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Karmaprogramok 1O: Az Isten és megváltás ellenes program

Kozma Szilárd asztrológus:
Anyai ági nõi fedlmenõ ösöktõl )õsanyáktól) öröklõdõ karma programok (1O)

1O. (Negatív Plútó alakít karma-alakzatokat más, többnyire negatívan fényszögelt bolygókkal a sors-képletben.) A Sors- és
megváltásellenes program, illetve a spirituális és kauzális kiegyenlítõdésre való képtelenség programja. Szélsõséges
esetben: az öngyilkossági és a rombolási - önrombolási hajlamok programja. Ez a legkifinomultabb, de éppen ezért
talán a legveszélyesebb negatív örökletes program. (Sárkányfarok, vagy Lilith a Skorpióban, vagy a Halakban)
Isten-ellenes programmal (az Isten elleni harag, illetve az Istentõl kapott nehéz sors-program, vagy sors-helyzet miatti
önkéntelen és öntudatlan neheztelési - haragvási késztetésekkel) találkozhatunk még akkor is (sõt, akkor még
inkább!), ha az illetõ személy esetleg buzgó vallásos. Az utóbbi esetben ugyanis, mindössze az Istentõl való karmikus,
önkéntelen és öntudatlan félelem a hajtó-oka a vallásosságnak, az állítólagos Isten-szeretetnek, holott ebben az esetben
szeretetrõl szó sem lehet. Hanem az attól való félelemrõl, hogy amennyiben mégiscsak létezne egy kívülálló és õt (minket)
figyelõ, ellenõrzõ, illetve az õ életét és boldogságát - boldogulását irányító és befolyásoló objektív Isten, az igen rossz
néven venné és negatívan reagálná le az õ hitetlenségét, illetve a nehéz sorsa miatti haragját.
És tényleg: úgy is jönnek létre ezek a programok, hogy valamelyik anyai ági õsszülõ, azt megelõzõen, hogy megfoganna a
méhében az az utód, akitõl a vizsgált személy származik, erõsen neheztelni kezd az Istenre, illetve az Istentõl kapott
nehéz sorsára, amiért az "olyan nehéz életkörülményeket és kegyetlen sorshelyzetet", illetve õt az életbe rosszul
elindított, tévesen nevelõ szülõket, gonosz és kegyetlen férjet (a vizsgált személy õsapját), esetleg anyóst és apóst is,
rendelt a programot létrehozó és tovább adó - elindító anyai õs (õsanya) számára.
E programhoz hozzá tartozik a sors-félelembõl eredõ vallásosság, vagyis a misztikus fanatizmus pont úgy, mint a
"vallásos istentagadás": a harcos ateizmus. De nõk esetében, és különösen a második (az élet- és gyermekellenes)
programmal társultan, hozzá tartozik a szülõi - családi, illetve a természeti boldogságra való képtelenség mellett, a
magzatfoganási, illetve a gyermeknemzési képtelenség, a vetélés, a magzatkihordás és/vagy a szülés közbeni
életveszélyes szövõdmények (az anya újjászületési, megújhodási képtelensége miatt) és szélsõséges esetekben a
születendõ magzatok minden nemû testi (szervi, testrészi) zavara, fogyatékossága is. Ezeket az programokat lehet
tehát megtalálni azokban a személyekben, akik testi fogyatékossággal, illetve bármely testi rendellenességgel
(ilyen a &bdquo;sámánfog&rdquo;, hat lábujj, vagy a hat kézujj is, illetve az összeragadt ujjak, amit a hiányos
spirituális ismeretekkel, vagy az alacsony színvonalú spirituális kultúrával rendelkezõ közösségekben sámán jelként
szoktak emlegetni!) születtek, születnek a világra. Ha számba vesszük azt, hogy Szent István királyunknak a korabeli
feljegyzések és rajzok szerint hat ujja volt mindkét kezén és azt, hogy az egyetlen fia (figyelem: akkoriban nem voltak
fogamzásgátlók és a királyi család bizonyára nem spórolt a gyermekáldással gazdasági &ndash; civilizációs
megfontolásokból, vagyis nagyon is gyanús, hogy az életerõs királynak miért született mindössze egy csenevész fia),
Imre herceg a misztikus vallásosság labirintusába szédült, majd idejekorán meghalt, akkor egyértelmû számunkra,
hogy milyen spirituális programtól hajtva nyomta el a kard erejével az õsi magyar hitrendszert és fojtotta vérbe István
urunk a Koppány féle lázadást és gyilkoltatta meg a nagybátyát, amellett, hogy egy teljesen átírt, az eredeti Jézusi
tanításokkal merõben ellenkezõ, a világi hatalmi törekvéseket szolgáló kereszténységet honosított meg az új
államában.
E program viszont akkor a legveszélyesebb, amikor más negatív személyi meghatározódással kombinálódva,
valósággal fékezhetetlenné, vagyis ellenõrizhetetlenné és irányíthatatlanná, és ezért csaknem feloldhatatlanná,
meghaladhatatlanná teszi az Isten-ellenes, illetve a belsõ boldogságra (a lelki békére) való képtelenségi hajlamokat.
Az egyetlen meghaladási lehetõség a neheztelés- és haragmentességi (s sors-kellemetlenségek és az igazságtalan
Isten-képzetek elleni háborgás és irritáció-mentes) állapot: a spirituális beavatottság elérése, a teljes
megbocsátási és elengedési képesség, a kiegyenlítõdési - megváltódási képesség megszerzése, vagyis a teljes
megszabadulás minden negatív tudattalan (finom: azaz szellemi) érzelemtõl és önkéntelen haragvási &ndash; másés önbüntetési késztetéstõl. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szülöttel szemben a lehetõ legmagasabbak (legigényesebbek)
az úgynevezett elvárások, tehát nem üdülni és szórakozni született a világra.
És annál rosszabb neki, ha e tény miatt haragszik, vagy neheztel bármire, vagy bárkire is, és még rosszabb, ha a
benne is létezõ, általa is megnyilvánuló Teremtõre, vagy az anyai ági õseire haragszik, hiszen el kell jutnia addig a
spirituális fejlettségi állapotig, amelyben képessé válik a teremtõvel való lényegi azonosságának a felismerésére
és átélésére.
Összegezésképpen elmondható, hogy az anyai ági örökletes programok (szellemi struktúrák), az anyai ági nõi õsök
spirituális tévképzetein alapuló tévesen (a teremtés és az élet értelmével ellentétesen) és huzamosan folytatott
szellemi - lelki mentalitásában gyökerezik és ezeknek a betegség- sérülés és sors-konfliktust okozó hatásait, nem a
felületi gyógykezeléssel (modern orvoslással) és nem a felületi pszichikai, vagy misztikus terápiákkal (kuruzslásokkal),
mágiázással, vagy vallásos gyakorlattal (imádsággal) kell feloldani, hanem tudatosítással és a káros mentalitás
felszámolásával, az elrontott életrend helyre állításával és szervezetünk, valamint a külvilág szimbolikus jelzéseinek
a szüntelen figyelését (naplóírás) követõ apró, de fontos, külsõ és belsõ mentalitás-változtatással, viszony, viszonyulás- és
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életvitel változtatással (pályamódosítással!).
Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:
www.aldottelet.com
www.kozmaszilarad.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.
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Anyai ági nõi fedlmenõ ösöktõl )õsanyáktól) öröklõdõ karma programok (1O)
1O. (Negatív Plútó alakít karma-alakzatokat más, többnyire negatívan fényszögelt bolygókkal a sors-képletben.) A Sors- és
megváltásellenes program, illetve a spirituális és kauzális kiegyenlítõdésre való képtelenség programja. Szélsõséges
esetben: az öngyilkossági és a rombolási - önrombolási hajlamok programja. Ez a legkifinomultabb, de éppen ezért
talán a legveszélyesebb negatív örökletes program. (Sárkányfarok, vagy Lilith a Skorpióban, vagy a Halakban)
Isten-ellenes programmal (az Isten elleni harag, illetve az Istentõl kapott nehéz sors-program, vagy sors-helyzet miatti
önkéntelen és öntudatlan neheztelési - haragvási késztetésekkel) találkozhatunk még akkor is (sõt, akkor még
inkább!), ha az illetõ személy esetleg buzgó vallásos. Az utóbbi esetben ugyanis, mindössze az Istentõl való karmikus,
önkéntelen és öntudatlan félelem a hajtó-oka a vallásosságnak, az állítólagos Isten-szeretetnek, holott ebben az esetben
szeretetrõl szó sem lehet. Hanem az attól való félelemrõl, hogy amennyiben mégiscsak létezne egy kívülálló és õt (minket)
figyelõ, ellenõrzõ, illetve az õ életét és boldogságát - boldogulását irányító és befolyásoló objektív Isten, az igen rossz
néven venné és negatívan reagálná le az õ hitetlenségét, illetve a nehéz sorsa miatti haragját.
És tényleg: úgy is jönnek létre ezek a programok, hogy valamelyik anyai ági õsszülõ, azt megelõzõen, hogy megfoganna a
méhében az az utód, akitõl a vizsgált személy származik, erõsen neheztelni kezd az Istenre, illetve az Istentõl kapott
nehéz sorsára, amiért az "olyan nehéz életkörülményeket és kegyetlen sorshelyzetet", illetve õt az életbe rosszul
elindított, tévesen nevelõ szülõket, gonosz és kegyetlen férjet (a vizsgált személy õsapját), esetleg anyóst és apóst is,
rendelt a programot létrehozó és tovább adó - elindító anyai õs (õsanya) számára.
E programhoz hozzá tartozik a sors-félelembõl eredõ vallásosság, vagyis a misztikus fanatizmus pont úgy, mint a
"vallásos istentagadás": a harcos ateizmus. De nõk esetében, és különösen a második (az élet- és gyermekellenes)
programmal társultan, hozzá tartozik a szülõi - családi, illetve a természeti boldogságra való képtelenség mellett, a
magzatfoganási, illetve a gyermeknemzési képtelenség, a vetélés, a magzatkihordás és/vagy a szülés közbeni
életveszélyes szövõdmények (az anya újjászületési, megújhodási képtelensége miatt) és szélsõséges esetekben a
születendõ magzatok minden nemû testi (szervi, testrészi) zavara, fogyatékossága is. Ezeket az programokat lehet
tehát megtalálni azokban a személyekben, akik testi fogyatékossággal, illetve bármely testi rendellenességgel
(ilyen a &bdquo;sámánfog&rdquo;, hat lábujj, vagy a hat kézujj is, illetve az összeragadt ujjak, amit a hiányos
spirituális ismeretekkel, vagy az alacsony színvonalú spirituális kultúrával rendelkezõ közösségekben sámán jelként
szoktak emlegetni!) születtek, születnek a világra. Ha számba vesszük azt, hogy Szent István királyunknak a korabeli
feljegyzések és rajzok szerint hat ujja volt mindkét kezén és azt, hogy az egyetlen fia (figyelem: akkoriban nem voltak
fogamzásgátlók és a királyi család bizonyára nem spórolt a gyermekáldással gazdasági &ndash; civilizációs
megfontolásokból, vagyis nagyon is gyanús, hogy az életerõs királynak miért született mindössze egy csenevész fia),
Imre herceg a misztikus vallásosság labirintusába szédült, majd idejekorán meghalt, akkor egyértelmû számunkra,
hogy milyen spirituális programtól hajtva nyomta el a kard erejével az õsi magyar hitrendszert és fojtotta vérbe István
urunk a Koppány féle lázadást és gyilkoltatta meg a nagybátyát, amellett, hogy egy teljesen átírt, az eredeti Jézusi
tanításokkal merõben ellenkezõ, a világi hatalmi törekvéseket szolgáló kereszténységet honosított meg az új
államában.
E program viszont akkor a legveszélyesebb, amikor más negatív személyi meghatározódással kombinálódva,
valósággal fékezhetetlenné, vagyis ellenõrizhetetlenné és irányíthatatlanná, és ezért csaknem feloldhatatlanná,
meghaladhatatlanná teszi az Isten-ellenes, illetve a belsõ boldogságra (a lelki békére) való képtelenségi hajlamokat.
Az egyetlen meghaladási lehetõség a neheztelés- és haragmentességi (s sors-kellemetlenségek és az igazságtalan
Isten-képzetek elleni háborgás és irritáció-mentes) állapot: a spirituális beavatottság elérése, a teljes
megbocsátási és elengedési képesség, a kiegyenlítõdési - megváltódási képesség megszerzése, vagyis a teljes
megszabadulás minden negatív tudattalan (finom: azaz szellemi) érzelemtõl és önkéntelen haragvási &ndash; másés önbüntetési késztetéstõl. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szülöttel szemben a lehetõ legmagasabbak (legigényesebbek)
az úgynevezett elvárások, tehát nem üdülni és szórakozni született a világra.
És annál rosszabb neki, ha e tény miatt haragszik, vagy neheztel bármire, vagy bárkire is, és még rosszabb, ha a
benne is létezõ, általa is megnyilvánuló Teremtõre, vagy az anyai ági õseire haragszik, hiszen el kell jutnia addig a
spirituális fejlettségi állapotig, amelyben képessé válik a teremtõvel való lényegi azonosságának a felismerésére
és átélésére.
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Összegezésképpen elmondható, hogy az anyai ági örökletes programok (szellemi struktúrák), az anyai ági nõi õsök
spirituális tévképzetein alapuló tévesen (a teremtés és az élet értelmével ellentétesen) és huzamosan folytatott
szellemi - lelki mentalitásában gyökerezik és ezeknek a betegség- sérülés és sors-konfliktust okozó hatásait, nem a
felületi gyógykezeléssel (modern orvoslással) és nem a felületi pszichikai, vagy misztikus terápiákkal (kuruzslásokkal),
mágiázással, vagy vallásos gyakorlattal (imádsággal) kell feloldani, hanem tudatosítással és a káros mentalitás
felszámolásával, az elrontott életrend helyre állításával és szervezetünk, valamint a külvilág szimbolikus jelzéseinek
a szüntelen figyelését (naplóírás) követõ apró, de fontos, külsõ és belsõ mentalitás-változtatással, viszony, viszonyulás- és
életvitel változtatással (pályamódosítással!).
Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:
www.aldottelet.com
www.kozmaszilarad.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.
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