OBŘADY
Po čtení palmových listů, na
rozdíl od jiných předpovědí,
získáte konkrétní informaci, co
udělat pro potlačení událostí,
které pro nás nejsou příznivé.

hinduistický brahmín
a obětovává např. květiny,
pánské a dámské šatstvo,
peníze, mléko, byliny, koření,
kadidlo, ovoce, kokosové
ořechy apod.

Jde o opakování
jednoduchých manter doma
až po možnost provedení
obřadů v Indii, které pro vás
třeba 240 dní vykonává

Obřadů je nepřeberné
množství a každý z nich je
přesně vymezen pro vaši
životní křižovatku.

EXKLUZIVNÍ ČTENÍ INDICKÝM NÁDÍ PŘÍMO V PRAZE
Přinášíme vám jedinečnou možnost osobně se
setkat se skutečným čtečem palmových listů.
Nádí Palání přijede do České republiky v červnu
2016 a pro omezený okruh vybraných jedinců
uskuteční unikátní čtení palmových listů při
setkání tváří v tvář. Odborný překlad zajištěn.

PALMOVÉ LISTY
Absolvovali jste mnohá věštění,
navštívili specialisty pracující
s kartami, astrologií, či jasnovidce. Určitě jste také dostali
balík informací, ale nikdo vám
nikde prozatím neřekl, co můžete
udělat pro to, abyste nepříjemné
budoucí události, týkající se
zdraví, vztahu, financí, duchovna
dokázali potlačit. Z palmového
listu se to DOZVÍTE - bez toho,
abyste prozradili své datum
narození.

nepříhodnému postavení planet,
či vlivu karmické zátěže ze svých
minulých životů. A to vše aniž
byste museli osobně cestovat

do Indie, kde se jinak čtení
odehrává. S moderními technologiemi lze uskutečnit čtení třeba
i z Prahy, a to včetně tlumočení.

Knihovny palmových listů existují
několik tisíciletí a obsahují
záznamy lidí, kteří mají do
knihovny přijít. Při čtení
palmového listu navíc nejste jen
pasivní příjemce informací, ale
dostanete i návrh, jak čelit

Objednávat se a zajistit si tak jedno z mála míst
můžete již nyní, viz kontakt níže.

Nechte vstoupit pozitivní energii palmových listů
do vašeho života a pomoci vám ve vašem
osobním rozvoji a očistě vaší karmy.

PŘÍNOSY

VÁŠ PRŮVODCE PALMOVÝMI LISTY: PAVEL KREJČÍ

Mezi hlavními důvody, proč si lidé nechávají číst palmové listy, patří:
 podpora při důležitém životním rozhodnutí (výběr partnera, práce,
školy, zahájení stavby vlastního domu...)

Ing. Pavel Krejčí má bohaté osobní zkušenosti: prošel mnoha různými knihovnami palmových listů v Indii, od
jihu až na sever v Himalájích, a v roce 2009 poprvé přivezl dva čteče palmových listů do Evropy. Je citlivým
psychoterapeutem, pracuje s karmou, rodinnými konstelacemi. Může být vaším průvodcem při každoroční
únorové cestě do Indie. Spolupracuje s předním odborníkem na palmové listy v Indii Shashikantem Oakem.
Pavel přednáší po České republice i na Slovensku a připravuje vlastní knihy o palmových listech.

 čištění vlastní karmy i karmy celého rodu - co dáváš, to získáš...
 touha po rovnováze rozumu a duše a potlačení ega
Jen malá část lidí si nechá přečíst speciální svazky palmových listů,
které se týkají informací, vztahujících se ke všem minulým životům.

KONTAKT

Možností, kdy palmové listy pomáhají, je nepřeberné množství.
Objevte svůj skrytý potenciál a znásobte ho silou palmových listů...

Nadi Astrology Centre PRAHA
Pobočka Sri Agasthia Mahashiva
Sukshama Centre Mayladuthurai
Pavel Krejčí
Dělnická 54
170 00 Praha 7
+420 777 716 117
info@palmovelisty.cz
www.palmovelisty.cz
fb.com/PalmoveListyCZ
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ZAJÍMÁ VÁS VÍCE?
Podívejte se na naše webovky www.palmovelisty.cz - můžete si stáhnout
eBook s podrobnějším popisem, nebo si přečíst blog o palmových listech
a Indii od ing. Pavla Krejčího, který byl předurčen přivézt mystérium
palmových listů do Evropy.
Pro naše příznivce na Facebooku navíc také děláme zajímavé akce
informujeme je jako první o chystaných událostech.
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fb.com/PalmoveListyCZ

KDE JSI, LUI?

REAKCE KLIENTŮ

„Vycestoval jsem s Pavlem do
Indie. Při čtení palmového listu
jsem se dozvěděl, že brzy potkám
ženu svých snů. O několik týdnů
později jsem si na severu Indie
koupil jízdenku. Jenže, na mém
místě seděla pohledná
černovláska se stejnou místenkou?
Byla to ona! Jmenuje se Kadriya, je
nádherná a letos se budeme brát.
Kde? Samozřejmě v Indii. Zázraky
se dějí…Víte, jak to bylo? Ona
kdesi tisíc kilometrů ode mne před
rokem pronesla: „ Kde jsi můj Lui?“

Jmenuji se Luděk, ale v mém
rodném městě Zlín mi nikdo
neřekne jinak než Lui.
Pavel Krejčí je mým svědkem –
v roce 2014 si mě přijel do Indie
“zkontrolovat“ na Goa, kde jsme
S Kadrií žili v malé vísce Siolin…“

Zajímá vás více příběhů,
spojených s palmovými listy?
Stáhněte si svůj eBook na
webových stránkách
www.palmovelisty.cz

„O existenci knihovny palmových
listů jsem se v minulosti dověděl
několikrát a pokaždé jsem byl
neodolatelně váben, prověřit
jejich regulérnost. Indická kultura,
se všemi svými projevy, mě vždy
velmi přitahovala. Považuji ji za
jednu ze zásadních částí základů
veškerého lidského poznání. Po
roce, který uběhl od čtení
z palmových listů k mé osobě,
nádím Shivou a nádím Palanim,
potvrzuji shodu jak v údajích
z minulosti, tak z bezprostřední

jednoroční současnosti. Pavel
Krejčí je mi svědkem.“

jsem touto zkušeností prošel pootevřela mi zas o něco víc oči,
kterými se dívám na svět. Teď už s
Václav Postránecký, herec
jistotou vím, že je velmi bolestivé
a režisér
proti svému osudu bojovat.
„Ego zvítězilo a neustále
Mnohem šťastnější je osud naplnit.
podporovalo touhu vědět víc, než Cokoli se mi na této cestě
je pro pozemský život zdrávo.
přihodilo, mělo a má svůj hluboký
Chtěl jsem se ujistit, že existuje "
význam, ať se to egu líbí nebo ne.
NĚCO " mezi nebem a zemí, které Přijetí, láska, pokora… Musím
mi ovlivňuje život. Potřeboval jsem přiznat, že i díky čtení palmového
hmatatelný důkaz. Byl jsem
listu, se mi život zásadně změnil.
nevěřící Tomáš. Setkání s Pavlem Díky! Mějte se božsky.“
přišlo v pravou chvíli. Jsem rád, že
Mario Kubec, herec

JAK TO FUNGUJE
1) Klíč ke správnému listu
Aby mohl indický nádí najít váš
palmový list, bude k tomu
potřebovat jen váš otisk prstu.
Žádné datum narození, žádné
jméno. Jen otisk prstu. Muži dávají
otisk pravého a ženy levého palce.

zda všechny údaje sedí. Pokud
ano, přikročí se ke čtení.

z vašeho palmového listu. V druhé
části kladete otázky a nádí
odpovídá. Celé svoje čtení si
4) Samotné čtení
můžete nahrát na vlastní audioV první části posloucháte všechny video zařízení (diktafon, mobil...)
informace, které vám nádí přečte

5) Obřady

Pro to, abychom vyčistili vliv
negativních vlivů z minulých životů,
které nám silně ztrpčují současný
život, dostanete konkrétní návod,
jak tuto karmickou zátěž čistit
pomocí obřadů. Obvykle na
některých můžete zapracovat sami
třeba hned druhý den, jiné je
nutné vykonat v silných
hinduistických chrámech. Někteří
lidé přicházejí na druhé, či třetí
čtení a po vykonané očistě už je
čeká užívání si šťastného života.

2) Hledání v knihovně
palmových listů v Indii
Po odeslání otisku prstu do Indie
nastupuje proces hledání vašeho
palmového listu. Tento proces
může trvat i několik týdnů.
Dostanete pak zprávu, zda se list
našel a případně i termín vašeho
čtení.

3) Ověřování správnosti listu
V den čtení po ranním obřadu
odpovídáte na otázky jenom ano
či ne a čteč "uhodne" vaše datum
narození, jméno vaše, rodičů,
partnera, počet dětí, zaměstnání
atd. Na některé věci se neptá a
přímo je čte z palmového listu.
Úvodní část končí dotazem nádího,

Seznam míst, kde můžete odevzdat
svůj otisk prstu najdete na
www.palmovelisty.cz
Můžete zvolit i korespondenční
cestu - celý návod je na našem
webu www.palmovelisty.cz/navod
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CESTY DO INDIE
Každý rok podnikáme cesty přímo
do srdce knihoven palmových
listů na jih Indie. Vyrážíme
zpravidla v únoru, což je klimaticky nejpřijatelnější měsíc pro
běžného Evropana.

prokletím, či nalezení opravdového smyslu života pro tento
výsadek na Zemi. Někteří
účastníci zájezdu si dobu pobytu
v Indii před zájezdem či po něm
prodlouží o pobyt v oblíbeném

Během přibližně dvoutýdenního
pobytu navštěvujeme hinduistické
chrámy a věnujeme se obřadům
čištění karmických zátěží, práci
s dušemi našich mrtvých předků
a naprosto konkrétními úkoly,
které nás třeba v nejbližší době
čekají, jako jsou plánovaná
operace, sňatek, či klidný partnerský život, početí (adopce)
dítěte, úspěch v práci či byznysu,
duchovní procitnutí, práce
s negativními energiemi,
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středisku Mahabalipuram
nedaleko Madrásu (Chennai)
a oddají se prosluněným plážím
Bengálského zálivu nebo
ayurvedským masážím.

