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Asztrológusi aforizmák
Kozma Szilárd karma-és családasztrológus: Asztrológusi-Aforizmák VIII. "Mindazt,
ami az életünk teljes valósága
szintjén is lényeges, csak és csakis
önmagunkon keresztül, személyesen implikálódva és a problémát magunkra
véve, vagyunk képesek, a valós lényege szerint megérteni. A
megértés viszont azért kell, mert csak és csakis
a megértésen keresztül
tudjuk a legnagyobb bajainkat is elengedni, elbocsátani. A
baj okozónak csak akkor
tudunk megbocsátani, ha kauzálisan &ndash; teljesen
megértettük és befogadtuk, vagyis el fogadtuk, hogy miért
volt szükségünk
arra figyelemfelhívó bajra, amit az nekünk okozott. Ugyanakkor:
az elemek csak egymástól jól
megkülönböztetve és jól külön választva, a maguk funkciója szerint meghatározva, és alapfunkciójuk szerint mûködtetve,
kezelve és alkalmazva egyesíthetõk. Minden, egyesülés, vagy egységesülés amely nem tartja be ezt a
két szabályt, hamis egység, amit maguk a hamisan egyesített elemek fognak lázadással, forradalommal, vagy csendes korrózióval szét bontani. " beteg Hibás
dolog az adott fény erejét és
mennyiségét a beteg személyekhez igazítani.
Ezért a horoszkópfeltárást sem kell érzéstelenítéssel, vagyis
ködösítésekkel és kíméletes hazugságokkal végezni.
6. - Ne panaszkodj és ne bosszankodj az igazságok nyers
kimondásáért, mert elviszi lelkedet a bosszú-vágy. Vagyis: maga az ördög! Talán nem kell mondanom, hogy
hova&hellip;
Kozma Szilárd karma-és családasztrológus: Asztrológusi-Aforizmák VIII. "Mindazt,
ami az életünk teljes valósága
szintjén is lényeges, csak és csakis
önmagunkon keresztül, személyesen implikálódva és a problémát magunkra
véve, vagyunk képesek, a valós lényege szerint megérteni. A
megértés viszont azért kell, mert csak és csakis
a megértésen keresztül
tudjuk a legnagyobb bajainkat is elengedni, elbocsátani. A
baj okozónak csak akkor
tudunk megbocsátani, ha kauzálisan &ndash; teljesen
megértettük és befogadtuk, vagyis el fogadtuk, hogy miért
volt szükségünk
arra figyelemfelhívó bajra, amit az nekünk okozott. Ugyanakkor:
az elemek csak egymástól jól
megkülönböztetve és jól külön választva, a maguk funkciója szerint meghatározva, és alapfunkciójuk szerint mûködtetve,
kezelve és alkalmazva egyesíthetõk. Minden, egyesülés, vagy egységesülés amely nem tartja be ezt a
két szabályt, hamis egység, amit maguk a hamisan egyesített elemek fognak lázadással, forradalommal, vagy csendes korrózióval szét bontani. " Hibás
dolog az adott fény erejét és
mennyiségét a beteg személyekhez igazítani.
Ezért a horoszkópfeltárást sem kell érzéstelenítéssel, vagyis
ködösítésekkel és kíméletes hazugságokkal végezni.
6. - Ne panaszkodj és ne bosszankodj az igazságok nyers
kimondásáért, mert elviszi lelkedet a bosszú-vágy. Vagyis: maga az ördög! Talán nem kell mondanom, hogy
hova&hellip;

http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 September, 2017, 09:07

