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

Video-elõadás a boldogságról, mint az élet céljáról és rendeltetésérõl (értelmérõl)

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

https://www.youtube.com/watch?v=q3oTE57lwY4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YsmT7McWOf8&feature=youtu.be
A boldogsághoz és a egészséghez, vagyis a megváltáshoz vezetõ úton elindulni, nem, hogy lehetséges, de végsõ
soron valahol kötelezõ is. És éppen, hogy azok nem érik el, akik egoista módon és öncélúan és áldozathozás nélkül,
tehát önkényesen - Isten: szeretet és világosság nélkül - az anyagi élvezetek halmozása és hajszolása által, de
semmiképpen nem a karmájuk feloldása és pozitív képességekké változtatása által akarnak boldogok lenni.
Annak és azoknak viszont, aki - akik megsejti(k) az igazságot, ami szerint az Abszolút Boldogságból ered minden a
létben, tehát mi magunk is - Az Isteni magunk - és oda is kellene az egyéni karma pozitív képességekké és
tulajdonságokká visszaváltoztatása által, vissza jutni, az asztrológia matematikai pontosságú eligazítást tud adni
arról, hogy miképpen végezhetik el a boldogságba való visszavezetõ alkímiai sors-mûveleteket. Jézus tanításai is errõl az
egyáltalán nem pragmatikus és ezért bolondságnak látszó boldogulási lehetõségrõl szólnak, és aminek az egyéni egyedi jellegét a személyi horoszkópokban a Sárkányfej jelöli be, vagyis a Boldogság-pont, más szóval: a megváltáspont. .
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