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Melissza köszönõ levele
Kozma Szilárd asztrológus közlése: Kedves Szilard! Nem tudom elegszer megköszönni, azt amit kaptam, es hogy öszinte
figyelmet, valamint idöt es energiat forditott az elemzesemre!! Miota elküldte nekem a felveteleket es az analizist,
egyfolytaban dolgozom fel az infokat. Szerintem amig elek, fogok talalni mindig valami ujat benne.
Azert lelkesedem ennyire, mert eddig nem volt senki akitöl utmutatast kerjek ,akinek a szavaban megbizzak.
Olvasvan az analizist es hallgatvan Szilardot a felveteleken, egy kis humorral füszerezve( amin nagyon jol szorakoztam
en is, nagyon tetszett) szaz szazalekig igazolta, egy teljesen mas aspektusbol, mint ahogy en ezt valaha is gondoltam.
De olyan pontosan, hogy elkepesztö, igy szamomra teljesen hitelesse valt, Szilard altal megfogalmazott es folytatott a
karma asztrologia szemszögeböl, ami most mar mondhatom,talan az egyetlen ut az oldashoz. Rengeteg uj es
letfontossagu informaciot kaptam. Regebben, a kezdeti utkeresesem idelyen en is majdnem bedöltem egy ket hamis
ezoterikus igehirdetönek de idöben eszrevettem, hogy nagyon nem stimmel valami velük es megesett az is hogy tul
misztifikaltam es "tulszineztem" a dogokat a spiritualitassal kapcsolatban, de ahogy teltek az evek, talan az allando " belsö
munka"hatasara kialakult egy fajta erzekeny, minösegi, intuitiv szürö, vagy jelenlet, vagy eberseg, nem tudom hogy is
nevezzem, de van. Ezen az un. szürön kersztül (ami persze meg nem elezödött ki teljesen) de hogy is mondjam, külsö
szemlelökent kezdtem figyelni a törrteneseket, az embereket es fökeppen sajat magamat, ralatva a hibaimra, Ami a
csodalatos, hogy az analizis ala is tamasztotta ezeket a hibakat,azt amiket mar en is felfedezni veltem regebben a
vislkedesemben, a dolgokhoz, szituaciokhoz valo hozzaallasomban.
Ez a Nyilas Sarkanyfarok tenyleg nagyon borzaszto. Nem csak abbol kiindulva, amit a negativ nyilasrol olvastam az
analizisben, hanem abbol, ha kissebb szazalekban is, de hordozotam, illetve hordozom, attol függetlenül, hogy a multbeli
önelemzes hatasara ebböl jocskan sikerült elhagynom .
Vizöntö Lilith adta hiszekenyseg es ebböl eredö felelötlenseg amiböl rengeteget tanultam es valtoztattam az eletem soran,
kenytelen voltam, ( erdekes, hogy az elet adta hatalmas pofonok hatasara kezd el az ember gonolkodni, hogy miert is
törtennek a különbözö negativ esemenyek , emberi konfliktusok ) mert igen csak megkeseritette a 18 tol 25 eves koromig az
eletemet, ebböl a legjelentösegteljesebb azzal" pszihopataval" valo együttelesem volt.
Valamint a "hamis" függetlensegre törekves......ez meg a masik, ez teljesen uj volt szamomra, marmint olyan ertelemben ,
hogy tudtam rola, de azt hittem, hogy ez a jo, tehat jol müködtetem ezt. :)) megdöbbentö, mennyire el van tevelyedve az
ember. Most sikerült felismernem, szembesülnöm ezzel is, ahogy az anyagot megkaptam.
Persze tudom, hogy ez szep es jo, hogy legalabb felismertem több dolgot mar regebben, es valtoztattam is de tudom ,
hogy ezek többnyire felszini valtozasok, mert azert a Lilith es a negativ Nyilas rendesen dolgozik ott melyen es persze a
többi negativ fenyszög, de ami megnyugtato ,hogy erre tanacsokat es megoldasi , illetve feloldasi lehetöseget kaptam , es
remelhetöleg közeljövöben meg tudom rendelni a következöt is amit tanacsolt. Rengeteg mindenröl tudnek meg irni.. Aminek
többek között nagyon örülök, hogy ezaltal felismerhettem a multam negativ törteneseinek az okat. Meg annyit, ez nagyon
tetszett amit mondott, mert ugyan igy velekedem en is, szoval 3. felvetel vege fele, hogy a Lilith a X. hazbam a Vizöntövel,
emlitette Szilard, hogy valamikor jopar ev mulva ki kellene allni az emberek ele es megosztani a tapasztalatokat.
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