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A Fény és a világosság elengedhetetlen feltétele...
Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

A Fénynek (A spirituális öntudat-fejlesztõ szellemi értelemnek) az elengedhetetlen szerepe a Boldogság elérésében
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Az ember életének a célja és értelme és rendeltetése az, hogy végül is, ténylegesen, tehát nem mondvacsináltan,
és ráadásul még "stabilan és biztosan és megrendíthetetlenül és folyamatosan és végig..." boldog legyen. A jó hír (az
evangélium) az, hogy azt el is lehet érni mindenkinek, aki csak nem agy károsult, és nem megveszekedett,
megfordíthatatlan bûnözõ, vagy betegesen rögeszmés, hazudozó, öncsaló.
Az egyesek (Az elsõk...) számára a "rossz hírem" :-D az - Amit az ájtatoskodással és meghatódással, vagyis a belsõ
szemforgatással elérhetõ, olcsó üdvöt ígérõ vallások elhallgatnak! - az, hogy az igazi boldogságot nem lehet elérni,
bizonyos konkrét karmaoldáshoz vezetõ gyakorlati feladatok teljes körû és teljes intenzitású felvállalása nélkül,
vagyis:
e feladatoknak az öntudatlan és önkéntelen elutasítását eredményezõ, misztikusnak látszó, de valójában: karmikus
(tudományosan: pszichés) félelmeknek és és szorongásoknak (sõt: iszonyatoknak), furcsa és általában negatív
(romboló és ellenséges), másokkal, vagy a külvilággal szembeni, személyi ambícióknak, öncélú kéj- és élvezetvágyaknak, a lódításra- ámításra és önámításra való hajlamoknak és ezen belül a tárgyi valóság szerinti igazság
kiderítéséért és érvényesítéséért nyíltan vállalt, becsületes harcok és ismételten: a személyes felelõsségeknek az
elhárítására, kicselezésére - elkerülésére való hajlamoknak a megfelelõ pozitív tulajdonságokká és képességekké
változtatása nélkül.
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Mindenki tehát akkora mértékben lehet boldoggá, amennyiben az utóbbit megérti, elfogadja és a karmikus
tulajdonságainak (A számára hosszú távon csakis a sorsrontást hozó és eredményezõ ösztöneinek, reflexeinek) a
pozitív képességekké változtatásához vezetõ a sokszor keservesen nehéz belsõ és külsõ harcát és gyakorlati
feladatait alázattal és következetesen "bevállalja" és beteljesíti.
Mivel sok - sok éve már, hogy ezen Bolond- vezérelvek szerint igyekszünk élni, a mi karácsonyunk is békésen
csendes, nyugodt és diszkréten boldog. A tegnap este rendeztünk egy hatalmas lufi-bulit, utána megnéztük a Szent
Ferencrõl szóló filmet, és a még ki nem pukkant lufikkal, ma este rendezünk még egyet.
Minden barátomnak és ismerõsömnek ehhez hasonlón -Figyelem: nem azonos! - nyugalmas és diszkrét (tehát belsõ!)
derûvel telt fény-élesztõ, év végi ünnepeket kívánok!
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