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

Liptainé köszönõ levele
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése: Tanulságos köszönet, teljes beavatási horoszkóp-értelmezésre
Kedves Szilárd! Nagyon szépen köszönöm Önnek a hangfelvételeket, köszönöm, hogy ilyen emberi, baráti módon, baráti
hangnemben mondta el, hogy ki is vagyok én, mi és miért alakult úgy, ahogy alakult az életemben, miért történtek a
dolgok. A felvételeit nagyon sokszor meg fogom még hallgatni, rájöttem, minden újabb meghallgatásnál újabb
dolgokat, újabb igazságokat fedezek fel benne, és ezáltal magamban is. Lenyomtattam a küldött írásos anyagokat is,
olvasgatom. Megpróbálom megfogadni a tanácsait. A tanácsokat külön köszönöm, úgy érzem, mintha meg is nevelt volna
egy kicsit, de mindenképpen elérte, hogy másként nézzek magamra , a velem történt rossz dolgokra és a világra is.
Nagyon sok erõt adott. A gyermekeim részére készítendõ horoszkópok ügyében hamarosan keresem, és ha nem veszi
tolakodásnak, és eljutok a párkapcsolati döntésemig, megírom Önnek, hogy milyen irányt vett az életem. Arra is
gondoltam, hogy ha sors nehéz, számomra megoldatlannak tûnõ helyzetek elé állít még életem folyamán,
amennyiben vállalja, megkeresném Önt.
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