
Přijměte mé srdečné pozvání na terapii 

 

   Harmonizace světelných struktur božskými energiemi  

na téma 

Uvolnění a rozpuštění zapouzdřených emocí 
 
 
 
Emoce jsou naší nedílnou součástí. Prožíváme je každý den. Radost, štěstí, smutek nebo vztek. I 

nenávist je emocí, se kterou se každý z nás někdy setkal. Emoce nám umožňují rozvíjet se ve svém 

plném potenciálu a zároveň nám ukazují naše rezervy. Díky emocím jsme jedinečnými bytostmi 

v celém vesmíru.  

 

Někdy je však emoce pro nás samotné čí naše okolí natolik silná a zraňující, že raději děláme, jakoby 

vůbec žádná emoce neexistovala. Zavřeme ji v sobě někam hluboko a myslíme si, že je tím situace 

vyřešena… Tato neprožitá emoce však nadále zůstává a dříve či později nás začíná oslabovat. Fyzické 

tělo takovouto emoci energeticky obalí a dojde k jejímu zapouzdření. Tělo je sice po nějaký čas před 

destruktivní silou emoce uchráněno, ale vlivem jejího zapouzdření vzniká v těle nerovnováha a tělo se 

tak dál oslabuje. Vzniká energetický kolotoč, který může vyústit až nemocí fyzického těla.  

 

Můžeme mít pak pocit, že veškeré naše snahy o vymanění se z našich neduhů nemají valného efektu a 

oslabení se vždy po nějakém čase vrátí. Na vině mohou být právě zapouzdřené emoce, které oslabují 

seberegenerační schopnosti těla. 

 

Harmonizace světelných struktur božskými energiemi tyto zapouzdřené emoce bezpečně rozpustí a 

tělo se bude moci opět volně nadechnout.  

Celý energetický přenos je veden v souladu s božským plánem duše a nejvyšší bezpečností pro tělo i 

auru všech zúčastněných. 

 

 

 

Harmonizační terapií Tě provede: Roman Nama´El´Sharas   

 

 

 



Termín terapie čtvrtek 21.10 v 19:00 nebo v pátek 22.10 v 09:00 

 

Doba konání harmonizace cca 30 minut 

Energetická výměna: 500 Kč / 20 Euro 

 

Můžeš si též užít harmonizaci v individuálním termínu dle tvých časových možností. 

Zde je cena terapie 650 Kč / 27 Euro 

 

Číslo účtu pro přihlášení na terapii:  2201056886 / 2010 

                                                                                                   IBAN: CZ9620100000002201056886 

 

 

Přihlásit se můžeš na emailové adrese romansharas@gmail.com 

 

Těším se na naše společný energetický přenos 

Roman Nama´El´Sharas      

 

 

            


