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A boldogulás és az egészség elsõdleges feltétele
Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus közlése:

Mit várunk a politikusoktól, hogyha még a spirituális tanítók is gátlástalanul eufemizálnak, nyakig ülnek és élnek a
meghasonlásban és tehát az erkölcsi korrupcióban és gátlástalanul lehazudják a tárgyi valóság alttal jelzett
igazságot? Hogy akarunk boldogok lenni, amikor elfogadjuk azt, hogy a pedagógusnak lehetnek rosszul nevelt, illetve
neveletlen (hisztériás, szeszélyes,rossz indulatú, önzõ, közösség-ellenes magatartású, sõt: egyenesen gonosz)
gyermekei, hogy a tanár és a tanító lehet tudatlan, elfogadjuk, hogy az orvos lehet beteges és meghalhat idejekorán,
hogy a pap lehet hitetlen, sõt: erkölcsi fertõben élhet, mint ahogyan például - Horváth Alpár, a Székely Idõ
fõszerkesztõje szerint legalább is... - a sepsiszentgyörgyi unitárius pap, volt szekus besúgó, majd ord és mond:
kupleráj-tulajdonos(!), és a jelenben SrI-s ügynök!?
Hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni tehát, ha elfogadjuk azt, és egyet értünk azzal, illetve szemet
hunyunk afölött például, hogy Dr. Domján László orvosról, a Magyarországi gyógyító - agykontrollos mozgalom és hálózat
megszervezõjérõl, igazgatójáról és fõ - fõ oktatójáról, kiderül, hogy az árnyék-énnek és a rejtett (Mentális) agressziónak a a
jellegzetes betegségében (Parkinason korban) szenved gyógyíthatatlanul már három éve? És, nem elég, hogy ezt csak
most hozta nyilvánosságra, de ez annak a hírnek a kapcsán történt meg, hogy betegen - vagyis az akadémiai
orvoslás gyógyszereivel, azok folytonos szedésével valamennyire "stabilizáltan"(!), "újra tanítja" azt, hogy "Egyre
jobban agykontrollal", miközben úgy néz ki, mint aki a Gulágról, vagy Auschwitzbõl menekült?
Ismétlem: hogyan és milyen alapon várjuk el azt, hogy a politikusok ne ámítsanak és manipuláljanak - lopjanak és
hazudjanak -, hogy a termék-gyártók és a kereskedõk ne hamisítsanak és adjanak el drága áron hamisított illetve
minõségtelen termékeket, hogy a bankosok és a brókerek, meg a polgármesterek és más közhivatalnokok ne
sikkasszanak, hogyha elfogadjuk és "természetesnek tartjuk" a tanítók, a pedagógusok, az orvosok és a gyógyítók, és a
papok egyáltalán nem "természetes" (?) korrupcióját?!
"Jézus ez emberrel való kiengesztelõdés szükségét tanította, de a korrupciónak soha, egy fél lépést nem engedett"
(Hamvas Béla: Patmosz I.)
Aki nem tud boldog lenni, annak nincs, vagy hamis a felelõsségtudata. - Kozma Szilárd
Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van..., és ami kint van, ugyanaz, mint ami bent van, és ami bent van, ugyanaz,
mint ami kint van" - Alkalmazott Tabula Smaragdina)!
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