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Svete 
Aktivacije 

Kakšna je vrednost ljubezni? 
Kakšna je vrednost biti živ, zdrav, ljubljen in ljubiti? 

Kakšna je vrednost biti ozdravljen bolezni? 
Kakšna je vrednost biti TI? 

 
To je vrednost, ki jo Svete Aktivacije prinesejo v vaše življenje... 

Aktivirajte Sveto Geometrijo s pomočjo Svetih Aktivacij! 
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Praktični nasveti ( NUJNO BRANJE) 
*NIKOLI ne poslušajte aktivacij med vožnjo ali ko opravljate s težkimi 
stroji 
*Vzemite si čas in prostor, kjer boste imeli mir in se boste lahko 
sprostili. Prisluhnite svoji intuiciji in najdite vam najljubši način, ko 
dobite maksimalno korist od Svetih Aktivacij. 
*Po aktivacijah ste lahko malce omotični ali se vam vrti v glavi,  
lahko pa tudi ne. Lahko boste čutili utrujenost in boste potrebovali 
počitek po aktivacijah, da se bodo Svete Aktivacije lažje vsedle ali pa ne. 
Lahko boste nekaj dni imeli simptome gripe, lahko pa ne. Vse je odvisno 
od vas in procesa samega. 
*Te Svete Aktivacije so zelo močne in delujejo zelo globoko, tako da se 
boste lahko počutili malce neprijetno ali čudno. Tudi nekaj tednov po 
aktivacijah lahko še čutite neke občutke, ki se sproščajo (žalost, 

depresija, strah,...). Ne skrbite, to je normalno. Konec koncev doživljate 
nekaj, kar še nikoli do sedaj niste izkusili. Sprejmite energijo in 
dopustite, da opravi svoje. Bodite odprti novim možnostim. 
*Svete Aktivacije delujejo tako v živo kot tudi, ko jih poslušate preko 
posnetkov. Vem, da deluje magično, zato ker tudi je magično. 
*Če boste imeli koristi iz poslušanja in prejemanja Svetih Aktivacij, 
prosim, da delite svoje izkušnje z menoj in drugimi Hvala za vaše 
prispevke in podporo. 
*Obiščite spletno stran www.svete-aktivacije.com za več informacij. 
Več Svetih Aktivacij poslušate in večkrat, lažja in močnejša bo 
sprememba v vašem življenju in v življenju ljudi okoli vas. 
 
Iskrena hvala za vaš nakup! 
Objem, Romana Črček 


