ANDĚLSKÁ NADĚJE
Vše pro Vaši duši!
NEWSLETTER 9/2016

Hezké září, andělští přátelé,
jak se máte? Jak se Vám daří? Andělé říkají, že si přejeme více klidu
a stabilnější energie. Stále se něco děje, procházíme zkouškami.
Setkáváme se s lidmi, kteří jsou součástí našich životů a energicky
nás oslabují. Andělé chtějí, abyste vnímali svou osobní energii. Také
to, jací jste. Krása, úcta, respekt a slušnost jsou Vaší doménou. Pokud
někdo nejedná fér, umíte si poradit a vše vyřešit zdárně a úspěšně.
Neposuzujte druhé a jejich chování k Vám. Zaměřte se na sebe
a oceňte se, že jste jiní. Dopřejte si radost i ocenění. Září je měsícem
hojnosti. Nabízí propojení s radostí, hojností a pohodou. Je jen na nás,
co si vždy zvolíme za emoci, energie a myšlenky. Hodně klidu
a pohody. Inspirující andělské čtení přeji. 
Hezké babí léto s anděly, sluníčkem a přírodou.
Eva Andělská Naděje
www.andelskanadeje.cz

TERAPIE MĚSÍCE ZÁŘÍ
Andělská pozitivní podpora
Cena: 1.000,- Kč

Cítíte se nejistě? Bojíte se, že nekráčíte po správné životní cestě?
Pochybujete o sobě? O naplnění svých přání, snů a vizí? Trápíte se a
nevíte, jak dál? Kudy a s kým? Dovolte si pustit do svého srdce
láskyplnou pravdu.
Přijměte andělskou podporu a vedení. Pomoc přichází od Vašich
andělů. Pomůžou Vám s posunem. S klidem, harmonií a radostí.
Pocítíte energii pohody, bezpečí a sebejistoty. Dozvíte se, jak se
posunout. Zvolna, s klidem, harmonií a úsměvem. Cesta plná obav a
nejistot se změní v radostné nadšení.
Najdete opět svou jistotu, harmonii a laskavost ve svém srdci. Vrátí se
také pozitivní nadhled do Vašeho nitra i myšlenek. Proberte se svými
anděly vše, co Vás trápí. Požádejte o pomoc. Získáte odpovědi,
pomoc i návod, jak jít dál. Svěřte se do andělské péče energického
hýčkání.
Napište mi, co chcete s anděly probrat? Co Vás trápí? Na jaké emoce
či prožitky chcete znát poselství od Vašich andělů? Zeptejte se a
dovolte si osvobodit sami sebe od zajetí strachu, ega a nejistot.
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Doporučená kniha
Dům v ulici Naděje
Menna van Praag

Inspirující román nejen pro ženy.  Vydejte se s hlavní hrdinkou Albou
posbírat střípky rozbitého života do ulice Naděje. Hlavní hrdinka cítí,
že je její život v troskách. Vůbec nechápe, jak se to jenom mohlo stát?
Proměna začíná u Peggy v domě číslo 11 za 99 nocí u horké čokolády.

Doporučená cena: 259,- Kč
Nakladatelství Synergie
ANDĚLSKÝ KALENDÁŘ
Andělská naděje 2017 
Měsíční, nástěnný, formát A4
Mám velkou radost z dalšího andělského kalendáře. Fotky jsou
nafocené, přátelé. Nechybí tradičně květiny, andělé, harmonizující
poselství a afirmace. Speciální na každý měsíc. Kalendář se graficky
zpracovává a energicky ladí. Ke konci září odejde do tisku. Připravený
pro Vás bude od října. Těšte se. Podrobnosti již brzy na Facebooku
Andělské naděje i v rámci speciálního newsletteru. I letos bude
pouze omezené množství kalendářů. Doporučujeme s anděly
neváhat a zarezervovat si kalendář včas. Pro sebe i jako dárek pro
Vaše nejbližší.
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Zářijové spojení se sny
Cena: 500,- Kč

Měsíc září je měsícem podpory, ocenění a hojnosti. Chcete podpořit
svůj sen či přání? Požádejte o pomoc přímo anděly, kteří pracují na
Vašich prosbách. Naplňují Vaše potřeby, chystají pro Vás překvapení,
radost a naplnění všeho, o čem sníte ve svém nitru.
Andělé Vám v poselství předají odpověď, jak můžete ještě více Vaše
přání podpořit. Zjistíte, jak to vypadá s naplněním Vašich snů. Co je
ještě důležité učinit, aby přání přišlo co nejdříve, v nejlepším
načasování pro Vás. Na jakékoli nejistoty Vám odpoví andělé Vašich
objednávek. Poznejte je a zeptejte se. Nezapomínejte, že andělé pro
Vás mají vždy pozitivní informace a jsou na Vaší straně.
10.000 přátel na Facebooku
PODĚKOVÁNÍ
Andělská naděje má již přes 10.000 přátel na Facebooku. Velmi si
s anděly vážíme Vaší přízně. Děkujeme. 
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ZÁŘÍ ZÁŘÍ 

Září je měsícem hojnosti. Propojte se s andělskou energií radosti,
láskou i štěstím. Dovolte si začít u sebe. Přijměte osobní lásku,
harmonii a pohodu skrze vlastní mysl klidu.
Dovolte si zářit. Poznávejte svou cenu i hodnotu. Jste sami sebou.
Radostně, klidně. Andělé Vás podporují a vedou. Všímejte si znamení,
naslouchejte. 
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ENERGICKÁ ZÁŘE DUŠE
Cena: 800,- Kč

Zharmonizujte si a vyrovnejte během září své osobní energie.
Za pomoci andělů si můžete detoxikovat svou mysl. Uvolníte sami
sebe od negací, bolavých emocí a nestrávených slov i myšlenek.
Andělská láskyplná péče vyrovná Vaše energie. Pocítíte stabilitu, více
energie i radosti. Oprostíte se od pochybností, smutku a nedůvěry.
Opět se rozzáří Vaše osobní energie. Budete se cítit odlehčeni a plní
elánu a vitality.
Andělé Vám zprostředkují jemnou energickou péči, která opět vykouzlí
úsměv na Vašich rtech a prozáří Vaše oči. Poznáte také záři a esenci
své duše. Dozvíte se, jak o sebe nejlépe pečovat, abyste si
dlouhodobě udrželi svou energickou hladinu.
Andělská afirmace pro zářijové dny
Září přináší energii, nové možnosti, sílu a vitalitu. Kráčím dál.
Znám svůj cíl i cestu. Vnímám dostatek elánu a andělskou
podporu. Těší mne naplňovat život zajímavými prožitky. Vnímám
lásku ve svém nitru a klid.
Hezké dny přátelé, hodně pohody a úsměvů s anděly i nadějí. 
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