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Az igazi gyógyítás nem lehet más, mint karma-oldás
Kozma Szilárd karma-asztrológus:
b]Az egészségesen született gyermekeknél, ha felmerül,
a betegségek gyermekkorban, a gyermekek 15 - 16 éves koráig, kimondottan az anya karmájának az
oldatlanságából, vagyis az anya karmikus okok miatti feszültségeibõl és tehát, annak a lelki - szellemi zavarosságából,
zavarodottságából, feszültségeibõl (Félelmeibõl, szorongásaiból, haragvásaiból, gyûlöletébõl) és az annak megfelelõ belsõ
egyensúlytalanságából - diszharmóniájából, illetve az elõbbiek által létrehozott negatív energiáknak a gyermekhez való
átkerülése miatt keletkeznek. [/b]
Fiatal felnõtt korban - ha máris jelentkeznek - akkor a személyi karma intenzív (negatív!) átélésébõl, 42 éves kor után,
de még inkább 56 éves kor után meg, az elõbbiek mellett, vagy anélkül is, de a karma oldatlanságából, illetve az
egész élet hiábavalóságából, az élet- realizáció hiányából és az ez miatti csõd-tudatból, keletkeznek.

Lényeg szerint, a spirituális tudatossággal rendelkezõ személyeknek nem gyógyítani kell tehát (Persze, attól még lehet,
sõt: mind a sürgõsségi ellátás, mind a nehéz helyzetek orvosi is természetgyógyászi megoldása nagyon fontos, de ...),
hanem a karma-oldáshoz segíteni, az oda vezetõ utat és lehetõségeket, illetve szükségeket és feladatokat megmutatni.
Az igazi és tartós és végleges gyógyítás ugyanis, csakis az öngyógyítás lehet! Ez viszont csakis a karma-oldás
következménye.
Ebbõl a szempontból viszont az un. szerelmi - szexuális jellegû karmával (Mérleg - Skorpió - halak jellegû karmák)
rendelkezõ személyek hátrányban vannak, mert az õ egészségük, illetve gyógyulásuk attól is függ, tehát annak is a
függvénye, hogy a párjuk - élettársuk hajlandó-e a saját személyi karmáját feloldani (Ami nem mindig és fõként nem
szükségszerûen párkapcsolati - szerelmi karma.)és ez által magát a párkapcsolati boldogságra is, minél nagyobb
mértékben alkalmassá tenni?
A két oldalú nagy misztikus hazugság tehát, ami egyrészt azt állítja, hogy egy nagy misztikus lényegében
egységben vagyunk az egészen és tehát ostobaság annyit vitatkozni, veszekedni, haragudni és neheztelni..., és
mindössze csak a "szeressük egymást gyerekek..." c. giccses dalszövegnek az eszméjét kell követni és minél nagyobb
átadással (és önfeladással...) megélni, másrészt, hogy mindenki csak egyedül játszik és mindenért, ami vele történik
egyedül csak õ maga az okozó és a felelõs, és ami az áldozat hibáztatásának az aljas magatartásához is, de
legalább is, a közömbösséghez is, képes vezetni egyeseket, ebben és ez által a tény által is leleplezõdik.
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legalább is, a közömbösséghez is, képes vezetni egyeseket, ebben és ez által a tény által is leleplezõdik.
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