
„Terapia Duszy”
Dwudniowe warsztaty duchowe 

z Jasnowidzem Robertem Chmielińskim
Warszawa 12-13.06. 2021 r 

Dzień pierwszy: godz: 11:00 – 20:00  (z przerwą na obiad)

Ocena sił biowitalnych.

Analiza i oczyszczanie blokad energetycznych, uroków, klątw, złych życzeń, 
obciążeń rodowych.

Zabieg oczyszczająco -uzdrawiający z przekazem energii Reiki.

Omówienie poprzednich wcieleń i ich wpływ na obecne życie.

Plan duszy, czyli co mamy do przepracowania w obecnym wcieleniu, jaka jest 
nasza droga życia.

Określenie drogi rozwoju duchowego i predyspozycji ezoterycznych.

Praca z podświadomością.

Dzień drugi: 10:00 – 15:00  (z przerwą na obiad)

Wpływ pozytywnych i negatywnych wibracji na nasze życie.

Sposoby oczyszczenia z negatywnych energii domów, osób i zwierząt. 

Zmarli, po co przychodzą i co chcą nam przekazać.

Jak odprowadzić duszę.

Pytania i odpowiedzi, dyskusje na tematy duchowe.

Krótkie konsultacje osobiste w „cztery oczy”

Uwaga! adres siedziby warsztatów.
Polskie Towarzystwo Psychotroniczne. ul. Ratuszowa 11 lok. 35
Warszawa

Przy grupie minimum 4-6 osób istnieje możliwość zorganizowania warsztatów i 
konsultacji osobistych w dowolnej miejscowości w kraju lub zagranicą. 
Programy warsztatów dostępne są w wydarzeniach na moim profilu FB 



Cena warsztatów 700 zł  z przerwą kawową. 
Zgłoszenie uczestnictwa związane jest z w wpłatą  bezzwrotnej zaliczki w 
kwocie 100 zł/osoba

Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. 00 48 501 336 174
Szczegóły na stronie www.jasnowidzrobert.pl 

Dane do przelewu:
Happy Travel Biuro Podróży Robert Chmieliński
ul. Surowieckiego 10
02-785 Warszawa
Numer konta bankowego:
Alior Bank
91 2490 0005 0000 4530 8711 1040 
tytuł wpłaty: 
Warsztaty Warsztaty 12.06.2021  imię nazwisko kwota 100.00 PLN /osoba

Jasnowidz Robert Chmieliński
zdolności paranormalne i ezoteryczne odkrywa w sobie od 2001 roku.
Jasnowidzenie Roberta to odczyt widzianych przez niego obrazów wywołanych 
pracą z energią.
W trakcje sesji jasnowidz diagnozuje blokady energetyczne, ocenia energetyczny 
stan zdrowia, wykonuje zabiegi oczyszczające z przekazem energii Reiki. 
Jasnowidz Robert doradza min. w sprawach biznesu, przy poszukiwaniu osób 
zaginionych, a także interpretuje obrazy na podstawie zdjęć osób bliskich. 
Jasnowidz Robert przekazuje przesłania od osób zmarłych.
Wizje Roberta odzwierciedlają sferę prywatną, zawodową, uczuciową oraz inne 
aspekty życia codziennego.
Połączenie energii kart anielskich z interpretacją widzianych przez niego obrazów 
pomaga w podjęciu ważnych decyzji życiowych. 
Jasnowidz Robert Chmieliński 
prowadził telewizyjne programy ezoteryczne EZO TV, Moc Magii, Noc Magii 
Śniadanie z wróżbami, Spotkanie z wróżbami, Ezoteryczna TV.



Komunikat RODO
Szanowni Państwo,
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe chcielibyśmy
poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego
poinformowania Państwa o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych
osobowych. Państwa dane osobowe będą przez Happy Travel przetwarzane,
przez okres niezbędny do przygotowania oferty, dokonania rezerwacji imprezy
turystycznej, wystawienia polis ubezpieczeniowych, wykonania porady duchowej i
doradztwa życiowego oraz przygotowania wszelkich dokumentów związanych z
powyższymi usługami.
Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewniamy Państwu możliwość:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- zmiany w przetwarzanych przez nas danych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych);
Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych:
Happy Travel Biuro Podróży Robert Chmieliński.
ul. Surowieckiego 10. 02-785 Warszawa,
e-mail:
kontakt@jasnowidzrobert.pl
biuro@happytravel.waw.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami.


