ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 09/2015

Milí andělští přátelé,
vítám Vás v měsíci plném pohybu a změn. Proměňovat se začíná
příroda a změnit se můžeme i my. Začít můžeme více pozitivně myslet.
Možná si říkáte, jestli to má vůbec mysl? Má, vždy, a velmi velký.
Dovolte si opustit pohodlí své mysli a zkuste se podívat sami na sebe
a svůj život jiným pohledem. Vždy máte mnoho možností, vždy je
naděje, jediné, co je potřeba udělat - pustit se do práce. Pomocnou
ruku Vám pokaždé podají Vaši andělští přátelé, když je požádáte. To je
jistota, na kterou se vždy můžete spolehnout. Dovolte si naslouchat
jejich znamení. Postavte se sami za sebe a dovolte si žít svůj život,
podle sebe a s uvědoměním, že si opravdu zasloužíte jen to nejlepší.
Krásně barevné babí léto.
Eva Andělská Naděje

www.andelskanadeje.cz

Terapie měsíce
Andělská typologie podle Doreen Virtue
Kdo jsem?
Připadáte si mnohdy ztracení sami pro sebe, svůj život, a máte
pocit, jako kdybyste tady byli omylem? Pochybujete o sobě,
nerozumíte svým pocitům, myšlenkám, ani z toho plynoucí
bolesti?
Dovolte si poznat: KDO JSTE?
Doreen Virtue za svou terapeutickou praxi sestavila několik
duchovních skupin, které Vám pomůžou ještě více poznat sebe
samotné, najít se, pochopit, harmonicky a radostně vyvážit i
naplnit Váš život. Dovolte si poznat, z jaké duchovní skupiny
pocházíte.
Jste vtěleným andělem?
Vtělenou elementární bytostí?
Vtělenou vesmírnou bytostí?
Mystickým andělem?
Vtěleným cherubínem?
Vtěleným skřítkem či ochranným rytířem?
Ráda Vám andělské čtení a osobní duchovní typologii
zprostředkuji, jak nás to učila přímo Doreen Virtue na jejím
semináři, který jsem absolvovala.
Naše společná spolupráce bude tentokrát více interaktivní.
Požádala bych Vás o zaslání Vaší fotografie e-mailem.
Poznámka: Fotografie bude použita pouze během andělského čtení a
při typologii. Následně bude smazána. Fotografie nebude nijak dál
šířena či jakkoli používána.
Napište mi, prosím, Vaše datum narození a jaké jste znamení.
Pošlu Vám andělské otázky a požádám Vás o zaslání odpovědí.
Obdržíte popis Vaší duchovní identity a dozvíte se, z jaké duchovní
rodiny pocházíte. Proč tady jste a jaké je Vaše pozemské naplnění.
Poznáte svého anděla, který Vám byl přidělen v den Vašeho narození.
A obdržíte speciální osobní poselství od Vašeho osobního průvodce.
Cena: 1.200,- Kč
Dvě strany textu a více.
Andělská práce Vám bude odeslána e-mailem do 14 dnů
po obdržení částky na můj účet.
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ANDĚLSKÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2016
I letos se můžete těšit, přátelé, na andělský kalendář pro rok 2016.
Andělé si tentokrát přáli propojit své fotografie s květinami a
přírodou. Fotky jsou nafocené, andělské afirmace a pozitivní
uvědomění napsaná. Právě se pracuje na grafickém provedení a
příští týden bude kalendář odeslaný do tiskárny. Sledujte
Facebook a webové stránky Andělské naděje, brzy Vás budu
informovat o dalších podrobnostech. V říjnovém newsletteru si
budete moci kalendáře objednat, dozvíte se informace o ceně a
uvidíte náhledy jednotlivých měsíců.
Pracovat s anděly na dalším andělském kalendáři byl úžasný a
radostný tvůrčí proces. Nenechte si ujít tuto mimořádnou energii
a andělské pohlazení v kalendáři pro rok 2016. Podrobnosti již
brzy. 
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V říjnu se také můžete těšit na novinkovou andělskou terapii:
Hloubková očista orgánů
Andělé Vám pročistí za pomoci hloubkové podpory z Univerza
energii Vašich orgánů. Také veškeré nezpracované emoce
každého orgánu v těle. Dozvíte se mnoho zajímavostí a spojitostí,
které Vás obohatí. Zjistíte, proč pociťujete únavu? Z jakého
důvodu pociťujete fyzickou bolest v jednotlivé oblasti Vašeho
těla? Každý orgán Vám sdělí osobní poselství. Podpoříte opět
svou osobní energickou vitalitu a harmonii.
Osobní terapie bude obohacena poznatky a zajímavostmi
z přednášky a semináře doktora Dahlkeho, se kterým se osobně
setkám.
Na tuto novinkovou terapii se můžete těšit již v říjnu.
Prostřednictvím Andělské naděje Vám nabízím hloubkový pohled
do Vašeho nitra, emoční uzdravení a pozitivní motivaci pro změny
ve
Vašem
životě.
Přibližuji
Vám
andělský
svět
a
zprostředkovávám osobní andělské vedení.
Neustále a s radostí na sobě dál pracuji a jsem anděly vedena při
zavádění nových očistných způsobů a metod.
Velmi ráda a pravidelně se vzdělávám, obohacuji a rozvíjím u
zahraničních duchovních terapeutů a průvodců.
Osobně se školím a vzdělám u těchto duchovních učitelů:
Doreen Virtue
Charles Virtue
Tina Marie Bertoli
Marianne Mikkelsen
Carlin Clarke
V září i Dr. Rüdiger Dahlke
Pomocí hravé, ale velmi hloubkové formy se můžete osvobodit od
nezdravých emočních vzorců, také strachů, pochybností a obav.
Vašimi každodenními pomocníky jsou andělé, krystaly a esence
přírody.
Z důvodu neustálého obohacování andělské práce a osobních
terapií dochází od 1. 9. 2015 ke změně ceníku.
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ZMĚNA CENÍKU
Osobní terapie
Od pondělí do pátku.
60 minut terapie: 1.500,- Kč
90 minut terapie: 2.000,- Kč
120 minut terapie, hloubková očista: 2.500,- Kč
90 minut AromaTouch: 1.500,- Kč
Víkendová terapie je možná na základě dohody. Vždy
s víkendovým příplatkem 300,- Kč navíc ke každé hodině.
Víkendový příplatek se nevztahuje na individuální či skupinové
semináře.
Objednávat na terapii se můžete e-mailem. Odpovídám a reaguji,
co nejdříve je to možné. O víkendu se věnuji relaxaci a
odpočinku, nepracuji.
Objednávat se můžete také telefonicky na čísle: 776 211 898 mezi
9:00 – 17:00. Mimo tyto hodiny a o víkendu je telefon vypnutý.
Znovu, přátelé, připomínám: Není v mých energických či
časových možnostech dělat Vám jakékoli poradenství, konzultace
či emoční podporu nebo osobní uklidnění po telefonu.
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Andělská terapie na dálku
Společně také pracujeme na dálku. Terapie je stejně účinná jako
při osobním setkání. Důležité ale je, abyste při této práci byli
samostatní a přijímali jste andělské informace z roviny nadhledu.
Četli jste a vnímali vše, co je Vám sdělováno, nikoli jen to, s čím
souhlasíte, ztotožňujete se s tím, a co si dovolujete připustit.
Vybrat si můžete z těchto variant andělských terapií na dálku:
SOS Andělské poselství: 1.200,- Kč.
2 strany textu
Andělé Vám předají aktuální poselství, která jsou pro Vás důležitá,
předají Vám odpovědi na Vaše trápení a ukážou Vám cestu, kudy se
vydat dál. S osobní pohodou a klidem, který pocítíte ve svém nitru.
Andělské vzkazy a poselství, odpovědi na 5 otázek: 1.500,- Kč
4 strany textu
Andělé Vám sdělí odpověď na Vašich pět otázek. Dozvíte se příčiny
Vašich trápení a proč se Vám vše děje. Co Vás daná zkouška má
osobně naučit a jak co nejrychleji a bezbolestně projít těmito osobními
energickými procesy.
Andělská očistná terapie: 2.000,- Kč
6 stran textu
Při této andělské práci Vás obohatí andělská poselství, vzkazy, ale i
andělské pročištění Vašeho trápení, kterým si procházíte. Andělé Vám
chtějí pomoci zvládnout Vaši osobní zkoušku s klidem a harmonií.
Chtějí Vás podpořit a pomoci Vám danou záležitost vyřešit co nejlépe
pro Vás.
Hloubková andělská očista: 2.500,- Kč
10 stran textu
Hloubková andělská spolupráce. Obdržíte odpovědi na Vaše dotazy,
získáte důležitá poselství a uvědomění. Následně Vám andělé
hloubkově pročistí veškeré Vaše obavy, trápení a témata, která Vás
nejvíce ovlivňují a limitují.
Práce média: Poselství od Vašich milovaných, kteří odešli na
druhý břeh: 1.000,- Kč
2 strany textu a více
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Skupinové semináře
Jednodenní individuální seminář, 5 hodin: 3.500,- Kč
Dvoudenní individuální seminář, 10 hodin: 5.000,- Kč
Cena skupinového semináře: Dle aktuální nabídky.
DOPORUČENÁ KNIHA
Esther a Jerry Hicks
Urči a definuj své přání a touhy
365 způsobů k uskutečnění Vašich snů

Naučte se vyjadřovat a zhmotňovat svá přání i sny. Dovolte si žít
život plný radosti, štěstí a pohody. Vždy je možné začít a tyto
šťastné chvíle můžete naplno prožívat i Vy…
Pragma, doporučená cena: 268,- Kč.
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Olej SEBEPŘIJETÍ
Grapefruit

Grapefruit učí respektu a přijetí vlastního fyzického těla. Podporuje
pozitivní vztah založený na lásce, toleranci a sebepřijetí. Učí, že jídlo
nemůže zacelit hluboké rány v srdci. To dokáže pouze láska, kterou se
naučíte přijímat. Olej se pije ve vodě, dýchá se i aplikuje na tělo.
15 ml 613,- Kč + 59,- Kč poštovné a balné.
Velká radost a velké poděkování!
Na facebookové stránce Andělské naděje je nás již přes 1 000.
Děkuji, že sdílíte andělsky svět.
https://www.facebook.com/andelskanadeje
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Andělská skupinová setkání se vrací!

Na další skupinový seminář se můžete těšit v sobotu 24. 10. 2015.
12:00 – 15:00
Na adrese: Devonská 1223/9 152 00 Praha 5
Počet účastníku je limitovaný, rezervujte si své místo již teď.
Prožijte hloubkové tři hodiny intenzivní andělské práce
podpořené skupinovou kolektivní energií.
Cena semináře: 1.500,- Kč; Maximální počet: 4 účastníci.
Za pomoci andělů uvolníte své obavy, strachy a pochybnosti. Propojíte
se sami se sebou, se svým středem. Obnovíte svou sebejistotu,
sebedůvěru spojenou s klidem a harmonií.
Energicky uvolníte nezdravé vzorce chování a propojíte se
s andělskou energií, pomocí a podporou. Dovolte si podzimní
andělskou péči pro svou duši. Hýčkáni budete andělskou energií,
revitalizovat Vás bude krystalová energie a regenerovat a posilovat
energie přírody z esenciálních olejů.
Pročistěte a obnovte svou vnitřní energii, dovolte si pocítit laskavou
individuální péči Vašich osobních andělů.
Skupinové setkání bude podpořeno základní očistnou energií. Posílíte
čakry, meridiány, auru a osvobodíte svou duši od nepotřebných
energií, které demonstrují Vaše emoce a nálady. Těším se na Vás
s anděly. 
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Sny a přání jsou přirozenou součástí každého z nás. K touhám
naplnění patří již od pradávna. Věřilo se, že je plní padající hvězdy.
V dnešní době nemusíte čekat, zda se Vám podaří vidět během
zatažené oblohy záblesk padající Perseidy. Kusu hořlavého úlomku,
který my vidíme a vnímáme jako padající hvězdu. Vesmír celý proces
vnímá jako přirozenou součást rovnováhy a stability.
DOVOLTE SI I VY OPĚT OBNOVIT VAŠE PŘIROZENÉ SPOJENÍ.
Dovolte si opět zdravě a sebejistě věřit ve svá přání.
Je to jednoduché! Přejte si. Dovolte si ve své mysli přát. Bez ohledu
na Vaše finanční možnosti, situaci, náladu či věk. Vše limitující
pochází od energie strachu.
Vaše pozitivní uchopení a osobní energická podpora Vaše přání
jednoho dne s andělskou pomocí promění ve splněná. Nebuďte na svá
přání sami. Podělte se o ně se svými andělskými přáteli. Vyprávějte
andělům, co si přejete a požádejte je o pomoc. Propojujte se ve své
představě s emocemi radosti, které ve Vás přání vyvolává.
Andělé jsou velmi smutní, když vidí, jak sami sebe často omezujeme a
limitujeme v rámci osobních přání. V současné době si dost často
zapomeneme přát, protože jsme rezignovali. Obnovte si svůj ztracený
zdroj sebedůvěry a dovolte si opět žít svá přání. Přemýšlejte o svých
snech, vizualizujte si své sny a žijte jimi. Nezapomínejte, že nejdříve
musí Vaše přání ožít ve Vaší mysli. Napište si krátkou úvahu o Vašich
snech a přáních. Zamyslete se a dovolte si přát. Každý si zaslouží
naplnit svůj život vším, po čem touží. Dovolte si to i Vy. Nikdo není
ničím limitovaný, jak znovu opakují andělé. Pokud to nějaký hlas ve
Vašem nitru bude křičet a zpochybňovat, jedná se o ego, které se Vás
snaží zastavit. Dovolíte to?
Krásně naplněné a hojné babí léto. 
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