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

A Kozma Szilárd veszélyes asztrológus- blogot Gerle Éva készítette!
Nem elég, hogy a körmönfontan gonosz, sátáni eszû és lelkû, Csakazolvassa c. blognak a szarházi tulajdonosa, Gerle
Éva, kilenc hónapon át folytatta ellenem az általa kieszelt (S sátáni - feminista agyában született!) hazug rágalmaira
alapozott hiteltelenítésemet (A magát internet-szerte közéleti blogernek nevezõ domina azt írta indoknak és oknak, az
egyszerre hadüzenetnek és kicsinálási - kilövési tervnek, internet-háborús stratégiának is beillõ Csakazolvassa bejegyzésében, hogy szerinte agresszív asztrológiát mûvelek, meg a gyermekszülést és az anyaságot az egekbe
emelem.) lejáratási kampányát, amelynek nem csak az képezte részét, a családtagjaimról való folytonos hazudozás
mellett, hogy ami után a törlésre felszólítottam, és õ azt lekezelõ - cinikusan megtagadta, a fész-oldaláról levettem a
születési adatait és digitális technikával a gépemmel elkészíttettem az objektív horoszkópját és közzé tettem, feljelentett
a rendõrségen hamis vádakkal, és kiírta, hogy "büntetõ eljárás folyik Kozma Szilárd ellen". Nem kérem, ez a zseniális
sátán-segéd, egyáltalán nem elégedett meg ezzel! Ez fogta magát és álnéven beállt Wikipédia - szerkesztõnek,
és még a Wikipédiában található, számomra ismeretlen szerkesztõk által korábban nevemre írt szócikknek az egyes
részeit is át akarta írni rágalmazó szövegekre és ugyanígy "kiegészíteni", és csodák csodája, ezt sikerült is egy idõre
lenyomnia a többi szerkesztõnek a torkán! Szerencsére, a feleségemnek volt annyi lélek-jelenléte, hogy szintén beállt
szerkesztõnek a wikipédiához, és a többi szerkesztõt felvilágosítva a velem kapcsolatos objektív valóság felõl, a Gerle
féle gazember i szövegeket le töröltette. A minden pokoli hájjal megkent félõrült feminista zseni viszont ebbe nem
nyugodott bele, és a szintén férj- és apa utáló segédeivel: Kovács Csillával és a szuper-jogász Lelkes Villõ Márta
dérével, neki álltak rágalmazó - gúnyolódó mocskolódó blogokat és "petíciókat" készíteni a nevemben és a nevemre!
Jogász legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy a BTK szerint hány féle vétket követtek el ezekkel, de a mi ide
vonatkozó ügyészségi - rendõrségi és bírósági feljelentéseinknek csak annyi volt az eredménye, hogy a Gerle legelsõ
rendõrségi feljelentését is alaptalannak minõsítették és a mi feljelentéseinket is, holott a szenny-blogjaik ott voltak és
ott is maradtak az interneten! A feleségemnek egy hatalmas összefoglalója van mindarról, amit ez a három grácia össze
kavart ellenem és ellenünk, a 9 hónap alatt, és amely bûn-szövetségnek úgy lett vége, ahogy azoknak vége lenni
szokott: a bûnözök össze vesztek, és valamelyikük le törölte a szennyblogoknak a nagy részét, gondolom, azokat, amelyhez
neki hozzáférése volt (Sejtésem szerint Kovács Csilla). Ott maradt viszont egy olyan Tmbler - blog, aminek a
szerkesztõinek, vagy diszpécsereinek nem lehet elmagyarázni, hogy törvénytelen a léte és az, amit a címben állít sötét
rágalom, és csak és csakis azt szolgálja, hogy a potenciális rendelõimet elriassza: "Kozma Szilárd veszélyes
asztrológus, óvakodj tõle." És nem elég, hogy ott maradt, de mivel Gerle Éva, aki úgy jutott vagyonhoz és jövedelemhez, hogy
pszichológiailag kikészítette és halálba küldte a gazdag és hírneves zsidó-férjét, aki után nem csak házat örökölt, de özvegyi
nyugdíjat is kap, meg segélyt a nemzetközi zsidó segély - szervezetektõl, egy, a Google magyar szekciójánál dolgozó
barátnõje által, befuttatta ezt az egyébként éveken át senki által nem olvasott és a kutyát sem érdeklõ, egészen
pici mennyiségû, primitív rágalmakat tartalmazó blogocskát a nevemre szóló Google lista elsõ oldalának az elsõ helyei közé
és, ezzel a Googlenél dolgozó feminista barátnõjével, folyamatosan ki technikázzák, hogy, egyébként, vagyis
digitális technikai szempontból, teljesen irracionális módon, ott lógjon ez a hiteltelenítõ és a potenciális horoszkóprendelõket elriasztani hivatott címke az én google listám elsõ oldalának az elsõ helyein. Néha csak a Wikipédiai szó-cikk
linkje nem engedi, hogy a Gerle Éva 2013 december 8-án a Csakazolvassa - bejegyzésében kifejtett álma
megvalósuljon (Ti. hogy, ha kicsit másként is, mint ahogy tervezte, de : "elsõ leszek a Google-listáján!), mert úgy
látszik, az anyire megerõsödött az által - amiatt, hogy õ korábban hozza matatott.
Ennek a nyakas vér-szomjazó, és a saját bevallása szerint is bipoláris depresszióban, meg kényszerbetegségben
meg mazochizmusban (És a jelek szerint annak az ellenkezõjében: szadizmusban) is szenvedõ, pszichopata - dögnek
tehát nem volt elég az a sok bánat és keserûség és egzisztenciális félelem amit okozott a 9 hónapos hadjáratával,
de minden felszólítás ellenére, nem csak, hogy ott hagyja azt a sátáni remekmûvét, de négy éven át azt is hazudta,
hogy azt nem õ készítette és nem õ mûködteti.
Most viszont a megfelelõ bírósági feljelentésemre, amit végre a hatóságok komolyan vettek, a rendõrség kinyomozta, és
hivatalos jelentésben le is írta, hogy igen is, a Kozma Szilárd veszélyes asztrológus c. blognak a szerzõje az apa típusú
férfiakkal szembeni vérszomjáról &bdquo;közismert&rdquo; kegyetlen leszbi-domina a szerzõ!
De mit ad isten, a bíróságon kiderítették, hogy a bûnvád emelés és eljérás illetékessége oda tartozik, ahol a tettet
elkövették, vagyis szerintük: oda, ahol az a szerver, amin a blogot mûködtetik található. Vagyis az USA-ban! Legalább is
ezt az emeletes abszurditást írta vissza nekem az eredeti vizsgálat elindításával és lefolytatásával megbízott bírónõ!
Meg áll az embernek az esze, hogy ezek milyen hülyék tudnak lenni, és ez nem elég, de a sátáni bestia, ezt
megtudván, továbbra sem törli le a blogot!
Mivel viszont a bizonyosság arról meg van, hogy õ a szerzõ, egy megfelelõ kártérítési pert akasztottam a nyakába.
Remélem ugyanis, hogy a több millió forint (Négy évre, ha csak havi 50 ezer ft., kárt számítunk, meg az erkölcsi fájdalomdíj, amit kértem, az sem lesz kevés fizetni való tehát!) nem éri meg már neki, higy azt a disznóságot tovább fenntartsa
egy kretén bosszúvágy beteljesítése miatt, ami úgy sem fog eljönni soha. Ti,., hogy teljesen megbuktasson, illetve
anyagi csõdbe juttasson engem, és velem együtt a 7 tagú családomat is. Várom tehát a további bírósági
fejleményeket.
Kozma Szilárd
Nem elég, hogy a körmönfontan gonosz, sátáni eszû és lelkû, Csakazolvassa c. blognak a szarházi tulajdonosa, Gerle
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Éva, kilenc hónapon át folytatta ellenem az általa kieszelt (S sátáni - feminista agyában született!) hazug rágalmaira
alapozott hiteltelenítésemet (A magát internet-szerte közéleti bloggernek nevezõ domina azt írta indoknak és oknak, az
egyszerre hadüzenetnek és kicsinálási - kilövési tervnek, internet-háborús stratégiának is beillõ Csakazolvassa bejegyzésében, hogy szerinte agresszív asztrológiát mûvelek, meg a gyermekszülést és az anyaságot az egekbe
emelem.) lejáratási kampányát, amelynek nem csak az képezte részét, a családtagjaimról való folytonos hazudozás
mellett, hogy ami után a törlésre felszólítottam, és õ azt lekezelõ - cinikusan megtagadta, a fész-oldaláról levettem a
születési adatait és digitális technikával a gépemmel elkészíttettem az objektív horoszkópját és közzé tettem, feljelentett
a rendõrségen hamis vádakkal, és kiírta, hogy "büntetõ eljárás folyik Kozma Szilárd ellen". Nem kérem, ez a zseniális
sátán-segéd, egyáltalán nem elégedett meg ezzel! Ez fogta magát és álnéven beállt Wikipédia - szerkesztõnek,
és még a Wikipédiában található, számomra ismeretlen szerkesztõk által korábban nevemre írt szócikknek az egyes
részeit is át akarta írni rágalmazó szövegekre és ugyanígy "kiegészíteni", és csodák csodája, ezt sikerült is egy idõre
lenyomnia a többi szerkesztõnek a torkán!
Szerencsére, a feleségemnek volt annyi lélek-jelenléte, hogy szintén beállt szerkesztõnek a wikipédiához, és a többi
szerkesztõt felvilágosítva a velem kapcsolatos objektív valóság felõl, a Gerle féle gazember i szövegeket le töröltette.
A minden pokoli hájjal megkent félõrült feminista zseni viszont ebbe nem nyugodott bele, és a szintén férj- és apa utáló
segédeivel: Kovács Csillával és a szuper-jogász Lelkes Villõ Márta dérével, neki álltak rágalmazó - gúnyolódó
mocskolódó blogokat és "petíciókat" készíteni a nevemben és a nevemre! Jogász legyen a talpán, aki meg tudja mondani,
hogy a BTK szerint hány féle vétket követtek el ezekkel, de a mi ide vonatkozó ügyészségi - rendõrségi és bírósági
feljelentéseinknek csak annyi volt az eredménye, hogy a Gerle legelsõ rendõrségi feljelentését is alaptalannak
minõsítették és a mi feljelentéseinket is, holott a szenny-blogjaik ott voltak és ott is maradtak az interneten!
A feleségemnek egy hatalmas összefoglalója van mindarról, amit ez a három grácia össze kavart ellenem és ellenünk, a 9
hónap alatt, és amely bûn-szövetségnek úgy lett vége, ahogy azoknak vége lenni szokott: a bûnözök össze vesztek, és
valamelyikük le törölte a szennyblogoknak a nagy részét, gondolom, azokat, amelyhez neki hozzáférése volt (Sejtésem
szerint Kovács Csilla). Ott maradt viszont egy olyan Tmbler - blog, aminek a szerkesztõinek, vagy diszpécsereinek nem
lehet elmagyarázni, hogy törvénytelen a léte és az, amit a címben állít sötét rágalom, és csak és csakis azt szolgálja,
hogy a potenciális rendelõimet elriassza: "Kozma Szilárd veszélyes asztrológus, óvakodj tõle." És nem elég, hogy ott
maradt, de mivel Gerle Éva, aki úgy jutott vagyonhoz és jövedelemhez, hogy pszichológiailag kikészítette és halálba küldte
a gazdag és hírneves zsidó-férjét, aki után nem csak házat örökölt, de özvegyi nyugdíjat is kap, meg segélyt a nemzetközi
zsidó segély - szervezetektõl, egy, a Google magyar szekciójánál dolgozó barátnõje által, befuttatta ezt az egyébként
éveken át senki által nem olvasott és a kutyát sem érdeklõ, egészen pici mennyiségû, primitív rágalmakat tartalmazó
blogocskát a nevemre szóló Google lista elsõ oldalának az elsõ helyei közé és, ezzel a Googlenél dolgozó feminista
barátnõjével, folyamatosan ki technikázzák, hogy, egyébként, vagyis digitális technikai szempontból, teljesen
irracionális módon, ott lógjon ez a hiteltelenítõ és a potenciális horoszkóp-rendelõket elriasztani hivatott címke az én google
listám elsõ oldalának az elsõ helyein. Néha csak a Wikipédiai szó-cikk linkje nem engedi, hogy a Gerle Éva 2013
december 8-án a Csakazolvassa - bejegyzésében kifejtett álma megvalósuljon (Ti. hogy, ha kicsit másként is, mint
ahogy tervezte, de : "elsõ leszek a Google-listáján!), mert úgy látszik, az anyire megerõsödött az által - amiatt, hogy õ
korábban hozza matatott.
Ennek a nyakas vér-szomjazó, és a saját bevallása szerint is bipoláris depresszióban, meg kényszerbetegségben meg
mazochizmusban (És a jelek szerint annak az ellenkezõjében: szadizmusban) is szenvedõ, pszichopata - dögnek tehát
nem volt elég az a sok bánat és keserûség és egzisztenciális félelem amit okozott a 9 hónapos hadjáratával, de
minden felszólítás ellenére, nem csak, hogy ott hagyja azt a sátáni remekmûvét, de négy éven át azt is hazudta,
hogy azt nem õ készítette és nem õ mûködteti.
Most viszont a megfelelõ bírósági feljelentésemre, amit végre a hatóságok komolyan vettek, a rendõrség kinyomozta, és
hivatalos jelentésben le is írta, hogy igen is, a Kozma Szilárd veszélyes asztrológus c. blognak a szerzõje az apa típusú
férfiakkal szembeni vérszomjáról közismert kegyetlen leszbi-domina a szerzõ!
De mit ad isten, a bíróságon kiderítették, hogy a bûnvád emelés és eljérás illetékessége oda tartozik, ahol a tettet
elkövették, vagyis szerintük: oda, ahol az a szerver, amin a blogot mûködtetik található. Vagyis az USA-ban! Legalább is
ezt az emeletes abszurditást írta vissza nekem az eredeti vizsgálat elindításával és lefolytatásával megbízott bírónõ!
Meg áll az embernek az esze, hogy ezek milyen hülyék tudnak lenni, és ez nem elég, de a sátáni bestia, ezt
megtudván, továbbra sem törli le a blogot!
Mivel viszont a bizonyosság arról meg van, hogy õ a szerzõ, egy megfelelõ kártérítési pert akasztottam a nyakába.
Remélem ugyanis, hogy a több millió forint (Négy évre, ha csak havi 50 ezer ft., kárt számítunk, meg az erkölcsi fájdalomdíj, amit kértem, az sem lesz kevés fizetni való tehát!) nem éri meg már neki, higy azt a disznóságot tovább fenntartsa
egy kretén bosszúvágy beteljesítése miatt, ami úgy sem fog eljönni soha. Ti,., hogy teljesen megbuktasson, illetve
anyagi csõdbe juttasson engem, és velem együtt a 7 tagú családomat is. Várom tehát a további bírósági
fejleményeket.
Kozma Szilárd
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