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Horoszkópértelmezési munkamenet - Példa

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus
(Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint családdal, párválasztással, párkapcsolattal,
magazatfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása
és sorsrendezés az asztrológiával.) Példa Horoszkópértelmezési munkamenetre: 2013. február 1. 20:31 Kozma
Szilárd írta, <kozmaszilard@gmail.com> KedvesÁgoston!
Arra kérem, hogy minden egyes hangfelvétel megérkezését legyen szíves vissza igazolni, külön - külön. Köszönettel:
Szilárd 2013.02.01. 23:11 keltezéssel, Ágoston Kemény írta: 1.
Kedves Szilárd! Ezt a felvételt megkaptam. Üdvözlettel, Kemény Ágoston 2.
Kedves Szilárd! Köszönöm megkaptam ezt a felvételt is. Egy kérdésem lenne, hogy megkaptam az 1-es, ma
megkaptam a 3-as felvételt, de a 2-est sehol sem találom. Kétszer jött le az 1-es felvétel, de a második nincs a
levelezésben. Létezik, hogy ez nem jött át? Köszönettel, Kemény Ágoston
2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston
Kemény írta: Kedves Szilárd! Meghallgattam a 3-as felvételét. A családalapítással való negatív elképzelések
teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtõl való félelmek jelen vannak. Jellemzõen ha valaki a kapcsolat elején már
elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid idõn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem
magam érettnek erre belülrõl. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt idõszakban, aminek
hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelõtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem. Kérdésére
válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás
megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy
alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a
3-as felvételben. Üdvözlettel, Kemény Ágoston
2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston Kemény írta: Kedves Szilárd! Meghallgattam a 3-as felvételét. A
családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtõl való félelmek jelen vannak.
Jellemzõen ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid idõn belül, akkor hátrálok,
bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülrõl. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni
bennem az elmúlt idõszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban
tervezni, ezelõtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem. Kérdésére
válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás
megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy
alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a
3-as felvételben. Üdvözlettel, Kemény Ágoston
2013.02.05. 3:39 keltezéssel,Ágoston Kemény írta: Kedves Szilárd!
Köszönöm, meghallgattam a 2. felvételt. Meg próbálom, leírni Önnek õszintén,ami bennem van. Az elsõ felvétel elegendõ
átfogó ismeretet tartalmazott, nagyjából átláttam. A spirituális dolgokhoz kiskorom óta erõsen vonzódom. A 2 felvételben
kitért a kapcsolatokra és bevallom a felvétel végére erõteljesen tisztázódott egy-két dolog, mostmár kicsit máshogy
látom a 3. felvételt is, mivel azt hamarabb kaptam meg
Jól látja, hogy a nõk erõteljesen vonzódnak, és elég "erõszakosak" is tudnak néha lenni felém. Nem vagyok egy
udvariatlan típus, és ebbõl adódóan nagyon sok problémám is volt velük kapcsolatban. Periódikusan ismétlõdik, az éltemben
kb 5-szor fordulhatott elõ, amikor egy lányt csak barátként tekintek õ pedig többet akar, és ez õszintén szólva
hisztérikussá válik a másik részérõl. Volt kapcsolatom régebben is, 4 komolyabb és több ismerkedés volt.
Említette, hogy szélsõséges tudok lenni, régebben nagyon kishitû voltam, szélsõséges, mégis találó példát hozott
erre, majdnem annyira, hogy egyedül sem mertem az utcán végigmenni komfortosan. Az addigi kapcsolatokban mindig
alárendelt szerepet vállaltam, mindig a másik kénye-kedve szerint, és még akkor is benne voltam, ha már láttam,
hogy a kapcsolatnak vége, itt teljesen elnyomtam önmagam.
Az elmúlt idõszakban viszont jobban elkezdtem bízni önmagamban, fogalmazzunk így, és most az úgynevezett
Casanova- periódus van, nem azt mondom, hogy nem keresem az elkötelezettséget, viszont ha valamelyik partner erõlteti
akkor meghátrálok, mert nem érzem magam készen rá, meg igazából olyan személyt akarok találni, aki mellett
kiteljesedek, fejlõdhetek és ha ezt nem érzem akkor nem. Hozzáteszem, hogy bármilyen kapcsolat megszakításnál,
hatalmas bûntudat keletkezik bennem, és igen nehezen hozom meg ezt a döntést, annak ellenére ha látom, hogy
vége, vagy nem fog menni. Ami mostanában változott az valamilyen belsõ dolog. Erre az idõszakra az életemben
jellemzõ, és ez most lehet nagyképûen hangzik, de nagyon sokan meg szeretnének ismerni, kapcsolatot létesíteni.
Igazából, ami belülrõl hajt, az nem egy külsõ örömszerzési forrás találása, nem feltétlenül a szexualitás felelõtlen élvezése,
hanem inkább egy belsõ dolog önmagam felé, talán így tudnám megfogalmazni. Fõ motívummá vált egy olyan társ
találása aki mellet kölcsönösen fejlõdhetünk. Mostmár azért elõtérbe kerültek olyan dolgok is bennem, amik fontosak
lehetnek akár egy együtt élésnél. Ahogy mondta, hogy csak egyre figyelni igazán.
Szeretnék családot mindenképpen, viszont belül van egy olyan érzésem még, hogy nem vagyok rá készen, nem
vagyok elég érett rá, mert önmagamat is szeretném megismerni, itt azért Ön is rámutatott.
Még mindig vannak úgynevezett komplexusaim ( pl.: önbizalom hiánya), amiket említett is a felvételen, úgynevezett
http://kozmaszilard.hu
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"hamis" önismeret. Mindezek miatt is úgy érzem, hogy nem vagyok még rá készen. Van bennem egy félelem az
elkötelezettséggel szemben, viszont bennem van az is , hogy még nem ismerem önmagam annyira, ahogy egyik ismerõsöm
mondta, hogy még ehhez fiatal vagyok. Egész életemre jellemzõ volt, és még valamilyen formában még most is ez a
kishitûség, egy belsõ blokk, ami sok mindenre kihat az életemben, és sokszor úgy érzem, hogy öntudatlanul is de
magamat mások alá rendelem, kiszolgáltatva nekik, úgymond nem állok ki magam mellett.
A karmikus feladatokban teljesen egyezõséget látok, amiket megfigyeltem önmagamból, meg eddigi életeimbõl is hasonló
következtetésre jutottam. Ezekkel kapcsolatban rengeteg "feladatot" kapok, így visszanézve, viszont a torz önkép miatt ez
igen nehézkes. Mindenképpen õszinte szeretnék lenni. Bevallom már nagyon jó munkát végzett az eddig felvételek
alapján is. Bármilyen kérdésére válaszolok, remélem ezzel a pár sorral sikerül közelebbi képet mutatnom, ha esetleg
nem akkor szívesen kibõvítem. Tisztelettel, Kemény Ágoston 2013. február 5. 10:43 Kozma Szilárd írta,
<kozmaszilard@gmail.com>: KedvesÁgoston!
Köszönöm a tisztázó, megnyugtató válaszokat. Ezzel most már nyugodtan mehetek elõre. Hogyha még szükségem lesz
valamilyen konfirmációra szólok a felvételek közben. Mindenképpen, arra kérem, hogy meghallgatásuk után, három négy mondat erejéig reagáljon rájuk.
Lenne egy kérésem - kérdésem: bele egyezne-e abban, hogy a neve és más személyi ismertetõ jelek (esetleges
életútjára utaló kifejezések) megváltoztatásával, ezeket az értelmes leveleket közre tegyem a "köszönõ levelek, vissza
jelzések" rovatomban, azon sorstársaink bátorítására és biztatására, akik bátortalanok, illetve, akik még csak
nincs is ahogy elképzeljék, hogy milyen fontos és komoly dolgok tárulhatnak fel a horoszkópjukból és milyen fontos sorsés életkérdésekben kaphatnak megbízható tanácsadást, eligazítást?
Barátsággal: Szilárd
Kedves Szilárd! Igen bele egyezem, abba, hogy a levelezésünket rovatában közre tegye. Remélem, másoknak és
Önnek is segíteni fog. Tisztelettel, Kemény Ágoston
Kedves Szilárd! A 4-es felvétel bevallom az árnyékénnel
kicsit meglepetés volt számomra, de tényleg olyan mintha lenne egy másik megbújó személy is bennem, aki
visszahúz, kételkedik. Tényleg haladok az úton, de sokszor tényleg olyan, mintha valami úgymond szétbontaná.
Nagy problémám az õszinteség, és ezzel párhuzamosan a kegyes hazugságokban élés. Bevallom józanító felvétel
volt. Igyekszem ezekre a dolgokra figyelni. Köszönettel , Kemény Ágoston
Kedves Szilárd! Õszintén bevallom, hogy
az 5. felvétel számomra nagy pofon volt, de mindez jó értelemben, mondhatni kijózanító, és ezúton is köszönöm az
õszinteségét. Még a két mai felvételt fel kell dolgoznom. Kommunikációs problémákra tért ki, ami teljes mértékben
igaz, igazából az õszinteség, nyíltság és határozottság hiányából fakad. Azt is nagyon jól kiolvasta, hogy nem vagyok
sok esetben tárgyilagos, fõleg ha az érzelmeim felkorbácsolódnak, és ez sok ideig magamban tartom, nehezen tudom
kiadni. A provokáció hasznos tanács, nem is gondolkodtam még ezen soha sem, inkább magamat õröltem fel, de ezt
innentõl alkalmazni is fogom. Kitért a munkára, ami nagyon érdekes volt, hogy tanári pozícióba készültem anno
középiskolában, meg egyetem alatt is erõteljesen bennem volt, sõt lehetõségeim is lettek volna rá, de nem bíztam annyira
magamban, hogy azon a pályán próbálkozzak. Jelenleg is tanulok egyetemen, másoddiplomás képzésen de
ezúttal egészen más területen, mégis, igazából azon gondolkodom, hogy tanítani fogok. A tanítás valamilyen szinten
mindig is bennem volt és már oktattam is, de az elképzeléseim más területre vezettek. Meg fogadom hát tanácsát
és mindent elkövetek, hogy vissza térhessek. Családban vannak gyerekek, ezen dolgozva többet fogok velük találkozni.
Humorérzékemmel kapcsolatban sajnos jól látott nagyjából, általában elég merev tudok lenni. Bár néha éppen az
ellenkezõje történik, és szélsõséges módon, néha átcsapódom az ellenkezõ oldalra idõnként, amikor egy idõre semmit nem
tudok komolyan venni. Érdekes&hellip; A tárgyak, személyek minõsítésével, erkölcsi megítélésével, valamint a
felesleges dolgoktól való megszabadulással is, már rég foglalkozom gondolatban, valamilyen szinten már elkezdtem ezt
a szelektálást az elmúlt idõben. Megemlítette, hogy szóljak Önnek, hogy az egyetemes törvényeket majd küldje le, ha
esetleg addig nem érkezne meg. Bevallom, hogy megvárom az utolsó felvétel(eke)t, hogy egységes képet kapjak és
utána tenném fel kérdéseimet, mert nagyon tömény, és nagyon õszinte a munkája, szeretném feldolgozni, átrágni
magam, a kapott anyagokon. Köszönettel, Kemény Ágoston
2013.02.09. 1:31 keltezéssel, Kemény Ágoston írta:
Kedves Szilárd! Egyetlen egy plusz kérdésem lett volna, ami a spiritualitással van kapcsolatban, mivel ez nagyon
érdekel kis korom óta, hogy merre induljak, de az ön szintetikus elemzése során arra is nagyjából választ kaptam erre a
kérdésre is, sõt több olyan kérdésre is választ kaptam, amire nem számítottam. Õszintén bevallom hogy, amit Öntõl
kaptam az sokkal-sokkal több. Nagyon szépen köszönöm az alapos munkáját és az õszinte, kendõzetlen beszélgetést.
Abban mostmár teljes mértékben egyetérek Önnel, hogy életem egyik igen fontos döntése volt, hogy megrendeltem a
horoszkópot. Rengeteg dolgot megvilágított elõttem a munkájával, amit eddig nem értettem és máshogy kezdem látni
a dolgokat. Már tudom. hogy sok munkám lesz önmagammal kapcsolatban, viszont sok mindenben megerõsített és nagy
erõt adott hozzá.
Baráti üdvözlettel: Kemény Ágoston
Kedves Ágoston!
Köszönöm a hivatástudattal végzett szellemi munkát elismerõ sorait. Higgye el, ez ugyanakkora - sõt: bizonyos
szempontból még értékesebb! - fizetség az asztrológus számára, mint az anyagi honorárium. Örvendek, hogyha
segíthettem, és ezzel az egészséges és beteljesült élet felé az utat valakinek újból kinyithattam. Mindketten tudjuk
azonban, hogy ez még csak az út-akadályok és torlaszok elhárításának az érdekében tett közös erõfeszítés volt (önnel
együtt!), de az útra önnek egyedül kell rá lépnie és azon örömmel és éberséggel - tehát egyre inkább derûs
boldogsággal! - végig mennie.
http://kozmaszilard.hu
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Kívánok önnek ehhez erõt, egészséget és folyamatos beteljesedési sikereket: Szilárd
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