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Srdečně Vás zveme na prožitkový seminář 
 

Zlatomodrá frekvence 
Kristova energie 

 
 

 
 

neděle 07.06.2020; v době 10:00 – cca 16:30 - 17:00 
 

Seminář se uskuteční v centru Země andělů, Nerudova 45, Prostějov. 
http://www.zemeandelu.cz/ 

 
Ve vesmíru existuje 144 frekvencí, které se odlišují barvou. Každá z nich má svůj 

specifický smysl a úmysl stvoření. Lidé, kteří jsou přitahováni ke svému jménu 
původu a prošli zkušeností z Lemurie, pochází obvykle ze zlatomodré frekvence 

světla. Je to frekvence, kde spolu vibrují dvě barvy dohromady - zlatá a modrá.  
A tato zlatomodrá frekvence je domovem našeho světla. Dělí se na důležité oddíly  

- podfrekvence a právě o nich bude naše 7 dílné putování. Dohromady vytvoří 
kompletní celek, který mnohé člověku ujasní a také v něm mnoho energií  

tzv. uspořádá.  
 

Bytosti, které pochází ze zlatomodré frekvence, jsou velmi staré duše, které v dualitě prošly 
dlouhou cestu. Všechny mají společnou vnitřní touhu - pomoci Zemi v jejím návratu zpět  

do pole jednoty, do božského pole vyrovnání. A to dělají tisíce let. 
Každá z těchto duší nese určité atributy a schopnosti, díky kterým může na Zemi naplnit  

své poslání. Tyto tóny a vibrace jsou pro každou duši jedinečné (viz. jméno původu).  
 

Zlatomodrá frekvence světla je místem navzájem sjednocených a propojených vibrací, tónů a 
odstínů, které se vzájemně prolínají a spolupracují. Tyto vrstvy od sebe nelze oddělit ani 

selektovat. Tvoří jednotný celek lásky a světla. Pro naše lidské chápání však byly  
nazvány slovy tzn. že jim bylo přiděleno určité frekvenční pole.  

Tato pole známe jako svoji frekvenci původu. A to: 
 

♥ El´Shaddai 
♥ Shekina 
♥ Elohim 

♥ Frekvence andělů 
♥ Hvězdné sémě 

♥ Kristova energie 
♥ Quadril 5 

 
Motto semináře: 

"Našim cílem je prožít spolu celkem 7 dní. Projdeme si jednotlivé frekvence co se týká jejich 

působení. Osvěžíme si, co jsme v dualitě zapomněli, a co je pro tuto dobu důležité. Naučíme 
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se pracovat s atributy frekvence a vše, co se nám bude hodit v praxi. Budeme překvapeni tím, 

jak je práce zábavná, a jak to vše do sebe zapadá. Rozvzpomeneme si na to, co pro nás bylo 

dříve přirozené.  

Každá duše pocházející ze zlatomodré frekvence světla v sobě nese atributy všech 

podfrekvencí, nezávisle na tom, v jakém poli bylo světlo duše stvořeno. A jedna frekvence je 

nám energeticky nejbližší - frekvence původu. Naše setkání  jsou určena pro zájemce ze všech 

frekvencí bez ohledu na to, jaké je zrovna aktuálně probírané téma - frekvence.  

Být v souladu s celou zlatomodrou frekvencí je v dnešní době u pracovníka světla víc než 

žádoucí. Osvobodíme se od dogmat, které o svém původu máme a staneme se vibračně 

svobodnějšími, stabilnějšími a silnějšími." 

 

Příklad původu: Pochází-li duše z frekvence Elohim, neznamená to, že na Zemi dokáže 

působit pouze jako léčitel. Stejně dobře dokáže pracovat i s magnetismem Země, přinášet 

vibrace milosti nebo vykoupení, pracovat s magií, s božskými energiemi atd. Vše způsobem, 

který je v souladu s přirozeností duše bez zásahu ega. 

 

Vzhledem k tomu, že je seminář s osobní účastí v Prostějově, pro zájemce, kteří nemají 

možnost dostavit se osobně, bude v pondělí 08.06.2020 večer připraven energetický přenos 

na hlavní téma semináře. Informace v druhém letáčku.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristova energie je frekvence otevřeného srdce. Je plna lásky a bezpečí. Tiší smutky a 

starosti, pomáhá nalézt vnitřní svobodu a uvolnit se z vlastních zajetí.  

 

V případě zájmu o seminář prosím počítejte s tím, že je ideální absolvovat všech 7 akcí + 

závěrečné komplexní setkání. Nemůžete-li se akce účastnit osobně např. dovolená, je vhodná 

Na semináři se budeme zabývat vším, co souvisí s Kristovou energií - nositelem energie 

vykoupení a energií svobody.  

Na semináři nás osloví: 

 Dědictví Ježíše - Bílé kněžství  
 Dokonalá energie míru Božského pramene; chrám míru  
 Síla energie vykoupení - Prosonodo světlo - léčivá síla  
 Kalich zázraků  
 Osobní andělská skupina Ježíše Krista - Faba´Jennas. 
 Léčení emočních zranění a smutků srdce 
 Prohloubení bezpečí, přirozené ochrany člověka, bezpodmínečné lásky 
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dálková účast na harmonizační terapii k tomuto tématu, aby došlo k vyrovnání vibrací a 

hladkému pokračování.  

Pro osobní účast na semináři jsou upřednostněni zájemci o celistvý kurz všech frekvencí. 

V případě volné kapacity je možné se osobně účastnit pouze frekvence, která vás zajímá.  

 

Akce se uskuteční v těchto předpokládaných termínech: 

Quadril 5 - neděle 15.03.2020     (po semináři Kryona, sobota 14.03.2020) 

Kristova energie - neděle 07.06.2020   (po semináři Jsem mlád, sobota 06.06.2020) 

Hvězdné sémě - neděle 19.07.2020      

Frekvence andělů - neděle 06.09.2020    

Elohim - neděle 04.10.2020 

Shekina - neděle 08.11.2020 

El´Shaddai - neděle 06.12.2020 

Komplet všech frekvencí - termín bude upřesněn buď leden nebo únor 2021 

 
Seminář je channelován přesně v tématu Zlatomodré frekvence světla - Energie Krista 

na míru podle všech přihlášených světýlek.  

 
   Seminář vedou: Marketa Selinijana a Roman Nama´El´Sharas 

    jak channelingovým slovem, tak i energetickými přenosy 
 

Co s sebou: psací potřeby, blok, pastelky, podložku na psaní, podložku na ležení, svačinu, 
pohodlné světlé oblečení, kapesníky, pozitivní náladu. 

 
Cena semináře : 1999 Kč (80 Euro) 

Počet míst omezen.  
Záloha na kurz činí 650 Kč / 26 Euro. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy.  

 
Číslo účtu v ČR: 670100 - 22 06 41 93 24 / 6210 BRE Bank, 

Číslo účtu v SR – IBAN: CZ8420 1000 0000 2701 1897 81, BIC: FIOBCZPPXXX 
 

var.symbol – 16032020 
 

Záloha je v případě odhlášení více než 10 dní před kurzem vratná v plné výši,  
v opačném případě pokrývá organizační výdaje. Děkuji za pochopení.  

 

Přihlášení lze provést písemně na kreeon@seznam.cz  
 
 

V přihlášce uveďte prosím své jméno, příjmení a telefonní kontakt na Vás  
a před platbou zálohy vyčkejte na naše potvrzení rezervace místa pro Vás. 
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Na příjemně strávený den v přítomnosti světelných bytostí se těší 
 

      Marketa Selinijana a Roman Nama´El´Sharas 
      www.zemeandelu.cz a www.romansharas.cz 
 
 
 
Případné dotazy k semináři / organizaci můžete směřovat na výše uvedený 
email nebo telefonicky na Milan Kreeon - tel: 00420607112056. 
Marketa Selinijana je channelingovým médiem a trenérem energií Nové 
doby. Ke svému poslání byla vedena již od dětství. Tvrdí, že každý člověk  
má právo žít život plný lásky, dokonalého zdraví, hojnosti a zázraků a že jsme 
se narodili proto, abychom se to naučili a prožívali. S pomocí duchovního 
světa se pak stává prostředníkem pro to, abychom blokující a stagnující 
energie v naší cestě dokázali rozpustit a cesta k našemu životnímu poslání  
a spolu s tím pramenící hojností ve všech směrech byla volná.  
Tím se každému otevírá cesta k možnosti žít šťastný a plnohodnotný život.  
 
Je autorkou knih „Kryon – Najdi cestu k sobě“ a "Kryon - Svitky tvé 
moudrosti", 3 audio CD s energetickými meditacemi, pravidelně channeluje 
poselství Kryona pro veřejnost, vede osobní a na dálku řízené skupinové projekty 
zaměřené na fyzické tělo a na práci pro Lady Gaia, úzce spolupracuje s přírodními říšemi a 
podílí se na tvorbě aura esencí Arantia, které nesou energii skutečnosti a pomáhají lidem 
rozvzpomenout si na to, kým ve skutečnosti jsou – Božskými lidmi na Zemi. Jejím 
nejnovějším projektem jsou mince hojnosti, které pomáhají zažít hojnost nejen v energetické, 
ale i fyzické úrovni Bytí. 
         © foto archiv Marketa Selinijana  
 
 
 
Roman Nama´El´Sharas je terapeut Nové doby, zpěvák a muzikant. Několik let se aktivně 
věnuje energetické práci, zprostředkovává poselství od světelných bytostí a pracuje se 
strukturami těla i aury. Je trenérem YogAlign, terapeutické metody cvičení od Michaelle 
Edwards, kterému se věnuje profesionálně a se svými klienty prožívá radostné úspěchy 
náprav těla. Jeho zpěv je léčivý a pro zájemce komponuje písně s texty jejich duše.  
 


