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Elvira rég óta esedékes megfordulása

Kozma Szilárd, karma- és család-asztrológus közlése:
"2018.05.06. 13:18 keltezéssel, Elvira Kocsis írta:
> Kedves Szilárd,
>
>
> Köszönöm a behatóbb elemzéseket! Engedem hogy átszûrõdjön rajtam és igen tudok éber és higgadt is lenni, a kapkodó
kaotikus viselkedés helyett is. A pánik az utóbbi idõszakban azért volt mert nem az elképzelésem szerint történtek a
dolgok és éreztem hogy mégha a célom helyes is (letelepedés, párkapcsoaltban élés és család alapítás) nem
vagyok elôrébb hiába invesztálok bele idöt, pénzt és energiát. Már évek óta ez a tervem, mégsem vagyok elörébb.
> Igen, amiket Ön fejteget bennem már megvoltak, több éve, sejtésként és belül égetö, nyugtalanitó eröként.
> Ebbõl éreztem hogy ki kell emelkedni valahogy és ezért is gondoltam, hogy mennem kell és keresnem amiben és
ahol megtalálom a legjobb magamat.
> Utoljára ezt Amerikához kötöttem.... Ezért volt ez a vágy.
>
> Vártam nagyon az átfordulást, (vakon) nem tudtam hol és mikor.
> Magamba szállva elõvettem egy tavalyi pillanatot, amiben titokban reményem volt, és most Ön munkája segítségével
meg is mutatkozott ez a forduló pont.
>
> Egy elég nagy életszakaszt kell átiranyitani egy másik útra, ami szintén én vagyok, tudom, de ahogy mondta ez
legalább az isteni, valós énem. Egyesek ilyen fordualtoknál megbetegszenek, én inkább néha azon kaptam magam
hogy õrült viselkedés formák mutatkoznak meg. Ezt semmiképp nem szeretném megélni jobban.
>
> Azt szeretném még tudni, hogy miért van nekem (és egyeseknek) nagyobb árnyék oldalam a körülöttünk lévõkhöz
képest?
Sok hálával: Elvira

Kedves Elvira!
Nem vezet jóra, hogyha földi ésszerûség szerinti igazságot, pl. egyenlõséget keresünk a spirituális - karmikus
meghatározottságainkban és életfeladatainkban, mivel az életünkben egy olyan, számunkra felfoghatatlan
magasrendû logika is érvényesül, aminek az értelmét nem vagyunk képesek azonnal, sõt, hónapok és talán évek
múlva sem megfejteni. De az, hogy érvényesül egy ilyen is, az számomra már biztos! Így az ön kérdésére egyelõre
csak azt tudom válaszolni, hogy akinek nincs erõs árnyék-énje, annak van más bizonyára. Pl. veleszületett, vagy
még kora gyermekkorában, esetleg, kamasz- vagy fiatal korában kialakult krónikus betegsége, veleszületett, vagy
baleset miatti végtag- vagy szervhiánya (Pl. vannak, akiknek idejekorán ki kell venni a méhét, vagy petefészkét,
stb.), hogy a púposan szültetekrõl, meg az igen kis-, vagy igen nagy növésûekrõl, stb., ne is beszéljünk. Az viszont biztos,
hogy amennyiben az anya igen sokat ingadozott két személy, két szerelem, vagy két munkahely, stb. között a
magzatfoganás elõtt, annak erõs árnyák-énes gyermeke születik. De a dolog úgy is, az Isteni létbõl indul, mint isteni
hiány-pótlási, kiegyenlítõdési szükséglet.
Barátsággal: Szilárd

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése:

2018.05.06. 13:18 keltezéssel, Erika Kovacs írta:
> Kedves Szilárd,
>
>
> Köszönöm a behatóbb elemzéseket! Engedem hogy átszûrõdjön rajtam és igen tudok éber és higgadt is lenni, a kapkodó
kaotikus viselkedés helyett is. A pánik az utóbbi idõszakban azért volt mert nem az elképzelésem szerint történtek a
dolgok és éreztem hogy mégha a célom helyes is (letelepedés, párkapcsoaltban élés és család alapítás) nem
vagyok elôrébb hiába invesztálok bele idöt, pénzt és energiát. Már évek óta ez a tervem, mégsem vagyok elörébb.
> Igen, amiket Ön fejteget bennem már megvoltak, több éve, sejtésként és belül égetö, nyugtalanitó eröként.
> Ebbõl éreztem hogy ki kell emelkedni valahogy és ezért is gondoltam, hogy mennem kell és keresnem amiben és
ahol megtalálom a legjobban magamat.
http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 June, 2018, 00:29

Nem veszélyes asztrológus - Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd nem veszélyes csalá

> Utoljára ezt Ausztraliahoz kötöttem.... Ezért volt ez a vágy.
>
> Vártam nagyon az átfordulást, (vakon) nem tudtam hol és mikor.
> Magamba szállva elõvettem egy tavalyi pillanatot, amiben titokban reményem volt, és most Ön munkája segítségével
meg is mutatkozott ez a forduló pont.
>
> Egy elég nagy életszakaszt kell átiranyitani egy másik útra, ami szintén én vagyok, tudom, de ahogy mondta ez
legalább az isteni, valós énem. Egyesek ilyen fordualtoknál megbetegszenek, én inkább néha azon kaptam magam
hogy õrült viselkedés formák mutatkoznak meg. Ezt semmiképp nem szeretném megélni jobban.
>
> Azt szeretném még tudni, hogy miért van nekem (és egyeseknek) nagyobb árnyék oldalam a körülöttünk lévõkhöz
képest?
Sok hálával: Elvira

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kedves Elvira!
Nem vezet jóra, hogyha földi ésszerûség szerinti igazságot, pl. egyenlõséget keresünk a spirituális - karmikus
meghatározottságainkban és életfeladatainkban, mivel az életünkben egy olyan, számunkra felfoghatatlan
magasrendû logika is érvényesül, aminek az értelmét nem vagyunk képesek azonnal, sõt, hónapok és talán évek
múlva sem megfejteni. De az, hogy érvényesül egy ilyen is, az számomra már biztos! Így az ön kérdésére egyelõre
csak azt tudom válaszolni, hogy akinek nincs erõs árnyék-énje, annak van más bizonyára. Pl. veleszületett, vagy
még kora gyermekkorában, esetleg, kamasz- vagy fiatal korában kialakult krónikus betegsége, veleszületett, vagy
baleset miatti végtag- vagy szervhiánya (Pl. vannak, akiknek idejekorán ki kell venni a méhét, vagy petefészkét,
stb.), hogy a púposan szültetekrõl, meg az igen kis-, vagy igen nagy növésûekrõl, stb., ne is beszéljünk. Az viszont biztos,
hogy amennyiben az anya igen sokat ingadozott két személy, két szerelem, vagy két munkahely, stb. között a
magzatfoganás elõtt, annak erõs árnyák-énes gyermeke születik. De a dolog úgy is, az Isteni létbõl indul, mint isteni
hiány-pótlási, kiegyenlítõdési szükséglet.
Barátsággal: Szilárd

http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 June, 2018, 00:29

