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

Nem vagyok Tarján Tamás
Kozma Szilárd, termékenységi (gólya) asztrológus:
Bár költõ (is) és író (is) vagyok, és fizikailag is hasolítok rá, de akkor sem vagyok Tarján Tamás és nem vertem meg és
semmiyen más módon nem - még szóban sem! - bántalmaztam Gerle Évát, mielõtt, õ ezerszeres alkalommal és nagyon
mélyen -és súlyosan nem bántalmazott bevallottan hitelrontás és ez által viszont: gazdasági tönkretétel céljával, a
sátáni képzeletével kiagyalt hazugságokon alapuló rágalmaival!
Kozma Szilárd, termékenységi (gólya) asztrológus:
Bár költõ (is) és író (is) vagyok, és fizikailag is hasolítok rá, de akkor sem vagyok Tarján Tamás és nem vertem meg
és semmiyen más módon nem - még szóban sem! - bántalmaztam Gerle Évát, mielõtt, õ ezerszeres alkalommal és
nagyon mélyen -és súlyosan nem bántalmazott bevallottan hitelrontás és ez által viszont: gazdasági tönkretétel
céljával, a sátáni képzeletével kiagyalt hazugságokon alapuló rágalmaival!
Azt se felejtsük el...
Hogy amikor éppen átlagos a kinézetem (középhosszú haj, közepesnél enyhén rövidebbre vágott szakáll,
nagyon hasonlítok Tarján Tamás költõre, aki, az írói babérokat és rangot-besorolás - elismerést sóvárgó, de a mélyben
a súlyos karmájának megfelelõ, veszélyes és sok-színû (magáról 11-et írt le, de én kapásból 5-öt tudok még mondai)
pszichiátriai dereglációkkal küzdõ, verekedõs blogerina szerint, a szerelmei - szeretõi és gyermekei apjai közül, az egyedüli
kemény bántalmazója volt. Nos, mivel a Bikában álló karmikus horoszkóp-elemei szerint Gerle nem csak a mély
rögeszmék gyártására és azok eleresztési képtelenségére éppen annyira hajlamos, mint a hatványozott
önámítással járó valóság-hamisításra, annak ellenére, hogy nagyon intelligens, képtelen lemondani arról a ki nem
mondott rögeszméjérõl, hogy én neki még nagyobb bántalmazója vagyok, mint az élettársa és Lõrinc nevû fiának az
apja, aki õt "akarata ellenére teherbe ejtette" (Folyamatosan ezt a marhaságot emlegeti velem kapcsolatban is, ti.
hogy a kiesebb lányainkkal a volt feleségemet akarata ellenére megtermékenyítettem, tehát borzalom:
megerõszakoltam, miközben a legtöbb estben az volt a kezdeményezõ és elégtételét természetileg hangosan is kifejezõ
orgazmusai voltak. Persze, amikor az erõszakolási vádakra ezt leírtam, akkor meg az lett a baj, hogy szegényt
kiszolgáltattam az intimitásainak a közléséve. - Ha van sapka rajta azért, ah nincs akkor meg azért!) amiért el
merészeltem követni ellene azt a merényletet, hogy közöltem a horoszkópját. Szóval a Gerle Éva kiengesztelhetetlen és
megveszekedett és eszelõs támadásainak az igazi oka tulajdonképpen, annak ellenére, hogy a leghihetetlenebb,
mivel spirituális,sõt: KAUZÁLIS - KARMIKUS OK!
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