
 

Základní balíček   
1.500Kč 
 

 

Balíček Standard  
3.850Kč 
 

 

Balíček Nadstandard 
6.000Kč 
 

 

Balíček Premium  
10.500Kč 
 

ZÍSKÁVÁTE: ZÍSKÁVÁTE: ZÍSKÁVÁTE: ZÍSKÁVÁTE: 

1x osobní/Skype 
konzultace, délka 
konzultace je 1-2 hod. 

3x  osobní/Skype 
konzultace během 4 
měsíců, délka konzultace 
je 1-2 hod. 

5x  osobní/Skype 
konzultace během 6 
měsíců, délka konzultace 
je 1-2 hod.  

10x  osobní/Skype 
konzultace během 1 roku, 
délka konzultace je  1-2 
hod.  

Nový pohled na situaci na 
základě 
astronumerologického 
rozboru Vaší osobnosti. 

Nový pohled na situaci na 
základě 
astronumerologického 
rozboru Vaší osobnosti. 

Nový pohled na situaci na 
základě 
astronumerologického 
rozboru Vaší osobnosti. 

Nový pohled na situaci na 
základě 
astronumerologického 
rozboru Vaší osobnosti. 

Prognózu na nejbližší 
období 

Prognózu na nejbližší 
období 

Prognózu na nejbližší 
období 

Prognózu na nejbližší 
období 

Stanovení prvních kroků 
vedoucích k řešení či 
k duševní pohodě 

Stanovení prvních kroků 
vedoucích k řešení či 
k duševní pohodě 

Stanovení prvních kroků 
vedoucích k řešení či 
k duševní pohodě 

Stanovení prvních kroků 
vedoucích k řešení či 
k duševní pohodě 

Zápis z průběhu 
konzultace 

Zápis z průběhu 
konzultace 

Zápis z průběhu 
konzultace 

Zápis z průběhu 
konzultace 

Obrázek horoskopu a 
numeroskopu 

Obrázek horoskopu a 
numeroskopu 

Obrázek horoskopu a 
numeroskopu 

Obrázek horoskopu a 
numeroskopu 

"Nakopnutí" k akci! "Nakopnutí" k akci! "Nakopnutí" k akci! "Nakopnutí" k akci! 

Podporu - 1x telefonická 
konzultace (15min.)/mail, 
do 4týdnů 

3x podporu - telefonická 
konzultace (3x15min.)/3x 
mail 

5x podporu - 5x 
telefonická konzultace 
(5x15min.)/5x mail 

10x podporu - 10x 
telefonická konzultace 
(10x15min.)/10x mail 

 
Pochvalu :o)                                             
tj. konzultace již 
uskutečněných kroků.   

Pochvalu :o)                                             
tj. konzultace již 
uskutečněných kroků.   

Pochvalu :o)                                             
tj. konzultace již 
uskutečněných kroků.   

 

Plán dalších kroků             
tj. rozebereme úskalí 
dalších kroků, a to v 
souladu s aktuálními 
astrokonstelacemi. 

Plán dalších kroků             
tj. rozebereme úskalí 
dalších kroků, a to v 
souladu s aktuálními 
astrokonstelacemi. 

Plán dalších kroků             
tj. rozebereme úskalí 
dalších kroků, a to v 
souladu s aktuálními 
astrokonstelacemi. 

  

Dostatek času na řešení 
otázek, které vyvstaly 
během samotného 
procesu realizace. 

Dostatek času na řešení 
otázek, které vyvstaly 
během samotného 
procesu realizace. 

  

Oproti balíčku Standard 2 
konzultace + 2x podpora 
po telefonu či mailu navíc 

Oproti balíčku Standard 7 
konzultace + 7x podpora 
po telefonu či mailu navíc 

  Sleva 10% na další službu Sleva 15% na další službu 

   

Dlouhodobá podpora o 
celkové délce až 20 hod. 
konzultací a 2,5 hod. po 
telefonu či mailu 

   

Upevnění, získání jistoty 
a přijetí nových způsobů 
řešení i v budoucnu 

   
Prioritní objednání na 
konzultaci 

 


