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A legfélreértettebb konstelláció: A Szûz
Kozma Szilárd karma és családasztrológus: A negatívan fényszögelt Szûz-nappal, valamint a Szûzben álló Lilithel,
vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a macska évében született személyek
baleseti- és betegséghajlamai, jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.
A Szûz
konstelláció a teremtés oka és célja tudatosításának, vagyis a lét és az élet rendeltetésének és e rendeltetés
beteljesítési lehetõségeinek, a rendeltetés beteljesítésére való törekvéseknek a minden rendû problémakörét testesíti meg.
Vagyis: A Szûz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, e tudatosság folytonos fenntartásának és a
rendeltetésnek e tudatosítás fényében (értelmében) történõ megvalósítására való törekvések minden lehetséges
problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetõségeinek a megkeresését, ki kísérletezését és
megvalósítási &ndash; beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetõségeit, problémáit, kríziseit és krízisoldási lehetõségeit foglalja magába.
Ezért a bûnbeesett tudattal (a divatos tudattal) élõ, vagyis a hibás
értéktudatnak megfelelõ erkölcsi elme-állapotban élõ ember nem törõdik a természet rendjével, illetve össze téveszti az
élet rendeltetését, alap-funkcióját a természetnek (A saját természetének is) a kizsákmányolási lehetõségeivel, és
az erõszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerûségre és a
materiális gyakorlatiasságra &ndash; pragmatizmusra - való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden
problémáját a gyakorlati ésszerûség segítségével történõ megoldási igénye vezérel, akik például a betegségekbõl
való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelõ gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek
felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai &ndash; tudományos módszerekkel való
kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás
fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a
fizikai világ lehetõségeinek az erõszakos felhasználási igényére, valamint ami az anyagi létnek az
abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az elõbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság,
piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., azok egyszerûen a Szûz által
megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos
Karmának a megtestesítõi és annak a szenvedõ - áldozatai. A Szûz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az
emberi létezésének és az egyes személy egyedi &ndash; individuális rendeltetésének a spirituális és gyakorlati
funkcionalitásának a problémakörét és megvalósulási lehetõségeit testesíti meg.
Ezért a Szûzhöz tartozik a
rendeltetés-tudat kialakulása, vagy negatívan: annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendezõdés, illetve a
szervezõdés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és
felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erõsen hajlamosak az emésztési rendszer és
általában a bélmûködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra,
bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre,
székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:
A negatívan fényszögelt Szûz-nappal, valamint a Szûzben álló Lilithel,
vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a macska évében született személyek
baleseti- és betegséghajlamai,
jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.

A Szûz konstelláció a teremtés oka és célja tudatosításának, vagyis a lét és az élet rendeltetésének és e
rendeltetés beteljesítési lehetõségeinek, a rendeltetés beteljesítésére való törekvéseknek a minden rendû problémakörét
testesíti meg.
Vagyis:
A Szûz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, e tudatosság folytonos fenntartásának és a
rendeltetésnek e tudatosítás fényében (értelmében) történõ megvalósítására való törekvések minden lehetséges
problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetõségeinek a megkeresését, ki kísérletezését és
megvalósítási beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetõségeit, problémáit, kríziseit és krízis-oldási
lehetõségeit foglalja magába.
Ezért a bûnbeesett tudattal (a divatos tudattal) élõ, vagyis a hibás értéktudatnak megfelelõ erkölcsi elme-állapotban
élõ ember nem törõdik a természet rendjével, illetve össze téveszti az élet rendeltetését, alap-funkcióját a természetnek
(A saját természetének is) a kizsákmányolási lehetõségeivel, és az erõszakos, steril renddel. Ezért, azon
személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerûségre és a materiális gyakorlatiasságra pragmatizmusra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerûség segítségével történõ
megoldási igénye vezérel, akik például a betegségekbõl való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és
gazdasági (megfelelõ gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud
nyomni a technikai tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a
túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a
tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetõségeinek az erõszakos felhasználási
igényére, valamint ami az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az elõbbieknek az
ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés,
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stb., azok egyszerûen a Szûz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a
spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítõi és annak a szenvedõ - áldozatai.
A Szûz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy egyedi
individuális rendeltetésének a spirituális és gyakorlati funkcionalitásának a problémakörét és megvalósulási
lehetõségeit testesíti meg.
Ezért a Szûzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy negatívan: annak a felbomlása, tehát az égi rend
szerinti rendezõdés, illetve a szervezõdés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a
rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erõsen
hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélmûködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító
szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra,
hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és
májbetegségekre.
Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben
nyilvánul meg, a Szûznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítõ Merkúr az
uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek
közül, a Szûzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás,
valamint a kéz-mû.), valamint az agy is
(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége
és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminõsítésére
irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és
az információ-feldolgozó, átminõsítõ szerveink közötti spirituális kapcsolat
a Szûz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthetõ, hogy miért annyira
ésszerûek és már már kultikusan módszer-szeretõk
a Szûz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket
gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend
tudományos ésszerûsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos
alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az
embernek a tudományosan ésszerû szemszögbõl való boldoggá tétele érdekében. Illetve, hogy másfelõl egyesek közülük
miért relativisták, közömbösek és miért élnek a minimális morális vezérlés nélkül. Szellemileg és lelkileg is rendetlenül,
igénytelenül, piszkosan, sõt: szutykosan tehát.
És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetõbb, hogy
miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizitorok, méregkeverõk,
rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítõk, a legfegyelmezettebb és legszívósabb
munkások, katonák, sportolók a Szûz csillagjegy szülöttei? Akárcsak másfelõl a munkakerülõk, a hóhányók és csavargók? És
talán az is érthetõ ebbõl, hogy miért kapcsolódnak a Szûznek megfelelõ VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a
munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig szükséges gazdasági
és termelési hatékonyság, a
termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó
stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek,
hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az
õk elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sõt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemzõ
rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek
annyira ésszerûek, annyira pontosak, kezelhetõek és ellenõrizhetõek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"),
mint ahogy egy Szûzre jellemzõ, szélsõséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt.
Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szûz jellegû sors-programmal rendelkezõ szülöttek - amennyiben nem
tudatosodik bennük az életprogramjuk
(sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege erkölcsös
pragmatizmusukkal, erõszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszermániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhatnak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet
rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól õk is épp úgy szenvednek,
mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyûlölködõkké,
valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan
(sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és fõképp a családtagjaik fölötti uralkodási lehetõségek tárában, amit a Szûz Sárkányfarokkal, vagy Szûz
napjeggyel rendelkezõ személyek mesteri fokon tudnak használni.
Persze, mindennek köszönhetõen nemcsak a Szûzre kimondottan jellemzõ betegségeket gyártják le módszeres és
tudományos magyarázatokkal ellátott tökéletességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens
konstellációinak megfelelõ betegségeket is.
A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagának bevallva, a kultikus élet
tényleges funkciójának a megértése segítségével
feloldani és meghaladni képes Szûz jellegû személy a legkellemesebb beszélgetõ partner és a legmegbízhatóbb
munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére,
feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is
számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi
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a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati
útmutatásokkal, szûkös esetekre és
sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal.

A HATOS FÖLDHÁZ.
A VI. ház. a Szûz konstelláció által megtestesített rendeltetés géniuszának a földi élettérben való konkrét élettér
megtestesülésének az ábrázolása az asztrológiai sorsképletekben. Ezért ez a természet a metafizikátlanná vált
(jóslásra használt) klasszikus európai asztrológia legfélreértettebb háza, mivel egy égi (isteni, kauzális&) eszmeiséget
testesít meg olyan hétköznapi gyakorlati élette4vékenységekben, mint például a pragmatikus munka és tehát a különbözõ
technikai alkalmazások és technológiák életkörében. Ezért, ez az életterület vált talán a leginkább elszakadva
metafizikai gyökereitõl. És mivel az asztrológia is elszakadt attól, hát ellepték az okoskodó értelmezések. Így, a 6-os ház
által megtestesített életkörök funkcionális értelmezései váltak az asztrológiával együtt, a technologizált
kereszténységgel "felfejlesztett" európai gyökerû, nyugati civilizáció abszurditásának a teljes tükre.
Eredetileg tehát az archaikus korban beavatott spirituális mesterek tudták, hogy a Szûz által megtestesített géniusz
az ember által megtestesített isteni szellem nemesítõ tevékenységének alárendelt és azt kiszolgáló szakrális
tevékenységet testesíti meg, ami nem más, mint a kultusz. A külön munkává, külön vallássá és külön kultúrává
idegenedett valamikori egységes kultuszt, a mûvelést (földmûvelést, szõlõmûvelést, fajnemesítést, embermûvelést)
jelenítette meg tehát az emberek számára a szûz által megtestesített géniusz. Vagyis, az általános emberi
személynek, mint szellemi spirituális (tehát belsõ, illetve a belsõ a külsõvel összekötõ) javítómûhelynek a rendeltetés-tudatát
hivatott megtanítani és megértetni. Ezt, az abszolút (megnyilvánulatlan) létbõl, az isteni - kauzális (megnyilvánult)
létbe hibásan érkezõ, tehát hibás õsideák, hibáinak a földi anyagi lét sajátos tulajdonságai segítségével való
kijavítását szolgáló, emberi rendeltetést te4stesíti meg a Szûz konstelláció, és a hatos ház, ennek a gyakorlati
lehetõségeit és körülményeit biztosító tárgyi életkörnek az asztrológiai ábrázolása. Ez az emberi öntudaton belüli hibajavítás
viszont tudatos tevékenységet feltételez, ezért a Szûznek, és a 6. háznak is a Merkúr az uralkodó bolygója. Ez a
racionális tudatosság segíti hozza az emberi személyt, hogy sikeresen egybeköthesse a gyakorlati szükségeket fedezõ
és kielégítõ munkáját a spirituális létezés törvényeivel, a létezés eredeti okával (a boldogság-növeléssel), vagyis, a
teremtés értelmével és funkciójával (rendeltetésével). Hogy tehát megszentelje" a természet-átalakító
tevékenységét.
Ezzel párhuzamosan (szimultán), a Szûz jegy analogikus tárgyi megtestesüléseként, a 6 ház tudatosító
szellemisége az áldás életköre is, mivel, a lélek harmonizálására irányuló, belsõ és külsõ törekvések következtében,
mintegy tudattalan következményekként, létrejönnek a szellemi fejlõdés különbözõ formáit is, mind a munka, mind a
kulturális tevékenység, mind a kultuszgyakorlás közben. Ezért a 6 ház, a mûvelési: a spiritualizálódási lehetõségeket
is szimbolizálja. Nem véletlen az, hogy a Krisztusi megtestesülést megvalósító Názáreti Jézusnak az anyja, Mária,
tehát az a személy, aki a spirituális tradíció szerint az isteni szellem testet öltésében emberi személyként közvetlenül
részt vesz, a Szûz jegyében született.
Mindezzel szemben a huszadik századra már, a VI. ház "a munka és a munkaviszony, a szolgálat, az
alárendeltség, az alkalmazás, a vállalt, vagy vállalni kényszerült kötelezettség s az ezekhez való viszony" (Baktay.
Ervin.) házává degradálódik, sõt, még tovább: a "sorsszerû korlátozások, a gondok, a betegség és a
betegséghajlamok, a testi fogyatkozások" házává, "a karma tehertételei"-nek a házává süllyed.
Az idézeteket a magyar nyelven megjelent asztrológiai könyvek közül mindmáig a leghasználhatóbb Baktay Ervin "A
csillagfejtés könyve" címû, (egyébként metafizikai megalapozottságában is nagyszerû) asztrológiai "tankönyvébõl"
emeltem ki, egyáltalán nem kritikai szándékkal, vagy legalábbis, nem a Baktay Ervin féle asztrológiai koncepció ellen
irányuló kritikai szándékkal. Hiszen pontosan ez, a Baktay féle metafizikai asztrológia - koncepció adta meg az
alapindíttatást ahhoz, hogy minden asztrológiai jelenséget metafizikai szemszögbõl is megvizsgáljak. És viszont: semmilyen
"misztikus" metafizikai értelmezést, vagy "alapigazságot" ne fogadjak el, amennyiben nem találom azt
visszaigazoltnak az asztrológia segítségével átvetítet (transzmutált) mindennapi élet megfelelõ gyakorlati területein.
Hiszen az asztrológia önmagában is, mint pragmatikus sors-jel olvasási-, sors-jel tudatosítási tudomány, egy
kimondottan szûz jellegû tevékenység
A pozitív és építõ jellegû, vizsgálódó kritikai alapállás tehát, a Szûz, vagyis a VI. ház életköréhez tartozik, de ez
sajnos, vagy pragmatikusan öncélú tudományos vizsgálódássá változott, vagy esztétikai élvezeti alapokon álló,
igazságtalanul ûzött tevékenyéggé züllött az utóbbi két évszázadban, amikor a kritikát mindennek használták, csak
merkúri (a Szûz uralkodó bolygója a Merkúr) szellemi közvetítõnek (spirituális értelmezési) eszköznek nem. Ezért is lett a
valamikor egészség-házból, vagyis az egészség megteremtésének létrehozásának a házából, a VI. ház, a
"szerzett" és a "kapott" betegségek háza! Ugyanis, a legtöbb betegséget a nyílt, vagy az elfojtott igazságtalan
kritikáink következtében "szerezzük be" magunknak és (egymásnak). Illetve a hamis valóság-értelmezés kultikus
gyakorlásának a következtében.
És ugyanígy, az asztrológiát tudománytalannak bélyegzõ szemellenzõs tudományos felvilágosodásnak a
következtében, a VI. ház ma fõként a munka-betegségek és a munkabalesetek életterületeként lett ismertté. Tehát, a
munkahelyi problémák és a munkahelyi konfliktusok életköreként. Hiszen az igazságtalan kritika, vagyis a személyes,
belsõ hibáknak a semleges anyagba való proiciálása (kivetítés, külsõ okokra való hárítás) nem hogy elõsegítené
tisztánlátásunkat, hanem még inkább elhomályosítja azt. És így a kényelmi berendezések és a hadi felszerelések
szalaggyártásába belehülyült emberiség a legtöbb betegség okozó neurózist az emberi személytõl idegen munkafázisok
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végrehajtása közben szerzi be magának, a legcsodálatosabb tisztítóvegyszerek, a mikrohullám sütök és a tökéletesen
mûködõ gépfegyverek gyártása közben. Mert a személyiség-építõ és a kozmikus Én-tudatot, vagyis az arany-öntudatot
kiérlelõ alkímiából, ipari kémiát (vegyi kombinátokat és vegyi fegyvereket) gyártó tudományt csináltunk és a
kozmogóniai rendszereket leíró numerologiábol mennyiségi matematikát. Az emberi személy vibrációs skáláját
(minõségi esszenciáját) leíró numerologiai ismeretrendszerbõl így lett, többek között ágyútöltelékek, börtöntöltelékek és
gázkamratöltelékek számontartására (is) használt "létszám-nyilvántartási" és könyvelési számrendszer.
Mert nem akarjuk észrevenni, hogy a vizsgák házának is nevezett VI. ház, elsõ sorban a sors jel-olvasási
képességek tárgyi életköre, és így: a "mérték, súly és szám" szerinti megmérettetések háza is, vagyis a "karma
tehertételei"-nek (Baktay E.) a ház a következmények háza is. Ugyanis az Ok és az Okozat törvényét megtestesítõ
Karma, a következmények következménye. Vagyis a szó minden lehetséges értelmében vett cselekedeteink (gondolat, szó
és tett) következményeinek az együttes és egyetemes(hatás) és a partikuláris(visszahatás) következménye.
A VI. ház életterületein lehetõségünk van (lenne) tehát, felmérni cselekedeteink (tetteink, szavaink és gondolataink)
következményeit és azok alapján kijavítani mentalitásbeli hibáinkat.
A hibák kijavításához szükséges figyelmeztetõ rendszert épp a munka közben szerzett apró sebesüléseink, ütõdéseink,
sérüléseink, enyhébb betegségeink és a komolyabb szellemi - életlátási, "bajokra" utaló betegségtüneteink
szolgáltatják. Mi viszont nem akarjuk észrevenni azok mélyebb, szellemi jelentését és elfojtjuk különbözõ gyógyászati
módszerek, de fõként a gyógyszerek és a mesterségesen elõállított vitaminok fogyasztása segítségével, a legtöbb
esetben, mindössze azért hogy zavartalanul folytathassuk tovább öncélú tevékenységünket. Így lesz a mûvelés és az
egészség házából a robot, a kényszer, az automatizált és tudományosított fejetlenség (A babonaként élõ, mert
felülvizsgálatlan, természetellenes elképesztõ! - hülyeségek) és ezért: a soha meg nem gyógyuló, hanem csak tünetileg
elmaszatolt betegségek háza.
A tapasztalat azt mutatja, hogy akinek a Lilithje, a Sárkányfarka, vagy több támadott bolygója áll a 6-os házban, az
Szûz karmával is rendelkezik. Ennek megfelelõen, rendszerint lusta, lehetõleg munkakerülõ, és ha nem is az, de a házi
munkát, ha csak egy lehetõsége is van erre, széles ívben elkerüli, sõt, néha még koszos, vagy mocsok-tûrõ személy is
szokott lenni. De, a polaritás törvénye miatt, és ugyancsak a fent említett tudományos felvilágosodásnak a
következtében, amely kizárólag a baktériumokban és a vírusokban látja minden betegség-forrását, manapság
inkább a fentieknek a meredeken ellenkezõ mentalitásával találkozhatunk. Vagyis: a munka-, meg a rend- és
tisztaságmániával ("Az ember kiül csak azt végzi el, amit belül fél, vagy elmulaszt elvégezni" -Hamvas Béla), mint
hamis és felületi kultusz-gyakorlási lehetõséggel, és persze: a hipochondriával a betegség- és egészség-kultusszal.
Az iskolázott személyeknek legalábbis ilyen nyílt, vagy rejtett késztetései és törekvései vannak, ha nem lesznek
rendetlenek, hanyagok és munkakerülõ élõsdiek. Esetleg mind a két ellentétes mentalitás is, megjelenhet egyszerre is,
vagy felváltva, különbözõ más más életterületeken. De mindenesetre mindenhez, amit fölöslegesen csinál, vagy
szükségképpen nem tesz meg és folyamatosan elmulaszt, rendkívülien sok és részletes személyi-erkölcsi indoklást,
tudományos, vagy misztikus magyarázatot (Pl. természet-kímélet, természet-óvás), és racionális érvet tud
felsorakoztatni.
Ezeknek megfelelõen, ugyanazoknak a betegséghajlamoknak a motívum-rendszere is megtalálható az ilyen
személyeknél: a gyakori kéz és újsérülések, amelyek lehetnek többé, vagy kevésbé végzetesek-, égések, sõt az
újjaknak és esetleg a kezeknek a levágása, vagy más módon való elvesztése. (Mivel rosszul és hibásan kezelnek
mentális szinten is, az élet és a sors lényeges problémáit.). DE megbetegedhetnek a vékony-belek is, a lép vagy az
epe, ez már annak a függvényében, hogy a sorsképletbõl még milyen karma- vagy negatív hajlam és késztetés
olvasható ki (Karma-pontok, és vagy negatívan fényszögelt bolygók).

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:
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