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Tnulságos levélváltás egy fiatalemberrel és anyjával
Kozma Botond Szilárd asztrológus közlése:
Feladó: Kozma Szilárd
Elküldve: 2015. június 5., 14:37
Címzett: Váradiné Tokay Tekla
Tárgy: Re: Kedves Tekla!
Ha egyelõre nagyon szakaszosan is, de Gyuri az ön fiával is, már levelezek. Amiket viszont ön írt, elismerésre méltó
felelõsségtudattal rendelkezõ édesanyaként, egyelõre még hasznosabb a horoszkóp-feltárás szempontjából, mint amit
tõle tudok meg. Nálam ugyan garantált a diszkréció és a fiát sem kívánom a horoszkóprendelõ édesanyjának
diszkreditálni, de azért mégis csak ön egyelõre, a felelõsség-teljesebb szülõ, tehát én úgy vélem, hogy jó, ha ön is tudja az
alábbiakat, de nagyon kérem, hogy ezt a siker érdekében, kezelje diszkréten: Kedves Gyuri!
Nem tudom, ez mennyiben jelenthet számodra vigaszt (Gondolom, semennyire&hellip;), de én is csal 19 éves
koromban (Éppen a születésnapom tájékán) veszítettem el úgymond a szüzességemet egy nálam fiatalabb, de mégis
beavatottabbnak bizonyuló, kedves iskolatársammal. De ez csak amolyan nyugtató tabletta, illetve lelki fájdalomcsillapító
volt még, nem igazi orvosság a tiedhez hasonló kétségbeesésemre. Mert egyrészt, a nagy siker-élmény után,
nagyon megijedtem attól, hogy a lány terhesen marad. És mivel a város különbözõ végeiben laktunk és ott is végeztük a
szakmai gyakorlatnak nevezett, kötelezõ õszi hazafias munkát, vagyis az õszi mezõgazdasági termény-begyûjtést,
szegény, két csak hónappal késõbb tudott szólni, hogy erõsen közel járt hozza, hogy idejekorán anyává váljon, de
valamilyen vidéki ismerõsök segítségével, végül is &bdquo;szerencsésen&rdquo; elhajtották a közös magzatunkat.
(Akkoriban, még fülkés &ndash; vonalas köz-telefont is alig lehetett látni, nem, hogy mobil létezett volna egyáltalán. Ez
a &bdquo;felszabadító&rdquo; információ viszont, talán még jobban megrázott, mint a korábbi másfél-hónapos
gyötrõdés.) De, az igazi, szerelmes szeretkezésre még több mint egy fél évet kellett várnom.
Mindazonáltal, azt is kell tudnod, hogy te is, felelõs édesapa (is!) leszel valamikor, bár tudom, hogy ez a gondolat
számodra így leírva, még ijesztõ, sõt, talán iszonyatos. De egyrészt ezzel számolnod kell, és minél hamarabb teszed
meg, annál jobb lesz. Másrészt azt is tudnod kell, és szembe kell nézz azzal, hogy a lányok nem jönnek ki
fogamzásgátlóval felszerelve az édesanyjukból, és nem is nõ ki bennük ilyesmi, mondjuk a mellükkel egyszerre. Tehát
egyrészt, antropológiailag, nem létezik &bdquo;biztosított&rdquo; öncélú szex, vagyis: következmény (magzatfoganás)
nélküli szeretkezés. És ezért, elõbb te is készen kell állj arra is pl., hogy ha éppen úgy adódik, akkor tudd vállalni
felelõsségteljesen és becsületesen a szexuális élvezeted következményét.
Szóval, mielõtt teljesen kétségbe esnél
amiatt, hogy a &bdquo;tökéletes testeddel&rdquo; semmire se mész egyelõre ezen a téren, meg kell szoknod a felnõtté
válás közben, a több irányú felnõtti &ndash; Tehát a következményekben való! - gondolkozást. Meg kell tanulj elõre
látva is, és a mások szemszögébõl, mások érdekébõl is gondolkozni a türelmetlenkedés és az elkeseredés helyett.
Másrészt, hogyha te, jövendõ édesapaként, startból utálod a saját apádat, vagyis azzal együtt, önkéntelenül is, a saját
potenciális, nemzõ - nevelõ édesapai szellemiségedet, ami a férfiasságnak egy sokkal, de sokkal fontosabb része
(Szaturnuszi), mint az életerõ és a vakmerõség-fitogtatás, meg a szenvedélyesség, vagyis mint a férfiasnak tetszõ
agresszió (Aminek egyelõre csak a &bdquo;szoba-berendezéseid&rdquo; láthatják az eredményét - kárát, akkor
tehát:
hogyan képzeled azt, hogy ezt (Tehát mindkettõt, úgy mint a veszélyes agressziót és az ordító felelõsség-hiányt is!) a
lányok, akik sokkal érzékenyebb és finomabb, tudattalan spirituális információ befogási (Tudattalan lelki üzenetkaptációs!) képességgel rendelkeznek mint mi, férfiak, ezt a veszélyes zavart, ne érezzék meg rajtad? Hogy a
csudába ne kerüljenek tehát így el önkéntelenül is? Mind lehetsz tehát testileg "tökéletes", ha a lelked és a szellemed
ennyire megbízhatatlan és félelmetes üzeneteket küldözget a számukra!
Hogy a kapkodós (Vagyis: a nem megbízható&hellip;) természetedrõl ne is beszéljünk, amirõl az is árulkodik pl., hogy
majdnem ugyanannyi levelet írtál, nekem, mind amennyi mondatot! Én nagyon köszönöm tehát az õszinteségedet, de arra
kell felkészítselek ebben az elsõ válaszomban, hogy ahhoz, hogy az álmaidat be tudd teljesíteni, sokkal, de sokkal
mélyebb és belátóbb &ndash; felmérõbb &ndash; és átfogóbb gondolkozást kell majd kialakítanod. &ndash; És igen:
éppen a horoszkópod segítségével. Hiszen az, amit eddig válaszoltam, mindössze primitív, rutin- asztrológiai észrevételek
voltak csak, útszéli pszichológiai logikával megírva. Légy tehát felkészülve arra, hogy ezeknél sokkal magasabb és
mélyebb perspektívából megírt mondatokkal fogsz találkozni, mind leírva, mind elmondva. Egyelõre tehát csak annyit
jegyezz meg, hogy a kiegyenlítõdés egyetemes törvénye szellemében, az édesanyák semmivel nem jobbak az
édesapáknál, és fordítva! Illetve, hogy csak látszólag jobbak az anyák az apáknál, egyik nem tagjai sem jobbak,
vagy rosszabbak a másiknál. Arra, hogy ennek az egy alapigazságnak az emlékezetbe való vésése mennyire fontos,
a saját megnyomorodott fiatalkorom a tanúja, mivel én is, akit többnyire az édesanyja nevelt, azt képzeltem, hogy az
anyák (Nõk) angyalok, az apák (férfiak) meg a megtestesült ördögök és ez a tévképzetem, amitõl negyven éves korom elõtt
sikerült megszabadulni, vészesnek, sõt, azt is mondhatom, hogy számomra tragikusnak bizonyult.
Légy szíves tehát ezek fényében &ndash; Ti., hogy te is édesapa leszel valamikor, és bizonyára nem szeretnéd,
hogy a te fiad is ugyanezeket írja majd egy másik, nálam jóval fiatalabb asztrológusnak valamikor rólad, de ehhez viszont
az egyáltalán nem lesz elég annyi, hogy te majd másként fogod csinálni, mint a &bdquo;gonosz&rdquo; apád, mert
a te fiadnak lehet, hogy éppen ez a férfiasságot negatív fényben láttató, idealista humanista tolerancia bizonyul majd
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éppen sátáninak&hellip; - bõvítsd ki jó részletesen, és lehetõleg egyetlen levélben(!) &ndash; Úgy tehát, hogy ne én
kelljen levelenként össze szedjem a te gondolataidat. - , azt, amit eddig nekem írtál.
A tulajdonképpeni horoszkóprendelõ &ndash; Gyuri édesanyja írta:
Kedves Szilárd! Természetesen a megfelelõ diszkrécióval kezelem a helyzetet. Azon vagyok, hogy segítsek neki helyre
rakni az életét, ha már a gyerekkorát sikerült elrontani. (Neki eleve nem lehetett jó gyerekkora ilyen sérült lelkû szülõkkel.)
Másfelõl viszont, szerencsénk is van, mert idõközben egészen konkrétan is, megtapasztaltam egyet s mást a karmaoldásról és talán nem vagyok szerénytelen, ha azt állítom, hogy sikerült elég messzire eljutnom ebben az
önszabályozási törekvésemben. Ezt pedig remélem, hogy a fiam is látja már és jó példát tud venni róla. Az
igazsághoz hozzá tartozik, hogy az ön tanulmányai és elõadásai nélkül aligha sikerült volna idáig jutnom. Nem hízelegni
akarok, de azt kell mondjam, tisztább és teljesebb metafizikai tanítást nemigen kapni senkitõl a világhálón. Õszinte
elismerésem a munkájáért. Köszönettel: Tekla
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