Kaldıracı keşfeden Arşimet şöyle demiş ; “Bana bir dayanak noktası
gösterin dünyayı yerinden oynatayım !” Ben de astrolojinin her sisteminin
çözümcüsü olarak bana bir doğum zamanı bilgilerini verin hayatının sonuna
kadar başına neler geleceğini açıklayabilirim.
Bu güne kadar astrolojinin tüm sistemlerini kapsayan eserler yazdık
ve kitaplarımız iki yüz binden fazla sayıda satıldı. Astrolojinin gizemli
yolculuğunda hayatın çeşitli olaylarını çözmeyi sağladık. Yaşamın sırlarını
açıklayan ve bütün gizemli olaylarını kapsayan, insanlara gerçek bir kılavuz
olacak bir eser yazmaya karar verdik.
Türkçe baskısının adı “Mucize Astroloji” olacak kitabımızın EKitap
formu hazırlanarak okurlarımıza sunulmuştur. Bu kitap aklınıza gelen tüm
yaşam olaylarını, sorularını

ve astrolojik nedenlerini yanıtlayacaktır.

Günümüzde gerek kitaplarda gerek astroloji sitelerinde astroloji kuralları
açıklanır ama insanların başına neler geldiğini inandırıcı örneklerle açıklamak
ihmal edilmiştir. Oysa, Astrolojinin mucize çözümleri vardır ve her biri birer
sihirbazdır.
Birinci çocuğu kız olan bir kadın ikinci çocuğuna hamile kaldığında
kocası sesini çıkartmadan doğuma kadar beklemiş. İkinci çocuk da kız olunca
karısının şakaklarına elektrik kordonunu değdirip akım verip onu öldürmüş.
Bu cahil adam yetenekli bir astroloğa danışmış olsaydı hangi çocuğun kız
veya erkek doğacağını öğrenebilirdi. Hangi kadınla evlenirse evlensin
doğacak çocuklarının cinsiyeti değişmez !
Bu olayın trajik başka bir yönü daha var. Katil koca için mahkemenin
verdiği müebbet hapis cezası kararını Yargıtay bozmuş. Nedeni de adamın
karısına işkence uygulamadığı görüşüymüş ! Acaba ölümün nazik ve

kibarcası nasıl oluyor ? Şimdi bu kararı verenleri de astroloji analiz ederse bir
soykırımcının ruh halini görebilir. Bir soykırım yapan insanın Vedik haritasında
Kalsarpa yoga olabilir. Böyle insanları tanımak astroloji sayesinde çok
kolaydır. Böyle bir siyasi adaya oy vermekten kaçınmak gerekmez mi ?
Bir anne doğum zamanını birkaç saat farklı zamana değiştirmekle
çocuğunun

bütün

hayatını

hatta

ondan

zarar

göreceklerin

kaderini

değiştirebilir. İşte bu kitap sizi çeşitli astroloji sistemlerini uygulayarak
astrolojinin mucizeleriyle tanıştıracaktır.
Burç yorumları astrolojik bir sunum değildir. Kendinize
sihirbaz bir mistik yoldaş seçin !
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