co není Vaše. Získejte zpět svou osobní energii, vitalitu,
vnitřní uvědomění a osobní chuť naplnit svůj život.
Bleskové pročištění přinese posílení, energii a mnoho odhodlání pro
změny.
Únor je měsícem odpuštění a důvěry. Aby v březnu mohlo dojít ke
změnám, které jsou před každým z nás. Změny energické, emoční i
životní.
Napište mi, co potřebujete přijmout ve svém životě, komu
odpustit a proč?
Andělské odpuštění je pro každého, kdo chce získat opět víru v sebe,
naději pro uskutečnění všeho dlouhodobě odkládaného. Kdo chce
opět naplno a s chutí uchopit svůj život do svých rukou a začít
konečně realizovat svá přání.
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TERAPIE MĚSÍCE ÚNORA
Andělské objetí
Podpora, motivace, posílení vnitřní víry a důvěry
Energická podpora, harmonizace nitra, obnovení sebedůvěry
Cena: 850,- Kč

Zimní měsíce jsou každý rok velmi náročné. Přinášejí mnoho
energických i emočních změn. Jsou energicky náročné a berou nás
s sebou do víru změn. Mnohdy jsme překvapeni, zaskočeni a nevíme,
jak vše uchopit. Zda vše přijmout či odmítnout? Zjišťujeme postupem
času, že není cesty zpět a není možnost úniku či vystoupení ze
započatého
procesu.
Nastupuje
přirozeně
strach,
obavy,
nerozhodnost, nejistota. Energie ubývá. Andělské objetí přichází dodat
pocit jistoty, klid, bezpečí a oporu. Andělé Vás namotivují, podpoří a
provedou Vás lehce a s vnitřním klidem všemi změnami, které tyto dny
přinášejí.
Nechejte se anděly obejmout, ochránit, podpořit a energicky vyčistit a
zharmonizovat. Dovolte si vše, co se děje přijmout z nadhledu. Dovolte
si pochopit celý proces, který Vám andělé vysvětlí a objasní. „PROČ to
všechno, proč právě teď a mně.“
Získejte podporu, naději, odpovědi, klid, posílení a andělskou
společnost.
Napište mi, jaké změny se Vám teď dějí v životě. S čím si nevíte
rady. Jaké pochybnosti máte. Z jakého důvodu se bojíte změny
uchopit.
Andělé Vám předají odpovědi, zprostředkují pochopení vyšších
záměrů. Podpoří Vás, doplní Vaše energie a osobní sílu. Společně
projdete zkouškami rychleji, bezpečně a harmonicky. 
Vaši andělé se těší na spolupráci. Zažijte mimořádné objetí
andělskými křídly Vašich průvodců.
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Duchovní obrázky z internetu
Osobní energické zamyšlení
Kam patříte?

Kde je Vaše místo?
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Téma měsíce února
SMYSL ŽIVOTA
Nejčastěji kladená osobní otázka: Smysl života. Pro každého je vždy
velmi důležité znát odpověď. Mnohdy se jedná o překvapivé zjištění.
Mnohdy jde o ujištění a potvrzení intuitivních uvědomění. Mnohdy je
smysl života těžko uchopitelný.
V dobách změn, zkoušek a velkých emočních tlaků přichází na scénu
ego. Nejčastěji si vybere téma smyslu života a začne velké
pochybování, nedůvěra, lítost a ve finále přichází často ztráta všeho,
v co člověk věřil. Z dospělých radostných jedinců se stávají malé děti,
které pochybují, nevěří, pláčou a čekají, až si jich někdo všimne, aby
vše celé za ně někdo vyřešil, změnil či odžil.
Ženy si nejčastěji myslí, že smyslem života je rodina, mateřství a péče
o děti.
Muži považují za smysl života vydělávaní peněz a materiální zajištění
rodiny.
Množná si říkáte: „To je všechno?“ Upřímně, zní to velmi smutně,
prázdně a cítíte, že „něco“ chybí.
Ano. Chybí.
Ve zlomových situacích, během emoční rozpolcenosti, při změnách,
strachu posunout se dál, je přirozené a velmi jednoduché ze všeho
někoho obvinit. Naplno Vás pohltí pocity při přijetí podsunuté nepravdy
od EGA: Nemám žádný smysl ve svém životě. Nevím, co to je a jak
vše naplnit. Je přirozeně jednodušší schovat se za toto zjištění, než se
postavit osobní zkoušce čelem a něco změnit. Není jednoduché
uchopit svůj život naplno do svých rukou. Přijmout sebe sama, cítit od
sebe osobní lásku, pracovat si každý den na radosti, pozitivitě a
důvěřovat.
Smyslem života je naplnit si každý den tak, abychom se večer
odhlédli a řekli jsme si, že máme radost z naplnění celého dne.
Vyrostli jsme v generačním vzorci, že se neustále něco musí. Že
musíme mít něco lepšího než ostatní. Že musíme... A ještě dnes to
vydržíme, zítra to přetrpíme, pak už to bude lepší a za týden, měsíc,
rok či roky bude již vše možná tak, jak chceme.
Přátelé, každý den je mimořádný. Velmi barevný, přináší mnoho krás a
objevení. Nečekejte až … Čiňte již teď každý den radostné projevy,
které hladí Vaši duši. Smyslem života je šířit radost, žít, pozitivně
myslet a užívat si naplno každý den. I když Vás čeká mnoho
práce, nepříjemné jednání, odkládaná komunikace.
Dovolte si každý den ohlédnutí, jaký byl Váš den.
Možná některým z Vás již lidově řečeno „leze na nervy“ neustále
připomínání POZITIVNÍ MYSLI. Je to velmi jednoduché, přátelé.
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U pozitivních myšlenek vše začíná. Pozitivní mysl může přinést velké
změny do Vašeho života, osobní proměny, vyřešení trápení a vnitřní
klid a harmonii. O tomto je přesně smysl života. Základní, energický.
Dovolte si vystoupit z každodenní šedi, naučte se opět vidět barvy,
dovolte si duhovou očistu a slunečné prozáření Vašeho nitra.
Objevte své osobní dary, které jste přinesli na pozemský svět.
O pomoc s uchopením svého života do vlastních rukou můžete
požádat archanděla Nataniela.
POSELSTVÍ ARCHANDĚLA NATANIELA
O SMYSLU VAŠEHO ŽIVOTA
Cena: 650,- Kč
Napište mi, jakými emocemi si teď procházíte v životě? Kam
směřujete, co chcete změnit? Čeho se bojíte?
Nataniel Vás nasměruje, poradí, dodá podporu, naději a přiblíží Vám
osobní smysl života.
Osobní andělské poselství Vám pomůže uchopit opět naplno svůj
život. Postavit se čelem osobním zkouškám. Najít energii a odvahu
vše bez odkladu řešit. Dovolte si naslouchat a přijmout andělskou
pomoc. 
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Často se mne ptáte, kdy nastanou po andělské terapii či
andělském poselství změny?
Vždy to záleží na každém z Vás. Jsou klienti, kteří po obdržení
andělských poselství a doporučení začnou vše okamžitě aplikovat do
svého života. Změní vše doporučené a postupují dle andělských
pokynů. V tomto případě změny přicházejí téměř ze dne na den.
Emoční, fyzické i praktické. Energie se přemění, přicházejí odpovědi,
dochází k řešení situací, zlepší se fyzické zdraví. Začnou přicházet
výsledky.
Ale jsou i klienti, kteří mají problém přijmout doporučení. Nemají výdrž,
dlouhodobě nedodržují doporučené, či si vše rozhodnou uchopit,
pojmout a učinit jinak, než jim bylo anděly doporučeno. To je
v pořádku, každý má právo volby. Následně výsledky nepřicházejí,
prohlubuje se únava, stresy, beznaděj, nespokojenost. Následně se
klienti vrací a ptají se, kde nastala chyba? Primárně nikde. Každé
rozhodnutí obohacuje a přináší zkušenosti. Záleží jen na Vás, jakou
cestu v životě si zvolíte, jakou cestou chcete kráčet.
Andělská terapie je o naslouchání, očistě, o aplikaci doporučených rad
a změn do života. O změně úhlu pohledu, očistě mysli, o pozitivním
vhledu na život i na svá osobní přání. Andělská terapie je o radosti,
podpoře a naplnění svých snů a přání. Kdo takto postupuje, dosahuje
výsledků. Kdo se ztratí, prochází si svým životem složitěji. Každý má
právo volby a je na každém z Vás, jak vše přijmete, uchopíte a
aplikujete do života.
Buď se můžete celý život dívat, jak se jiní mají dobře, plní si svá přání
a jsou šťastní, nebo začnete naslouchat svému nitru, energicky
změníte a uchopíte své myšlenky, slova i činy. Jednoho dne zjistíte, že
jste na stejném místě jako ostatní lidé. Uvidíte úsměvy, laskavost a
vlídnost kolem Vás.
Vše je o práci, vývoji, procesu a zrání. Nezapomínejte na trpělivost,
správné načasování a důvěru.
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Doporučená kniha:
Afirmace Omalovánky
Louise L. Hay

Promalujte se k očistné změně za pomoci barev a silné afirmační
energie. Afirmace pozvednou Vaše energie prostřednictvím hravé
zábavy a relaxace.
Doporučená cena: 160,- Kč
Nakladatelství Pragma

FACEBOOK
PODĚKOVÁNÍ A VELKÁ RADOST
Andělská rodina na Facebooku se stále rozrůstá a rozrůstá. Mám
velkou radost, že je nás na Facebooku Andělské naděje již přes 5.000
přátel.
Při této příležitosti bych se s Vámi ráda podělila o pár statistických
čísel.
Týdně sleduje jednotlivé facebookové příspěvky Andělské naděje
přes 46.000 návštěvníků.
97 % procent tvoří ženy, 3 % muži. Mám velkou radost, že i muži
postupně čím dál více a více objevují svět andělů.
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Nejsilnější skupina, která přijímá andělský svět, je od 25 do 54 let.
Nejvíce věří v anděly lidé z Prahy, Ostravy, Brna, Plzně a
Karlových Varů.
Velmi mne těší Vaše postřehy, komentáře a názory. Sdílet andělský
svět můžete několikrát do týdne na Facebooku Andělské naděje. Zde
najdete aktuální novinky, postřehy, citáty a mnoho andělských obrázků
a pozitivní energie. Těším se na Vás také na Facebooku.
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OHLÉDNUTÍ
Leden byl ve znamení oslav

21. 1. oslavila Andělská naděje páté narozeniny. Nechyběl
narozeninový dort. Svoji činnost před pěti lety Andělská naděje
zahájila skupinovým seminářem Partner Duše. Všem zúčastněným se
podařilo najít své partnery, očistit, změnit a zharmonizovat svůj život.
Od té doby se stala Andělská naděje součástí mnoha životů, zažila
mnoho radostných změn. Byla i při propadech, vždy dokázala
prostřednictvím andělů podat pomocnou ruku, předat poselství a
navrátit ztracenou NADĚJI, která je vždy.
Ohlédla jsem se zpět. Díky Vašim reakcím, postřehům, mám zpětnou
vazbu od mnohých svých klientů. Některým jsem před pěti lety
s anděly pomáhala znovu uchopit do svých rukou život. Začít od
začátku, věřit a činit vše, co si přeje srdce. Mnozí klienti pochybovali a
andělská poselství jim připadala jako sci-fi rovina z neuchopitelného
světa, která se nemůže nikdy naplnit. Naplnila se. Dnes mají nové
partnery, děti, plní si svá přání a žijí si přesně svůj život, po kterém
před pěti lety toužili. Mám velkou radost, že jsem mohla
zprostředkovat poselství, naději a propojit mnoho z Vás se svými
anděly.
Vše má vždy dvě strany mince. Andělská naděje Vám předá poselství,
podpoří Vás, nabídne řešení přímo od Vašich andělů. Zda vše
přijmete, uchopíte naplno a začleníte do svého života, to už je jen na
Vás. Každý má právo volby, každý si sám řídí scénář svého života.
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TŘETÍ MEDITAČNÍ ANDĚLSKÉ CD
Tentokrát mezinárodní
Práce na novinkovém meditačním CD je v plném proudu. Budu Vás o
jeho vydání informovat speciálním newsletterem. Termín vydání bude
v březnu. CD potřebuje kvalitně uzrát a přinést podporu, pomoc, očistu
a pozitivní motivaci pro každého. Malé děti, dospělé, ženy, muže i
zvířata.
Andělská naděje má své příznivce i v zahraničí. Pravidelně mé stránky
navštěvují lidé z celého světa. Meditační CD bude léčit prostřednictvím
andělských energií a hudby. Bez mluveného projevu.
Booklet CD bude obsahovat informace v češtině, angličtině i němčině.
Velmi mne tvorba a energická andělská spolupráce na tomto třetím CD
těší. Výsledek vnímám jako velmi silný a podpůrný. Těším se na Vaše
postřehy, až si CD poslechnete. 
KNIHA ANDĚLSKÉ NADĚJE
Během ledna jsem dostala od andělů milé zadání. Chtějí, abych
napsala knihu. Každý den se připomínají a říkají mi: „Haló, budeme
psát knihu.“ Ráda jsem nabídku přijala. 
Jsme s anděly ve fázi, kdy naslouchám a píši si poznámky, poselství.
Vytvářím obsah, andělé určují témata i styl psaní celé knihy.
Dala jsem si dostatek prostoru a dle andělů do roka a do dne se
můžete na knihu těšit. Když to říkají andělé… Tak tomu tak vždy je. 
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