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Asztrológia - tanulási lehetõség
Asztrológiai tanulási lehetõség
Kozma Botond Szilárd, karma és családasztrológus:
Azon régi rendelõim (és barátaim) számára, akik érdeklõdnek az általam gyakorolt kauzális (karma-oldási,
megváltódási, teljes beavatási) asztrológiai tanulási lehetõség, iránt és akik már rendelkeznek rendkívüli horoszkópértelmezéssel, illetve, azok számára is, akik hajlandók a korábban elkészített szintetikus horoszkópjukat kiegészíteni
rendkívüli (vagyis kauzális beavatási) értelmezéssel (5O euro), interneten keresztül történõ
Asztrológia - tanulási lehetõséget ajánlok fel,
Beavatás a Kauzális Asztrológiába címmel.
Ez abból fog állni, hogy akiknek már van rendkívüli értelmezése azonnal, akiknek nincs viszont, csak azt követõen, hogy
ez megtörtént, minden hónapban, miután elküldöm a &bdquo;tananyagot&rdquo; (A megfelelõ tanulmányaimat, amelyek
szerint és alapján kell majd értelmezni) négy alkalommal küldök és általam írt értelmezésekkel, magyarázatokkal
ellátott korrektúrára visszavárom, a részletes és komoly megfontolások alapján írt válaszaitokat. Tehát egy
kérdés-felelet levélfordulat számít egy leckének, ami feltétlenül meg kell történjen egy hét alatt (mármint minden
kérdés-csomagra a válaszadás). Négy hétre az &bdquo;iskolai díj&rdquo; ára 12O euro, vagyis, egy leckeadás
ára 3O euro, amelynek a keretén belül természetesen, lehet az illetõ témával kapcsolatosan külön kérdéseket is
feltenni, illetve, a meg nem értett kérdések felõl visszakérdezni, azok jó megértése érdekében visszakérdezni. Ahol
nagyobb ilyen jellegû megértési nehézségekbe ütközünk, a tisztázás érdekében, tisztázó, illetve kiegészítõ
hangfelvételeket is készíthetek.
További részletes kérdéseiteket az http://www.asztrologosz.hu c. portálomon tehetitek fel, vagy külön levélben a
kozmaszilard@gmail.com címemen.
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