
 

 
 

Milí priatelia, 
Škola NUMEROLÓGIE a TAROTU vám ponúka možnosť absolvovať kurzy numerologie, ktoré vám 
budú aktívne nápomocné vo vašom duševnom rozvoji a povedú vás cestou objasňovania šteklivých 
otázok, na ktoré ste si doteraz nevedeli zodpovedať. Používaním nadobudnutých vedomosti záujmom 
o iných ľudí sa dostanete k hlbšiemu poznaniu seba samých a preniknete do podstaty bytia vecí či 
udalosti, ktorých ste dennodennou súčasťou. „Ak si objasníte sami pred sebou, na čom je 
založená pravá múdrosť, vtedy sa vám jasným stane všetko ostatné.“ Konfucius  

 

 
1.stupeň Numerologického kurzu 
Odhalí vám základné tajomstvá prastarých numerologických algoritmov, ktoré môžete úspešne využiť 
v analýze ktoréhokoľvek človeka. Naučíte sa pracovať s numerologickými vzťahmi a prepočtami a 
následne ich používať v praxi. Získané vedomosti vám napríklad umožnia spoznať akéhokoľvek 
človeka aj bez osobného kontaktu. Po zvládnutí 1.stupňa získate potvrdenie o absolvovaní. 
Cena Kurzu 1. stupeň: 69 € 
 
2. stupeň Numerologického kurzu 
Obsahuje zhrnutie 1.stupňa a rozšírenie získaných numerologických vedomostí na analýzu 
partnerských vzťahov. Po absolvovaní budete schopní prevádzať zložitejšie numerologické analýzy 
vzťahov medzi ľudmi (manželské, rodinné, priateľské, ap.) Vaše vedomosti vám umožnia "nahliadnuť" 
do budúcnosti vývoja vzťahu medzi dvomi ľuďmi. Po zvládnutí 2.stupňa získate potvrdenie 
o absolvovaní. 
Cena kurzu 2. stupeň: 79 € 

 
3. stupeň Numerologického kurzu 
Je posledným stupňom získania numerologického vzdelania. Jeho obsahom je zhrnutie 
predchádzajúcich vedomosti, riešenie životných situácii prostredníctvom hĺbkových numerologických 
analýz - využitie v analýze zdravotných problémov, vypracovávanie predpovedí, odhaľovanie 
karmických súvislostí medzi ľuďmi (stretnutia z minulých životov) a ich uplatnenie v rôznych sférach. 
Absolvovaním posledného stupňa dosiahnete profesionálnu úroveň vedomostí. Po zvládnutí všetkých 
stupňov získate potvrdenie o absolvovaní kurzu Numerológie. 
Cena Kurzu 3. stupeň: 97 € 
 
AKCIA  pri úhrade všetkých stupňov súčasne 

- zľava 5 € z každého stupňa t.j. celkom zľava - 15 € 
- počítačový program na výpočet Numerológie v hodnote 47 € ZDARMA 
- Darček Celoživotný profil v hodnote 10 € ZDARMA 
- automaticky Vám bude sprístupnená diskusia pre študujúcich a absolventov kurzu 

 
Cena KURZU pri úhrade komplet v AKCII s nárokom na zľavu a bonusy: 230 € 
 
Kurzy sú elektronickou formou samoštúdia v celoživotnom vzdelávaní (e-learnig).  
Prebiehajú prostredníctvom internetu (alebo korešpondenčne poštovým kontaktom) – proces štúdia si 
určujete sami kedykoľvek chcete a kdekoľvek na svete. V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu 
nám napíšte správu, pošlite e-mail na doleuvedené kontaktné údaje, radi Vám zodpovieme Vaše 
otázky, či potvrdíme objednávku aj s informáciou o dodacích a platobných podmienkach. 
 
NEPREHLIADNITE!  
V prípade Vášho rozhodnutia študovať Numerologický kurz spolu s Tarotovým kurzom, 
poskytneme vám ako vážnemu záujemcovi ďalšiu individuálnu zľavu a umožníme vám toto štúdium za 
jedinečnú cenu 329 €, oproti pôvodnej cene 379 € (Numerologický kurz 230 € a Tarotový kurz 149 
€ jednotlivo), pričom všetky poskytnuté zľavy a bonusy vám zostávajú vo vlastníctve. Podmienkou je 
len objednanie a uhradenie oboch kurzov naraz za akciovú cenu 329 €.    
 

Poštový a internetový kontakt: 
Škola NUMEROLÓGIE a TAROTU  
SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
email: info@numerologia.sk   
Internet: www.numerologia.sk  

Konzultačné stredisko: 
SNP 1599/1 (oproti Bille pri autobusovej stanici) 

1. poschodie, posledné dvere vľavo 
denne v pracovné dni od 10.00 hod do 17.00 hod 

957 01 Bánovce nad Bebravou 
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