
Bankovní účet: 2300355048/2010 Fio bank a.s.

Variabilní symbol: Vaše jméno

Vyřizuje Luděk Červenka,

Dotazy - konzultace: 

Tel: 604379000

Email: info.magicka.pohoda@seznam.cz

Hledám osobní energetický zářič nebo vhodný kámen 330,00 Kč

Hledám osobní ochranný kámen 150,00 Kč

Hledám pomůcku na odrušení negativních vlivů v mém automobilu 550,00 Kč

Hledám pomůcky pro zlepšení vlastností vody 890,00 Kč

HUBNEME S POMOCÍ LÉČIVÝCH KAMENŮ 400,00 Kč

Měření prostoru 1 místnost 300,00 Kč

Prosím o změření mé životní energie a stavu imunity 120,00 Kč

Prosím o změření mých čaker, harmonizaci, srovnání éterických těl 290,00 Kč

Prosím o změření obecné shody s mým partnerem, či partnerkou 190,00 Kč

Prosím o změření obytných prostorů na výskyt negativních anomálií, GPZ 990,00 Kč

Prosím o změření orientační kvality vody v domácnosti nebo jiného zdroje 290,00 Kč

Prosím o změření potenciálu energie mého lůžka 120,00 Kč

SEDMERO SLUŽEB 490,00 Kč

TERAPIE KAMENY od 350,00 Kč

MAGICKÉ MISKY od 250,00 Kč

Potřebuji jinak poradit individuální částka dle rozsahu měření od 150,00 Kč

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Luděk Červenka

Hybešova 162/11

Kralupy nad 

Vltavou

27801

Ičo: 01311883 

Dič:Nejsem plátce 

Hledám kámen na harmonizaci (osoby a prostoru), na ochranu svého pokoje, bytu, 

domu, na podporu mé odborné léčby, na podporu učení, na posílení imunity, na 

potlačení příčiny alergie, na potlačení příčiny bolesti hlavy a migrény, na potlačení 

příčiny hyperaktivity, na potlačení příčiny strachu, úzkosti, na problémy s 

usínáním, zklidnění, stres, na zlepšení sexuality, potence nebo plodnosti, pro 

celkové energetické posílení, pro duchovní činnost, spiritualitu,  pro konkrétní účel 

(určete jaký), pro posílení koncentrace, pro posílení lásky, milostných vibrací, pro 

posílení sebedůvěry, pro potřebu mého těla, prosím o měření pro skupinu „100 

silnější“ a jiné.....

U měření s výjezdem je třeba počítat s náklady na dopravu a potřebný čas, dle dohody.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM MAGICKÉ POHODY                                 SLEVA                     

( uskutečněná objednávka ) 50%

300,00 Kč

nebo Prosím o změření energie prostorů, ve kterých přebývám 

(dům,byt,zaměstnání) 990,00 Kč


