Archandělské svíce

odhalí příčinu vašich potíží

Tělové svíce patří mezi účinné prostředky k odstranění bolestí, otoků, ale i ke zlepšení imunity či detoxikaci. Hana Šmídová ovšem vyrábí svíce archandělské, které na nás
působí silou archandělských ochránců a navíc dokáží odhalit příčinu našich problémů.
Co vás přimělo
k výrobě a používání archandělských svící?
Už v době, kdy
jsem se zabývala masážemi,
jsem pracovala
s tělovými svícemi. Pak jsem
se začala věnovat spíše automatické kresbě
a v té době mi ve snech a channelingem
začaly přicházet zprávy, abych se věnovala
výrobě archandělských svící. Ke každému
archandělovi náleží určitá barva a zároveň i
téma, oblast, v níž mohou lidem nelépe pomáhat. Začala jsem tedy vyrábět svíce a tyto
informace do nich kódovat.
Jak tedy potom fungují?
V první řadě jako klasická tělová svíčka
pracující na principu komínového efektu:
Při hoření vzniká mírný podtlak, který vysává z těla negativní energie a vibrace. Není
to ale věc čistě mechanická – když do svící
nakóduji určité informace a najdu na těle
„odpovídající svíčkovací bod“, tak přes něj
dokážu z těla i mysli vyčistit cokoliv. Svíčka
zkrátka umí odvádět zátěže nejen z fyzického těla, ale i na rovině emocionální, a dokonce i duchovní.
Archandělské svíce fungují i jako diagnostický nástroj. Vždy lidem říkám, aby si vybrali
tu, která na ně „volá“. Když třeba mají chra-

pot či kašel, tak jim nedám svíci podle barvy
čaker, což by byla modrá, ale sami si z třiceti
barev vyberou tu, která jim připadá, že je pro
ně ta pravá, a v důsledku toho se také dozvědí, co je příčinou jejich problému. Když si
na vyčištění kašle vyberete oranžovou svíci,
podvědomě volíte energii archanděla Anaela, který dokáže lidem nejvíce pomoci s odstraněním strachu, vzteku a nedůvěry. Když
si ale vytáhnete bílou, půjde o archanděla
Gabriela, který pomáhá lidem se ženskými
tématy – řeší například problémy s početím,
ale i se zrodem všeho nového, třeba nápadů.
Při léčbě jakých potíží jsou nejúčinnější?
Svíčky umějí vytvořit pohodu. Lidé mi často říkají, že je jim prostě najednou lehčeji.
Nejviditelnější efekt bývá u čerstvých potíží,
které jsou čerstvé, jako je právě akutní kašel, bolest hlavy, nespavost, namožené svaly,
menstruační bolesti… Tam stačí jedna, dvě
svíčky a je to pryč. U věcí, které se vlečou
roky, samozřejmě jedna svíčka nestačí.
Vzpomínám si na mou vlastní zkušenost
hned s první svíčkou, kterou jsem vyrobila.
Hned tu noc mě probudila obrovská bolest
na dásni. Zjistila jsem, že tam mám pořádný váček. Ledování nepomáhalo a asi až po
hodině mě napadlo, že bych mohla použít
svoje svíčky. První shořela rychle a způsobila, že mi v tom přestalo cukat. Hned jsem
použila druhou a přestalo to bolet natolik,
že jsem dokázala usnout. Ráno jsem Bpokračovala a po dvou dnech jsem byla úplně
v pořádku – bez resekce, bez antibiotik, bez
zubaře.

Lze svíce používat i preventivně, třeba
ke zlepšení imunity v chřipkové sezóně?
Určitě. Platí, že v rámci prevence by si člověk měl tu svíčku aplikovat jednou týdně.
Šikovné je to třeba do pupíku nebo do jiných bodů na břiše.
Existují nějaké kontraindikace?
Svíčka se nikdy nemá dávat na oblast srdce
nebo na vršek hlavy, na korunní čakru. Tělové svíce také nesmějí přijít do uší, protože jsou silnější než ty ušní, a nepřikládají se
třeba také na oči, na mateřská znaménka, na
nezhojené rány a puchýře, ekzémy či vyrážky nebo třeba na místa po operaci.
Pokud pomineme tato místa, platí, že se
svíce přikládají tam, kde to bolí?
Pro laiky je to nejjednodušší. Existuje ovšem i systém využívajících meridiánových
drah a reflexních bodů.
Kromě archandělských svící vyrábíte také
svíce osobní. Čím se liší?
Všechny svíce, které
dělám, mají archandělské vlastnosti.
Ty osobní jsou navíc
programovány
na
konkrétního člověka
podle jména a data
narození. Mám zkušenost, že jejich působení je intenzivnější.
Děláte i nějaké semináře, kde výrobu a
použití svící vyučujete?
Výrobu svící nevyučuji, aplikaci ale ano, a
to v certifikovaných kurzech. Nejbližší proběhnou 13. 9. a 8. 11. v Praze, jinde je mohu
uspořádat na vyžádání.
Kontakt:
www.a-kresba.cz,
tel.: 737 121 258,
e-mail: a-kresba@seznam.cz
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Každé úterý: akupunkturista Václav Boura
2x měsíčně: léčení a meditace s peruánským šamanem Juanem
Carlosem Pacayou Gomezem, energetické léčení Josefa Kaplana,
poradna tradiční čínské medicíny – Radomír Klimeš
Výklad karet, irisdiagnostika, numerologie, prodej mandal
a šungitových pyramid
Nabízíme i pronájem místnosti (pouze vybrané dny v týdnu)!
Sokolovská 82, Praha 8 – Karlín, v blízkosti metra Křižíkova
info na tel.: 777 556 871
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