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Az Anti-Krisztus létezik II.
Kozma Szilárd és Kozma Viola karmaasztrológusok:
Az árnyék-én vészterhes természete II.
Az árnyék-én, az életnek a pragmatikus intelligencia segítségével: az ész segítségével hat az egész emberiség
szintjén és fenntartja azt a tévhitet, ami ellen a Názáreti Jézus két ezer éve szót emelt. Az éle megnyerési
lehetõségébe vetett (tév)hitet! Az árnyék-én az ész által kieszelt és állítólag a humanizmus-szolgáló technika és
tudomány segítségével történõ élet-megnyerési lehetõségbe vetett tévhitnek a zseniális (És ezért luciferi!) "szerve". Õ
nem a bûnbe-esésnek, mert a bûnbeesésé csak egy tévedés, amit könnyen be lehetne ismerni, ha nem létezne ÁÉ, de
az, a tudatos bûnben-maradásnak az ember gondolkozási mechanizmusába rejtett szerve. A Létrontásnak a szerve!
Az emberi intelligenciában megjelenõ isteni intelligenciának a Lilith &ndash; jelenség által létrehozott csillogó &ndash;
villogó sötétsége! Ezért mikor sugalmazza, hogy a vallásban elérhetõ a boldogság a vallásos embernek automatikusan
kijáró égi protekció segítségével. Mikor azt, hogy a technikai eszközök és a gazdasági törekvések és (banki, pénzügyi)
trükkök segítségével a boldogság elérhetõ, illetve az élet megnyerhetõ. Máskor azt sugallja pl., hogy az ember "küzdve
küzdjön", a baktériumok és a vírusok legyõzése érdekében, és általában a betegségek orvostudományos legyõzése
érdekében, ahelyett, hogy a gondolkozását és a viselkedését változtassa meg és irányítsa - változtassa át
törvényes mentalitássá a megváltási-logikának megfelelõen. Azt sugalmazza, hogy az õ mások elõl elrejtett és
öncélú személyi ambíciói jogosak, hogy valamiért kivételesen az õ kevélysége, az õ beavatkozási és irányítási
mániája jogos, hogy neki kivételesen valamitõl joga van a kapzsiságát, a kényelem- és kéjvágyát, valamint az
egoizmusát, a nárcizmusát, a stupid rendkívüliségekre és a misztikus káprázatokra való sóvárgásait kielégíteni és ha
ebben a törekvésében valaki akarattal, vagy akaratán kívül az útjában áll, azt joga van hazudozás, rágalmazás,
intrika, vagy fizikai kicsinálás útján eltávolítani,megbuktatni, eltüntetni. Azt, hogy neki valamiért szükséges hogy eszement hangya-vak munkával, csalással, vagy rablással, mindegy, de készítse el, építse meg, szerezze meg, azokat az
eszközöket, amelyek által ezeket az öncélú vágyait kielégítheti, hogy állítólag akkor majd boldog és egészséges tud
majd lenni. Majd. Mindig majd, soha nem a jelenben, persze!
Az árnyék-én, az életnek a pragmatikus intelligencia segítségével: az ész segítségével hat az egész emberiség
szintjén és fenntartja azt a tévhitet, ami ellen a Názáreti Jézus két ezer éve szót emelt. Az éle megnyerési
lehetõségébe vetett (tév)hitet! Az árnyék-én az ész által kieszelt és állítólag a humanizmus-szolgáló technika és
tudomány segítségével történõ élet-megnyerési lehetõségbe vetett tévhitnek a zseniális (És ezért luciferi!) "szerve". Õ
nem a bûnbe-esésnek, mert a bûnbeesésé csak egy tévedés, amit könnyen be lehetne ismerni, ha nem létezne ÁÉ, de
az, a tudatos bûnben-maradásnak az ember gondolkozási mechanizmusába rejtett szerve. A Létrontásnak a szerve!
Az emberi intelligenciában megjelenõ isteni intelligenciának a Lilith &ndash; jelenség által létrehozott csillogó &ndash;
villogó sötétsége! Ezért mikor sugalmazza, hogy a vallásban elérhetõ a boldogság a vallásos embernek automatikusan
kijáró égi protekció segítségével. Mikor azt, hogy a technikai eszközök és a gazdasági törekvések és (banki, pénzügyi)
trükkök segítségével a boldogság elérhetõ, illetve az élet megnyerhetõ. Máskor azt sugallja pl., hogy az ember "küzdve
küzdjön", a baktériumok és a vírusok legyõzése érdekében, és általában a betegségek orvostudományos legyõzése
érdekében, ahelyett, hogy a gondolkozását és a viselkedését változtassa meg és irányítsa - változtassa át
törvényes mentalitássá a megváltási-logikának megfelelõen. Azt sugalmazza, hogy az õ mások elõl elrejtett és
öncélú személyi ambíciói jogosak, hogy valamiért kivételesen az õ kevélysége, az õ beavatkozási és irányítási
mániája jogos, hogy neki kivételesen valamitõl joga van a kapzsiságát, a kényelem- és kéjvágyát, valamint az
egoizmusát, a nárcizmusát, a stupid rendkívüliségekre és a misztikus káprázatokra való sóvárgásait kielégíteni és ha
ebben a törekvésében valaki akarattal, vagy akaratán kívül az útjában áll, azt joga van hazudozás, rágalmazás,
intrika, vagy fizikai kicsinálás útján eltávolítani,megbuktatni, eltüntetni. Azt, hogy neki valamiért szükséges hogy eszement hangya-vak munkával, csalással, vagy rablással, mindegy, de készítse el, építse meg, szerezze meg, azokat az
eszközöket, amelyek által ezeket az öncélú vágyait kielégítheti, hogy állítólag akkor majd boldog és egészséges tud
majd lenni. Majd. Mindig majd, soha nem a jelenben, persze!
Továbbá, az asztrológiai konstellációkkal könnyen
leleplezhetõ karma-jellegének megfelelõen, amelyre rá száll a pragmatikus rációnk, és amibe bele fészkeli magát, azt
is sugallja az árnyék én például, hogy &bdquo; a gazda&rdquo; nem lehet elégedett azzal, amije van a jelenben.
Hogy annál sokkal több kell az õ boldogságához: kényelem-biztosító és egészség-biztosító és baleset-biztosító és persze,
rendkívüli élvezet- és kéj okozó eszközök és berendezések, illetve, pénz, sok - sok pénz, amivel mindezt megveheti. A
pénzért viszont, mivel a munka értékének a nagy részét, a tõke tulajdonosok, illetve a munkaadók és a munkavállalók
és a munka-lehetõség közvetítõk lenyúlják, még mindig 8 órás rabszolgamunkában, sokszor kutyául meg kell dolgozni,
de annyira, hogy az élete közepére már tönkre is megy bele az odaadón és rendszeresen dolgozó ember. Fõleg, ha munkaalkoholista. Vagy hogy mindazt, amire vágyik, csalva -- lopva, meg kell szerezni! -- És innen már mindenki jól ismeri a
játszmát, karmikus mókuskerék az egész. Mert közben az így öncélú kényszerré vált munka által termelt rendkívüli
pénzmennyiségekbõl állami és világszervezeti apparátusokat és közösségi rendfenntartó erõket kell mûködtetni, és
ehhez viszont a nyers munka értékére kemény adókat kell kivetni és a dolgozó embert arra kényszeríteni, hogy az
alapszükségleteinek, illetve a családja szükségleteinek a tízszeresét megtermelje.
És honnan termeli meg, mibõl termeli
ki? Hét persze, hogy az agyon nyomorított és a létfontosságú ökológiai rendszereit már csak alig mûködtetni képes
alapanyag bázisból: a természetbõl. Hogy az onnan kivont és kiszipolyozott természeti életfenntartó mikro-organizmusok
helyébe (Élõbõl holttá: táplálékká tett állatok, növények) és a természeti helyérõl kiforgatott és kivont anyag helyébe
vissza ömlesztett szennynek és mocsoknak a hatásairól, ami éppen, hogy az ökológiai katasztrófát elõidézi, már ne
beszéljünk, mert az nem tárgyköre a jelen írásnak, de kell tudni a jelenségrõl és kell számolni vele az árnyék-én
rejtett, de valós és veszélyes természete tanulmányozásánál. Hiszen minden tévképzetbe és minden félreértésbe
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belebújik. De mindenbe!
Tehát, nagyon leszûkítve és végsõ soron el lehet mondani, hogy, az Ikrek és a Szûz konstellációk által megtestesített
karma, tehát a negatív Ikrek jelenség megértésén és az így szerzett ismeretek segítségével történõ árnyék-én
leleplezéssel és feloldással lehetne megmenteni az emberiséget és a földi természetet is. De mi ne legyünk se
idealisták, se ilyen nagyra vágyók, hogy egyenesen ezzel a világ-méretû ember- és természetmentési céllal fedjük fel
az árnyék-én vészterhes rafinériáját. Ismerve az árnyék-én rafinériáját ugyanis, az is könnyen megtörténhet, hogy
esetleg ez is csak az egyéni karmánknak az öncélú dagasztásává és verklizésévé alakulna. Hanem csak annyit
tegyünk, hogy a hitetlenségünket és a félelmeinket (rejtett agresszivitásunkat) és így a betegség-okozó árnyék énünket
minél hamarabb leleplezzük, annak az asztrológia segítségével könnyen leleplezhetõ és megismerhetõ jellegzetes egyéni
karakterét és színezetét megnevezzük és felszámoljuk, annak érdekében, hogy végre tõle szabadok lehessünk, hogy
tehát tényleges (mûködõ, tehát pozitív mágikus erejû) hittel rendelkezõ egészséges és boldog személyek lehessünk.
UI. Persze, azt sem rejthetjük véka alá, hogy az ikrek-karma motívum problematika, magában hordja a hit kérdését is,
ezért elkerülhetetlen az, hogy ezt ne firtassuk meg valamelyest. De azzal már csak nem is viccelünk, hogy a
vallásosság semmiképpen nem tévesztendõ össze a hitel. Nem errõl van szó! Hanem arról, hogy mi is az, tulajdonképpen,
amiben hiszünk, vagyis, mi is az a "valami", amiben hinni kell? Illetve az, amiben tényleg jó lenne hinni, és aminek azért
mégiscsak kell lennie logikája és gyakorlati realitása? Mert hát a sors-mechanizmusokat hosszú éveken át figyelõ,
tehát metafizikailag gondolkozni képes asztrológus számára, az nem kérdés, hanem evidencia, hogy annak a földi
ésszel felfoghatatlanul magas rendû teremtõ &ndash; vezérlõ - és megváltó intelligencia-erõnek a létezésben, amit
vallásosan Istennek neveznek hinni, lehet és kell. Hiszen az evidens, e létalap nélkül, nem, hogy biológiai élet, tehát
ember, de még csak szervetlen anyag sem, tehát semmi nem létezne&hellip; De mondom, hogy a teremtõ &ndash;
mûködtetõ &ndash; kiegyenlítõ &ndash; visszafordító és magába visszavonzó Isten létezésének a kérdése még csak fel
sem merülhet, mivel az prímér tény, &bdquo;megfogható&rdquo; evidencia a magát értelmesnek merészelõ sorsfigyelõ
asztrológus számára.
De azon innen, vagyis az egyszerû élet-sorsán belül, miben is lenne jó, miben is kellene hinnie
az értelmes embernek? Az én egyszerû funkcionális - És nem esztétikai! &ndash; hitemnek a kérdése az volt, hogy
hiszek-e abban, hogy a teremtés eredeti értelme pozitív, tehát, hogy az abszolút boldogság (Ami a Világosság és a
Szeretet organikus egysége) növekedése, finomodása megváltásért van a teremtés, és hogy ez úgy van
elõkészítve, hogy vajon, ebbe az eredeti egyetemes teremtési kiegyenlítõdési - megváltási - megváltódási trendbe, a
karmám feloldásának a függvényében, vagyis a rendeltetésem becsületes végzésének a mértékében és
függvényében, és az ide vágó belsõ ambícióim nagysága kontra külsõ ambíciók erõsségének függvényében, én bele tudok-e
kapcsolódni? Hogy tehát, ebbe az egyetemes (Tehát nem csak kozmikus: nem csak anyagi!) kiegyenlítõdési folyamatba bármilyen külsõ fizikai körülmények között is ! - valamelyest integrálódni tudok-e, hogy tehát ez az integrálódás
akadályozott-e, illetve, számomra lehetséges-e? Hogy tehát, amennyiben én, ebben a tõlem függetlenül is létezõ
alkímiai megváltódási folyamatban (Ne higgyünk a misztikusoknak: igen is, létezik metafizikai &ndash; spirituális
objektivitás, tehát a teremtés &ndash; megváltás õsi trendje, attól függetlenül is létezik és folyamatosan beteljesedik,
hogy mi részt akarunk-e abban venni, hajlandók vagyunk-e ebbe az isteni - alkímiai folyamatba pozitívan integrálódva élni,
vagy sem! Az más kérdés, hogy amennyiben tudatlanságból úgy élünk és viselkedünk, hogy ennek az egyetemes erõiránnyal szembe megyünk, illetve, ha tudatosan nem akarunk vele együtt mûködni és tudatosan ellene szegülünk, idõvel
betegek és egyre betegebbek leszünk, illetve baleseteket szenvedünk, majd ideje korán meghalunk.) részt venni
igyekszem, akkor ebben az igyekezetemben, próbálkozásomban, törekvésemben, bármi is meggátolhat-e engem?
Hogy törvény szerint, nekem személyesen, adott-e az esélyem és a lehetõségem erre. És a sors-mechanizmusokat
hosszú éveken át figyelõ és a gyakorlati tényeknek megfelelõ logikus következtetéseket levonni képes, értelmes
asztrológusnak csakis az lehet a válasza minderre, hogy igen, mindez nem csak, hogy lehetséges, hanem egyenesen
törvényes (Lásd a karma egyetemes törvényét, meg persze, a megváltás egyetemes törvényét és annak a személyre
vonatkozó következményeit!), hanem, hogy nem létezik sehol a világon, de nem létezik sehol, de sehol az egyetemes
létezésben egyetlen olyan erõ, vagy hatalom, vagy törvény, amely az én törvényes, tehát szeretetteljes és értelmes
egyéni boldogulásomban, boldoggá válásomban &ndash; Tehát: a megváltásomban! &ndash;
megakadályozhatna! Nincs tehát, nem lehetséges sehol a létezésben, sem az isteni, vagy a spirituális &ndash;
szellemi szférákban, sem az asztrális, vagy energetikai és a fizikai &ndash; anyagi ( földi) életben olyan erõ, törvény,
vagy hatalom, amely azt hivatott volna elérni, hogy az igazi, törvényes boldogulásomban megakadályozzon, hogy
ennek a megakadályozásnak az érdekében kibabráljon velem, nekem keresztbe tegyen! Ez tehát az én hit
kérdésemre kapott válaszom a rengeteg személyi horoszkópnak az elkészítése után, vagyis, ami kialakult a 24 éves
gyakorló asztrológusi sorsmegfigyelésem során.
Ami viszont ezzel a gyakorlati tényeken alapuló hit-logikának
ellentmondó sugallatokat az általam vizsgált horoszkópok gazdáinak az agyába és a lelkébe (hitébe!) sulykolta, az,
mindig, általában a Skorpióhoz és 8-as házhoz, valamint a halakhoz és a 12-házhoz kapcsolódó, újjá születési és
istenhez való kapcsolódási karmával rendelkezõ személyeknek az asztrológiai sorsképletében a Szûz és az Ikrek erõs
motívumai által jelzett árnyék-énje volt!
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