Nem veszélyes asztrológus - Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd nem veszélyes csalá

Ingyenes személyi Karma-leírások a szepo-n
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Ingyenes kis karma-ismertetõ szöveghez jutási lehetõség a SzeponKedves olvasóim!
A Szepo - n, meg találhatod egybe gyûjtve és tehát elolvashatod az alapvetõ, körülbelül 5 - 6 oldalas, Kozma Szilárd
asztrológus által írt, karmikus és természeti - szellemi asztrológiai jellemzõidet. Csak annyit kell tenned, hogy
beregisztrálsz a Szepo - ra, és kitöltöd a profil adataidat (balról fent a felhasználó képre kattintva). A profil adatoknál meg
kell adnod a napjegyet, és az Aszcendensed jegyét (amelyet ott helyben kiszámíthatsz egy könnyen használható
horoszkópkészítõ program segítségével!). Miután a profilodat kitöltötted, látogass el az "Asztrológiai jellemzõim" menübe (ezt
a menüt az elõbbi, az oldal bal felsõ sarkában levõ felhasználó képre víve az egeret, a lenyíló menüben találod meg). Az
asztrológiai jellemzõkben kimerítõ részletességel olvashatsz: a Napjegyedrõl, az Aszcendensedrõl, a Sárkányfarkad és a
Lilithed helyzetének a spirituális és gyakorlati (hétköznapi) jelentésérõl. "
Kattints a Széll János István Szepo-jára tehát: http://www.szepo.com &ndash; Hasznos szellemi tükörbe-nézést:
Kozma Szilárd
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