ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 02/2017

ÚNOR
Měsíc energie, nadšení a chuti naplno uchopit změny.
Posilující afirmace pro druhý měsíc v letošním roce:
Únava odchází, naděje s energií přichází.
Cítím sílu, podporu a chuť udělat změny ve svém životě.
Pozoruji, všímám si znamení, naslouchám vedení.
V mé mysli je laskavost, klid a víra, vše přináší nadšení.
Vnímám a vidím barvy, cítím energii slunce.
Radost s trpělivostí mne provázejí ke klidu a lehkosti.
Cítím uvolnění, andělskou podporu, je mi lehce na duši.
Energie i jistota mne obklopují.
Vím, že vše zvládnu a dokážu.
Únor přináší výzvy, nabízí řešení a posun.
Kráčím naplno a sebejistě do dalších dnů.
Srdce mi bije radostně, štěstí mne objímá, hojnost mne hýčká.

www.andelskanadeje.cz

Příjemný únor, přátelé,
Andělské naděje přichází podpořit Vaši osobní energii, vitalitu a víru
v sebe i Vaše sny.
Předchozí měsíc do Vašeho nitra vnesl, jak říkají andělé, neklid,
nedůvěru s netrpělivostí. V podvědomí dochází ke vztekání. Proč vše
tak dlouho trvá? Proč zrovna já? Proč já musím udělat tyto změny?
Mně patří omluva! Proč mi stále andělé vzkazují, že se mé přání splní,
a ono se nic neděje? Tak kdy už? Stále mé přání platí a splní se?
Nejistota, netrpělivost, vztek, zklamání, závist, naštvání. Toto jsou
emoce, které se energicky snaží dostat do Vašeho srdce.
Andělé pracují na 100 %, přátelé. Prosím, nepochybujte o nich. Váš
život Vám přinese důkazy a znamení. Teď je máte v rámci poselství,
andělských vzkazů a informací během terapie. O tyto pravdivá fakta
a poznatky se můžete sebejistě opřít v době emoční nejistoty.
Andělé vždy říkají pravdu, naplno a láskyplně. Pokud Vám dokola
a dokola posílají stejná znamení, že přijde láska, hojnost, ocenění,
lepší možnosti, Vaší reakcí by měla být radost, těšení se a pocit
vnitřního naplnění. Rozhodně by nemělo Vaší reakcí být: A kde tedy
vše je? Jak dlouho už se snažím? Co všechno dělám a kde a co
mám? Toto je podrývání Vás samotných, Vaší energie a Vaší víry.
Pamatujte na to. Zkuste se otevřít pro změnu, kterou únor nabízí.
Zkuste změnit své smýšlení. Přestaňte pochybovat o sobě a svých
snech. Nemějte na vše odpověď, výmluvu, argument. Neplýtvejte svou
energií v boji, kdy bojujete pouze sami se sebou. Kdy Vy sami jste
osobním nepřítelem sebe samotných. Andělé nastavují pomocnou
energii, nabízí podporu, oporu a láskyplné objetí. Přijměte, či nechte
být. Máte právo volby.
Zakažte si stěžování. To vede k zoufalství. Vy máte krásnou osobní
energii plnou barev. Pamatujte na to a nepodávejte si ze zoufalství či
ztráty víry ruku s šedou energií.
Vše se dá řešit, vše má smysl a význam. Jen je potřeba nechat se
vést, důvěřovat, přijímat a činit naplno vše, co je potřebné.
Zeptejte se každý sám sebe: Věříte stabilně ve svá přání? Těšíte se
každý den z jejich naplnění? Víte, že máte objednáno, vše přijde.
V mezičase si činíte radost, myslíte pozitivně a naplňujete sami sebe
ve svém životě.
Cítíte se tak nepřetržitě a neustále?
Pokud ano, skvělá práce.
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Pokud ne, změňte vše jednou provždy. Stačí chtít a pracovat každý
den na změnách. Lehce, radostně a pozitivně, s motivujícím
úsměvem.
Andělský svět Vás přijde vždy podpořit, zharmonizuje Vaše tíhy,
nejistoty a posvítí Vám na další část Vaší cesty.
Vše dokážete. Každý z Vás.
Tento newsletter je energicky dobíjecí a motivující.
Nebojujte, čiňte.
„Dělám a mám.“
Vaše argumenty: „Posunul/a jsem se. Je to lepší, než to bylo před
lety. Dříve to bylo ještě horší, teď je to o něco lepší.“
Toto vše je málo, přátelé. Andělé připomínají, že něco mezi nikdy
není. Zapamatujte si, prosím, že: MÁM nebo NEMÁM. JSEM nebo
NEJSEM.
Neschovávejte se za kompromisy, nevymlouvejte se. Nemějte na vše
odpověď. Čiňte. Hodnotí se výsledky, fakta, činy a skutky. Nikoli slova,
řeči. Neplýtvejte osobní energií a nepodrážejte sami sobě nohy. Byla
by to škoda. Vaše osobní energie stojí za povšimnutí, ocenění a lásku.
Od Vás nejvíc. Nechtějte po okolí něco, co se potřebujete naučit Vy
sami od sebe. Hodně radosti, motivace, síly a energie přeje Eva
Andělská Naděje 
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OHNIVOU OPICI VYSTŘÍDAL KOHOUT
Laskavost a nekonfliktnost z orientální astrologie přichází energicky
k nám.
Úspěch je na cestě. Získáme ho jako odměnu a ocenění za úsilí,
odvedenou práci a dodržení sebedisciplíny. Pokud polevíte, můžete
energicky ucítit klovnutí od Ohnivého Kohouta, který je od 28. 1. 2017
naším průvodcem dle tradice čínského horoskopu. Intenzivní energie
se postarají o naplnění, změny a osobní posun.
Symboly Ohnivého Kohouta jsou: laskavost, moudrost,
shovívavost, poctivost a slušnost.
Skupinový seminář
KRYSTALOVÉ HÝČKÁNÍ S ANDĚLY
Sobota 18. 2.
12:00 – 16:00
Cena: 2.100,- Kč
Sadu krystalů obdržíte jako dárek
SEMINÁŘ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.
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Další skupinový seminář bude na téma:
Andělská aromaterapie
Sobota 13. 5. 2017
12:00 – 16:00
Cena: 2.200,- Kč
V ceně jsou vzorky terapeutických olejů doTERRA, se kterými se
naučíte během semináře pracovat. Poznáte masážní techniky a
metody, jak si ulevíte od stresu, přepětí, bolesti a únavy. Naučíte se
prostřednictvím aromaterapie uvolnit a harmonizovat své čakry a
osobní energii.
Seminář Vás obohatí, rozšíří Vám obzory a zároveň zharmonizuje
emoce, pocity a myšlenky. Rozšíříte své osobní vhledy a naučíte se
harmonizační techniky, které můžete využít pro osobní praxi a péči o
druhé. Součástí semináře je získání osobního certifikátu.
Doporučená kniha
Rozhovory s nebem

Kniha obsahuje příběhy a zprávy z druhé strany. Téma této knihy
je posmrtný život. Přečtěte si o zkušenostech a zážitcích mnoha
lidí ve skutečných příbězích oblíbené autorky, která si získá Vaše
srdce.
Nakladatelství Knižní klub
Doporučená cena: 299,- Kč
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TERAPIE MĚSÍCE ÚNORA
Andělská HOT SPOT terapie
Obnovení energického žáru srdce
Cena: 1.500,- Kč

Srdeční čakra v sobě ukrývá nejteplejší část, takzvaný HOT SPOT.
Jedná se o místo, které lze lékařsky prokázat. Proudí z něj silná
energie. Pokud byste se tohoto místa dotkli, cítili byste žár a
mohlo by dojít až k popálení.
Centrum žáru, energii a stabilitu srdečního centra ovlivňuje pět
bodů srdeční čakry.
Jedná se o témata:
Duchovní, emoční a fyzické sebepřijetí
Role rodičovská
Role partnerská/manželská
Osobní naplnění
Životní poslání
Pokud některé emoční centrum není dlouhodobě energicky
vyvážené. Teplo hot spotu kolísá a s ním i osobní energie, naše
nálada, chuť a radost.
Zharmonizujte za pomoci andělů své srdeční centrum a jeho pět
bodů, aby Váš hot spot naplno zářil. Získáte energii, nový příval
chuti a vitality.
Očistěte se, nechejte se hýčkat a získejte zpět sami sebe. Čištění
je hloubkové. Harmonizuje veškeré situace od Vašeho početí až
do současnosti. Terapie lze učinit osobně či na dálku.
Pro více informace mne kontaktuje.
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NEZAPOMÍNEJTE PÍT DOSTETEK VODY
Andělé chtějí zdůraznit a připomenout, abychom ani v zimě
nezapomínali na dodržování pitného režimu. Mějte po ruce stále
sklenici s vodou. Hlídejte si pitný režim. Chuť můžete podpořit
limetkou, citrónem, mátou či pomerančem. Voda čistí, harmonizuje a
hýčká.
Nezapomínejte na nejsilnější čistič a velkého energického pomocníka.
ANDĚLSKA MINI TERAPIE ODPOUTÁNÍ
Cena: 500,- Kč
Za pomoci andělů se během února můžete harmonizovat od
nepotřebných strachů, emocí a obav. Energická harmonizace přinese
do Vašeho nitra více energie, vitality a dobré nálady. Klid posílí víru a
Vy získáte za pomoci andělů sílu jít dál. Postavte se čelem svému
životu, poznejte pravdu. Osvoboďte se od pochybností a za
andělského doprovodu si dovolte kráčet sebejistě a bezpečně dál po
cestě životem.
Pro další podrobnosti mne kontaktujte.
ENERGICKÉ VYŽIVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE
Cena: 650,- Kč
Andělé Vám chtějí během února pomoci prosvětlit a prozářit Vaše
energie, které vycházejí z Vašeho nitra. Vaše vnitřní dítě potřebuje
světlo, energické hýčkání a péči.
Harmonizace přinese posílení, osobní jas a jasné propojení s intuicí.
Osvoboďte své vnitřní dítě ze spáru tmy a zimy. Zářivá energie světla
zprostředkuje harmonizaci a návrat sebejistoty s láskou do Vašeho
nitra. V případě zájmu mne kontaktujte, společně probereme
podrobnosti, jak Vám bude terapie učiněna na míru.
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ANDĚLSKÉ NADĚJE NA FACEBOOKU
I tentokrát bylo živé spojení s anděly velmi úspěšné. Děkuji Vám
všem, že jste si našli čas a přidali jste se k živému spojení. Záznam
vysílání najdete na webu Andělské naděje po celý únor. Všechna
poselství včetně andělské energie Vás budou posilovat a inspirovat
opakovaně, při každém zhlédnutí záznamu.
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Na závěr bych se s Vámi podělila o obrázek, který koluje na
internetu a budí velký zájem. Sami si odpovězte, na jaké jste
straně. Nezapomínejte, že kdykoli se dá změnit směr. Únor přeje
změnám, tak jako celý rok Ohnivého Kohouta. 

Zdroj: Chuť růst
https://www.facebook.com/chutrust/

Hezký únor, přátelé. 
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