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

Élettársam: Joó Violetta asztrológus

Élettársam és lelki társam, Joó Violetta asztrológus, akivel négy gyermeket nevelünk együtt boldog családként.
Rövid életrajza:
Joó Violetta született 1984. augusztus 1-jén, Egerben. A Heves megyei Szihalom nevû faluban nevelkedett. A mezõkövesdi
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, végzett gimnáziumi tagozaton, gimnáziumi évei
alatt több évnyi képzõmûvészeti oktatáson is részt vett. Két évet tanult elektronikus-grafikusnak, majd marketing
ügyintézõ szakmát szerzett.
Gyermekkora óta érdeklõdött az emberi lélek mélye iránt, mind mûvészeti tevékenységeiben, mind hobbi szintû
mitológiai és pszichológiai ismeretszerzéseiben a karakterológia, a tipológia állt számára a középpontban. Az utóbbi
évtizedekben Magyarországon is uralkodóvá vált, téves, liberális neveltetés során megtapasztalhatta az ebbõl adódó
kamaszkori és fiatalkori problémákat. Szenvedélyévé vált a lelki problémák kutatása.

Néhány év útkeresés és keserû, de termékeny fordulatokat hozó magánéleti kudarc után rátalált Kozma Szilárd
asztrológusnak a sorsformáló, mélytudattalan programokra vonatkozó kutatásaira (Lilith jelentése és az Õsteremtés oka)
és felfedezés jelentõségét azonnal elismervén el is kötelezte magát rendíthetetlenül az asztrológia valódi tudománya
iránt. Néhány hónappal késõbb belevágott a húsnak a táplálkozásából való elhagyásába, amit máig is folytat.
Majd megrendelte a teljes horoszkópfeltárását, és egy év hezitálás után a tûz karmájának feloldását segítõ
karate edzéseket is látogatni kezdte. Jelenleg zöld öves karatéka.
Egy évet és két trimesztert járt a budapesti Humanisztikus Asztrológia Iskolába.
Elsõ, az egészséges táplálkozásról szóló spirituális-asztrológiai szemléletû tanulmányát az Asztrologosz Fórumon
közölte. A 2009-es év végi szilveszteri meghívást elfogadva Violetta Csíkszeredába utazott, elsõsorban abból a célból, hogy
személyesen tanulhasson Kozma Szilárdtól.
2010. tavaszától élettársi kapcsolatban élnek. 2011. augusztusában megszületett Violettával közös elsõ gyermekük:
Kozma Ividõ Mária.
Joó Violetta Kozma Szilárd szárnyai alatt kezdte asztrológusi tanácsadói munkáit. Kozma Szilárd
asszisztenseként/tanítványaként ingyenesen válaszolt az astronet.hu-n majd a volt a Nõi Portál-on is tanácsadó
asztrológus. Kozma Szilárddal konzultálva több teljes horoszkóp-feltárást is elvégzett már, valamint több tanulmányt is
írt asztrológusként, fõ területe a nõi Árnyék-én problémák elfedezése és gyakorlati feloldása.
Vallja, hogy az õ karmájával teljes-részletes horoszkópfeltárás nélkül sem a magzata megfoganása, sem a problémamentes várandóssága, sem egy olyan egészséges gyermek megszülése nem sikerülhetett volna, mint amilyen a
kislánya, Ividõ. De ilyen meghitt családi életet sem élhetne. Házasságkötése Kozma Szilárddal már csak a
bürokráciai labirintusjárásokon és az arra a családi kasszából félreteendõ pénzen múlik.
Jövõre vonatkozó tervei: Elsõdleges hivatásának az édesanyaságot tartja fõként, amíg a családban van 7 év alatti
gyermek. Hisz az otthon töltött hét év fontosságában. De emellett nem szûnik meg spirituális - asztrológus kutatónak és
sorsrendezési tanácsadónak sem lenni, szívesen vállal horoszkóp-feltárási munkákat és folyamatosan dolgozik
további tanulmányok megírásán. Honlapja:http://aldottelet.com/
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