
 ŠKOLA TAROTU SLOVENSKO
Milí priatelia,
Slovenská Numerológia vám ponúka možnosť absolvovať kurzy TAROTU, ktoré vám budú aktívne 
nápomocné vo vašom duševnom rozvoji  a povedú vás cestou objasňovania šteklivých otázok,  na 
ktoré ste si doteraz nevedeli zodpovedať. Využívajte nadobudnuté vedomosti aj v prospech iných ľudí, 
pretože len tak sa dostanete k hlbšiemu poznaniu seba samých a preniknete do podstaty bytia vecí či 
udalostí, ktorých ste dennodennou súčasťou. 

   „...Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché - dobré vidíme len srdcom. To hlavné je očiam 
neviditeľné...“  Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry 

1.stupeň Tarotového kurzu
Úvod do problematiky, História tarotu, Práca s tarotom, Potrebné rituály, Tarotové výpočty, Spôsoby 
výkladu tarotových kariet, Astrologické vplyvy v Tarote, Významy iných výkladových kariet a techník, 
výber  a  kúpa  Tarotových  kariet. (  komplexná  informácia  o  zasvätení  do  práce  s  tarotom  )   
Cena 1. stupeň kurzu: € 69,00

2. stupeň Tarotového kurzu 
Veľké Arkány – 22 Tromfov - detailný popis a vysvetlenie všetkých symbolov v rôznych úrovniach 
(karmy,  vedomia,  nevedomia),  význam  (všeobecne,  realizácia,  vzťahy)  a  použitie  v praxi.
Cena 2. stupeň kurzu: € 49,00

3. stupeň Tarotového kurzu
Malé Arkány – 56 tarotových kariet - detailný popis Dvorných tarotových kariet, tzv. malých tarotových 
kariet a štyroch živlov (farieb), vysvetlenie všetkých symbolov v rôznych úrovniach (karmy, vedomia, 
nevedomia), význam (všeobecne, realizácia, vzťahy) a použitie v praxi. 
Po absolvovaní komplexného kurzu získate potvrdenie o absolvovaní kurzu spolu s hodnotením.
Cena 3. stupeň kurzu: € 49,00

AKCIA  pri úhrade všetkých stupňov súčasne!
- zľava € 6,00 z každého stupňa t.j. celkom zľava € 18,00
- počítačový program pre tarotové výpočty v hodnote € 19,00 ZDARMA
- Numerologický piktogram na nasledujúci mesiac ZDARMA.

 
Cena KURZU pri úhrade komplet v AKCII s nárokom na zľavu a bonusy: € 149,00

Osobné konzultácie KURZ TAROTU: 2 hodiny zdarma, každá ďalšia hodina € 5,00 

Kurzy sú KOREŠPONDENČNÉ. 
Môžete ich  absolvovať  poštovým kontaktom alebo prostredníctvom Internetu  –  čas na štúdium si 
určíte  sami.  V prípade vášho záujmu o absolvovanie  kurzu nám napíšte,  alebo pošlite  e-mail  na 
doleuvedené  kontaktné  údaje,  radi  vám  zodpovieme  Vaše  otázky,  či  potvrdíme  objednávku  aj  s 
informáciou o dodacích a platobných podmienkach.
Štúdium nie je akreditované Ministerstvom školstva SR. 

NEPREHLIADNITE!  
Ak sa rozhodnete študovať Tarotový kurz spolu s Numerologickým kurzom, poskytneme vám 
ako vážnemu záujemcovi ďalšiu individuálnu zľavu a umožníme vám toto štúdium za jedinečnú 
cenu € 329,00, oproti pôvodnej cene € 379,00. 
(Numerologický kurz € 230,00 a Tarotový kurz € 149,00 jednotlivo), pričom všetky poskytnuté 
zľavy a bonusy vám zostávajú vo vlastníctve. Podmienkou je objednanie a uhradenie oboch 
kurzov za akciovú cenu € 329,00. 

Poštový a internetový kontakt:
Škola Tarotu Slovensko, 
P.O. BOX 18, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
email: info@numerologia.sk  
Internet: www.numerologia.sk 

Konzultačné stredisko:
Záfortňa 579/11 (oproti autobusovej stanici)

nad Drogériou 101 – 1. poschodie, č. dv. 4, vľavo
denne v prac. dni od 10.00 hod do 16.00 hod

Bánovce nad Bebravou

http://www.numerologia.sk/
mailto:info@numerologia.sk

