Általános tájékoztató a horoszkóprendeléshez

Vállalkozásom adószáma: 66331285242

Bármilyen horoszkópot rendelsz, mindig személyesen készítem el – nem számítógépes
generálóprogram segítségével – a szülött személyes születési adatai alapján. Az általam
készített elemzés mindegyike
karmikus eredetet feltáró asztrológiai
elemzés, ami az egyén teremtését provokáló őserők ismertetését is magába foglalja.

Azt érdemes tudni, hogy minden problémánk az életben abból fakad, hogy nem a nekünk szánt
úton próbálunk menni, nem a saját Rendeltetésünk útján haladunk, és így a sorserők (amelyek
az Egyetemes Törvények alapján az Egyetemes Rendet fenntartják) figyelmeztetésül olyan
ébresztő jellegű eseményekben részesítenek, amelyek a jellegük és analógiás minőségük
alapján elég beszédesek ahhoz, hogy “elmondják” számunkra azt a legpontosabb információt,
amely a helyes útra, saját magunk által vállalt saját Életfeladatunkhoz terelnek. Így minden
személy esetén, bármilyen horoszkópot rendel benne foglaltatik a személy teremtésének
célja, életfeladata,
rendeltetése,
így bármilyen területről legyen szó az életében, ennek
figyelembevételével készítem el a kért horoszkópot
. A kisebb horoszkópok jobban fókuszálnak egy adott területre, így ezek az adott területen jóval
részletesebben körüljártak, mint a teljes személyiség horoszkópban, mely tartalmazza a főbb
életterületek körüljárását.

A teljes személyiség horoszkóp(és a családi teljes) viszont egy teljes elemzés, ami a személy
teljes meghatározottságát tartalmazza a részletekkel együtt.

A rendeléshez szükséges születési adatok, MINDEN az elemzésben felmerülő személy
számára!!!!:
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- A szülött és édesanyja(!!!!) születési helye, ideje: év.hó.nap, óra:perc . Minden
horoszkópfajtához az érintettek(és édesanyjuk) születési adataira szükség van
.

-Szállítási címre, ahová a számlát küldhetem.

- átutalás esetén bankszámlaszámot, ahonnan a pénz érkezik(fel kell tüntetnem a számlán!)

- átutalás esetén a vevő adószámát (fel kell tüntetnem a számlán!)

Áldozatvállalás nélkül nincs változás, fejlődés sem. Ingyen horoszkópokat ugyan nem
készítek, de a feltett kérdésekre mindig, Mindenkinek válaszolok.

A horoszkópok utáni honoráriumot előre kérem átutalni arra a számlaszámra, amit a
megrendelést visszaigazolásként érkező levelemben megtalálnak. Az elkészülési határidőt is
ebben a levélben közlöm. Kis horoszkóp esetén ez kb. 3 nap, teljes horoszkóp esetén kb. 7
nap. Ennek a megértését köszönöm.

Felnőtt személyek esetén, kizárólag az ők személyes beleegyezésével, hozzájárulásával
készítek horoszkópot!
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Az elemzéseknél lehet választani, az írásos elemzési forma és a hangfelvétel között.

Az írásos forma előnye, hogy “csendes társként” bárhová magunkkal vihető, kiemelhetőek
benne a lényegesnek talált tartalmak; a
hangfelvétel előnye
, hogy bármikor meghallgathatjuk (és jobban bevésődik) akár mosogatás, autóvezetés, más
elfoglaltság alatt is.

A megértett és jól átadott információk esetén a várható érzés egy születéshez hasonló
életérzés, amiben az egyének úgy érzik, mintha most kezdődne az életük igazán. A horoszkóp
átvétele egy szellemi születés valójában, a beavatás útjára való lépésnek az első lépcsőfoka.
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