Terapie k seminá i Zlatomodrá frekvence - Quadril 5
Tato terapie má za cíl pomoci i vzdálen jším ú astník m prožít to, co prožili lidé
s osobní ú astí na seminá i. Terapii tedy m žeš absolvovat odkudkoli z planety Zem . :)
Absolvovat ji tedy m žeš, i když jsi si práv užíváš dovolené.
K ú asti na terapii je pot eba se p ihlásit emailem s uvedením jména, p íjemní a datem
narození. Ptej se svého srdce a fyzického t la, zda je pro n j dané téma užite né, a zda si ho
p eje.

Rekonstrukce 1. akry, nap ímení magnetických drah energií se silou prap vodního
magnetismu Na´Naam
Tato terapie je vibra n rozd lena na dv ásti, které na sebe však plynule navazují.
V první ásti se tvá 1. akra obnoví ve vibracích, které jsou schopny p ijímat prap vodní
vibraci magnetismu na Zemi, které se íká Na´Naam. Kolem této energie tvé t lo dosud
chodilo, protože ji díky vibra nímu pádu 1. akry nebylo schopno p ijímat. Aby na Zemi
p ežilo, uzp sobilo se aktuálním magnetickým podmínkám na Zemi a podle nich žije
dosud. To, že umožníme do své 1. akry proudit energii Na´Naam, umožní rychlejší
za le ování všech zm n, o které v t le usilujeme. T lo zlepší své regenera ní schopnosti,
afirmace, myšlenky, harmonizace t la, ... to vše ti bude lépe a efektivn ji fungovat.
Propojíš se se Zemí do takové hloubky, ve které jsi byl naposledy v Atlantid .
Na základ rekonstrukce vibrací 1. akry pak bude nap ímeno celé tvé osobní magnetické
pole, aby se p ijímaná energie mohla ší it do celého tvého Já. Na záv r terapie budeš
uzemn n a užiješ si stav nového vnímání své vlastní energie, které tímto budeš blíž.
Doba terapie 35 - 40 minut.

Termín k dispozici:
Pond lí 16.03.2020 - ve 21:00 ve er
Nebo individuální termín dle tvých asových možností
Energetická vým na:
450,- K = terapie ve vyhlášený termín
610,- K = terapie v individuální as dle asových možností jen pro tebe
Terapii provádí Roman Nama´El´Sharas

www.romansharas.cz

Na terapii se lze p ihlásit pomocí SMS na tel. ísle: 00420 776 198 684
nebo pomocí emailu RomanSharas@gmail.com ....

