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Fülszöveg (szinopszis):

A könyvben szereplő tanulmányokban az embereket leginkább foglalkoztató témákkal találkozhatunk: a szerelem, a párkapcsolat érdekes megközelítése és ezek mitológiai háttere, a sikerhez, a gazdagsághoz vezető út
rejtelmei, az életerő, élettartam kérdései és növelésének
feltételei, a tehetség összetevői. Különleges "felnőtt"
részleteket tartalmaz a szerelmi háromszögekről szóló
tanulmány.
Az asztrológiáról modern felfogást ismerhetünk meg. A
csillagokról szóló fejezet alapvető csillagászati ismeretek
elsajátítását teszi lehetővé. További érdekes témának
ígérkezik az aranymetszés tudománya, amelyet részletesen ismerhetünk meg. A trianoni békediktátum kérdéseinél történészi kutatások eredményei is megtalálhatók az
érdekes horoszkópok mellett.
A szerző minden témánál elsőként a hétköznapi ember
szemszögéből vizsgálja a kérdéseket és bemutatja a mai
kornak megfelelő legújabb tudományos eredményeket is.
Nem csak asztrológiai ismeretekkel rendelkezőknek
ajánljuk ezt a könyvet, hanem mindenkinek, aki a felsorolt témák iránt érdeklődik.
A könyvben mintegy 40 horoszkóp található, melyek
részletes kiinduló adatai a "Horoszkópjegyzék"-ben kerültek összegyűjtésre.
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A könyv utolsó oldalán egy táblázatban gyűjtöttem össze a tanulmányokban szereplő horoszkópokat az elkészítésükhöz szükséges
adatokkal együtt.
Nem csak asztrológusok számára ajánlom ezeket a tanulmányokat,
hanem mindenkinek, akik az asztrológia és érdekes témák iránt
érdeklődnek. A tartalomjegyzékben szereplő tanulmányok mellett
feltüntettem egy-egy betűjelet, amely utalás arra, hogy milyen szintű asztrológiai ismeretek szükségesek illetve nem szükségesek a
tanulmány megértéséhez:

A

asztrológiai ismeretek nem szükségesek

B

kezdő asztrológiai ismeretek szükségesek

C

haladó asztrológiai ismeretek szükségesek

Minta:

Javasolt könyvár:
Bolti terjesztés: 2900 Ft
Magán terjesztés: 1900 Ft
Érdeklődés: bantamas@freestart.hu
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