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

Kezdõ -Egy egészen új horoszkóp rendelési lehetõség
Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus: Ezt a horoszkóp-rendelési lehetõséget gondoltam ki újonnan:
Egyetlen, vagy maximum két égetõ sorsproblémának &ndash; Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sorskrízisnek, szûnni nem akaró betegségnek stb &ndash; az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma &ndash;
krízis &ndash; megoldási lehetõségeit feltáró (Megadó, megtanácsoló.) Kezdõ Horoszkóp, Népszerû horoszkóp. (Ára: 40
euro, Kb. 1200 forint, 150 lej.)
Ez, a fent ismertetett kauzális horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és
feloldhatatlannak érzett, észlelt sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az
orvosai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló, igazi, rejtett (karmikus) okainak a feltárását, és a gyógyuláshoz vezetõ,
vagy az illetõ sors-krízisbõl (hátráltató, vagy romboló, degradáló élethelyzetbõl) kivezetõ szükséges magtartás, vagy
cselekvés leírását. Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek
érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is.
(Figyelem! Ez még nem szinasztria, tehát nem, már létezõ, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a
karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és tanácsolása, amirõl a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a
lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhetõ
hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek.
http://www.asztrologosz.hu/post7685.html#p7685
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Ezt a hangfelvételt és a szintézis felvételeit is (lásd késõbb), az elkészítése után, rögtön el is tudom küldeni,
amennyiben az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban
levõk között a legnagyobb kapacitású (2O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás
szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességû E-mailt hozhat létre, rá kattintva
a következõ oldalra:
http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c0 ... cfc9831ffa
- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a &hellip;@gmail.com &ndash; os fiókot kérem
szépen mindenképpen és mindenek elõtt elkészíteni és nekem máris errõl, tehát csak és csakis gmail-es címrõl írni,
mivel nagyon sok esetben elõfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelõim kis kapacitású imél-fiókról írtak
evelet, és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam
meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.
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