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Kedves olvasÃ³! Az alÃ¡bbiakban a rendelÃµimtÃµl kapott nÃ©hÃ¡ny levelet a bizalomkeltÃ©s
cÃ©ljÃ¡bÃ³l teszem fel, azÃ©rt, hogy lÃ¡thassa, Ãºgy is lehet jÃ³ szemÃ©lyi horoszkÃ³pot kÃ©szÃ-teni,
hogy az asztrolÃ³gus nem jÃ³sol, hanem feltÃ¡r Ã©s a szellem szintjÃ©n Ã©rtelmez helyre tesz mÃ¡r
megtÃ¶rtÃ©nt, de Ã©rthetetlennnek, Ã©rtelmetlennek lÃ¡tszÃ³ esemÃ©nyeket Ã©s nyilvÃ¡n mindezek
fÃ©nyÃ©ben nem csupÃ¡n betegsÃ©gektÃµl szabadul meg a rendelÃµ, hanem jobban kezdi Ã©rteni Ã©s
kÃ©zben tartani a sorsÃ¡nak szÃ¡lait, Ã©lethelyzeteit, Ã©letÃºtjÃ¡t. Az itt talÃ¡lhatÃ³ leveleken kÃ-vÃ¼l
Ã©lÃµben is meggyÃµzÃµdhet a feltÃ¡rÃ¡sok komolysÃ¡gÃ¡rÃ³l, mÃ©lysÃ©gÃ©rÃµl a fÃ³rumban.
Kedves Maresz! KÃ¶szÃ¶nÃ¶m a vÃ¡laszod, mindig egy kis erÃµt merÃ-tek a soraidbÃ³l. Ma kapjuk meg a
mÃ¡sodik kislÃ¡nyunkat, egy 7 hÃ³napos babÃ¡t, Ã-gy mÃ¡r 2 gyerekesek leszÃ¼nk. :) Annyira vÃ¡rom,
hogy nem is tudok aludni, itt Ã¼lÃ¶k a gÃ©p elÃµtt hajnalok hajnalÃ¡n. Rengeteg Ã¶rÃ¶met, boldogsÃ¡got
jelent szÃ¡momra gyerekekkel foglalkozni, sosem gondoltam volna, hogy ilyen mÃ©ly Ã©rzÃ©seket
tudnak belÃµlem elÃµcsalogatni. Sokszor eszembe jut mostanÃ¡ban az elsÃµ levelem HozzÃ¡d, amit mÃ©g
az Astrologos portÃ¡lra Ã-rtam Ã©s azt kÃ©rdeztem TÃµled, hogyan lehetnÃ©k boldog. Most mÃ¡r nem
kÃ©rdeznÃ©k ilyen butasÃ¡got, egyszerÃ¼en boldog vagyok a gyerekektÃµl, attÃ³l, hogy Ã©rtelmet nyert
az Ã©letem Ã©s nem csak egy Ã¶ncÃ©lÃº, egoista nÃµ vagyok, hanem egy Ã©rzÃµ, empatikus lÃ©ny.
Ãšgy Ã©rzem, hogy nem kell most nekem semmifÃ©le hivatÃ¡s meg Ã¶nmegvalÃ³sÃ-tÃ¡s, hiszen ennÃ©l
teljesebb "munkÃ¡t" sosem talÃ¡lnÃ©k magamnak. Az anyagiakat meg valahogy megoldjuk, most arra
orientÃ¡lÃ³dunk, hogy JÃ¡nos talÃ¡ljon magÃ¡nak egy olyan elfoglaltsÃ¡got, amit szÃ-vesen vÃ©gez Ã©s
amibÃµl bÃµsÃ©gesen meg tudunk Ã©lni, hogy meglegyen mindenÃ¼nk amire szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van
Ã©s Ã¡t tudjuk alakÃ-tania a hÃ¡zat, hogy mÃ©g fogadhassunk gyerekeket. Itt tartunk most, Ãºgy gondolom
jÃ³ Ãºton jÃ¡runk Ã©s hatalmas fejlÃµdÃ©sen mentÃ¼nk keresztÃ¼l. Minden jÃ³t kÃ-vÃ¡nok Ã©n is
Nektek! Ãœdv. Rita Kedves MÃ¡ria,
Nagyon rÃ©g nem jelentkeztem, kellett az Ã-dÃµ hogy a dolgok letisztuljanak, meg az elmÃºlt
Ã-dÃµben elÃ©g sok minden tÃ¶rtÃ©nt, ( napfÃ©nyre kerÃ¼ltek olyan dolgok amiket nem hittem, jobban
mondva remÃ©ltem volna hogy Ãºjra megtÃ¶rtÃ©nik), amiket szintÃ©n meg kellett emÃ©sszek:), de
Ãºgy vagyok ezekkel a dolgokkal hogy kellettek ahhoz hogy mÃ¡skÃ©p lÃ¡ssak.
A lÃ©nyeg az, hogy kisbabÃ¡t vÃ¡rok, ma vagyunk 18 hetesek, igazÃ¡bol most jutottam el arra a
szintre, hogy biztos vagyok benne, hogy nem Ã¡lom az egÃ©sz, hanem igen is egy kisÃ©let ott van benn
Ã©s naprol-napra nÃ¶vekedik.
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Nagyon Ã©rdekes volt a foganÃ¡sa a kisbabÃ¡nknak, nov.30-Ã¡n voltam az orvosnÃ¡l, Ã©ppen
peteÃ©rÃ©sem volt. Elmondtam az orvosnak hogy mi van , elÃ©g rÃ©g, hogy vÃ¡runk a kisbabÃ¡ra. LÃ¡t
valami rendellenesÃ©get?
&#336; azt mondta semmit nem lÃ¡t, tehÃ¡t minden renben van, erre Ã©n pedig azt vÃ¡laszoltam,
kicsÃºszott a szÃ¡mon, hogy akkor a *fejbe* kell rendet rakjak.Megirta a kÃ¼ldÃµpapirt a fÃ©rjemnek
sperma vizsgÃ¡latra, de nem volt szÃ¼ksÃ©g rÃ¡.
Eddig minden rendbe volt (van), nem volt semmi problÃ©mÃ¡m, szÃ¡momra tÃ©nyleg Ã•ldottÃ¡llapot a
szÃ³ szoros Ã©rtelmÃ©ben, sÃµt zavar ha azt mondjÃ¡k hogy terhes, Ã-rÃ-tal ez a kifejezÃ©s.
Nagyon szÃ©pen kÃ¶szÃ¶nÃ¶m a segÃ-tsÃ©get, probÃ¡lok tudatosan, megÃ©lni minden pillanatott.
BarÃ¡tsÃ¡ggal Magdolna. Kedves Maria! VegÃ¼l is sikerÃ¼lt letÃ¶ltenÃ¼nk Ã©s meghallgatnom, a
felvÃ©teleket. Nagyon Ã©rdekes, tanulsÃ¡gos Ã©s elgondolkodtatÃ³ az anyag. AlapvetÃµen sok esetben
felismertem magamat, Ã©s benne az Ã©lethelyzeteimet , bÃ¡r sokszor Ãºgy ereztem ezeket a tanÃ¡csokat 20
Ã©vvel ezelÃµtt kellett volna hallanom, sokat kÃ¶nnyÃ-tett volna a nehÃ©z helyzetekben az
Ã©rtelemezÃ©s.. a megÃ©rtÃ©s. TalÃ¡n mÃ¡st jelentettek volna akkor ezek a magyarÃ¡zatok... mint ahogy
mÃ¡st jelentenek most is az Ã©letem harmadik harmadÃ¡ban, fejezetÃ©ben, amikor nagyon sok ilyen, Ã©s
hasonlÃ³ jellegÃ¼ megtapasztalÃ¡shoz , felismerÃ©shez a sajÃ¡t kÃ-nlÃ³dÃ¡saimon, tÃ©vedÃ©seimen,
megtapasztalÃ¡saimon, keresztÃ¼l kellett eljutnom...De..talÃ¡n mÃ©g most sem teljesen kÃ©sÃµ Ã©s meg
most is akad sok tanulni valÃ³.. folyamatos ÃºjrahallgatÃ¡ssal fel fogom hasznÃ¡lni az anyagot a jÃ¶vÃµben
is. MÃ©gegyszer kÃ¶szÃ¶nÃ¶m szÃ©pen. A tovabbiakban is kivÃ¡nok neked sok feladatot az
asztrologiÃ¡ban ,erÃµt,egÃ©szsÃ©get, Ã©s sok boldogsÃ¡got neked Ã©s az egÃ©sz csalÃ¡dodnak,
szeretettel : Iren Kedves MÃ¡ria Ã©s Albert! SikerÃ¼lt elolvasnom a horoszkÃ³pomat, bÃ¡r nem utoljÃ¡ra
tettem. ElÃµszÃ¶r is szeretnÃ©m megkÃ¶szÃ¶nni munkÃ¡tokat, mely Ã-gy elsÃµ olvasÃ¡sra is rengeteg
segÃ-tsÃ©get adott. TÃ¶bb dologra (dolgomra) mÃ¡skÃ©nt tekintek, Ã©s amit eddig Ã¡rtatlan dolognak
hittem, most kiderÃ¼lt mennyire tud Ã¡rtani. Nem Ã¡llÃ-thatom, hogy egybÃµl mÃ¡s ember lettem, de
elkezdtem mÃ¡s szemmel nÃ©zni - magam. KÃ©t kÃ©rdÃ©sem lenne.MÃ¡ria, azt mondtad a munka
kÃ©rdÃ©sre mÃ©g visszatÃ©rÃ¼nk, ha elolvastam. A mÃ¡sik az analÃ³giÃ¡k tÃ©mÃ¡jÃ¡ban fogott meg.
SzeretnÃ©m megkÃ©rdezni a bÃ©kÃ¡k ÃºtÃ¡latÃ¡nak kifejtÃ©se tÃµletek szÃ¡rmazik vagy van ezekhez
valamilyen segÃ-tsÃ©getek? MÃ©gegyszer nagyon kÃ¶szÃ¶nÃ¶m a munkÃ¡tokat! Szeretettel Mariann
Egy a kÃ©sÃµbbi visszajelzÃ©sekbÃµl. Kedves MÃ¡ria, Ã‰rdekes amit Ã-rsz. EgyÃ©bkÃ©nt
megmutattam az Ã-rÃ¡saidat a mamÃ¡mnak. &#336; is sokat foglalkozott asztrologiÃ¡val korÃ¡bban Ã©s
jÃ¡rt Hamvas kÃ¶rbe... Kiemelte, mennyire Ã¡tgondoltan Ã¶tvÃ¶zÃ¶d az elmÃ©leti tudÃ¡t a gyakorlattal.
Azt mondta, nagyon tehetsÃ©ges vagy. A mamÃ¡m elÃ©g kritikus, de nagyon nagy tudÃ¡sÃº. Ezt nem lehet
elvitatni tÃµle. Ãœdv. B. Kedves MÃ¡ria!
KÃ¶szÃ¶nÃ¶m a sok munkÃ¡jÃ¡t ami a horoszkÃ³p elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez volt szÃ¼ksÃ©ges. Az
elmondottakon szeretnÃ©k kicsit gondolkodni Ã©s amennyiben lesznek kÃ©rdÃ©seim szeretnÃ©m
feltenni.
EgyÃ©bkÃ©nt az elemzÃ©s nagy rÃ©sze szinte hibÃ¡tlan ezt azÃ©rt tudom, mert elÃ©g jÃ³l ismerem
magamat, ugyanakkor megerosÃ-tÃ©st ad abban, hogy a negatÃ-v karmÃ¡t megprÃ³bÃ¡ljam
megvÃ¡ltoztatni. Az is nagyon igaz , hogy Ã‰n is azt Ã©reztem, hogy a kislÃ¡nyom szÃ¼letÃ©sÃ©vel
mintha 360 fokot fordultam volna. Sok Ã¶nismereti kÃ¶nyvet olvasok pÃ©ldÃ¡ul nagyon szeretem Balogh
BÃ©la a Tudatalatti 10 parancsolata cÃ-mu CD-jÃ©t. ElvÃ©geztem az agykontroll tanfolyamot is pont a
tanfolyam utÃ¡n tudtam meg, hogy kisbabÃ¡t vÃ¡rok. KislÃ¡nyom szÃ¼letÃ©se Ã³ta valÃ³ban tudatosabb
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Ã©letet Ã©lek Ã©s mÃ©g tudatosabban szeretnÃ©k, ezÃ©rt olvasok ilyen jellegu kÃ¶nyveket. A fÃ©rjem
az ilyen tÃ©mÃ¡jÃº gondolkodÃ¡sokat egyÃ©bkÃ©nt elutasÃ-tja, azt mondja ha nekem jÃ³ olvassam, ot
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben nem Ã©rekli.
AnyukÃ¡mmal pont ma beszÃ©ltem Ã©s mesÃ©ltem az elemzÃ©srol azt mondta valÃ³ban Ã-gy volt, hogy
nem volt boldog a hÃ¡zassÃ¡gÃ¡ban Ã©s azÃ©rt szÃ¼lt mÃ¡sodik gyereket, mert nagyon szeretett volna
egy kislÃ¡nyt. Ha elsore lÃ¡nya szÃ¼letett volna nem biztos, hogy vÃ¡llalt volna tÃ¶bb gyermeket.

KÃ¶szÃ¶nÃ¶m a sorsnak, hogy Ã–nre talÃ¡ltam.
Tisztelettel:Ã•. U.i.
A honlapot a legkedvesebb ismerÃµsÃ¶m ajÃ¡nlotta a figyelmembe, mert az &#336; lÃ¡nya is Ã©s
utÃ¡nnam &#336; is elkÃ©szÃ-tette. A honlap kÃ©szÃ-tÃ©shez sok sikert kÃ-vÃ¡nok, Ã‰n sokat
mesÃ©lek az ismerÃµseimnek Ã©s remÃ©lem sokan elkÃ©szÃ-tetik az elemzÃ©sÃ¼ket. Nagyon
kÃ¶szÃ¶nÃ¶m az elemzÃ©st.
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