ЦЕНТЪР ПО АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА
„ИН - ЯН“
С УДОВОЛСТВИЕ ПРЕДСТАВЯ:

ON-LINE АСТРОЛОГИЯ ОТ
ЛЮМИЕР
ХАРАКТЕРЪТ Е СЪДБА-СЪДБАТА Е ХАРАКТЕР

„Слънцето и Луната изтъкават
живота на всички живи същества“
Хермес Трисмегист
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АСТРОЛОГИЯТА
Науката за звездите още в древността привлича доста философски умове,
които разкрили веднъж нейните тайни, остават в плен завинаги.
АСТРОЛОГИЯТА е не само наука за предсказване на бъдещето, тя е една от
ЧЕТИРИТЕ ОКУЛТНИ НАУКИ заедно с АЛХИМИЯТА,КАБАЛА И МАГИЯ за
КОСМОГОНИЯТА НА СВЕТА.
Нищо не се случва на Земята без да е записано на Небесата.
Всяко събитие случващо се на Земята(среща, любов, война, раждане, смърт
и др.) е отражение в микрокосмически план на процесите протичащи в
Космоса.
От втория принцип на Хермес Трисмегист:
„Това,което е долу е подобно на това ,което е горе!“,
следва, че ако разгадаем какво е написано на небето в момента на нашето
раждане, ще разберем каква ще бъде съдбата ни.
Астрологията работи със символи и знаци. Знакът е език за Видимия и
Невидимия свят, а Символизмът –Духовно Есперанто!
В Астрологията има много направления, обхващащи различни области от
живота.
Най - разпространена е
Натална(Рожденна)Астрология- Описва Вашия характер и съдба.
Прeдсказателна Астрология – Изследва влиянието на планетите и
звездите в определен период от живота.
Медицинска Астрология-В Рожденната Астрологична карта могат да се
видят слаби места, органи и системи в човешкия организъм.
Астрология на партньорството(Синастрия)- Позволява да се изследват
отношенията между двама и повече хора.
Хорарна(Часова)Астрология- Отговаря на конкретно зададен въпрос
Бизнес Астрология- Дава отговор на много от въпросите, свързани със
стартирането и развитието на една фирма.

Елективна Астрология- Помага в избора на подходящ момент и дата за
планова операция, планово раждане (секцио) на дете, за стартиране на нов
бизнес, брак и много други.
Мунданна (Световна)Астрология-Тя се занимава с изследването на
развитието на държавите, на политическите режими и системи, съдбата на
нациите и предвиждания за епидемии, военни действия и природни
бедствия.
Люмиер е представител на Френската Астрологична школа.
Като носител на светлината в човешката душа го е видяла Александра Жак
Давид-Графиня Игнатиева, с която той се запознава по време на престоя си
в Париж, в края на 80-те години на миналия век.
Така наричайки го Люмиер - ”СВЕТЛИНА” Графиня Игнатиева става и
негова кръсница.
Люмиер създава първото в България Астрологическо дружество, а през
2010 година Институт за Френска Астрология „Люмиер“.
Автор е на редица книги по Астрология, които изследват в дълбочина
посланието на звездите.
Център по Алтернативна Медицина „ИН –ЯН“ ВИ предлага:
1. Написана лично от Люмиер Рожденна Астрологична карта, която
може да получите по електронен път в рамките на 5 работни дни.
Промоционална цена с 50% намаление до 31.01.2019 - 160 лв.
2. Най-старата Астрология е така наречената Хорарна(Часова), ние
можем да Ви предложим отговор на заден от Вас конкретен въпрос.
Срок за изработване 3 работни дни.
Промоционална цена с 50% намаление до 31.01.2019 - 80 лв.
3. С Елективната Астрология Люмиер ще Ви помогне също така в
избора на подходящ момент за стартиране на бизнес, планова
операция, брак, избор на ден за планово раждане на дете и много
други. Срок за изработване 3 работни дни.
Промоционална цена с 50% намаление до 31.01.2019 - 80 лв.
Необходимо е да изпратите на ktsenova19@gmail.com Вашите данни
/година, месец, дата, място и час на раждане и/или конкретен въпрос/ и
актуални e-mail и телефонен номер.
както и да заплатите предварително чрез:
PayPal – ktsenova19@gmail.com или На място в Център „ИНЯН“.
Телефон за информация: 0888 744 333
Център по Алтернативна Медицина „ИН-ЯН“
София, ул. Брегалница 57

