Álomnaptár 2016

Spirituális Álomnaptár 2016 - amire büszke vagyok, hiszen álmodtam és beteljesült! Ha
Isten úgy akarja lesz folytatása....

Álmodj és beteljesül!

2016 a Te éved, az Álomnaptár pedig értékes segítőd utadon! A 2016-os év a terhek
letételének és az új irány kijelölésének az éve. Szabadulj meg a láthatatlan, rád nehezedő
terhektől, lépj új útra és álmodd meg a jövődet. Az Álomnapló kézzelfogható segítséget ad,
elkísér, utat mutat és minden nap hű társadként üzen, inspirál és bátorít arra, hogy kreatívan
építsd jövődet és ezzel magadat is.

Írd le álmaid!

Bizonyára többször hallottad már te is, esetleg gondolkodtál rajta, vagy talán el is határoztad,
hogy ez után leírod az álmaid. Jó hírem van! 2016-ban minden nap egy gyönyörűen kivitelezett,
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inspiráló és tartalmas naptárba írhatod bele álmaid. De, nem csupán álmaid kerülhetnek bele,
hanem a világi életedben tapasztalt jeleknek, üzeneteknek is van hely benne. Használhatod az
Álomnaptárat egy nehéz helyzetben, az életedben előálló kérdések kapcsán, amikor választ
vársz az élettől, vagy valakitől. Ilyenkor csak nyisd ki az Álomnaplót és olvasd el az aznapi
üzenetet, gondolatot vagy valamelyik mondatot, amin éppen megakadt a szemed. A válasz, a
megoldás ezekben a szavakban rejlik. Akár évek múlva is előveheted, és megnézheted álmaid,
vagy üzenetre, megoldásra várva is kinyithatod azt.

Mi az Álomnaptár?

Az Álomnaptár egy több funkciót is betöltő szépen kivitelezett és inspiráló naptár, amely nem
csupán naptár, hanem napló is egyben, méghozzá álomnapló. Felépítése hasonlatos a
hagyományos naptáréhoz, amit extra tartalom, a mindennapokban hasznos információk és
inspiráló, tanító égi és álomüzenetek tesznek szinte nélkülözhetetlenné a mindennapokban egy
önmagát tanuló és álmodni akaró ember számára.

2016 a te éved, az Álomnaptár pedig a te 2016-os segítőd éves utadon!

A 2016-os év a terhek letételének és az új irány kijelölésének az éve. Szabadulj meg a
láthatatlan, rád nehezedő batyudtól, lépj új útra és álmodd meg a jövődet. Az Álomnapló elkísér,
segít neked, utat mutat és minden nap hű társadként üzen, inspirál és bátorít arra, hogy
kreatívan építsd jövődet és magadat.

Az Álomnapló a te 2016-os varázsnaptárad!

Ha kezedbe veszed a könyvet, azonnal érzed azt a bizsergető rezgést, ami elindít egy új úton,
feljebb emel fejlődésed következő szintjére. A változást mindenki észreveszi rajtad. Minden
könyvet a legmagasabb rezgésű energiával töltünk fel, mielőtt útnak indul hozzád. Bűvös lapjai
pedig alig várják, hogy teleírd álmaiddal, gondolataiddal.

Itt az idő, hogy változz! Az Álomnaptár csak arra vár, hogy te is kézbe vedd!
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2016 az álmok éve! Merj nagyot álmodni 2016-ban!

Ha összeadjuk az év számait, 9-est kapunk eredményül (2016 = 2+0+1+6=9). A 2016-os évet a
9-es szám energetikája hatja át. A 9-es a letisztulás energiája. Nézz vissza, engedd el, amire
nincs szükséged, hogy a következő évben alkothass és teremthess. A 9-es szám misztikus is
egyben, hiszen benne van minden előtte lévő szám energiája. A 9-es segít álmodni és
megvalósítani az álmaidat.

Kezdj új életet 2016-ban az Álomnaptár segítségével!

Az Álomnaptár csak arra vár, hogy te is boldogan a kezedbe vedd és segítsen megvalósítani
álmaidat. Kezdj most valóban új életet, lépj egy szinttel magasabbra. Légy bátor és merész
úttörő saját életedben.

Írd le álmaid!
-

Ha leírod az álmaidat, látod is azokat, kézzel foghatóvá, élővé válnak.
Ha írod és látod is, akkor nap, mint nap foglalkozol is az álmaiddal.
Ha foglalkozol az álmaiddal, bizonyára sokat tanulsz is belőlük.
Ha tanulsz álmaidból, nagy eséllyel jobban megismered önmagad is.
Ha jobban megismered magad, spirituális fejlődésed lépcsőjén feljebb léphetsz egyel.
Ha jobban ismered magad, jobban megismerheted a körülötted élőket is.
Ha jobban ismered az embereket, elfogadóbbá, megértőbbé és szerethetőbbé válsz.

Itt az ideje, hogy változz! Az Álomnaptár csak rád vár, arra hogy veled legyen a 2016-os
évedben, ami a te éved és az álmaid éve! Ne hagyd elveszni értékes álmaidat!

Vedd kezedbe a könyvet és tanulj belőle!
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A naptár azt üzeni neked, hogy: ÁLMODJ! És végül, vigyázz az álmaiddal, mert még
beteljesülnek!

És valóban, hagyd, hogy végre beteljesülhessenek az álmaid, ne hagyd ki ezt az évet. Az
Álomnaptár segít neked!

Rendeld meg most!

Neked való az Álomnaptár!
- ha álmodsz
- ha nem álmodsz, de szeretnél álmodni
- ha rég óta gondolkodsz azon, hogy leírd az álmaid
- ha egy szép kivitelű inspiráló naptárra van szükséged
- ha nem elégszel meg a hagyományos naptárral, és valami újra, konstruktívra vágysz
- ha szeretnéd, hogy a naptárad valóban veled éljen, értékes, építő, tanító üzeneteivel
inspiráljon és segítsen a fejlődésedben nemcsak a 2016-os évben
- ha rég óta vágysz arra, hogy naptárodban minden benne legyen, amit szeretnél (égi
állások, üzenetek, névnapok, napok számai, holdhatások, és még sorolhatnám)

Az Álomnaptár az egyetlen olyan könyv, ami igazán alkalmas arra, hogy beleírd értékes álmaid.
Az Álomnaptár tanít, segít, utat mutat és megismertet önmagaddal.

Az Álomnaptár 3 + 1 funkciója
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Az Álomnaptár nem csak egy sima álomnapló.
1. Napló az álmaidnak (az év 366 napjára)
2. Egy hasznos és szinte nélkülözhetetlen naptár a hétköznapokra
3. Inspiráló napi üzenetekkel teli szép és igényes tartalommal teli könyv
- minden napra útravaló, napindító üzenet
- az égi hatások tükrében minden napra gondolatébresztő írás, bölcsesség, útmutatás,
ami utat mutat, inspirál és kreatív ötleteid kivitelezésére bátorít
- napi megerősítés, inspiráló pozitív üzenet (mantra)

+ 1 funkciója az Álomnaptárnak a „varázsüzenet” funkció, amely minden elakadásodnál segít
és kérdéseidre is választ ad.

Mit találhatsz az Álomnaptárban, ha egy egyszerű naptárt keresel?
- a napokat (milyen nap van és hányadika)
- azt, hogy hányadik hét van az évben az adott napon
- a névnapokat
- az eltelt napok és a hátralévő napok számát
- helyet bejegyzésekre, a napod tervezésére vagy éppen emlékeztetésre
Mit találhatsz az Álomnaptárban, ha különleges naptárat keresel?
- megtalálod benne az aktuális holdállásokat
- a Hold jegyváltásainak pontos időpontját
- a Holdfázisok pontos időpontját
- a napkelték, napnyugták pontos időpontját
- holdkelték, holdnyugták pontos időpontját
- az aktuális nap uralkodó bolygóját
- a nap számait
- havi összesítő naptárat holdfázisokkal, holdállásokkal, a Nap jegyváltásával
- kalendáriumot neves napokkal, ünnepekkel, emléknapokkal, világnapokkal
Mit találhatsz az Álomnaptárban, ha naplót/álomnaplót írnál?
- az év 366 napjára elegendő helyet ahhoz, hogy leírd az álmaid
- minden nap egy kisebb részt ahhoz, hogy leírd álmod racionális vonatkozásait, vagy a nap
folyamán kapott jeleket, a megérzéseidet, meglátásaidat az álommal kapcsolatban, vagy csak
úgy
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-

mini álomszótárat az Álomnaptár végén, hogy néhány álmod magad is meg tudd fejteni

Mit találhatsz az Álomnaptárban, ha minden napra napindító inspiratív üzenetekre vágsz?
- napindító üzenetet minden napra (az év 366 napjára)
- a nap témája, üzenete az aktuális holdállástól és egyéb égi állásoktól függően, hogy tudd,
milyen energiák mozognak benned – sok esetben jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő
üzenetek, útmutatások, bölcsességek, idézetek
- minden napra egy rövid, inspiráló, pozitív üzenettel bíró megerősítést, mantrát
Mit találhatsz az Álomnaptárban, ha elakadtál az életedben, vagy kérdéseidre válaszokat
vársz?
- varázsüzenet funkciót, ami segít neked, ha elakadnál bármikor az életedben (akár évek
múlva is), vagy valamilyen, számodra fontos kérdésedre nem találsz, nem kapsz választ
Ezeken kívül, írások olvashatóak az Álomnaptárban:
• alvásról, álmokról, az álmokra való emlékezésről
• az egyes napok energiáiról, angyalairól, napokhoz köthető ételekről
• bolygókról, csillagjegyekről
• holdról, holdfázisokról és azok hatásairól
• a számokról, személyes évek, hónapok kiszámításáról, értelmezéséről

2016 Álomnaptára csak arra vár, hogy kézbe vedd és szeresd, hogy segíthessen neked, hogy
társad legyen az év 366 napján!

Az első Spirituális Álomnaptár a legjobb ajándék saját magadnak és szeretteidnek
egyaránt!

A Spirituális Álomnaptár csak arra vár, hogy te is kézbe vedd. De nem csak te, hanem azok is,
akiket szeretsz, akiknek egy valóban hasznos ajándékot szeretnél adni akár névnapra,
születésnapra vagy akár karácsonyra. Hamarosan itt vannak az Ünnepek, gondoskodj
szeretetteidről időben, a siker garantált!

Az Álomnaptár spirituális, angyali energiái betöltik a testet, lelket, a szűkebb és a tágabb
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környezetet, így egész életet. Jobbá, szebbé varázsolják a mindennapokat, hiszen megtanít
hinni magunkban, erősíti lelket és megmutatja mire vagyunk képesek valójában.

A könyv ára: 4980 Ft.

Írd le álmaid!

· Ha leírod az álmaidat, látod is azokat, kézzel foghatóvá, élővé válnak.

· Ha írod és látod is, akkor nap, mint nap foglalkozol is az álmaiddal.

· Ha foglalkozol az álmaiddal, bizonyára sokat tanulsz is belőlük.

· Ha tanulsz álmaidból, nagy eséllyel jobban megismered önmagad is.

· Ha jobban megismered magad, spirituális fejlődésed lépcsőjén feljebb léphetsz egyel.

· Ha jobban ismered magad, jobban megismerheted a körülötted élőket is.
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· Ha jobban ismered az embereket, elfogadóbbá, megértőbbé és szerethetőbbé válsz.
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