50% Nuolaida Visoms Paslaugoms

Su džiaugsmu pranešu, kad nusprendžiau pasiūlyti 50% nuolaidą visoms savo paslaugoms;
taip, jūs perskaitėte teisingai. Taigi, dabar viskas, ką siūlau, kainuoja perpus pigiau. Visi mano
kursai ir susiję paslaugos dabar dvigubai pigesni.
Nuolaida galioja:
– paprastos astrologinės diagramos būrimas, kuris kainavo $100, dabar kainuoja tik $50.
– informacija, kainavusi $450 (Išsamus būrimas, ir pan.) dabar kainuoja $225.
– vienkartinis dvasios Iškvietimas, kainavęs $600 dabar kainuoja tik $300.
– nuodugnus darbas (reguliariam užsakymui) siekiant pasiekti tikslą arba įvykdyti užduotį,
kuris kainavo $1200 dabar kainuoja tik $600.
– egregoro sukūrimas , kurio kaina buvo $1000 dabar kainuoja $500.
– mano e-okultizmo kursai, kuriuose jūs Išmoksite tapti visaverčiu magu, galinčiu Iškviesti
dvasias ir atlikti ritualus nuo A iki Z, kurių kaina paprastai yra $2000 dabar kainuoja tik
$1000.
– mano raganystės kursai, kurie Išmokys jus kaip praktikuoti raganavimą, būrimus nuo A iki
Z, ir kurie kainavo $1500 dabar kainuoja $750.
– mano e-astrologiniai kursai, kuriuose Išmoksite astrologiją (3 tipų: natalinė, chorarinė ir
relokacinė) nuo A iki Z; kursai kainavo $1500, o dabar $700.
– mano taro kortų e-kursai, kuriuose Išmoksite mesti taro kortas (kaip tikras ekspertas,
pagrindinę arkaną, 6 kortų metimą), jų kaina buvo $500, o dabar $250.
– jeigu norite įsigyti teises į mano e-kultizmo arba e-astrologijos kursą (o tai reiškia, kad
galėsite laisvai juos perparduoti ir panašiai, bei jums Iš esmės priklausys nuosavybės teisės
tai daryti), paprastai tai kainuoja $15000– bet šiuo metu kaina yra $7000; abu kursai
paprastai kainuoja $25000, bet dabar jų kainą yra tik $10000 už abu.
– asmeninės autosugestinės (savitaigos) kalbos, kurių kaina yra $1000, dabar tik $500.
-mokėjimo būdai / pasirinkimai, kuriuos aš priimu, yra kredito/debeto mokėjimo
kortelės, paypal, bankiniai pinigų pervedimai ir moneygram; taipogi galime susitarti ir dėl kitų
mokėjimo būdųPraneškite man, jeigu ką nors praleidau e-parduotuvėje, bet nepamirškite: viskas už pusę
kainos!
*** puikios naujienos! Nusprendžiau pratęsti šIų nuolaidų galiojimą neribotam laikotarpiui iki
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atskiro pranešimo!
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