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Erzsébet pálfordulási szüksége - megvilágosodása
Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:
Kedves Szilárd! Meghallgattam minden karma-feltáró hangfelvételt egymás után.
Természetesen rengeteg gondolat kavarog a fejemben. Próbálom kicsit összefoglalni, melyek a teendõim a
megváltáshoz, azaz karmaoldáshoz. Sorolok párat: - Gondolkodás-, életszemlélet- és életmódom gyökeres,
"pálfordulás szerû" megváltoztatása (Bak aszcendens - a Bak felelöségteljességét, hosszú távra való
gondolkodását es egyéb principiumait belsövé téve) "Fel kell nönöm" az ideális önmagamhoz, a magomhoz, es igazi
anyává lennem. - Megérteni az isteni rendet (polaritás és más univerzális törvényeket) - Az APA fogalmának
megértése es az apa típusú férfi bevonzása (lehetöleg idösebb, tehát érett, következetes, törvénytisztelö, határozott férfi
személyében) - a dupla Rák karma miatt (is) gyerekek vállalása - mihamarabb áldott állapotba kerülni (mivel az idö
sürget (45 leszek idén, ezért is jött fel ez a téma némi pánikkal, mert félek, hogy kicsúszok az idöböl), akár ez idöben
fontosabb lehet, mint az ideális apa megtalálása Ami eszembe jutott: Amit az ideális apáról mondott: Ha újra bele
tudnék szeretni Jenõbe (volt köztünk szerelem az 1. években), illetve fizikai vágyam ismét lenne felé, ö felelne meg a
legjobban, ugyanis ö a gyereke által (is) sokat fejlödött lelkileg/szellemileg az elmúlt években, s erre a hanganyagokat
hallgatva jöttem csak igazán rá. Ö az egyetlen férfi, akit fejlödni láttam a korral. Ezt is említette az egyik hanganyagban,
hogy ez is lehetne megoldás. Az viszont világos (lett) számomra, ha ö nem, akkor minél elöbb lépnem kell, hogy
gyerekeim legyenek es ne a már meglevö, egy szál miatt maradjunk együtt. Igaza van, gyártottam rögtön pár teóriát, arról,
hogy miért lakjunk együtt továbbra is, annak ellenére, hiogy 5 éve nnem szeretkezünk, de most már az "egyetemes
szellemi törvényeket" hallván értem, hogy ez miért nem jó a hosszú távú cél beteljesitése miatt. Hogy azt blokájuk
ezzel a steril együtt-lakással. Meglepett, hogy azt is mondja, hogy a dupla rák karmám feloldása miatt, és a negatív
holdam miatt, az egyik legfontosabb feladatom, hogy többszörös anya legyek. Eddig mindenhol, ahol jártam, azt mondták,
hogy &bdquo;segítö&rdquo; szellem vagyok alapvetöen, es tehát magas szellemi szférákban élõ ember, akinek fö célja az
ilyen irányú karrier. Viszont kb egy éve én is azon örlödöm, hogy miért is nem szültem es tudat alatt már apát kezdtem
keresni (már értettem, hogy miért&hellip;)?

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:
Kedves Szilárd! Meghallgattam minden karma-feltáró hangfelvételt egymás után.
Természetesen rengeteg gondolat kavarog a fejemben. Próbálom kicsit összefoglalni, melyek a teendõim a
megváltáshoz, azaz karmaoldáshoz. Sorolok párat: - Gondolkodás-, életszemlélet- és életmódom gyökeres,
"pálfordulás szerû" megváltoztatása (Bak aszcendens - a Bak felelöségteljességét, hosszú távra való
gondolkodását es egyéb principiumait belsövé téve) "Fel kell nönöm" az ideális önmagamhoz, a magomhoz, es igazi
anyává lennem. - Megérteni az isteni rendet (polaritás és más univerzális törvényeket) - Az APA fogalmának
megértése es az apa típusú férfi bevonzása (lehetöleg idösebb, tehát érett, következetes, törvénytisztelö, határozott férfi
személyében) - a dupla Rák karma miatt (is) gyerekek vállalása - mihamarabb áldott állapotba kerülni (mivel az idö
sürget (45 leszek idén, ezért is jött fel ez a téma némi pánikkal, mert félek, hogy kicsúszok az idöböl), akár ez idöben
fontosabb lehet, mint az ideális apa megtalálása Ami eszembe jutott: Amit az ideális apáról mondott: Ha újra bele
tudnék szeretni Juregnbe (volt köztünk szerelem az 1. években), illetve fizikai vágyam ismét lenne felé, ö felelne meg a
legjobban, ugyanis ö a gyereke által (is) sokat fejlödött lelkileg/szellemileg az elmúlt években, s erre a hanganyagokat
hallgatva jöttem csak igazán rá. Ö az egyetlen férfi, akit fejlödni láttam a korral. Ezt is említette az egyik hanganyagban,
hogy ez is lehetne megoldás. Az viszont világos (lett) számomra, ha ö nem, akkor minél elöbb lépnem kell, hogy
gyerekeim legyenek es ne a már meglevö, egy szál miatt maradjunk együtt. Igaza van, gyártottam rögtön pár teóriát,
miért lakjunk együtt továbbra is, annak ellenére, hiogy 5 éve nnem szeretkezünk, de most már az "egyetemes szellemi
törvényeket" hallván értem, hogy ez miért nem jó a hosszú távú cél beteljesitése miatt. Hogy azt blokájuk ezzel a
steril együtt-lakással. Meglepett, hogy azt is mondja, hogy a dupla rák karmám feloldása miatt, és a negatív holdam
miatt, az egyik legfontosabb feladatom, hogy többszörös anya legyek. Eddig mindenhol, ahol jártam, azt mondták, hogy
&bdquo;segítö&rdquo; szellem vagyok alapvetöen, es tehát magas szellemi szférákban élõ ember, akinek fö célja az ilyen
irányú karrier. Viszont kb egy éve én is azon örlödöm, hogy miért is nem szültem es tudat alatt már apát kezdtem
keresni (már értettem, hogy miért&hellip;)? Nagyanyám mindig azt mondogatta (s ö nagyon hatott rám), hogy ne
szüljek fiatalon, s nála az idösebb férfi eleve tabu volt. Anyu mindkét férjét öregembereknek nevezte, cikizte ezért (10 év
volt köztük) es nála az ideális a kb. 2 év korkülönbség volt, amint õ elfogadott. Es nálunk mindeki az ö kedvében akart
járni tudatosan es tudat alatt is, ez is csak most, az ön feltárásait hallgatva, lett világos.. Emlékszem, hogy emiatt, en
fiatalon kizártam az idösebb férfit, mint lehetöséget, s 32!! éves korom alatt eszembe se jutott a gyerekvállalás, mint
ötlet se, mert nálunk ez "tiltottnak" es "elitélendönek" számított, s anyámat hozta mindig fel, mint rossz példát, aki 17
évesen esett teherbe egy "öreg" férfitól. Még valami: ez mind a születési képletem. Egyszer azt említette, hogy ezekkel a
konstellációkkal, ha nem oldottam volna fel valamennyire már elõzetesen, akár nagyon beteg, mentális beteg v bünözö is
lehetnék. Igen, szerintem is, sokat dolgoztam magamon már eddig is, s próbáltam az összefüggésket megfejteni, s csak
most akadtam el végképp, úgy éreztem. De pl. rendszeresen jógáztam, gyakran meditálok évek óta naponta. 2004ben jártam elöször asztrológusnál, s ott is az életcélom es a Markus (gyerek is!) volt a kérdésem, de amit ott hallottam az
engem teljesen más irányba vitt el,&hellip; 2004 óta kineziológus, reiki-mester, családállítás, s más több
próbálkozásom volt, mert én is éreztem, hogy nincs rendben minden, Szóval nem tétlenül ültem, de ilyen mélyreható és
logikus magyarázatot, mint öntõl sehol sem kaptam.
Sok minden jar még a fejemben, reggelig ülnék itt, ha mindet
http://kozmaszilard.hu
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leírnám. Egyedül leszek most 4 napig, s lesz pár szabad délelöttöm, ami külön jó lesz arra, hogy még egyszer meghallgassak
mindent es újra átgondoljam. Köszönettel:
Halmágyi Erzsébet
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