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2019

Aratava OÜ

Algava Maasea aasta puhul on vahemikus 31.01.2019 kuni 11.02.2019
sooduskoodiga sea-aasta-20
intellektuaalsed edutooded, edualane nõustamine, aura- ja tervisediagnoos,
partnerite sobivuse analüüs, Maa kiirgusväljade analüüs 20% soodsamad
sooduskoodiga sea-aasta-10
topeltsõrestikpüramiid 10% soodsam
Esita tellimus www.aratava.ee kaudu või kirjuta info@aratava.ee
Sooduskood sisesta veebilehel tellimuse vormistamisel!

UUDISED MAAILMAST

* “KGB salafailide kohaselt on Egiptuse Suur püramiid «elus»” - Uuri lähemalt
* “3600 reis Egiptuse Suures püramiidis - Uuri lähemalt
* “Teadlased avastasid, et Giza Suure püramiidi sügavuses on elektromagnetilise
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kiirgusega alad” - Uuri lähemalt
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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

t

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

s

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

yyyyyyyyy
topeltsõrestikpüramiid transpordilahendis
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Aura- ja tervisediagnoos
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Sinu edu saab alguse heast tervisest!
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Aura- ja tervisediagnoos põhineb mentaalse biolokatsiooni meetodil, mille abil on
võimalik tuvastada Sinu aura eripära ja organismi tervislikku seisundit organite
lõikes ning määrata Sinu üldist füüsilist, psüühilist ja vaimset tervisetaset. Niisugusel
meetodil on võimalik jäädvustada joonise kujul reaalajas või olevikku ja tulevikku
prognoositav tervisemuutus.

Aura- ja tervisediagnoosi
tegemise alusjoonis

Oodatav aura- ja tervisediagnoos
korrasoleva tervise puhul

Juhised
1. Trüki välja diagnoosialus.

2. Võta harilik pliiats ja diagnoositavale inimesele (iseendale või kellelegi teisele)
mõeldes joonista diagnoosialusel olemasolevad inimkujutise kontuurid pliiatsiga üle
ning märgi joonisele isiku nimi ja hetkeseisu kuupäev (p.k.a).

3. Esita aura- ja tervisediagnoosi tellimus, tasu teenuse eest ning saada joonis või
joonised tavapostiga Aratava OÜ-le aadressil, 51009, Tartu, Leete 4-2. NB! Ära joonisel
esitatud kujutist kokku murra, vali õige suurusega ümbrik.
4. Aura- ja tervisediagnoosi tulemuse(d) koos selgitava tekstiga saadame Sulle Sinu
e-posti aadressile.
Diagnoosi hind 10.00€ (soodushind 8.00€)
Küsimuste korral kirjuta meile info@aratava.ee
Rohkem infot www.aratava.ee
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Partnerite sobivuse analüüs
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Inimeste vahelised suhted on alati olnud peamiseks rõõmude ja murede allikaks. Vahest võime
mõelda, miks me saame ühtede inimestega hästi läbi ja teistega tuleb ette palju komistuskivisid ning
seda ka armastuses. Iga inimese võimed, käitumine ja olemine on suuresti seotud tema sünnipäraste
eeldustega ja karakteritest tulenevate iseärasustega. Oskus teha elus õigeid otsuseid, valikuid ja
lahendid on paljuski õpitav ning headele teadmisele põhinev.
Kui soovid enda ja oma partneri vahelist suhet paremaks muuta või alles oma uue partneri ja enda
sobivust paremini mõista, siis selleks on parim viis läbi partnerite sobivuse analüüsi õppida teie
mõlema sünnipärastest eeldustest, bioenergeetilisest sobivusest ja karakteritest tulenevaid iseärasusi.

Joonis. Armastuse maagia, partnerite sobivus põhineb nende bioenergiate resonansil ehk kaaskõlal
(V. Viljasoo)

Partnerite sobivuse analüüs – 30.00€ (soodushind 24.00€)
Partnerite sobivuse analüüs koos edutoodetega – 80.00€ (soodushind 64.00€)

Partnerite sobivuse analüüs (30€) põhineb
tellitud isiklikes Elukõverates (Elukõverad (2tk,
20€) koos ühe üldise selgitava seletustekstiga (3€)
12lk) avalduvate sünnipäraste eeldusandmete
arvväärtuste
tasemete
(eeldustasemete
arvväärtuste täpsustatud jaotus ja näited on
kirjatöös „Elukaar“ (3€) , 11 lk) võrdlusel,
bioenergeetilise (2€) ja karakterastroloogilise (2€)

sobivuse kaartides avalduvatel andmetel ning
energoinfoväljast diagnoositud tulemustel.

Partnerluse ühisedu analüüs põhineb nende poolt
tellitud isiklikes Edukõverates (Edukõverad (2tk,
20€) koos ühe üldise selgitava seletustekstiga
(3€)
14lk)
avalduvate
edukustasemete
võrdluskäsitlusel.

Esita tellimus www.aratava.ee kaudu või kirjuta info@aratava.ee

yyyyyyyyy
4

