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Gizella Köszönõ levele
Kozma Botond Szilárd karma- és család-asztrológus:

2016.05.13. 20:02 keltezéssel, Gizella írta: Kedves Szilard! Ma meghallgattam az utolsó hanganyagot is. Igaza van
az elsõ generációs emigráns-gyermekeknek az anyanyelv-megtanításának a szükségével kapcsolatosan. Van egy
kedves ismerõsöm aki francia nyelvet tanít az itteni egyetemen, ugy-e a sok külföldinek akik ide jöttek egyetemre és fõleg az
araboknak. Vele beszéltem errõl a problémáról persze csak is francia nyelven és õ azt mondta ilyen hogy nem értik a
gyerekeim azt amit mondok nekik, tehát, hogy van amikor a magyar szavaimat és mondataimat, és van amikor a
francia nyelven velük közölt dolgaimat, szóval, hogy ilyen nincs, õ tökéletesem ért egem, hiába van ugye akcentusom... Hát
a gyermekeim, akik mellettem és velem nõnek fel, hogy a csodába ne értenék? Azt mondta õ is, amit ön is kifejtett a
Charles horoszkópjában, hogy az õ véleménye, hogy a gyerekeim megvezetnek és játszanak velem. És abban is igaza
van önnek, hogy a kisebbik, már születésénél fogva, vagyis pici korától ellen-érzésben van az anyával és úgy is
érzem az elsõ pillanattól hogy valaki más gyereke a Károly, hiszen úgy viselkedik velem. Az apját viszont
isteníti&hellip; Talán, a két gyerek között ezért van sajnos még nagyobb ellentét, hiszen a nagyobb, a Lajos, meg
hozzam ragaszkodik jobban. A legnagyobb baj a párkapcsolatom, amit sajnos nem tudok rendezni, egyrészt, mert a
férjem folyton rólam panaszkodik a gyermekeknek, hát akkor, hogyan legyek vele együtt, teljesen jó szívvel? Hiszen
bármint mondok a gyereknek a férjem a szöges ellentétét csinálja és hiába mondom hogy egy véleményen legyünk
és ne kergessük a hülyeségbe a gyerekeinket, õ csak azért is, mindig csak panaszkodik rám a jelenlétükben. Ráadásul
rájöttem, hogy a férjem teljesen anyai energiákkal van telve Károly felé, és, ha emlékszik, még be is hozta a mi
szobánkba a kicsi ágyát, a mi ágyunk mellé, amíg ön nem szólt a tavaly, tehát amikor a fiú már 10 éves volt, hogy
azt ki kell vinni onnan, mert egészségtelen és káros a gyermek lelkére nézve is.
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amikor tehát a fiú már 10 éves volt, hogy azt ki kell vinni onnan, mert egészségtelen és káros a gyermek lelkére
nézve is. A házi orvosunk is, azt mondta hogy még ne valljak el, vagy legalább is, az utolsó próba legyen az, hogy egy
családterápiára menjünk el. A horoszkóp, amit ön felállított illetve, azok a gyereknevelési tanácsok, amiket abból
levezetett, teljesen engem, az én meglátásaimat és sejtéseimet igazolják vissza, így sokat segített a megerõsítés,
hogy nem én vagyok a bolond, és aki lehetetlen dolgokat folytat ebben az ügyben, így bátran és nyugodtan ,
magabiztosan tudok belekezdeni a családterápiába. Hiszen a férjem a megvezetés és a félrevezetés
nagymestere, és ezzel teljesen elvette a gyermekek elõtt a magabiztosságom. Köszönettel még egyszer Gizella És
minden jót kívánok önöknek, és sok megrendelõt. Megérdemlik!
Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID
Kozma Szilárd <kozmaszilard@gmail.com> wrote:
Kedves Gizella!
Örvendek, ha tényleg segíthettem. Annyira telített az igazsággal szembeni tisztelet szellemével ez a levél, hogy csak
azt sajnálom, hogy túl sok benne a személyi vonatkozás és ezért nem tehetem ki a köszönõ levelek közé a honlapomra,
annak érdekében, hogy mások - Ti., a habozók - biztatására szolgálhasson. Esetleg, ha megengedné és megbízna
bennem, hogy a személyi vonatkozásokban megváltoztatva, de a tartalmat mégis az eredeti értelmében meghagyva,
közölhessem, nagyon hálás lennék.
Azt szemiképpen ne hagyja-, és ezt deklaráltan mondja is meg a gyermekeknek, hogy többet nem fogja hagyni azt,
hogy önt megvezessék. És, hogy a kis Karcsi (Charles) is, akinek a Jupiterje meredeken szemben áll a 8-as házban
található Holdjával, ellenségesen viszonyuljon önhöz. Hiszen ön cipelte a hasában és ön szenvedett a szülésénél és ön
szoptatta, meg vigyázta az éjszakáit, tehát ön egy és egyáltalán nem ezt érdemli tõle, amiért még nem tanult meg
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tökéletesen franciául! - És nem baj, ha ez, a gyermekeket alattomban ön ellen uszító a férjének tudomására jut. Sõt, még
használ! Vegye észre és vegye tudomásul õ is, hogy mennyire tisztességtelen mindenkivel szemben, amit a Rák
karmája miatt és a negatív Jupiter és a negatív Holdja által támadott Merkúr által jelzett, ide vonatkozó zavaros
gondolkozása és ítélõképessége miatt, az ártatlan gyermekekkel játszik.
És mondja el és hangoztassa bátran mindenkinek azt, hogy mit is mondott az a francia nyelv- és kommunikáció
elmélet- szakos egyetemi professzor!
A legjobbakat kívánom önnek és önöknek, kedves Gabriella, ami azt jelenti, hogy sikert kívánok a család egyben
tartásának a törekvésében, majd, ha ez tisztázódott, akkor a családi eszmei &ndash; erkölcsi egységnek a
megvalósításában. És ha ez nem lehetséges, akkor legalább a gyermekeinek a megmentésében. Mert ha a férje ilyen
zagyván akar élni, az, az õ dolga és a saját magával szembeni felelõssége. De a gyermekeket nem szabad magával
rántania a kilátástalan és semmiféle boldogságot, értelmet, szeretet és fényt nem ígérõ, mindent sötéten látó,
ellenségképzetekkel teli eszme-körébe.
Barátsággal: Szilárd kedves Szilard! Megköszönöm a jókívánságait és természetesen megbízom önben, nyugodtan
módosíthatja ahogy szeretné v gondolja a köszönõlevelet, Minden jót kívanok És sok sikert Gizella Sent from my Verizon
Wireless 4G LTE DROID
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