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

A videóink szabadon letõlthetõk!
Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlései:

Kedves Szilard!
Vegighallgattam a legujabb felveteleket es a vegen emlited hogy uj felvetelt mar nem nagyon keszitesz
majd.....kommentnel lattam hogy a 2017 es ev es a Tarot lessz soron meg amit oszinten varok:) Es ados maradtal a
fenyszogekkel:D Csak annyit kerdeznek hogy letolthetem a felveteleidet?Mivel a Youtube rol is szoktak felveteleket
torolni,leszedni mert mar jartam igy,hogy mire lementettem volna valamit mar nem talaltam meg.Szoval a
beleegyezesedet kerem hogy lementhessem magamnak mert sok dolog van rajtuk ami kiegesziti a horoszkopomat:)
Mert nem akarom ugy levenni oket hogy nem egyezel bele,elvegre a Te munkadrol van szo:) Ennyirol lenne szo! Minden
jot kivanok Neked es csaladodnak,szeretteidnek! Udvozolettel Mesteremnek.....talan nem nagy szo de szamomra most
mar az vagy...Misi:)

Kedves Misi!
Az a megjegyzés a Bolondság Bolondsága c. felvétel végén csak azt jelenti, hogy egyelõre több asztrológiai jellegû
felvételt nem készítek, de következik egy 22 felvételbõl álló sorozat, amit a Tarot ikonjairól készítek majd külön - külön. A 2017
év spirituális jellegérõl és a várható események színezetérõl szóló felvételt ma vagy holnap elkészítjük.
Ami a youtube-ra feltöltött felvételeinknek az újra-nézését szolgáló szabad letölthetését illeti, azt bárki bármikor
megteheti, így te is, hiszen, amint azt mondani is szoktam, az egyetemes igazságok nem állnak sorba a mûszaki és
tudományos találmányok szabadalmaztatási hivatalában. De már a harmadik verseskötetem (A Vízöntõ küszöbén)
elõszavául szolgáló kis esszémben is jeleztem, hogy tõlem bárki idézhet szabadon bárhol, akár a szerzõ
megnevezése nélkül is. Noha álszerény sem vagyok, és elismerem, hogy van még annyi hiúság bennem is, hogy, ha
mégis megjegyezi valaki, hogy tõlem idézett, jól esik. :) Barátsággal: Szilárd
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