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Astrologie, ezoterism
Limbajul secret al astrelor. Cum să gestionezi relaţiile cu ceilalţi pentru o viaţă mai bună
Află ce spun stelele despre relațiile tale!

Cum îi ceri o mărire de salariu unui șef din Zodia Taurului?
Ce nu acceptă niciodată un coleg din Zodia Capricornului?
Știi cât de romantică e o persoană din Zodia Gemenilor?
Cât de generoși sunt frații din Zodia Balanței?
E bine să mergi în vacanță cu cei născuți în Zodia Săgetătorului?
De câtă afecțiune are nevoie un copil din Zodia Fecioarei?

Afli toate astea și multe altele din Limbajul secret al astrelor – ghidul complet pentru înțelegerea fiecărei relații din viața ta,
un manual de astrologie care îți spune cum să întreții relații cu ceilalți (prieteni, copii, părinți, parteneri, colegi ș.a.m.d.) în funcție
de zodie, în cele mai importante domenii ale vieții.
GARY GOLDSCHNEIDER este unul dintre cei mai cunoscuți astrologi pe plan mondial, cu peste 40 de ani de experiență și
nenumărate conferințe pe acest subiect. Cărțile lui s-au vândut în peste 2 000 000 de exemplare în lumea întreagă.

ZODIACUL EUROPEAN PENTRU TANTALAI. ENERGIILE MASCULINE SI ENERGIILE
FEMININE
Desi sunt scrise sute de carti despre astrologie si se vorbeste peste tot in media despre horoscoape si compatibilitati, cartea de
fata isi propune sa contureze mai clar cateva aspecte foarte importante ale zodiilor, putin evidentiate de alti autori, pentru a atrage
atentia asupra manipularii informatiilor legate de acest domeniu, dar si pentru a demonstra importanta perceperii corecte a
energiilor astrale, care ne pot ajuta sa-i intelegem mai bine pe cei din jur dar si sa ne imbunatatim viata in toate domeniile - de la
cel sentimental pana la cel profesional sau spiritual.
Aceasta carte este o lectura lejera, plina de exemple clare, palpabile, usor verificabile, in care ni se prezinta cele mai importante
caracteristici ale fiecarei zodii, care merita sa fie retinute, observatii noi, putin cunoscute, iar ideile importante sunt subliniate
vizibil, astfel incat cititorul, dupa ce a parcurs aceasta lucrare, va retine cel putin cateva lucruri esentiale care ii pot imbunatati
calitatea vietii in viitor.
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