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Kedves Szilárd!
Szeretném megköszönni a hosszú és kitartó munkáját amit ránk fordított. Tisztába vagyok azzal,
hogy még sokat kell dolgoznunk önmagunkon, és hogy ez nem mindig lesz egyszerû, hisz az árnyék énnek s a skorpiókarmának nagy a hatalma. De tudom hogy áldozat hozatal árán és kitartással sikerül majd minden utat végig járni.
Köszönjük továbbá, az ezközöket amiket nekünk küldött, és ajánlott, amik az útunkon segítenek majd minket.
S ezt írom
elsõsorban azoknak akik bizonytalanok a horoszkóp megrendelését illetõen, hogy az a 20 éves tapasztalat és az a
tudás amivel ön rendelkezik, az nagy segítség a problémák feltárásában. Hiszen ezek nagyon sokszor nagyon
mélyen el vannak rejtve, és ahogy ön is mondja, az ember ezeket tényleg csak akkor tudja elengedni, vagy úgymond
felül írni ha ezeket megérti.
Ezzel nem hízelegni akarok csak úgy gondolom, hogy ha az ember nem figyel tudatosan
magára a tetteire a gondolataira, akkor sokszor nem is tudja hogy miért, de boldogtalan. - Egy banális példával élve,
én mindig azt gondoltam, hogy különc vagyok mert nem szeretek állandóan emberektõl körülvéve lenni, s minél inkább
megpróbáltam ez ellen küzdeni, annál rosszabbúl voltam. Aztán horoszkóp rendelés után megértettem, hogy erre, az
idõnkénti elvonulásokra és kreatív egyedüllétekre, nekem egyenesen szükségem van, azért hogy fejlõdni és boldogulni,
tudjak. Még egyszer köszönettel és barátsággal Aranka

Kozma Szilárd karma és családasztrológus közlése:
Aranka levele

Kedves Szilárd!
Szeretném megköszönni a hosszú és kitartó munkáját amit ránk fordított. Tisztába vagyok azzal,
hogy még sokat kell dolgoznunk önmagunkon, és hogy ez nem mindig lesz egyszerû, hisz az árnyék énnek s a skorpiókarmának nagy a hatalma. De tudom hogy áldozat hozatal árán és kitartással sikerül majd minden utat végig járni.
Köszönjük továbbá, az ezközöket amiket nekünk küldött, és ajánlott, amik az útunkon segítenek majd minket.
S ezt írom
elsõsorban azoknak akik bizonytalanok a horoszkóp megrendelését illetõen, hogy az a 20 éves tapasztalat és az a
tudás amivel ön rendelkezik, az nagy segítség a problémák feltárásában. Hiszen ezek nagyon sokszor nagyon
mélyen el vannak rejtve, és ahogy ön is mondja, az ember ezeket tényleg csak akkor tudja elengedni, vagy úgymond
felül írni ha ezeket megérti.
Ezzel nem hízelegni akarok csak úgy gondolom, hogy ha az ember nem figyel tudatosan
magára a tetteire a gondolataira, akkor sokszor nem is tudja hogy miért, de boldogtalan. - Egy banális példával élve,
én mindig azt gondoltam, hogy különc vagyok mert nem szeretek állandóan emberektõl körülvéve lenni, s minél inkább
megpróbáltam ez ellen küzdeni, annál rosszabbúl voltam. Aztán horoszkóp rendelés után megértettem, hogy erre, az
idõnkénti elvonulásokra és kreatív egyedüllétekre, nekem egyenesen szükségem van, azért hogy fejlõdni tudjak. Még
egyszer köszönettel és barátsággal Aranka

http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 17 October, 2018, 18:02

