
Osebni astrološki vodnik

Astrologija kot nepogrešljiva pomoč na vseh 
življenjskih področjih

ZAGOTOVO SE VAM JE NA KAKŠNI TOČKI V ŽIVLJENJU ZGODILO, DA NISTE TOČNO VEDELI, KAJ STORITI,  
ŠE ZLASTI OB ŽIVLJENJSKIH PRELOMNICAH, PRI IZBIRI POKLICA, PARTNERJA, ZAPOSLITVE,  

PRI VZGOJI OTROK IN TAKO NAPREJ … 

Pri izbiranju poti zase ali za svojega otroka smo vedno na 
neki prelomnici, ko težko zares vemo, katera odločitev se bo 
izkazala za pravilno ali napačno. Pri prepoznavanju 
sposobnosti in ključnih življenjskih odločitvah vam je lahko v 
pomoč tudi astrologija.

Kaj je Astrološki vodnik? 
Poti je torej ogromno, pri ključnih življenjskih odločitvah pa 
si lahko pomagate z osebnim astrološkim vodnikom. Kaj to 
sploh je? Skozi strokovno vsebino najbolj navdihujočih 
astroloških poročil na svetu lahko razkrivate svojo osebnost, 
značaj, spretnosti ter sposobnosti, ki vas plemenitijo in 
izpopolnjujejo.

Poročila vas vodijo, spodbujajo in usmerjajo pri načrtovanju 
nove poti ali nadaljevanju že začrtane. Astrološka poročila so 
avtorsko delo svetovno znanih astrologov kot so David 
Cochrane, Gina Ronco, Anne Mogul, Lorna Houston, Horacio 
Valcesia ter ostali. Za vas jih izdelamo v angleškem jeziku 
tako v pisni kot v zvočni obliki.

Poročila za vse priložnosti …
Na naši spletni strani si lahko naročite posamezna poročila, 
ki so razdeljena na kategorije: splošna poročila, poročila za 
uspeh in obilje, poročila za osebni in duhovni razvoj, poročila 
za izboljšanje odnosov ter astro napovedi.

Poročila se izdelajo na podlagi imena, datuma, ure in kraja 
rojstva. Osnova je tako imenovana rojstna karta, ki vam 
pokaže položaj planetov, znamenj in hiš v času rojstva ter 
njihovo medsebojno povezanost in sodelovanje. Razkriva 
temeljne osebnostne značilnosti in stvari, ki krojijo vaše 
življenje. Iz nje lahko razberete mnogo pomembnih 
informacij. Na podlagi natančnih rojstnih podatkov lahko 
potem izbirate med že omenjenimi natančnimi in 
poglobljenimi poročili, ki razkrivajo najboljšo in najlažjo 
pot, da spoznate sebe in najdete svojo pot do osebnega 
uspeha.

Astrološka poročila v fizični obliki
Da bo vaš astrološki vodnik ostal na varnem in vedno 

pri roki, imamo na voljo poročila v fizični obliki. 
Ob naročilu prejmete Astro-reports mapo,  

usb ključek in rojstno karto.

… in za vsakogar
Za lažje odločanje, katera poročila so najbolj primerna za 
vas, lahko izbirate med ugodnejšimi paketi za posebne 
priložnosti. Vsak paket vsebuje različna prilagojena 
poročila, ki so najbolj ustrezna za določene priložnosti. Na 
voljo so vam naslednji paketi: za starše,  za osebni uspeh, 
za duhovni razvoj in kompatibilnost za izboljšanje 
partnerskega razmerja. Vsak izmed paketov vključuje od 
pet do sedem poročil, ki so pomembna za optimalno pot 
posameznika.

PREDSTAVITEV



Dobrodošli v svetu astroloških poročil
Iskrene čestitke, da ste se odločili za korak bliže k sebi.

Srčno upamo, da je paket uspešno in varno prispel do vas, ter da se bodo ta
astrološka poročila izkazala kot odličen osebni vodnik na vaši poti osebnega razvoja,

tako kot mnogim drugim širom po svetu.

ROJSTNA KARTA
Prilagamo vam tudi plastificirano rojstno 

karto, kjer je razvidna razporeditev in 
povezava planetov ter znamenj v astroloških 
hišah ob vašem rojstvu. Razumevanje rojstne 

karte ni nujno, saj je interpretacija zelo 
podrobno opisana v poročilih, tako da je 

lahko jasno vsakomur, tudi tistemu, ki se z 
astrologijo ne ukvarja.

KONTAKT
Če imate kakršnokoli vprašanje, nam lahko pišete na info@potdozdravja.si.

Hvala za zaupanje.
Vse dobro vam želi ekipa zavoda Pot do zdravja.

UPORABA ASTROLOŠKIH POROČIL

Priporočamo vam, da poročila večkrat pozorno preberete. Ob prebiranju uporabite različne 
barvne markerje, s katerimi si označite informacije, ki so za vas pomembne. Označevanje vam 

bo v pomoč pri razločevanju vaših dobrih in slabih lastnosti ter nasvetov,  
da jih boste lažje našli ob vsakem naslednjem prebiranju.

Zvočni zapisi so se izkazali kot izjemno priročen in uporaben pripomoček.
Ob poslušanju in prebiranju poročil se vključijo vse tri vrste pomnenja oz. učenja: 

slušno, bralno in vizualno. Predlagamo vam, da si zvočne zapise prenesete na telefon, 
saj jih tako lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, najsibo: 

pred spanjem, na sprehodu, med treningom, na potovanju, itd…


