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

Mi a horoszkópfeltátrás célja?
2017.10.23. 16:45 keltezéssel, Kassay Tünde írta:
> Kedves Szilárd!
>
> A pénzt átutaltam, remélem minden jól alakul majd.
> Elõre is köszönet a munkájáért, és már nagyon izgulok hogy mint fog ön nekem magamról mondani, mert ahogy a
mellékelt tanulmányokat olvastam,(és néhol magamra ismertem) lesz amin rágódjak.
>
> Baráti tisztelettel Tünde

Kedves Tünde!
Mint ahogy az orvost csak a páciens betegsége és annak a biológiai, esetleg kulturális és morális háttere
érdekelheti, a horoszkópnak is, csak a létezõ, vagy az esetlegesen felmerülõ problémáknak és betegségeknek a
kauzális (karmikus) spirituális - lelki ok - okozatoknak a szövõdményes és összetett rendszerének a felmutatása,
tudatosítása, tehát a "bajokat' okozó, személyes és általános tévképzetektõl való felszabadítása és a
rehabilitációhoz - egészséghez, illetve a boldogabb (minõségibb) élethez vezetõ lehetõségek feltárás lehet a célja és
témája, tehát sem az ítélkezés - moralizálás, sem a misztikus - idealista hitegetés, vagy pl. a felnõtti öntudattal
rendelkezõ rendelõknek a dicsérgetése . - Merthogy egyes kollégák ezt teszik a komoly és felelõsségteljes elemzések
helyett.
Barátsággal: Szilárd
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