קארין גולדשטיין  -מיסטיקנית ,אסטרולוגיה וקריאה בקלפי
טארוט בגוש-דן

גוש דן

טלפון072-2285795 :
קארין גולדשטיין  -מיסטיקנית ,מייעצת באמצעות אסטרולוגיה וקריאה בקלפי טארוט.
בעלת ניסיון של מעל ל 30 -שנים''.לכל אדם כוכב יש בשמיים''  -לכל אחד ואחת ישנה דרך מתוך
נתיבים רשומים במפת הגורל שלו.
מפת גורל מורכבת ממצב שמיים פלנטרי ברגעי הלידה .השיטה הייחודית שלי ,הפענוח ,הפרשנות,
ההתבוננות והעלאת התכנים המתקיימים בפוטנציאל שלך ,כל אלה בלעדיים כטביעת אצבע ואת הזיהוי
הזה אני מעלה מתוך מאגר הידע הנרכש והמתפתח שלי לאורך שנות חיי .החל מגיל שש עשרה ,בו
נגלתה אלי המפה שלי .דרכה ראיתי את הדרך הסלולה שלי להכיל עולמות ותרחישי חיים באופן העמוק
ביותר ,לצורך כך נגעתי בתחומי ידע שונים ,חלקם גובלים במדעי החברה וחלקם בקודים מיסטיים
המתקיימים במושגים עתיקים יותר .מכל המכלול הזה נותרה השיטה הייחודית שלי לקריאת מפת לידה
על פי תאריך ,אולם ,הדרך העיקרית והיחידה לבהירות מצבים שונים בחיים ,כגון ייעוד ,דרך חיים,
עיסוק .כישרון ,אוריינטציה ,אישית ,יחסי משפחה ומצבי זוגיות דינמיים .הדרך הזו נותרה נצורה כולה
מראשית עד תום בתאריך הלידה ובמפה האישית האינדיבידואלית.התבוננות והיסק בדבר מערכות
יחסים הינה גולת הכותרת בייעוץ שלי ,הוא מעלה ומביא עיקרים מתוך כלל רחשי לב ונפש הפועלים
במערכת הדינמית הנקראת זוגיות .חשיפת הרצונות והצרכים האישיים בפן האינטימי ביותר זהו חלק
אינטגרטיבי מתוך הייעוץ שלי ,ההבנה מולידה שירות רב למצבי זוגיות ואת אותה הבנה ניתן לרכוש אצלי
דרך השוואת תאריכי הלידה.
כמו כן ,אני רואה מצבים קיימים בחיים שהשפיעו או עתידים להגיע וכך אפשרי וניתן להקל או לקדם
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הצלחה ובניה פרודוקטיבית עבורך בצמתים חשובים ,במיוחד כאשר מדובר בהחלטות בעלות השלכות

וכיוצא באלה.
אני עורכת את השיחות באופן טלפוני בלבד ,ניתן לפנות אלי לצורך תאום ציפיות בכל הקשור לתחומי
הייעוץ הרצויים.לשאלות נוספות ,התייעצות ,הזמנת טיפול או קביעת פגישה אישית ,צרו עימי קשר
טלפוני.
בנוסף ,ניתן לפנות אלי בכל שעה באמצעות טופס יצירת
הקשר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לחץ/צי לאתר שלי
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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