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Kozma Szilárd asztrológiai hitvallása

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:
Asztrológusi hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek
- És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert
negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.
2) A teremtés által lehetõvé vált és a teremtésben lehetõvé váló egyetemes kiegyenlítõdés és újjászületés, újjáalkotódás (megváltás) õsi programja egyéni színezetû (jellegû, karakterû) megváltási programok (személyes
üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni
megváltási megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság
elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és
határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.
3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi
horoszkópok segítségével történõ feltárása által lehetõvé válik, elsõsorban az anyai ági õsöktõl öröklött személyi Lilithatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás
megelõzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása,
vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sorsrontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek
megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetõvé válik az egyéni kiegyenlítõdési képességeknek (Pl. az
öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és
tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek, és ez által a boldog és kreatív
életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnõtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor,
hirtelen csõd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a
tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21
éves korunkig, huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt,
mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés õsi logikájához, vagy a saját megváltódási
(spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy
rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csõdöt, vagy a betegséget megelõzõen mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat
követtünk (téves életúton járt az anyánk).
5) Az én életem és megváltásom megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy
szüksége, lehetõsége és kifejezõdése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én
megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítõdés és a csere törvénye, valamint a
hatás - visszahatás és a fejlõdés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége
kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetõséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.
6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az õslogikája szerint történik minden a
teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem
látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben sorsunkban megvalósulni.
7) Ezt a pozitív (keresztény) õslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi
értelem és spirituális képesség (&ldquo;Misztikus intuíció&rdquo;) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és
általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív
lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes
megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen
mindenki be tud kötõdni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a
megismerés által - fejlõdni és kiegyenlítõdni: megváltódni).
8) Ennek, a pozitív õsi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történõ tudatos beágyazásának és a
hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhetõ és észlelhetõ módon jelentkeznek a pozitív hatásai visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erõnlétemben),
mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).
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9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhetõ valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt,
hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetõvé
tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan
harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes
számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövõdmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák,
vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nõhetnek fel.
10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az
egészségben, erõnlétben folytatható derûs élet elnyerési lehetõségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett,
olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetõségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes
asztrológiai információt, amelyekben a szülõk lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzéseszülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen
tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgõsség alá rejtett bûntudat. Azáltal tehát, hogy a
hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetõvé teszem a pozitív
és mágikus erejû személyes felelõsség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott
harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a
nemzetemet, az emberiséget és a Szent Szellem (&ldquo;a Te akaratod&rdquo;) földi és égi megvalósulását is.
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