Nem veszélyes asztrológus - Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd nem veszélyes csalá

Pálos Ernõ élete legjobb befektetésének tartja
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése
A karmikusan - kauzálisan - értelmezett önbeavatási horoszkóp az életünk legjobb befektetése?
2015.10.21. 12:01 keltezéssel, Pálos Ernõ írta:>> Kedves Kozma Úr !>> >> Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt
másfél hetes munkáját, miszerint a beavatási horoszkópértelmezésemet megcsinálta.>> >> Az elmúlt másfél hét
felért nekem egy nagyon intenzív önismereti tréninggel, de azt is tudom, hogy ez sokkal több annál, és ez még csak a
kezdet számomra.>> >> Nagyon hasznos visszajelzéseket és iránymutatásokat adott azzal kapcsolatban, hogyan
tudom az életemet megfelelõ irányba terelni, a szakmai és magánéleti kiteljesedést és boldogságot jelentõ úton.>>
>> Az Ön visszajelzései és hangfelvételei nagyon értékes alapot adnak a jövõben a spirituális fejlõdésemhez.>> >> Azt
gondolom, hogy ez a horoszkóp készítés az egyik, vagy talán a legjobb befektetés volt az eddigi életemben.>> >>
Biztos vagyok benne, hogy hallunk még egymásról a jövõben.>> Szakmai munkásságát a Youtube-on és a Facebookon a továbbiakban is követni fogom, és nyugodt szívvel fogom ajánlani Önt a jövõben barátaimnak és ismerõseimnek is.>>
>> További jó egészséget kívánok !>> >> Köszönettel és baráti üdvözlettel: Ernõ
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