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Dobai András személyes példája

Kozma Szilárd asztrológus közlése:
"Kedves Szilárd, Remélem jó egészségben találja Önt és családját ez a levét. Dobai András vagyok, tavaly
készített nekem egy Szintetikus beavatási horoszkópot. Az utolsó felvételen kérte, hogy amennyiben elégedett vagyok,
írjak pár sort az Asztorologoszra, mások bátorítása végett. Kérem töltse fel ezt az üzenetet a weboldalára, hátha egykét embernek segít a döntés hozatalban. Az elégedettségem már akkor megvolt és mai napig nem tudok elég
hálás lenni, magamnak a döntésemért, hogy megkerestem Önt és Önnek a munkájáért és szakértelméért és azért
az alaposságért, ami a tapasztalt évek mögött van. Mai napig újra hallgatom a felvételeket, olvasom az írásait és
követem nyomon Youtube-n. Amiért ennyit halogattam ezt a levelet az valószínû a gyakorlati tapasztalatból fakadó
hitelesség; szeretném becsületesen, minden fajta hamis érzelemnyilvánítás és ál-hála nélkül elmondani azt, ami azóta
történt velem amióta meghallgattam a felvételeit, tanácsait. Elsõ lépésként az önelemzést, a kapott hang és írott
anyagok értelmezését valamint a hétköznapi megnyilvánulások felismerése a sárkányfarok és Lilith által megjelölt
problémákat figyeltem meg magamon. A munka az ön-fegyelmezésben, persze megannyi kudarccal az elején és
annak fenntartása mai napig kemény munka. Ám a legszembetûnõbb és legkézzelfoghatóbb, ami miatt úgy éreztem,
hogy most már ideje megköszönni ilyen formában is Szilárdnak ezt a sok dolgot, az a barátnõm, ma már
menyasszonyom bejövetele az életembe.
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problémákat figyeltem meg magamon. A munka az ön-fegyelmezésben, persze megannyi kudarccal az elején és
annak fenntartása mai napig kemény munka. Ám a legszembetûnõbb és legkézzelfoghatóbb, ami miatt úgy éreztem,
hogy most már ideje megköszönni ilyen formában is Szilárdnak ezt a sok dolgot, az a barátnõm, ma már
menyasszonyom bejövetele az életembe. Az ismeretlenek számára írom, hogy miféle is vagyok és miért is olyan
nagydolog ez számomra. 29 éves, tûz karmás férfi vagyok. Oroszlán Lilith, szûz sárkányfarok, jó pár bolygó a hetes
házban (párkapcsolati problémák). Kamaszkorom évei óta foglalkoztatnak pszichológiai, vallási és filozófiai témák,
annak érdekében, hogy helyre tegyem magam és boldog életet éljek. 6. éve Angliában élek. Munkatársam, közeli jó
barátom hívta fel a figyelmem Szilárd munkásságára. Azt már korábban tudtam, hogy a horoszkópelemzés sok
mindenre felhívja a figyelmet, de nem gondoltam volna, hogy ilyen személyre szóló is lehet. Szilárd elkészítette a teljes
Beavatási horoszkópomat és elkezdtem többet foglalkozni ezzel az egésszel, ma már csak nevetek, milyen
butaságokat kérdeztem tõle. Így elsõ és legfontosabb tanácsom annak, aki neki kezd ennek az egésznek az
önelemzés mellett, hogy kicsit foglalkozzon az általános horoszkópfejtéssel, hallgasson Szilárd elõadásaiból sokat, mert
rá kell állni az embernek erre az isteni szintû gondolkozásra, így merõben más kérdéseket fog feltenni. Mai fejemmel
már sokkal-sokkal több gyakorlati megoldásokat kérdeznék a felvételekre való reagálás során. Még ha nem is kíván
az illetõ horoszkópot készíttetni, akkor is érdemes Szilárd elõadásait követni, mert egy pl. Hamvas Béla hallgatása közben
más szavak ütik meg az ember fülét, felveszi azt a gondolatmenetet, el fogja tudni választani egymástól a különbözõ hamis
mágiázásokat, megérti Szepes Mária vagy Müller Péter kissé ábrándosabb, árnyaltabb spirituális kalandjait és
mások esetleges tévelygéseit. Letisztul, hogy mi beavatás és mi nem az.
Elkezdtem a gyakorlati megvalósítását a Szilárd által leírtaknak és jelenleg egy, egy-másfél év után ott járok,
hogy 2000km-re az otthonomtól, egy közepes nagyságú angol városkában teljesen váratlanul a semmibõl feltûnik egy
addig ismeretlen hölgy, aki tanulta a nagyobb spirituális gondolatokat, olvas Hamvas Bélát és gyakorlati szinten jógázik,
meditál. Ezt persze megelõzte a belátás, hogy nem kívánhatom, vonzhatom be a karmám által legjobbnak vélt
hölgyet, mert csak bajba kerülök, hanem azt kell kérnem, aki a legjobb számomra.A hölgyem skorpió napjegyû, alig 4 hónap
van köztünk az õ javára, ugyanaz a Lilith és sárkányfarok, ami nekem. Vannak köztünk kihívások, konfrontációk rendesen
(hangsúlyoznám,hogy nem veszekedések,de még viták sem, hanem eszmecserék!), de az egymás hibáiból látjuk
saját magunk hibáit. Mindennap dolgozunk magunkon, tanít meditálni, én próbálom nagy vonalakban elmondani neki,
amiket eddig tapasztaltam. Büszke vagyok rá, hogy skorpiósága ellenére nyitott a dolgokra és meghallja, amiket
mondok és próbálja beilleszteni a hétköznapjaiba. Idén augusztusban meg is kértem a kezét. 2019-ben, de lehet, hogy
már hamarabb hazaköltözünk Magyarországra. Sok gyermeket szeretne és egyáltalán nem anyagias, ami az én
generációmban példátlan. Sajnos. Sokat bátorít, épít és én is építem õt, egy igazi társ. Persze ez csak a jéghegy
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csúcsa, sok-sok dolgon kell még változtatni magamon és szokásaimon, de õszintén megvallva nem vártam ilyen
gyors és nagy léptékû fejlõdéseket az életemben, tudom, hogy ezek akár 10-15 éves idõtávlatokban mutatkoznak
meg, de kitartóan és következetesen folytatom, amit elkezdtem. Persze megannyi kis változás is van, a
párkapcsolatban történt változásom csupán az ismeretlenek számára közvetíthetõ, markánsan megjelenõ, publikus
tény. A vegetáriánus étrendre való áttérés próbálgatása, vagy a sorsfeladatok vállalásáról még nem tudok
beszámolni, lévén, hogy még Angliában vagyok, viszont arról beszámolhatok, hogy 2019 õszén visszatérek az
egyetem, doktori iskolájába vagy ha az mégsem jön össze, el fogom kezdeni levelezõn a történelem-földrajz szakot. Ne
értsen félre a kedves Olvasó , ezt nem fennköltségbõl írom, megint csupán annak fényében közlöm, hogy adott egy
probléma, ez a probléma egy sors feltárással kijelölhetõ és késõbb az elhatározás után kivitelezhetõ.
Természetesen szakértõ segítségével nem pedig önnön tudattalan karmánk által vezérelve. Csak azt tudom mondani,
nem is bátorításként, mint inkább tényként, hogy bárcsak hamarabb akár kamaszkorom óta, így kezdtem volna az
életemnek és ilyen magam elöl elrejtett ön-titkokat tárhattam volna fel. Sok erõt, bátorságot, de leginkább következetes
gondolkozást és békét kívánok, mindannak aki komolyan nekikezd egy ilyen karma feltárásnak. Végül a laikusok és
hezitálók számára egy kis kérdés. Vajon mennyi az esély, hogy egy fiatal, egójában és férfiasságában sértett férfi,
évekig él távol otthonától és egy ennyire idegen környezetben, nem csak hogy tanácsadót talál ilyen komoly témában,
de egy számára megfelelõ nõszemély is betér az életébe és egy évvel már a hazaköltözést és a családtervezést
készítik elõ, õszinte, következetes beszélgetések és megállapodások során? Üdvözlettel, Dobai András &bdquo;A
szeretet a létezés mértéke&rdquo;
Hamvas Béla
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