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Magdalena Rutkowska-Odero wróżka od aniołów
http://moj-horoskop.pl

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu czuł nadprzyrodzoną moc wokół siebie. Niespodziewana pomoc
duchowa często jest wyjątkowo subtelna i trzeba chcieć by ja zauważyć. Są i tacy, którzy nie tylko rozpoznają
wyższe byty ale także umieją z nimi rozmawiać i znają od nich przekaz. Taką osobą jest Magdalena
Rutkowska-Odero. Potrafi ona jak nikt inny rozmawiać z aniołami. Zazwyczaj jako medium posługuje się po
prostu kartami anielskimi ale tak naprawdę rzadko kiedy ich potrzebuje. Tak się składa, że aniołowie wybrali
ja na odbiorcę swojej mowy gdyż już od dziecka pragnęła tego daru z całego serca Magdalena
Rutkowska-Odero została obdarzona tą szczególną mocą, którą obecnie wykorzystuje po to by pomagać
innym głównie w rozwiązywaniu ich problemów. Są to sprawy naprawdę bardzo różnej natury. Czasem coś
jest nie tak w miłości i zaburza to resztę spraw w życiu danej osoby, czasem szwankuje zdrowie. Kłopoty
mogą dotyczyć przyszłości ale często to teraźniejszość nie jest tak naprawdę zbadana. Magdalena
Rutkowska-Odero pomaga zrozumieć swoją rzeczywistość i pogodzić się z nią. Dzisiejsi ludzie mają z tym
ogromny problem. Często bowiem podświadomie dążą do wzorców z telewizji, które przecież nie istnieją.
Naśladują postaci widziane w filmach i chcą by świat był taki jak na obrazach. Niestety to pierwszy krok do
zaburzeń. Magdalena Rutkowska-Odero pomaga uporać się z samym sobą i poznać swoje prawdziwe potrzeby
i swoje powołanie, dzięki któremu możliwe jest wyzwolenie i oświecenie. Wszystko to podpowiadają jej
oczywiście aniołowie w czasie subtelnego przekazu. Wróżka nigdy jeszcze nie zawiodła. Warto więc zwrócić
się właśnei do niej w potrzebie.
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