Ceník

KPD Komplexní Plán Duše 3330 Kč
Tato ucelená osobnostní analýza zahrnuje několik kapitol:
•

Atlantská kabala (Atlantská abeceda, Atlantský osobní kód a poselství, energie
bydliště dle Atlantské kabaly, Osobní Sefirota v Atlantském Stromě života,
Materiální strom života, Spirituální strom života a Energetický obraz)

•

hlubinný astrologický a numerologický rozbor

• Védský výklad jména, védského znamení, osobní číselnou jantru a mantru,
vhodná / šťastná čísla (pro partnerství, přátelství, bydliště, období, dny, barvy aj.)

Rozsah většinou přes 50 stran.

Jedná se o obsahově nejbohatší a nejkomplexnější variantu, zároveň jde o cenově
nejvýhodnější "balíček", na kterém pracuji min. 70 hodin

ZPD Základní Plán Duše 3000 Kč
Zahrnuje výklad Atlantské kabaly - Materiální strom života, Spirituální strom života a
Energetický obraz; dále stručný numerologický a Védský výklad v ucelené osobnostní
analýze. Rozsah kolem 30ti stran

PPD Partnerský Plán Duší 3000 Kč
Obsahuje společné úkoly, cíle, úskalí a aspekty vzájemné podpory i charakteristiku
povahy obou zúčastněných ve vztazích obecně a konkrétně v tomto vztahu dle
numerologie, hlubinné astrologie, indických véd a Atlantské kabaly

Rozsah cca 15 - 20 stran, práce min. 70 hodin

PAK Partnerská Atlantská kabala 2000 Kč
Vztahová sefirota v Atlantském Stromě života, společné cesty, poselství z Atlantské
kabaly, + vzájemná energie a přínos Energetických obrazů jednotlivců do vztahu, pokud
je již jako jednotlivci mají vypracované
Rozsah cca 5- 10 stran

DV Doplňkový výklad k již vypracované Atlantské kabale 2500 Kč
Vaši již vypracovanou analýzu Atlantské kabaly (nemusí být ode mne) rozšířím o osobní
sefirotu ze Stromu života a dále připojím vše ostatní z komplexního Plánu Duše (rozsáhlý
numerologický a védský vhled na narození, jméno a bydliště), případně Vám Vaší
Atlantskou kabalu doplním o další cesty při změně jména
Celkem 20-30 stran.

DJ Doplnění Vašeho Plánu Duše o novou variantu jména 500 Kč
Důkladný numerologický rozbor nového jména, energie jména dle indických véd, připojení
další nově aktivované životní cesty v Atlantském Stromě života. Zájemce již musí mít svůj
vypracovaný Plán Duše, základní či komplexní verzi. Rozsah cca 2-5 stran

OK Online konzultace ke jménu 250Kč / 30min
(telefon / messenger, / whatsapp), Hledání a počítání nejpříznivějšího tvaru a varianty
jména nebo konzultace ke jménu dle přání. Jedná se o předem domluvenou konzultaci,
kdy si píšeme, příp. i voláme, řešíme vše, co Vás zajímá, já počítám, jste však celou dobu
na dálku přítomni a dobíráme se konkrétního výsledku, i kdyby to mělo trvat třeba 5 hodin.

Jednotlivé části z Komplexního Plánu Duše:
AK Atlantská kabala: Materiální a spirituální strom života 1500 Kč
EO Atlantská kabala: Energetický obraz 1000 Kč
HA Hlubinný astrologický rozbor dle data narození 2000 Kč

RJ Písemný ROZBOR JMÉNA 600 Kč

Důkladný numerologický rozbor jména, energie jména dle indických véd, energie jména
dle Atlantské kabaly, nejsou zahrnuty aspekty plynoucí z data narození ani kombinace,
rozsah cca 2 strany

Ceny sestaveny pomocí FEN kineziologie.

Platí se předem převodem na bankovní účet, po připsání platby je objednávka
považována za závaznou.

Objednávat jednotlivé položky můžete pomocí zkratky, uvedené v závorce.

