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Joslás és jósolgatás helyett
Kozma Szilárd asztrológus:
Jósolgatás helyett arról tessék beszélni (elõadásokat tartani), hogy: A magyarság jövõje megfelelõ számú utódok gyermekek nélkül egyszerûen nem létezik. Nincs. Semmi. Üres duma! Üres duma akkor is, ha rózsaszínûen megható az, hogy
állítólag a maják is magyaroknak nevezték az asztrológusokat. Sem a rózsaszínû jóslatokkal, sem a dicsõséges szellemi,
vagy hazavédõ harcosi múltunk emlegetésével nem érünk semmit, az mind csak önámítás családalapítás és
családfenntartás, családvédelem nélkül, illetve megfelelõ számú gyermekek nélkül! Ahelyett, hogy a Lilith-inverzió
fontosságára felhívnák a figyelmet, egészen pontosan: ahelyett, hogy a lilith-inverzió jelensége megértése
érdekében erõfeszítéseket tennének, egyes magyar asztrológus kollégáink elkezdtek rózsaszínû jövõt jósolgatni a még
mindig sorvadó magyar nemzet számára.

Nem jósolgatni kell, hanem a magyar- és a székelyföldön helytállni, vagyis gyermekeket - utódokat nemzeni és azokat
felelõsségteljesen gondozni nevelni. Boldogság sem lehetséges gyermekkacagás, gyermekzsivaj ás gyermeki
vidámság nélkül! Tehát szeretném tudni, hogy az olcsó boldogságot ígérgetõ jósoknak hány gyermeke is van?
A gyermek-áldás forrásának szabadon hagyása - felszabadítása nélkül lehetséges lenne akárcsak a személyi
boldogság is? Tessék megnézni a németeket és a svédeket és általában a nyugat európai polgárokat, hogy most
hova jutottak a nyakló nélküli fogamzásgátlással, a gyermekáldással való spórolással?
Hiába védte meg a nemzeti
kormány Magyarországot az inváziós katasztrófától, ha további áldás- spórolásban élünk, gondolkozunk és
képzelgünk.mert, ha más formában is, de ugyanaz vár ránk is mind a svédekre, ha nemzeti egoizmusunkban tovább
spórolunk a gyermekáldással, és nem hagyjuk, hogy a szerelmeink gyümölcsei megszülessenek.
http://www.asztrologosz.hu/ujra-divatba-jott-a-rozsaszinu-nemzeti-josolgatas-t989.html
http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&
KOzma Szilárd asztrológus:
Jósolgatás helyett arról tessék beszélni (elõadásokat tartani), hogy: A magyarság jövõje megfelelõ számú utódok gyermekek nélkül egyszerûen nem létezik. Nincs. Semmi. Üres duma! Üres duma akkor is, ha rózsaszínûen megható az, hogy
állítólag a maják is magyaroknak nevezték az asztrológusokat. Sem a rózsaszínû jóslatokkal, sem a dicsõséges szellemi,
vagy hazavédõ harcosi múltunk emlegetésével nem érünk semmit, az mind csak önámítás családalapítás és
családfenntartás, családvédelem nélkül, illetve megfelelõ számú gyermekek nélkül! Ahelyett, hogy a Lilith-inverzió
fontosságára felhívnák a figyelmet, egészen pontosan: ahelyett, hogy a lilith-inverzió jelensége megértése
érdekében erõfeszítéseket tennének, egyes magyar asztrológus kollégáink elkezdtek rózsaszínû jövõt jósolgatni a még
mindig sorvadó magyar nemzet számára.

Nem jósolgatni kell, hanem a magyar- és a székelyföldön helytállni, vagyis gyermekeket - utódokat nemzeni és azokat
felelõsségteljesen gondozni nevelni. Boldogság sem lehetséges gyermekkacagás, gyermekzsivaj ás gyermeki
vidámság nélkül! Tehát szeretném tudni, hogy az olcsó boldogságot ígérgetõ jósoknak hány gyermeke is van?
A gyermek-áldás forrásának szabadon hagyása - felszabadítása nélkül lehetséges lenne akárcsak a személyi
boldogság is? Tessék megnézni a németeket és a svédeket és általában a nyugat európai polgárokat, hogy most
hova jutottak a nyakló nélküli fogamzásgátlással, a gyermekáldással való spórolással?
Hiába védte meg a nemzeti
kormány Magyarországot az inváziós katasztrófától, ha további áldás- spórolásban élünk, gondolkozunk és
képzelgünk.mert, ha más formában is, de ugyanaz vár ránk is mind a svédekre, ha nemzeti egoizmusunkban tovább
spórolunk a gyermekáldással, és nem hagyjuk, hogy a szerelmeink gyümölcsei megszülessenek.
http://www.asztrologosz.hu/ujra-divatba-jott-a-rozsaszinu-nemzeti-josolgatas-t989.html
http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&

http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 19 February, 2019, 10:53

