
Цена Времетраене

Отговор базиран на транзити,
прогресии и натална карта

50 лв. 30 мин.

Отговор базиран на Хорарна астрология 50 лв. 30 мин.

Изчисляване на най-подходяща дата
за брак, операция, бизнес старт и др. 60 лв. 30 мин.

Цена Времетраене

Годишни прогнози - 12 месечен
тразитен анализ и прогресии

90 лв. 60 мин.

Слънчево завръщане - анализ за 12 месеца, считано
от датата и мястото на последния рожден ден 50 лв. 60 мин.

Месечен хороскоп 50 лв. 60 мин.

Цена Времетраене

Пълен астрологичен портрет - натална карта, транзити, 
прогресии, синастрия, солар, бизнес астрология и др.

180 лв. 120 мин.

Астрологичен профил- натална карта,
солар и транзити, и отговор на един конкретен въпрос 90 лв. 60 мин.

Пълен астрологичен анализ на съвместимост
между 2-ма души - натални карти, синастрия,

транзити на 2-те страни, участващи в анализа
160 лв. 120 мин.

Стандартен астрологичен анализ на съвместимост
между 2-ма души - синастрия

(брак, партньорство, роднини, приятели и др.)
80 лв. 60 мин.

АСТРОЛОГИЧЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ПРОГНОСТИЧНИ АСТРОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ
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ЛИЧЕН ПРОФИЛ И ПАРТНЬОРСКА СЪВМЕСТИМОСТ



Гласов запис на проведената консултация бонус

PDF графика и кратки текстови
описания на поръчания анализ бонус

PDF графика и пълен текст
на поръчания анализ +50%

Цена Времетраене

Кратко описание и анализ на профила 60 лв. 30 мин.

Пълно описание и анализ на профила,
PHS, кармичен кръг и транзити 120 лв. 120 мин.

Цена Времетраене

Бизнес Астрология (анализ на екипи и съвместимост) 120 лв. 60 мин.

Изчисляване на дати с по-голяма вероятност
за зачеване (метод на Е. Йонас - Фазов Лунар, 

синастрия на партньорите и транзитните влияния)
120 лв. 60 мин.

Дългосрочни анализи за събития и тенденции
(Прогресии, Сатурново и Ураново Завръщане) 100 лв. 60 мин.

Ректификация - изчисляване на час
на раждане, ако не е известен

25-60 лв. - мин.
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Деси Микулашева
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