10
Inzeráty v tomto čísle s tímto
označením  jsou podány prostřednictvím SMS, NEZASÍLEJTE
NÁM PROTO PÍSEMNÉ ODPOVĚDI ANI JINÉ NABÍDKY PRO
INZERENTY, inzertní oddělení
nemá adresy a nemůže nabídky
předat. S inzerentem se můžete
spojit pouze telefonicky na telefonním čísle uvedeném v každém inzerátu.

SEZNÁMENÍ
 Volte bezpečnou cestu k seznámení.
Dejte přednost solidní německé seznamovací kanceláři s dlouholetou praxí,
před neosobním internetem a seznamte
se s mužem z Bavorska.
Bezplatné info přes arendas@volny.cz,
tel. 720 409 101.
(006)
 Pohledná, 56/165, pohodová, by ráda
poznala příjemného, milého přítele pro
hezký vztah. Ostrava. Zn. tel. 604 541 521.
 Dáša z Ostravy hledá Karla, který je
rozvedený. S jasnovědkyní mluvili jsme
tel. před 4 lety. Karel je psychotronik. Ozvi
se. Zn. tel. 736 435 780.
 59/177, trochu symp. vdovec, hodný, se
smyslem pro humor, hl. pohl., rozumnou,
spíš drobnou ženu. Zn. tel. 605 400 913.
 Muž 59/17, hledá přítelkyni na dov.
toulky přírodou, spolužití. Jilemnicko, Semilsko, Vysoké n. J. Zn. tel.
776 162 999.
 37 let, holka hledá kamarádku. Nejsem LESBA. Piš prosím jen SMS. Zn. tel.
728 871 864.
 Nekuřačka ze střed. Čech, 66/168/85,
všestr. zájmů, hledá přítele pro dny všední
i sváteční. Zn. tel. 720 580 175.
 Žena 73 let z okolí Hranic n. M.,
není podmínkou, menší post. Zn. tel.
731 082 339.

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

 Ahojky, najde se muž, nekuř., motorista, pro 67/165 vitální i zajištěnou nekuřačku? Jsi sám piš FM-OV-NJ. Zn. tel.
736 616 097.
 Sluš. vdovec 58/176, abs., nek., mlad.
vzhl., majetný. Zn. tel. 737 117 450.
 Starší muž hledá, starší, vitální paní, vdovu do 77 let eroticky založenou k občasným
schůzkám, která se ráda miluje, z Havířova.
SMS, MMS. Zn. tel. 732 830 071.
 Ing. žena hledá podnikatele, VŠ nad 64
let, který má zájem se mnou žít a udělat si
pobočku své velké ﬁrmy. V mém majetku
v Jihlavě. Zn. 502 tel. 723 199 977.
 Hledám pro rozv. muže 40/174 s 1 závazkem stříd. péče – hodnou, obyč. dívku. Dítě není překáž., přistěhování možné.
Zn. 503 Středočeský kraj.
 Hl. ženu, mladší, která zná magii i vyléčit DIA, bydlení u tebe, baráček, nekuř.,
abst. Já 70 let, věřící DIA, nechci být sám.
Zn. 504 tel. 704 527 948.
 Žena 40 let, hledá přátele – knihomoly,
pro dopisování i setkání. Zn. 505 Hovory
o knihách.
 SŠ, 49 let, žena plnoštíhlé postavy, hledá
přítele pro dny všední i sváteční. Zn. 506
Dopis, setkání.
 Vdovec z Jižní Moravy, po šedesátce,
v důchodu. Hledá ženu pro společné žití
k sobě. Zn. 507 tel. 605 129 588.
 Osamělý, 63/167, rozv., ČID, hledá přítelkyni, kterou také ničí samota, nekuřačku
ze Zlínska. Ve dvou se to lépe táhne. Zn.
508 tel. 721 286 081.
 Nabízím přátelství aktivnímu muži
po 60/175, který čeká také na výměnu kyč.
kloubu, nebo ho už má vyměněný. Být si
oporou a prožít volný čas spolu. Bez lásky
je život chudý. Napiš, já zavolám. Zn. 509
OV a okolí.
 Vdova, 84 let, hl. pána do 85 let. Auto
vítáno. Jen vážný vztah, Tachov. Zn. 510
tel. 736 211 659.
 Žena, JČ, 57/178/88, hledá hodného, upřímného muže, abst., nekuř. Popř.
s domkem nebo vl. s bydlením, auto vítáno, JČ-ČB, PH, štěstí. Zn. 511 Životem jít
spolu.

Cena za odeslání SMS zprávy
je 50 Kč vč. DPH

Napište SMS ve tvaru: SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu
příklad: SLUZBA 88474 Vdovec 65/175 hleda pritelkyni z Prahy. Zn. Vaše telefonní číslo.
Pište bez háčků a čárek, nepište celé velkými písmeny. Viz příklad!!!

Odešlete na číslo 900 20 50

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS však nesmí být delší než 120 znaků. Každá odesílaná SMS
může mít maximálně 120 znaků (u SMS s diakritikou rozdělí mobilní telefony text do kratších zpráv,
protože diakritika (háčky, čárky) zabere ve zprávě několik znaků). Odeslání SMS delší než 120 znaků –
text je pak rozdělen do více zpráv, které jsou samostatně účtovány vaším operátorem. Například zpráva
o délce 121 znaků je rozdělena do dvou zpráv, platíte tedy 2 zprávy. Vámi zaslané inzeráty (kupony,
SMS) neupravujeme (s výjimkou evidentních překlepů a gramatických chyb).
Provozovatelem služby je Victory Media, a.s., telefonická infolinka 472 741 989. Za službu technicky odpovídá AXIMA,
infolinka prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz.

Redakce SPIRITU nabízí pravidelným čtenářům kupón na bezplatnou inzerci ve všech
rubrikách. Vždy se však musí jednat o nevýdělečnou činnost.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY!
 Text bezplatných inzerátů nesmí být delší než 100 písmen. Vydavatel si vyhrazuje právo, delší inzeráty
dle vlastního uvážení zkrátit a nezveřejňovat inzeráty nabádající k rasové nesnášenlivosti, extrémismu,
pornografii, a odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.  Značku inzerátu uvádějte co nejkratší.
 Rámeček na konci poslední řádky inzerátu nevyplňujte.  Nezveřejňujeme žádosti o finanční
výpomoc.  K žádosti o zveřejnění inzerátu přiložte poštovní známky v hodnotě 23 Kč.  Zveřejníme pouze inzeráty na kupónu a s přiloženými známkami!  Adresy inzerentů nesdělujeme.  Termín zveřejnění bezplatných inzerátů je v současné době 6–8 týdnů.  Za obsah a služby nabízené
v inzerci redakce neručí.  Odpovědi zasílejte písemně do 14 dnů na adresu redakce – Spirit,
Ve Stromkách 10, 400 10 Ústí nad Labem. Do levého horního rohu obálky napište čitelně číslo a značku
inzerátu, na který odpovídáte.  Odpovědi odesíláme 14 dnů po zveřejnění.  Odpovědi na inzeráty
nezasíláme do zahraničí. Podáním inzerátu formou kupon/SMS dává inzerent souhlas s archivací, evidencí a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané inzerce. S osobními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám. Cena SMS 50 Kč.
Doporučujeme čtenářkám, které se seznamují prostřednictvím inzerátů, aby při prvním kontaktu (tj. dopis, kterým na inzerát odpovídají) neuváděly ve vlastním zájmu svoji plnou adresu,
ale pouze telefon, nebo využily doručení odpovědi prostřednictvím své dodávací pošty pod hlavičkou POSTE RESTANTE, případně si odpovědi nechaly poslat ke svým známým.

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poštovní známky v hodnotě 24 Kč, pište čitelně.

Zn:
Jméno:
Adresa:

12/2019

472 742 253, inzerce@spirit.cz,
Kontakt redakce:Kontakt
472 741inzerce:
989, redakce@spirit.cz,
www.spirit.cz www.spirit.cz
 16. března–22. března
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GDPR – ochrana
osobních údajů – při
podání inzerátu souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Váš podpis:

__________

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům
Při podání inzerátu uvádějte prosím znamení zvěrokruhu, ve kterém
jste se narodili, případně, která znamení pro seznámení preferujete.
I díky tomu si můžete snadněji vybrat toho pravého
partnera, který vám bude vyhovovat!

Hodíte se k sobě?
Každé znamení zvěrokruhu má určité
charakteristiky a preference, podle nichž lze
odhadovat, jak bude fungovat ve vztahu k jiným znamením. Díky tomu lze říci, kteří lidé si
budou lépe vyhovovat v partnerském vztahu.
Následující tabulku však berte jako informativní, záleží totiž i na tom, ve kterém dekanu
toho či onoho znamení jste se narodili a především pak na Asendentu, neboť Země
se za den a noc otočí a tedy i místo
narození mění svojí polohu ve vztahu
k planetárním znamením
Protilehlá znamení zvěrokruhu: Zde se názory odborníků diametrálně liší. Někteří jejich
soužití vůbec nedoporučují, jiní právě naopak, protože se partneři mohou za určitých
okolností vhodně doplňovat.
Planety a jejich vztahy ukazují předpoklady, tendence a sklony k jednání
a chování jednotlivce, nezapomínejte,
že člověk má sílu změnit svůj osud.
 Muž, 50/165/74, hl. hodnou a cit. založ. ženu z okr. TA, PE, BN, KH, KO, PB
A PH. Mám rád divadlo, muzikály, rád
cestuji po hradech a zámcích. Líbí se mi
i boubelky. Zn. 512 XXXL.
 Muž středních let, hledá kamarádku
na psaní svůdných dopisů. Setkání a foto
potěší. Zn. 513 Vášeň.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV

Různé

PANNA

Různé

 Letitý senior, nekuřák, bez zdravotních
problémů, nabízí nekuřačce pohodu a klid
v malém domku. Natrvalo. Zn. 521 tel.
606 952 286.
 Prodám bílou ložnici s barok. plyšem, s matracemi a stěnou za hlavami,
toaletka, taburet, 3 skříně s nástavci, 2
skřínky 1,40 m vysoké. Zlín. Zn. 522 tel.
608 347 259.
 Prod. Učeb. šaman. techniky, rituály – nová, Andělé strážní duchové
nová – Tajný příběh spasitele – nová,
Modlitby od srdce – nová. Zn. 523 tel.
704 527 948.

VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Hledám pána, upřímného pro společný
život. Ne ﬂirt, já 76/172/68. Zn. 514 Život
je krásný.
 Lásku, domov, trvalý vztah osamělé ženě do 54 let, nabízí 56/188 z Loun.
Zkusme štěstí, společný život. Zn. 515 tel.
604 719 132.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU

Vesmírná nápověda v praxi

Jak zjistit příčinu, toho co se nám děje?
První část knihy je věnována Krokům očisty těla, ducha
i duše. Pomohou vám vyprázdnit mysl, cítit se v bezpečí
a beze strachů, mít v rovnováze čakry i auru, vnímat
kolem sebe příjemné čisté prostředí aj. Prostřednictvím
mnoha žádostí „nahoru“, které jsou zde uvedené, zjistíte, že se dá se vším něco dělat :-). Získáte naději, víru,
sílu a odhodlání,lásku a světlo, začnete se rozpomínat
na svou pravou podstatu.
Co k tomu potřebuji?
Dále se naučíte skrze své jasnoschopnosti vnímat a
zjistit svůj současný stav bez vnějších a vnitřních okolností, které mohou ovlivňovat váš úsudek a schopnost
rozlišovat. Získáte nadhled nad svou situací a tím umožníte sami sobě poznat skutečnou pravdu, odhalíte pozadí vašich starostí, strachů, bolestí,
rodových zátěží, finančních problémů aj. Přijetím současného pravdivého stavu se otevřete
jeho uzdravení. Díky manuálu apelovacích proseb v praktické části vše vyřešíte.
K čemu mám dospět?
Tato část knihy vám pomůže rozhodnout se být sami sebou a začít využívat svůj duševní
potenciál. Může vám být nápomocna k otevření vašeho srdce, zvýšení vibrací, k prožívání
radosti a lehkosti Bytí, k nastolení řádu v chaosu vašeho života :-).
Praktická část - Manuál apelovacích proseb
Tato část obsahuje rozsáhlý podrobný praktický postup, podle kterého s vesmírnou podporou najdete vnitřní klid a mír, dáte svůj život do rovnováhy, přijmete svou vnitřní sílu, obnovíte spojení se svou vnitřní moudrostí, najdete odpovědti a zbavíte se strachů, omezování a
negativních pocitů aj.
Praktické příklady
Tato část knihy obsahuje skutečné příklady ze života, které se staly. Podrobněji popisuje
mou vlastní komunikaci s Vyššími energiemi při zpracování témat svých i klientů. Dále jsou
uvedeny výhody komunikace s vesmírnou podporou ve vztazích k ostatním i sobě samému.
Oddalování problémů
Poslední část knihy vám umožní vidět sebe i druhé očima lásky. Prací na sobě zvýšíte svou
sebelásku a tím ztratíte potřebu druhé vychovávat a říkat jim, co mají dělat. Rozpoznáte roli
oběti a postavíte se k problémům čelem, začnete je vidět jako výzvu :-).
Rozměr 15x21 cm, počet stran 167, autor Bronislava Kubějová

KH/56

 Renka z Prahy hledá kamarády a kamarádky nar. 30. 8. 1946. Rok není podmínkou. Nekuř., abst., všestranných zájmů, nezávislé a soběstačné. Zn. 516 tel.
704 153 853.
 SŠ, 54/168/81, symp., věřící v ID z Děčínska. Hl. int. hodného přítele. Zn. 517
tel. 606 718 855.
 Mé srdce překypuje láskou, mé tělo touhou a ty tu nejsi! Já bruneta 40 let. Zn. 518
Už???
 Tomáš, 27 let, toho času ve VT, hledá
kamarádku na dopisování pro vážný vztah,
životem zklamaný. Zn. 519 Mám naději??
 Už tě nebaví samota? Napiš mi a uvidíme co se s tím dá udělat! Já, rozverná
holka, 28 let. Zn. 520 jsem tu pro tebe.

Cena 285 Kč

Knihu si můžete objednat prostřednictvím zásilkového obchodu Spirit
centrum na telefonním čísle 472 744 568, na e-mailu:objednavky@spirit.cz a
také v e-shopu na www.spiritobchod.cz

Placená inzerce

Obchodní
modulový inzerát

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco
kupujete, chcete prezentovat své služby. Využijte výhodný modulový inzerát.
Za jednotnou cenu získáte přesně určený
inzertní prostor. Můžete tak sami formulovat svůj text i grafickou úpravu (text
tučně, rámeček apod.) – a to hlavní – víte
předem, kolik vás to bude stát. Pro větší
inzeráty lze moduly sčítat.
Jak si objednat MODUL-INZERÁT, o rozměru 48x25 mm:
1) Napište text – vždy musíte dodržet
maximální počet písmen – 250, včetně
mezer.
2) Zašlete na adresu redakce – mailem
nebo poštou + vaše jméno a adresu.
3) Uveďte termín, kdy má inzerát vyjít
(nejdříve za 2 týdny po zaplacení)
4) Uhraďte jednotnou cenu za MODUL-INZERÁT (jedno vytištění) 250 Kč
na účet 115648173/0300, případně
složenkou typu A.
Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzeráty nabádající k rasové
nesnášenlivosti, extrémismu a pornografii i odmítnout otištění inzerátu bez
udání důvodu.
ZA OBSAH A KVALITU SLUŽEB NABÍZENÝCH V INZERCI REDAKCE NERUČÍ.
Ceník vám zašleme na požádání. Spirit, inzertní oddělení, Ve Stromkách 10, 400 10
Ústí n. L., telefon a fax: 472 742 253, e-mail:
inzerce@spirit.cz
 PAVEL VNUČKO – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku, odpovídám na dotazy, diagnostikuji, odblokovávám psychiku, bolesti, stresy,
dobíjím velmi silné energie, navrhuji
léčbu atd. Nebojte se zavolat, najdeme
cestu. Tel. 728 438 006, www.pavelvnucko.cz
(009)
 UŽ jste UNAVENI neustálým ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ ve Vašem životě?
Pomohu, poradím,VŠE se dá ZMĚNIT
k DOBRÉMU, V Í M J A K.
Tel.: 773 231 594.
(013)

Aktuálně můžete číst naší inzerci též na www.spirit.cz

Ezoterické knihkupectví Spiritu –
www.knihyesoterika.cz

Sháníte nějaké knihy z oblasti ezoteriky? Pak navštivte naše internetové knihkupectví,
které plní virtuální regály knihami o tajemnu, duchovnu,
astrologii, věštění, ale například také o zdraví z přírody, sebezdokonalování a mnohé
další. Pokud nemůžete nějakou knihu sehnat, my ji určitě máme.

