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

Figyeljünk a Polaritás Egyetemes Törvényére!

Kozma Botond Szilárd kamaasztrológus:
Ellentétes nézõpontok.

Mert: "Akinek van, annak adatik és akinek nincs attól elvétetik" (A szeretete és az esze...) és:
"Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét megnyeri azt." ,
és: "Az elsõkbõl lesznek utolsók és az utolsókból lesznek elsõk."

- Így dolgoznak együtt a Polaritás, a Kiegyenlítõdés, a Fejlõdés és a Szeretet Egyetemes Törvényei.
Ti., hogy ami az egyiknél az egészséghez és a boldogsághoz vezet, az a másiknál az õrülethez
és az elkárhozáshoz vezet.
Íme a két egymással szögesen ellentétes, "élõ példa":
1.) Szombaton reggel kaptam egy segélykérõ levelet (SOS címmel!) egy volt rendelõmtõl, akinek azonnal válaszoltam.
Egészen pontosan: amelyben jól megszidtam. Ez lett az eredménye:
"Köszönõlevél Kozma Szilárdnak a szintetikus - beavatási horoszkópom elkészítése után:
Miért készíttessünk horoszkópot Kozma Szilárddal? Azért, mert olyan dolgokra tud rávilágítani, amelyeket sehonnan
máshonnan meg nem tudhatunk. Én elõtte rengeteget kutattam, mindenféle ezoterikus - mágikus praktikával,
technikával, irányzattal megismerkedtem. Arra rájöttem, hogy életünket az egyetemes törvények irányítják.
Megtanultam a használatukat, értem is el sikereket, de van egy törvény, amelyet Szilárd nélkül nem sikerült megfejteni.
Ez az ok-okozat, vagyis a karma törvénye. Megfigyeltem, hogy állandóan hasonló helyzetekbe kerülök, ugyanazok a dolgok
történnek velem és ismerõseimmel is, csak a helyszínek és a személyek változnak benne.

Azt is megfejtettem, hogy ezt a tudattalanom okozza. Vannak megerõsítések, tudattalan változást ígérõ praktikák, de
egyik sem vezetett sikerhez. Szilárd horoszkópfeltárásából értettem meg, hogy mindenkit a karma, tehát az önmûködõ
mágikus képzelete irányít. Õ mondta meg az okokat és gyakorlati megoldásokat is kínált problémáimra.
Azért is köszönettel tartozom, mert kapcsolatunkat nem zárta le a horoszkóp elkészítésével, hanem hónapokkal késõbb is
fordulhattam hozzá és válaszolt a kérdéseimre.
Feltárása nyomán elindultam egy teljesen új úton, aztán jött egy kis nehézség és azt fontolgattam, hogy hagyom
az egészet a fenébe és élek úgy, ahogyan eddig langyos biztonságban, de boldogtalanul. Szerencsére emailben
Szilárdhoz fordultam és õ kirángatott az önsajnálatból. Rögtön válaszolt és jól leszúrt, amiért visszaforduláson
gondolkodom. Idõnként jól jön az embernek egy-két jól irányzott atyai pofon, persze egy bizonyos kor után, ezt már csak
képletesen lehet elvégezni.
Szilárd segített abban, hogy kitartsak, hogy ne adjam fel, hogy igenis higgyek abban, hogy a boldogság elérhetõ,
hogy a boldogságom csak tõlem függ és bennem van. A kezembe vettem az életem irányítását, elindultam a
karmaoldás útján és életem napról napra egyre jobb lesz.
Lányom horoszkópját is elkészíttetem, mert azt akarom, hogy õ még idõben kezdje el a változásokat. Csak azt
bánom, hogy én ilyen sokáig vártam és így majdnem lekéstem az életemrõl. Köszönettel: Tankó Ildikó 45 éves."
És : 2)
Gerle Éva hazudott a rendõrségi feljelentésrõl és nyomozásról, nem csak nekünk és a transindex újságírójának, hanem
a "Csak az olvassa - én szóltam" c. blogján gyülekezõ és az ott leírt hazugságain ámuldozó olvasóinak is:
http://www.youtube.com/watch?v=rr25ArsR800
- És erról egy másik aforizma jut eszembe, amit viszont nem Jézus nyilatkozott ki, hanem a népi bölcsesség keltette: "A
hazug embert hamarabb utol érikmint a sánta kutyát."

http://kozmaszilard.hu
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