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100%

MAGIC & UFO

placené služby

Přehled našich služeb:
- SEMINÁŘE SAC 2000 - 2022

dárkové poukázky
voucher aj. slevy

- KURZY online (astrální cestování, esoteriky, feng shui, astrologie, numerologie, meditace, síla myšlenek, kyvadlo)

- EXORCISMUS (odstranění paktů s démony, či jejich přímé posedlosti. Ceny se pohybují dle obtížnosti. V případě
potřeby výjezdu se hradí dle vzdálenosti a způsobu dopravy - letecky, os. automobil)

- ODSTRANĚNÍ MAGICKÉHO POSTIŽENÍ (uřknutí, prokletí, očarování, přivtělené duše, larva, fantom, energetický upír,
negativní zóny - psychosomatické, patogenní)
- OCHRANNÉ ZÁPISY DO AURY - lze vám zapsat do aury konkrétně co potřebujete nebo obecně. A do jedné oblasti
nebo do všechn oblastí.
- KOUZLA LÁSKY, VĚRNOSTI, OCHRANNÁ KOUZLA, PROG. ČAKER, ODSTRANĚNÍ SOKA...
- ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ AURY ONLINE

neplacené služby/ZDARMA

WORLDWIDE SERVICES MAGIC & UFO
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- SUPPORT SERVICE 24/7 - Ke každému magickému úkonu, máte k dispozici support service 24/7. SUPPORT
SERVICE 24/7 je druh podpory, která je k dispozici po celý den, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. To jednoduše
znamená, že služba podpory je k dispozici nepřetržitě. Klienti tak mohou získat pomoc, najít odpovědi na otázky,
jakmile přijdou - 24/7 v reálném čase a veškeré jejich objednávky, jsou vyřizovány přednostně. Naše profesionální
služby jsou k dispozici na vyžádání globálně, ve více než 100 zemích po celém světě.
- PORADNA PRO PARAFYZICKÉ JEVY

- KONZULTACE VČ. DODATKOVÝCH SLUŽEB - konzultace lidem s vibrací číslo 5 ,na pomoc ke zjemnění osobní
vibrace, odstranění karmických bloků, které brání k cestě za vyšší vibrací.
- VÝKLAD KARET ONLINE ZDARMA
- ŠKOLA 1 - vývoj vašeho ducha - na 2 roky (považuje se za školu základní)
- ŠKOLA 2 - magie v praxi (považuje se za školu střední) 1 - 2x do měsíce LIVE přednáška k tématu, které je potřeba
podrobněji vysvětlit a společně ho i prodiskutovat.

- Christmas gift voucher for $ 25
(každoročně/všichni klienti)

- Narozeninová sleva 30%
(každoročně/klienti, kteří nakoupili u nás
nad 10 000 Kč, tak každý rok, mají na
narozeniny u nás slevu)

- Dárková karta na 10 000 Kč
(Pro naše klienty máme odměnu za dobře
odvedenou práci v hodnotě 10 000 Kč na
novou službu - nový cíl. Tzn. např. klient
nás vyhledal z důvodu, že je mu přítelkyně
nevěrná a odchází od něho. Na tom, aby
jeho přítelkyně s ním zůstala a neopustila
ho, tak intenzivně pracuje, např. po měsíci
se dostaví úspěch a přítelkyně s ním
zůstává a pokračují dál ve svém vztahu, s
milencem se rozešla. Necháváme plynout
3 měsíční dobu na to, kdyby se opět spolu
rozešli. A když spolu zůstanou i po těch 3
měsících, tak si klient může u nás začít,
plnit zase jinou službou, jiný cíl a jiný sen. A
tímhle způsobem tj. stále dokola. Dárková
karta je na 10 000 Kč na naše služby. A je
to takhle pokaždé, není to jednorázové.)
-Každoročně slevové kupóny na vybrané
služby
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Aktuální jednorázové akce ZDARMA, jsou uvedeny vždy na našem webu v aktualitách, i na hlavní straně webu.

- YouTube LIVE a Facebook LIVE - soutěž
o slevový kupón 40%

SAC 2000
- 2022
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Zbývajících 30% jsou lidé s vibrací 5. Aby nedocházelo k omylu, tak jen upozorňuji, že vibraci nezměníte během
pozemského života, jen jí produchovníte. Pro změnu vibrace musí proběhnout reinkarnace. A aby vám to bylo jasné, v
jedné vibrační řadě je mnoho odstínů a mnoho tónů, jak na hudební stupnici. A jednou vibrtační řadou člověk prochází
mnoho mnoho inkarnací. Proto šestky jsou už velmi staré duše. ž 20% lidé s vibrací 6. Děti se rodí už s vibrací šest.

SAC 2000 - 2022 (Stellar activations cycle - Hvězdný aktivační cyklus) = přirozené a cyklicky přicházející období - přirozený
cyklus. V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména). Je to ohromný řetězec událostí, který započal
kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách, na jiných planetách, s jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní
lidstvo, dolehlými důsledky.

SAC 2

HIERARCHIE: centrální zdroj (yunasai), prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy,
planety, nehmotné bytosti a hmotné bytosti. Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti prvkovou/
úrovňovou anatomií, těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a
druhak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru.
V naší troj-dimenzi (1-3) si lidské vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě, založené na
prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi (4-6) pak v biologické podobě založenou na dvou prvcích - uhlíku a křemíku, v ještě
vyšší troj-dimenzi (7-9) pak v biologické podobě založené na prvku křemíku. A v ještě vyšší troj-dimenzi (10-12) již
operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla.

SAC 2000 - 2022

www.uir-666.cz

SAC 2000 - 2022 A LIDÉ S VIBRACÍ 4, 5 a 6

I přesto, že je v magii nevěříte, i přes nevím co všchno jiného, tak každý člověk na této planetě v současné době, by měl
mít informaci, o tom, že se změnil věk, energie na člověka i na planetu a přinese to mnoho mnoho změn. 22 let trvá
přechod z Věku ryb, který skončil v roce 2000 a začal Věk vodnáře. Vysvětlíme si o co tady vlastně jde: planeta v tomto
časoprostoru postoupila do vibrace šest. V ní zůstane mnoho desítky let. Zhruba 250 - 350 tisíc let. Podle toho jakou
vibraci planeta má, takovou vibraci z vesmírného zdroje přijímá. Na ostastní energie vytvořený štít ve své auře má
(atmosféře) nyní se tedy atmosféra mění, štít slábne a nový se utváří. Lidé, kteří se sem inkarnují, potřebují mít shodné
vibrace. Jenom tak mohou zde ve zdraví žít. PLANETA MÁ VIBRACI 6. Na planetě je polovina lidí s vibrací čtyři! Proto tito
lidé, zde dál ve zdraví žít nemohou. Lidé s vibrací 4, které na planetě jsou, přišly sem, aby si tu karmické vazby s jinými
lidmi vyřešili, aby mohli v klidu jít dál cestou svou, byť pomalou. Oni se pak do jiného časoprostoru narodí, v čase zpět a
půjdou znovu s planeou. Ten čas ještě potřebují, energie vodnáře jim velmi škodí, někteří jí vůbec nesnesou. Když se však
inkarnovali na tuto zem, do tohoto času, přijali tento úděl. Někteří přijali svou smrt předčasnou, jiní onemocněli nemocí
zlou. Je to jejich volba svobodná. Ti také naší pomoc nepotřebují, nebyla by účinná. Těchto lidí - 50%.

Prameny popisují proces tvoření centrálního zdroje, jako energetickou emanaci sama sebe, v podobě individualizovaných,
jedinečně, signovaných (podepsaných) částí energie, které se metaforicky, řečeno chovají, či mají chovat, jako vzduch, v
procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zase vracejí.
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VESMÍRNÉ ZÁKONY

VESMÍRNÉ ZÁKONY
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Vždy se řídíme vesmírnými zákony. Jsou to nejvyšší zákony stvoření, podle kterých se vše řídí.
Člověk, aby dokázal žít ve společnosti, si vytváří své zákony. Ty, však nejsou vůbec dokonalé, ani
spravedlivé. Proto má každá země své, každá vláda dělá své zákony, často se to mění. Nad těmito
zákony stojí zákony přírodní. Jsou zde, platné po věky, člověk je nemůže ovlivnit, ani změnit. Tyto
zákony platí pro celou planetu a pro planety podobného typu. Ale je mnoho planet jiného typu a tam
jsou potom jiné, přírodní zákony.

Vesmírné zákony platí pro celý vesmír, pro celé stvoření a jejich platnost, je bez času. Je jim
podřízeno vše. Těchto zákonů je 24, pro náš vesmír je jich 12, pro lidstvo jsou určeny a odtajněny 4!
Více člověk zatím není schopen pochopit.
ZÁKON NEJVYŠŠÍ LÁSKY
ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE

MA

ZÁKON KARMY

N
R
Í
M
S
VE
ZÁKON VÝVOJ

Y
N
O
K
Á
Z
É

IAFW

Informace ducha jsou esoterické, tedy tajné. Najít duchovní pravdy, pochopit je a umět podle nich žít,
se povede jen těm jedincům, kteří jsou morálně na dobré úrovni, mají sebekontrolu, sebekázeň,
pokoru a trpělivost. (celý etický kodex je k dispozici na našem webu).
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Guaranteed

E-mail: info@uir-666.com |
Telefon: +420 775 987 087 |
www.uir-666.cz
www.krejci666.cz
www.kouzlalasky.cz
www.uir-666.com
www.baphomet.us

WORLD

FACEBOOK: UIR-666

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

KONTAKT

ORLDWI

WORLDWIDE SERVICES MAGIC & UFO
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DANIELA KREJČÍ | IČ: 74555847

www.uir-666.cz

We are World's Most Successful,
Biggest and Best!

www.privorot-666.ru
www.liebesmagie.at
www.aiqingzhouyu.com
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www.hechizosdeamour.com | www.sorts-damour.fr
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Guaranteed

WE HAVE AN AVERAGE
OF 12.000 CLIENTS A YEAR

O P

UPOZORNĚNÍ: Někteří klienti vyvozují z našeho názvu uir-666, že nabízíme služby černé magie.
Nikoliv, všechny magické úkony jsou na hraně šedé, tudíž bezpečné a bez karmických postihů.
Nikomu černou magii poskytovat nebudeme, je zbytečné nám o ní říkat. Jeden z důvodů, proč máme v
názvu 666 je, že s ní pořád pracujeme, ale opačně - že jí odstraňujeme (magická postižení,
exorcismus-pakty apod..).

Guaranteed
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