PONUKA JEDINEČNÉHO SORTIMENTU LEN U NÁS:
V našom konzultačnom stredisku si môžete vybrať zo širokého sortimentu KNÍH Z OBLASTI
MÁGIE, VEŠTENIA, NUMEROLOGIE, TAROTU, TAROTOVÝCH KARIET, KYVADIEL,
VONNÝCH TYČINIEK, RELAXAČNÝCH SVIEČOK, PRÍRODNÝCH PREPARÁTOV, MAGICKÝCH
PRÍVESKOV a iných vecí z oblasti EZOTERIKY
MAGICKÉ BALÍČKY
od € 9,90 do € 30,30
Magický balíček lásky, Magický balíček šťastia, Magický balíček peňazí, Magický balíček
úspechu, Magický balíček šťastia na cestách, Magický balíček na ochranu pred zlými silami,
Univerzálny magický balíček 5 v 1 podľa vlastného výberu.
Veselé veštiace cédečko
_____
€ 2,00
Položte otázku krištáľovej guli, vyrátajte si svoj minulý život, skúste autohypnózu,
porovnajte sa s partnerom v oblasti biorytmov, vyložte si svoj osud na pár rokov dopredu
Programy na CD získate ZDARMA, platíte len symbolickú cenu za spracovanie na CD.
Počítačové programy Numerológia
J e d i n ý k o m p l e t n ý p o č í t ač o v ý p r o g r a m n a S l o v e n s k u , k t o r ý v á m v y r á t a
všetky potrebné položky Numerologie potrebné pre analýzu!
NUMEROLÓGIA verzia WINDATA:
€ 47,00
Komplexný program s databázou výpočtov, možnosťou tlače, ukladania záznamov,
profesionálny dizajn, ľahké ovládanie
NUMEROLÓGIA verzia WINLITE:
€ 47,00
Identická verzia ako WINDATA bez databázy s možnosťou ukladania záznamov do PC,
tlačenia na bežnej tlačiarni a mnoho iných funkcií
Počítačový program na prácu s Tarotom
€ 19,00
Vyložte si tarotové karty elektronicky a dozviete sa odpoveď na svoje otázky. Program
obsahuje aj základný popis kariet a odpovedí s možnosťou tlače, ukladania záznamov
Program Osobný Kondiciogram
€ 17,00
Vyráta podľa dátumu narodenia na jednotlivé mesiace vaše krivky výkonnosti vo všetkých
3 sférach - farebné rozlíšenie, číselná tabuľka, grafické vykreslenie, možnosť uloženia
výpočtu, vytlačenia na bežnej tlačiarni a omnoho viac
Program Partnerský Kondiciogram
€ 27,00
Porovnáva podľa dátumov narodenia zhodnosť alebo rozdielnosť partnerov. Súčasťou
výpočtu je aj výpočet celkovej zhodnosti a vhodnosti partnera prostredníctvom Osobných
kondiciogramov. Praktický pomocník.
Počítačové programy Kondiciogramy
€ 37,00
Ak si zakúpite PC programy Osobný kondiciogram a Partnerský kondiciogram súčasne,
poskytneme
vám
ich
za
zvýhodnenú
cenu
o€
10,00
lacnejšie.
Dodávanie horoskopov pre rôzne externé subjekty
_
cena dohodou
Spoľahlivé dodávky rôznych predpovedí pre jednotlivé znamenia Zvieratníka, Čínskeho
Zvieratníka či iných skupín. Vhodné pre Noviny, Časopisy, TV, Rádiá, Audiotexové služby,
Internetové stránky a pod. Horoskopy vieme vypracovať v akejkoľvek forme a obsahu a na
akúkoľvek dĺžku (aj pre zasielanie na mobily formou SMS) a v rôznorodej
štruktúre (humorné, vážne, erotické, pracovné, vzťahové, atď.)
Prezentácie, konzultácie na rôznych spoločenských podujatiach cena dohodou
Zaujímavá sprievodná aktivita napr. pre personálne agentúry spracovanie
vhodného/nevhodného typu zamestnanca, kultúrny program na firemné stretnutia, ap.

H V I E Z D A
na nebi záhad
S L O V E N S K Á N U M E R O L Ó G I A

____________________________________
...tomu, kto skutočne počúva, poskytneme RADU,
ostatným ilúziu ...

Milí priatelia,

Dennodenne si iste kladiete veľa otázok ohľadom Vášho života. Možno vám
na tie otázky odpovedia čísla. Tie ktoré sú vám dané a majú vplyv na váš život.
Numerologia ako vedný odbor vychádza z faktu, že všetko je pod vplyvom
vibrácie čísel. V spojení s čínskym lunárnym kalendárom a Tarotom predstavuje
jedinečný spôsob poodhalenia tajomstva ukrytého v každom z nás. Niekedy je
dobré vedieť ako počúvať slová múdreho Hada, prečo vám rozumie nežná Ovca,
kedy sa máte riadiť osnovami bystrej Opice, ako sa baviť s bezstarostným
Koňom, využiť diplomaciu neomylného Zajaca, vážiť si silu neskrotného Draka,
vyhovieť kritickému Kohútovi, polemizovať so statočným Psom, vyhnúť sa boju
s optimistickým Tigrom, vyjednávať s usilovným Potkanom, podiskutovať
s priamym Kancom, či vyhovieť pracovnému tempu usilovného Byvola. V každom
z nás sa ukrýva jedno z vymenovaných zvierat. Analýza vašich osobných dát
pomocou týchto ezoterických vied odkrýva veľa tajomstiev, ktoré vám môžu
pomôcť nájsť správny smer či prispieť k skvalitneniu života. Diskrétnosť je
samozrejmosťou.
ADRESA PRE OSOBNÝ KONTAKT:
ul. Záfortňa 579/11
v budove nad Drogériou 101
oproti autobusovej stanici
1. poschodie, č. dverí 6 a 7 - vľavo
957 01 Bánovce nad Bebravou
denne od 10.00 hod do 16.00 hod
po dohode aj mimo uvedených hodín

ADRESA PRE PÍSOMNÝ KONTAKT:
Slovenská Numerologia
P.O. BOX 18
957 04 Bánovce nad Bebravou
email: info@numerologia.sk
internet: www.numerologia.sk
tel. 0904 535317 od 20 do 21 hod

OSOBNÉ KONZULTÁCIE

€ 15,00 / 40 min.
€ 25,00 / 80 min.
Analýza Vašich otázok a problémov pomocou numerologických výpočtov a tarotových kariet
v našom konzultačnom stredisku.

ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO/meranie EAM prístrojom

€ 15,00
Byť zdravý a v dobrej kondícii nemusí byť nemožné. Prírodné preparáty, ktoré odporúčajú
aj lekári, vás určite príjemne prekvapia svojimi účinkami. Vhodnosť preparátov vám určí
špeciálny prístroj EAM - elektroakupunktúrnym meraním na dlani rúk – nebolestivé, vhodné
aj pre deti. Prístroj diagnostikuje disharmónie v energetických dráhach orgánov.

REGRESNÁ TERAPIA (sedenie trvá cca 1 - 4 hod.)

€ 10,00 / 1 hod.
Riešenie Vašich súčasných problémov pomocou návratu do minulosti a minulých životov.

PÍSOMNÉ

ANALÝZY

NUMEROLOGIOU A TAROTOM

netradičný darček pre svojich blízkych a priateľov, alebo váš sprievodca

Kondiciogramy
Osobný kondiciogram _
Polrok: € 7,00
Rok: € 10,00
Prehľadná analýza cez zobrazenie kriviek vášho denného stavu v citovej, fyzickej a
intelektuálnej oblasti. Informácia, ktorá pomôže správne naplánovať rôzne činnosti,
rozhodnutia, stretnutia tak, aby ste boli vždy úspešní a vyhli sa sklamaniam.
Partnerský kondiciogram
€ 7,00
Porovnáva dvoch ľudí a určí zhodnosť a rozdielnosť v percentách v Citovej, Fyzickej
a Intelektuálnej sfére ako aj celkový súlad či nesúlad v spoločnom živote.

Numerologické osobnostné analýzy
Osobný profil
_
€ 47,00
Odhalí váš charakter, silné i slabé stránky, prezradí v akom životnom cykle sa nachádzate,
zlomový rok života, rok skutočnej dospelosti, analyzuje detstvo, dospievanie, dospelosť a
mnoho užitočných informácii do budúcnosti pre príjemný partnerský alebo úspešný
profesionálny život.
Numerologický profil Mena a Priezviska
_
€ 27,00
Analyzuje vaše Meno a Priezvisko. Dozviete sa ako ovplyvňuje váš život Meno a Priezvisko,
čo vám dodáva, aká vlastnosť dominuje nad ostatnými. Vhodné aj pri výbere Mena
dieťaťa, či pri zmene Mena a Priezviska a pod.
Partnerský profil
_
€ 99,00
Porovnáva perspektívu, stabilitu a vhodnosť výberu partnera. Detailne analyzuje všetky
oblasti vzájomného pôsobenia vo vzťahu, súlad či nesúlad v každodennom živote, taktiež v
citovej a v sexuálnej oblasti. Pomôže pochopiť podstatu vzťahu a umožní vám odstrániť
pochopiť rušivé prvky či zharmonizovať svoj vzťah.
Profesionálny profil
_
_
€ 99,00
Sa zaoberá analýzou vhodnosti výberu zamestnania, či podnikania. Prezradí, či ste vhodný/
á/ do spoločnosti, kde pracujete alebo sa chystáte pracovať, či vám práca alebo podnikanie
prinesie úspech, v čom sú prekážky, ako ich odstrániť a pod.
Analýza strážneho Anjela
_
€ 7,00
vám odhalí kto je váš ochranca a k čomu vás v živote vedie, aj ako sa s ním spojiť.

NUMEROSKOPY - Numerologické analýzy podľa časového hľadiska
Celoživotný profil
€ 10,00
Celoživotný partnerský profil
€ 27,00
vám napovie o vašom živote, aké čísla a vplyvy vás sprevádzajú. Dozviete sa o vhodných
rokoch na zmenu zamestnania, sobáša, zmenu bydliska a pod. Využijete po celý život –
prehľadný výpočet od narodenia na obdobie 100 rokov pre jednotlivca alebo pár.
Osobný piktogram na obdobie 1 rok
€ 10,00
vám prostredníctvom symbolov napovie, aký je pre vás deň v mesiaci v nasledovných
oblastiach: ZDRAVIE, LÁSKA, PRÁCA, PENIAZE, TÚŽBY, INTELEKT, ÚSPECH, RODINA čo
vám umožní vždy bezpečne naplánovať svoje rozhodnutia, aby boli úspešné a vyhnúť sa
nástrahám, ktoré na vás čakajú, alebo prežiť deň v harmónii s okolím.
Profil dátumu alebo obdobia – NUMEROSKOP
€ 27,00
Rozoberá detailne zadané obdobie (jeden rok) alebo napr. dátum. Vhodné pri plánovaní
dôležitého rozhodnutia, sobáša, obchodného rokovania a pod. Predostrie vám riziká,
negatívne a pozitívne vplyvy, ako a čomu sa vyhnúť, čo využiť vo svoj prospech.
Špecifické analýzy a Numerovýpočty
Vypracovanie analýzy SNA
€ 10,00
Popíšte nám detailne váš sen ktorý vás zaujal, potešil, vydesil a my vám ho preložíme a
vysvetlíme čo to pre vás znamená. Sny sú odrazom podvedomia, niektorí jedinci chtiacnechtiac vidia budúcnosť či dôležitý okamih, dôležitý pre vlastný život.
Výpočet Pohlavia dieťaťa pred narodením
_
€ 7,00
Na základe dlhodobých štatistických pozorovaní a výskumov vám so 78 % úspešnosťou
povieme či sa vám narodí chlapček, dievčatko alebo dvojičky či viac-ičky.
Výpočet vhodného Partnera/-ky
€ 27,00
(podklad pre úspešný vzťah) Vypočítame vám vhodný deň, mesiac a rok narodenia
ideálneho partnera/-ky pre vás a naopak nevhodný dátum. Dozviete sa aj užitočné
informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v partnerských vzťahoch. Porovnáme aj
vzájomné Biorytmy (Partnerský kondiciogram) s ideálom, čo vám prinesie harmonický vzťah.

Tarotové analýzy
Tarotová analýza
_
€ 37,00
Položte Tarotovým kartám akúkoľvek otázku. Vyložením TAROTU so sprievodným
predpísaným rituálom vám vypracujeme odpoveď a analýzu problému v ktorom potrebujete
mať jasno - vedieť vopred výsledok. Tarot je presná odpoveď na presnú otázku.
Tarotový Horoskop na 1 rok
_
€ 47,00
Vyložením tarotových kariet systémom 12 astrologických domov vám vypracujeme Detailný
Horoskop, ktorý analyzuje všetky oblasti života. Jasnozrivosť Veľkých a Malých Arkán Tarotu
vás určite prekvapí svojou presnosťou.

_
informujte sa
Radi vás zasvätíme do tajov Numerologie a Tarotu. Odhaľte nekonečné tajomstvá pomocou
alternatívnych vied a buďte prínosom nielen pre svoj vlastný život ale aj pre svojich blízkych,
priateľov,
známych
a ľudí,
ktorí
potrebujú
poradiť,
pomôcť.
Kurzy je možné študovať aj diaľkovo či dokonca cez internet a ku každému získate
POTVRDENIE o absolvovaní. „Ak si objasníte sami pred sebou na čom je založená
pravá múdrosť, vtedy sa vám jasným stane všetko ostatné.“ Konfucius
KURZY NUMEROLÓGIE A TAROTU

