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Saabuva sünnipäeva puhul on vahemikus 14.10.2019...28.10.2019
sooduskoodiga sünnipäev-20
intellektuaalsed edutooded, edualane nõustamine, aura- ja
tervisediagnoos, partnerite sobivuse analüüs, Maa kiirgusväljade
analüüs 20% soodsamad
sooduskoodiga sünnipäev-10
topeltsõrestikpüramiid 10% soodsam
Esita tellimus www.aratava.ee kaudu või kirjuta info@aratava.ee
Sooduskood sisesta veebilehel tellimuse vormistamisel!
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Loeng Ewersi saalis, kell 11:30...12:30
“Globaliseerunud püramiidienergia” – Kalev Aiar
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Eesti tuntud püramidoloogi Dr. V. Viljasoo väitel viivad kõik õiged teed püramiidide juurde ning püramiidid
inimeste kodudes on nende pere elutarkuse ja eluvärskuse majakaks.

Ettekandes käsitletakse tänapäeva maailmas globaliseerunud püramiidienergia ja püramiidide kasutamise
võimalusi. Aruteluks tuleb Eestimaal kõigi püramiidihuviliste kaasamine ühingu loomisele. Loodava ühingu
visiooniks saab olla targem, puhtam ja ehedam maailm meie kõigi jaoks, missiooniks aga globaliseerunud
püramiidienergia kasutamine täisväärtuslikuma elu heaks. See tähendab aga läbi koduse püramiidienergia
maailmas olevate püramiidide globaalsesse energiavõrgustikku lülitumist ja sellest eluparendavat osasaamist.

Loeng Petersoni saalis, kell 13:00…14:00
„Inimese kosmiline saatus – Elukõver ja Edukõver” – Dr. Viljo Viljasoo

Kui Sa oled oma elus märganud, et mõni inimene on rohkem tervem või haigem, või mõnel inimesel on
rohkem või mõnel vähem armastust, energiat, intellekti või edu, karjääri või raha, siis oled seda ka põhjusega
teinud, sest me kõik oleme sünnist alates erinevate eeldustega kõike seda omama. Loeng avab inimese
elukaare saladused nii sünnipäraste eeldustena bioenergias, tervises, armastuses, sensitiivsuses, saatuses,
edus, karjääris, sotsiaalses heaolus ja elukaare (Elukõver) kulgemise tasemetes ning kaaslaste
andmetega sobivustes.

Sul on võimalik juba enne loengut või sel samal Tarkuse päeval, soetada endale oma isiklik elu- ja edukõver
soodushinnaga ning võtta see loengule kaasa. Sul on võimalik saada nii kohapeal kui loengu ajal
Dr. Viljo Viljasoo’lt vastuseid Sinu elueeldusi puudutavatele küsimustele. Vaata ka www.aratava.ee

Töötuba Ewersi saalis, kell 16:00...17:00
“Pendlipraktika ja bioinformaatika” - Dr. Viljo Viljasoo

Pendlitüübid ja -kaardid, pendli kasutamise meetodid, vastused küsimustele infoväljast, biovälja ja tervisliku
seisundi määramine, bioenergeetilise sobivuse hindamine, loodus- ja tehisväljade, veesoonte, anomaaliate
diagnoosimine.
Töötoas 1 tund osalemise tasu on 10€/osaleja, mis sisaldab pendlit, pendlikaarti, teemakohast juhendmaterjali
ja õpetust. Pendlipraktikale registreerumine toimub vahetult enne õppetundi töötoas.

Lisaks on kohapeal võimalik endale soetada Aratava OÜ edutooteid!
Rohkem infot sündmuse veebilehel
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Tervendaja 2019

Tervendaja 2019

Tervendaja 2019

Püramiid kui püsiva edu looja!

Topeltsõrestikpüramiid (TSP) on ette nähtud püramiidienergia
saamiseks kodu- ja töötingimustes.
Püramiidienergia tasakaalustab bioorganismi talitluslikku
seisundit, loob tervistava ja bakterivaba keskkonna, võimaldab
kiiresti vabaneda kergetest valuaistingutest, ületada päevast
väsimust ja taastada vaimset erksust.
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Püramiidienergia aitab
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• vähendada loodus- ja tehiskiirguste halba mõju
• parendada rakkude kaitse- ja taastumisvõimet
• vabastada stressist
• kosutada füüsilist ja vaimset tervist ja töövõimet
• parendada enesetunnet, muudab rahulikuks,
rõõmsaks ja õnnelikuks

• parendada seksuaalvõimekust
• aeglustada organismi bioloogilist vananemist
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Püramiidi sisenergias avalduv miinuslaenguga
hapnikuioonide mõju on inimese organismile ja
vaimsele töövõimele väga tähtis.
Sõrestikpüramiid riputatakse voodi, töö- või
puhketooli kohale.
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TOPELTSÕRESTIKPÜRAMIIDI ANDMED
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topeltsõrestikpüramiidi tööpõhimõte

Topeltsõrestikpüramiid (TSP) on ehedast männipuidust ja miljööväärtusliku disainiga
konstruktsioon, kergesti kokkupandav ja mugavalt transporditav. Välimise püramiidi alus on 100 x 100
cm, kõrgus 63 cm ja sisemise püramiidi alus on 90 x 90 cm. TSP komplekti kuuluvad kokkupandava
püramiidi detailid, kruvid, kinnitusribad, kinnitusnöörid, tüüblid, konksud ja juhend.
Püramiidi on lihtne transportida, juhendi järgi ise kokku panna ja kasutusele võtta.
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Tellimisinfo
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Topeltsõrestikpüramiid Sinule, Sinu pereliikmele või lähedasele
kogu eluks! Hind 150.00€ (soodushind 135.00€).

Püramiid on iga inimese kodus Tema tarkuse majakas!
Küsi julgelt: info@aratava.ee
Heade edusoovidega!
Aratava OÜ, www.aratava.ee
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topeltsõrestikpüramiid transpordilahendis

