
              Přijměte mé srdečné pozvání na prožitkový seminář  

                              Léčivé tóny Elohimu na téma 

 

  Harmonizace tvého Já od vlivů 

informačních technologií 
 

konaný v neděli 21.11.2021  

v pohodlí tvého domova, online přenosem. 

v čase:  09:30 – 12:30   (v blocích 3 x 50 minut) 

Dnešní doba je plná technologických vymožeností, které nám v mnohém usnadňují život. 
Mobilní telefony, wi-fi, vysílače, 5G záření, rentgen, letištní skenery, elektromagnetické 
záření z PC a domácích spotřebičů, to vše působí pro lehčí život nás všech. Ale je tomu 
skutečně tak? Jak na to vše reaguje aura a jemné energetické dráhy našeho těla? A co naše 
čakry? Všem těmto vlivům jsme vystavování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  
 
Aura, náš energetický obal je velmi inteligentní strukturou a po určitý čas nás dokáže před 
těmito vnějšími vlivy ochránit. Jsme-li ovšem těmto destruktivním vlivům vystavování delší 
čas i naše dokonalá ochrana začíná slábnout. V auře se vytvoří nejdříve mikrotrhlinky, 
zajizvení a působí-li záření dál, z mikrotrhlinek se stávají energetické díry, což v konečném 
důsledku vede k oslabování fyzického těla.  
Tělo nemůže plně využít své seberegenerační schopnosti a začíná chřadnout. 
  
Neustále se vracející nachlazení, bolesti různě po těle bez zjevných příčin, psychické oslabení, 
zpomalená regenerace, to je jen malý výčet toho, co člověku způsobuje vliv technologického 
záření. 
 
V léčivých tónech Elohimu se tedy zaměříme na léčení struktur těla a aury, které byly těmito 
vlivy poškozeny. Setkáme se s Luminou – andělem Stvoření, ke slovu se však pravděpodobně 
přihlásí i jiné bytosti lásky a světla. Uvidíme, co vše nás při této společné práci čeká. 
 
 

 

 



Na co se můžeš těšit? 

 
 Energetické setkání s Luminou – bytostí Elohimu, andělem Stvoření 
 Harmonizace aury a fyzického těla od následků záření z informačních technologií 
 Channeling dle aktuálních potřeb přihlášených účastníků semináře 

 
 

Léčivé tóny Elohimu umožní tvému tělu, aby obnovilo sebe sama podle původních vzorců 
stvoření. Za pomoci léčivých frekvencí Elohimu a Andělů stvoření se tvým buňkám dostane 

léčení, hlubokého klidu a relaxace.  

 

Seminářem Tě provede: Roman Nama´El´Sharas   

Energetická výměna: 1111 Kč / 45 Euro 

 

Jak funguje online přenos?  

V podvečer před zahájením kurzu Ti bude odeslán speciální email s přístupovými údaji do vysílání. 

K vysílání použiješ tyto pro tebe speciálně vygenerované údaje. Ke sledování přenosu Ti pak již stačí 

pouze dobrá rychlost internetu.  

 

UPOZORNĚNÍ – vzhledem k jedinečnému přenosu energie probíhá akce pouze online, není možné si 

poslechnout záznam!  

 

PLATBA – přístupové údaje budou zaslány pouze těm, kteří budou mít uhrazen účastnický poplatek. 

Informace k platbě budou zaslány po přihlášení. Děkuji za pochopení.  

 

Přihlásit se můžeš na emailové adrese romansharas@gmail.com 

 

Těším se na naše společné setkání 

Roman Nama´El´Sharas                  

     (www.romansharas.cz)                    

Seminář nenahrazuje odborné lékařské ošetření, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.  


