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* penge, succes, lykke og kærlighed.
*
*
Jeg, Marcos von Ring, kan bekræfte for
* 2010 ER DIT LYKKEARl
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Kan du virkelig forestille dig, hvad det vil betyde for dig, hvis
din skæbne i 2010 pludselig tager en drejning på 180 grader, og dit
liv forvandler sig til en permanent lykketilstand?
Det vil sige, at
du endelig vil få et lykkeligt liv! Og det vil du få, så snart du har
modtaget "SKÆBNENS HÅND" og dit "STORE GYLDNE LYKKE HOROSKOP 2010". Snart
vil din evige pengernangel, mangel på kærlighed og alle andre problemer
ikke være andet end en ond drøm. Men nu skal du først lige vågne op!
Der er ingen tvivl om, at du har problemer
(Du vil sikkert heller ikke
påstå det modsatte!).
Men som jeg ser det, er dit "mest påtrængende"
problem din pengernangel, som du har kæmpet så hårdt med. Også
er du så
enormt heldig alligevel.
Jeg har udvalgt dig, kære
.s, for dette
er en ganske særlig dag for dig! Det er ikke en dag som alle andre.
Tromig, det er den vigtigste
dag i dit liv! Og du vil meget hurtigt
forstå, hvorfor! Det er jeg helt sikker på.
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I disse hårde tider med finanskrise, usikkerhed, en stadig mindre
købekraft, krige, attentater, vold og arbejdsløshed kan jeg mærke din
angst og din frygt.
Nu tilbyder jeg dig det ultimative middel, ved hjælp af hvilket
du kan slippe af med dine bekymringer, ængstelser, problemer og
nedslåede sindsstemning. Du kan nu definitivt befri dig fra denne
vægt, som tynger dine skuldre så meget. Hvorfor? Fordi jeg har en
meget god nyhed til dig. Jeg vil godt røbe en hemmelighed for dig,
som vil hjælpe dig med at løse dine problemer:
dine pengeproblemer
dine kærlighedsproblemer
~{ alle de ting, der mislykkes for dig
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For dig betyder det rent faktisk begyndelsen på et nyt liv fuldt af
lykke og glæde - for det har du fortjent! Måske synes du, at mit brev
er lidt langt. Men du vil snart mærke, hvordan en "mærkelig kraft"
nærmest vil tvinge dig til at læse videre. Du vil blive begejstret
for den hemmelighed, jeg vil røbe for dig. Den vil forvandle dit
liv til en så stærk kilde af lykke, at dine drømme (også de mest
vanvittige af dem) vil gå i opfyldelse.

l

En sand "regn" af rigdom og overflod venter dig,
.s • Jeg kan
garantere dig, at du ved hjælp af "SKÆBNENS HÅND" meget hurtigt
nærmest vil blive "oversvømmet" af kærlighed, lykke og penge (i
lykkespil). Og dette er den spændende historie bag den utrolige (men
sande) opdagelse:
For snart mere end 30 år siden (jeg var på det tidspunkt på rejse i
Indien og befandt mig i Pondicherry) mødte jeg en indisk brahman, Sri
Bastiampillai, som var i besiddelse af transcendentale evner. Vi korn
godt ud af det med hinanden med det samme, og han indviede mig i en
stor indisk hemmelighed (også kaldet den 7. hemmelighed):
Men før jeg fortæller dig
røbe den sande grund til, at
man allerede har fortalt dig
jeg kan også tydeligt se, at
form for hjælp!

denne store hemmelighed vil jeg gerne
din lykke er blokeret. Jeg kan se, at
meget om grunden til din blokering. Men
du indtil i dag aldrig har fået nogen

FOR DER ER ALDRIG NOGEN, DER HAR FORTALT DIG SANDHEDEN. Og så står
denne hemmelighed endda helt tydeligt skrevet i det gamle testamente,
hvor der i kapitel IV - Siraks Bog - står: (vae soli) "Men ve
den ensomme! Thi falder han, er der ingen til at rejse ham op."
Betydningen er klar: Ethvert menneske burde kunne gøre krav på en
overnaturlig hjælp. Men naturligvis ikke en hvilken som helst. "Det
er let nok at sige", tænker du sikkert nu, men man skal jo først have
held til at finde en magisk, effektiv og oprigtig hjælp.

Q?dOj he/Yl/Yle/ljheden bOj
..5fæbnens hånd··..?å S;de
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I dag giver skæbnen dig,1
denne ægte chance for at få lykke her
~
og nu. Tilfældet eksisterer ikke! Som den ærværdige Sri Bastiampillai
'--w..,.;.,.,,....-'sagde:
"Når lykkens store vogn kommer forbi, skal man stige på den med
~~~det
samme uden at tænke efter og frem for alt uden at afvente ... For
bagefter er det altid for sent, og man vil fortryde det resten af
.
livet". Hvor havde han dog ret! For dig er lykkens vogn opdagelsen af
den store hemmelighed bag "SKÆBNENS HÅND".

*

~

Denne magiske hemmelighed, som omhyggeligt er blevet bevaret igennem
flere generationer og sikret mod, at normale dødelige skulle få adgang
til den, er kun kendt af nogle få privilegerede i Indien og i den øvrige
øster- og vesterlandske del af verden. Den gamle indiske brahman har
fortalt mig denne store hemmelighed om de magiske kræfter i "SKÆBNENS
HÅND", og dem vil jeg nu dele med dig. Sri Bastiampillai har personligt
~=:.-,.fortalt mig hemmeligheden "fra mund til øre" ("har sået ordenes frø")
~
og har dermed fulgt den gamle tradition med mundtlig overlevering.
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For der findes nemlig i~ke nogen skriftlige forklaringer
vedrørende "SKÆBNENS HAND".

Jeg er i besiddelse af den overleverede hemmelighed om genskabelse
af "SKÆBNENS HÅND" i originalstørrelse samt af ritualerne og de magiske
tekster på sanskrit, et meget gammelt og helligt sprog, som var
forbeholdt de brahmanske præster.

~

Den fantastiske "SKÆBNENS HÅND" er "programmeret" til at slette, ja
sågar "udradere" de negative aspekter i din fremtid.' som fremgår af dit
"~...L4.~:"'\
"STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010". De negative energier, som omgiver
'..dig, renses, hvorefter de hurtigt opløses. Du vil mærke en slags
usynligt, men meget effektivt beskyttelsesskjold omkring dig, som vil
beskytte dig dag og nat! Dine bekymringer, dine problemer og din angst
~~~vil
endelig manifestere sig og derefter opløses .
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Disse negative aspekter vil give plads til en strålende og solrig
fremtid - din fremtid! -, så de døre til dit fremtidige liv, som hidtil
har været lukkede, vil åbne sig på vid gab sammen med de astrale
~W=~vinduer,
så du kan opleve din gyldne fremtid!
Men det

er

langt

fra

alt,
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den fantastiske

"SKÆBNENS

HÅND" (som nu allerede tilhører dig!) vil derudover effektivt forstærke
~~~og
intensivere de positive aspekter ved din fremtid, som også vil fremgå
af dit "STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010". I et helt år vil denne
uovertrufne lykke øve positiv indflydelse på dit liv.

'l/urt;3 )1.jæi? t;1 et helt år
Jeg garanterer dig (så snart du har modtaget din "SKÆBNENS HÅND" OG
"DIT STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010"):

Næsten alle berøMte ?erSoner
Ia.der S'3 lede a:f' horoSKo?er
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FYLDT MED LYKKE!
MED INDBRINGENDE GEVINSTER I SPIL!
FYLDT MED KÆRLIGHED!
MED UHØRT LYKKE!

\\

Brugen af den utrolige "SKÆBNENS HÅND" står på ingen måde i konflikt
med din tro eller religion. Og selv hvis du ikke tror på noget, vil
"SKÆBNENS HÅND" hjælpe dig og give dig lige så meget lykke og glæde.
Forbered dig på at opleve "mirakler" og på, at dit liv vil blive fyldt
med grænseløs lykke i hele dette "gyldne år 2010".
Det er meget let at bruge "SKÆBNENS HÅND", så du skal altså ikke
foretage dig noget særligt. Du skal blot følge mine let forståelige
hemmelige anvisninger.
I henhold til en indisk "kosmisk lov" må "SKÆBNENS HÅND" ikke sælges.
Derfor vil jeg forære dig den. Du får den sammen med dit "STORE GYLDNE
SKÆBNEHOROSKOP 2010".
MEGET VIGTIGT:
- Forstå mig ~et,
"SKÆBNENS HÅND" (som du får som gave) kan
kun vise sin virkning i samspil med dit personlige horoskop.-Derfor er
det meget vigtigt og ubetinget nødvendigt, at du har modtaget dit "STORE
GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010". Din "SKÆBNENS HÅND" synkroniseres i et
særligt ritual med bølgelængden fra svingningerne fra dit STORE HOROSKOP
og kan således indvirke p o s i t i v t på din skæbne 2010.

I
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Vidste du, at næsten alle berømte personligheder lader sig lede a~
horosko er o får_"overnaturlig hjælp"? Det er en af grundene til, at
de er så lykkelige og har så stor succ~s .:~ Ior lige netop ~er ligger
forskellen mellem succes og fiasko:

II
~
~

Sylvester Stallone har engang fortalt, at han altid har fået
rådgivning af en clairvoyant.
Nancy og Ronald Reagan traf aldrig en vigtig beslutning uden
først at spørge deres clairvoyant til råds.
Videnskabs folk som Carl Jung, Isaac Newton og Albert Einstein har
offentligt indrømmet, at clairvoyante forudsigelser "rent faktisk
finder sted".
Familien Rothschild og milliardæren J.-P. Morgan, en af de
rigeste borgere i USA's historie, oparbejdede kæmpe formuer,
fordi de fulgte rådene fra deres clairvoyanter.

Vidste du, at der i USA i løbet af de sidste 4 år er blevet udført en
vigtig undersøgelse med 1,2 millioner deltagere, som har vist følgende:
1) Næsten alle berømte og rige mennesker i verden, som har så stor
succes i deres liv, sætter deres lid til clairvoyante forudsigelser,
når det gælder om at nå alle deres mål.
2) De samme personer modtager derudover overnaturlig hjælp, hvilket gør,
at de på enestående vis kan forstærke deres succes og lykke.
Forudsigelserne fra dit "STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010" kan sammen
med "SKÆBNENS HÅND", som er et absolut nødvendigt supplement, også for
dig udgøre den afgørende forskel mellem succes og fiasko samt lykke og
mangel på lykke.
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De komplette forudsigelser fra "DIT STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP
~
2010", som du snart vil modtage, vil have en stor indflydelse på
~~~denne
vigtige fase i dit liv, \
.. De danner sammen en omfattende
~~~ledetråd
og vil hjælpe dig medT:----

*
f

~hurtigt at ændre dit aktuelle liv,
~ endelig at gøre en ende på dine økonomiske bekymringer,
~ at definere nye prioriteter,
~ at beskytte dig mod mulige problemer,
~ udvikle den nødvendige styrke til at klare alle vanskeligheder,
~ at få det bedste ud af dit liv og eliminere alle bekymringer,
~ at få bedre kontrol over dit kærlighedsliv,
regelmæssigt at få så mange penge, som du har behov for,
.
~ at forbedre dine relationer til dine omgivelser,
~ at udnytte alle gunstige muligheder, der byder sig til for dig,
~ at vide, at du skal sørge for at undgå bestemte mennesker på bestemte
tidspunkter (og hvorfor),
... ~ at fortælle dig, hvilke tidspunkter der er hhv. de mest og mindst
gunstige for dig (og hvordan du trods alt kan få fuldt udbytte af
~
disse tidspunkter med den fantastiske "SKÆBNENS HÅND"),
~ at vide, hvornår og hvordan du kan forøge din lykke, og hvilke
chancer du har for at få succes med dine aktuelle projekter,
~ at genkende de mest gunstige tidspunkter for at give dig i kast med
noget nyt eller foretage en investering.

ri~~~
~

IJ

s, jeg lover dig ikke noget i mine detaljerede forudsigelser
for 2010, hvis jeg ikke er fuldstændigt sikker. Ved hjælp af mine
transcendentale evner kan jeg komme med nogle meget detaljerede
forudsigelser ned til de~ mindste detalje, hvilket jeg ofte også har
bevist.
----

~
~~~

_~

~
jeg kan udfærdige dit personlige, detaljerede horoskop i _
......,~~
løbet af de'næste dage. Du vil, så snart det er færdigt, modtage det
(sammen med din værdifulde "SKÆBNENS HÅND") -i en diskret konvolut, der
~ er fuldstændigt anonymiseret udenpå.
~
~~~i
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Læs det igennem, lige når du har fået det, og følg de
det. Jeg garanterer dig, at du aldrig før har fået så
oplysninger om dig selv og din fremtid. Tro mig! Du vil
blive overrasket over, hvor let det er at ændre dit liv
"SKÆBNENS HÅND", så du ved:

råd, der gives
mange præcise
virkelig
ved hjælp af

- hvordan du undgår bestemte farer (og kan vende en given situation til
egen fordel),
hvornår og hvordan du kan få det optimale udbytte af alle de
muligheder, du får.

Det horoskop, jeg vil sende dig, er kun beregnet til dig. Det er
~~~absolut
enestående og indeholder mange vigtige oplysninger om dig,
~~~I
. Disse oplysninger er meget personlige, og jeg vil bede dig om

~

at behandle dem absolut fortroligt.

Jeg ved endnu ikke, hvor mange sider dit personlige horoskop kommer
til at omfatte, men jeg kan allerede nu fortælle dig, at det kommer til
at indeholde meget detaljerede oplysninger om alle aspekter i dit liv,
hvilket jeg allerede har nævnt.

l

Du kan stole fuldt og helt på mig,
s • Takket være alle
forudsigelserne i dit "STORE, GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010" kommer du
helt sikkert til at udnytte den lykkefase, der står foran dig. De vil
hjælpe dig med at gennemføre de ændringer, du ønsker, og ændre dit liv
i positiv retning ved hjælp af "SKÆBNENS HÅND". Jeg ville i øvrigt
aldrig sætte mit gode ry, som jeg nyder over hele verden, og som det
~~~har
taget mig mange år at oparbejde, på spil.
Tøv ikke længere, kære ,
. Der er ingen grund til at vente så
meget som en eneste dag mere. En sådan chance for at få så meget at
~mm~vide
om dig selv og din skæbne vil du aldrig få igen.
Udfyld nu den vedlagte personlige legitimation, og send den tilbage
til mig med posten allerede i dag. Gør det allerede i dag, for så
"'-';_r-'
risikerer du ikke at glemme det og senere fortryde, at du ikke tog imod
r-~~dette
enestående tilbud. Jeg vil nemlig sandsynligvis ikke kunne give
dig sådan et tilbud igen.
Når du nu meget hurtigt mærker de første positive forandringer i dit
liv, når du efter nogle måneder kan konstatere, at dit liv ved hjælp af
den effektive "SKÆBNENS HÅND" har ændret sig efter dine ønsker, når du
mærker, at alt det, jeg har forudsagt for dig, rent faktisk er blevet
~mT~til
virkelighed, så vil du være glad for, at du havde tillid til mig.
De hjerteligste hilsener

~~!:~;
PS: Svar mig hurtigt, gerne allerede i dag,[
: Dette er meget
~~~vigtigt
for dig! Gå ikke glip af dit GYLDNE ÅR 2010. Det vil du helt
~~~sikkert
fortryde! Udfyld din værdifulde PERSONLIGE LEGITIMATION
(vedlagt) med det samme. Hvis du sender den tilbage til mig inden for
24 timer, får du følgende af mig:
DINE "5 GYLDNE TAL" PLUS DINE 2 STJERNETAL, SOM DU KAN BRUGE I EN
LOTTOTRÆKNINGl
Min vision bekræfter mig i, at din lottogevinst (jeg kunne kun se
sidste seks cifre, det første tal var for utydeligt ...) meget vel
~..u.uL.....,. kunne være et beløb med SEKS NULLER l
~~~de

Det ville betyde,

L
.s, at
~---

du kan vinde en HOVEDGEVINST l

dd~yld hurt;3t d;n ?erSonl1je
le3;t;/Ylat;on Få. næste s;deJ

LEGIIDlMA~ION
"'~
~~
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FORVANDL

penge

TIL DIT "STORE GYLDNE HOROSKOP 2010"
DIN USIKRE FREMTID VHA. "SKÆBNENS HÅND" TIL:

* succes * lykke * kærlighed * gevinst * beskyttelse
Tilbud reserveret til:

Returner straks eller senest inden for 3 dage
til følgende adresse i vedlagte svarkuvert:
Marcos von Ring, BBC, Box 166,
Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

o

DK00890240

/ 060006551.3

JA, kære Marcos, dit oprigtige brev har virkelig overbevist mig. Jeg vil
(som næsten alle verdenskendte personligheder) meget gerne have, at du
sender mig mit "STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010", så jeg kan teste det
helt uforpligtende. Selvom du takket være dine transcendentale evner kan
fremkomme med nogle så træffende forudsigelser, at du ville kunne sælge dem
for flere tusinde kroner(for det er de værd), FÅR DU KUN et symbolsk bidrag
fra mig på 390,- kr.

O

JA, jeg er klar over, at jeg under alle omstændigheder ud over det ubetinget
nødvendige STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010 må tage imod overnaturlig hjælp.

O

JA, forær mig venligst din værdifulde "SKÆBNENS HÅND", som i et særligt
ritual synkroniseres med bølgelængden fra svingningerne i dit STORE
HOROSKOP. Den programmeres til at "slette" eller "udradere" de negative
aspekter, der fremgår af mit STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP 2010. Oven i det
styrker og fremmer den de positive aspekter i mit liv.

O

ACCEPT: Jeg svarer inden for 24 timer og kan derigennem gratis udnytte mine
"5 GYLDNE TAL" plus mine 2 STJERNETAL TIL BRUG I EN LOTTOTRÆKNING (ifølge din
vision kan min gevinst i spil være et beløb med SEKS NULLER. Det ville betyde
en stor HOVEDGEVINST for mig!) .
• Jeg har tænkt på at udføre det ljJle ritual, der er beskrevet i følgende
vedlagte dokument ("DINE 5 GYLDNE TAL TIL BRUG I EN LOTTOTRÆKNING). Jeg glemmer
ikke at sende dette ubetinget nødvendige dokument tilbage til dig sammen med
denne personlige legitimation.

O

JA, det er så absolut min hensigt at sende dokumentet "DINE 4 LYKKEKVADRATER"
på bagsiden af denne PERSONLIGE LEGITIMATION tilbage i udfyldt stand. Dette er
meget vigtigt for at aktivere og "tilslutte" min væl.'difulde"SKÆBNENS HÅND".

O

Jeg anfører her endnu engang min fødselsdato (korriger om nødvendigt): 02.09.1945
(absolut nødvendigt for at gennemføre ritualet for min "SKÆBNENS HÅND")

O

Jeg ved, at du stoler på mig, kære Marcos, og derfor behøver jeg heller ikke
at sende dig 390 kr. inklusive min andel af omkostningerne til international
forsendelse. Sammen med min bestilling modtager jeg en regning fra dig, som
jeg kan betale senere.
Kontroller og ajourfør nedenstående oplysninger,
kontakte dig ved presserende spørgsmål:

så jeg har mulighed for at

Mit mobilnummer:

Min e-mail-adresse:

På. bOjsiden linder da dine ..L} /YKKei;vadrater" 03 din aniverse//e
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I hver af de fire firkanter, der er nummeret med tallene fra 1 til 4 (se
nedenfor), befinder der sig nogle hellige tegn, som er skrevet på sanskrit
(hinduernes hellige skrift).
Du skal gøre følgende:
1. Sæt kryds ved et symbol efter eget valg i hver af firkanterne 1, 2, 3
og 4 (sanskrit-skrifttegn) (gør dette intuitivt, uden at tænke nærmere
over det).
2. Skriv dit efternavn i firkant 5 og dit fornavn i firkant 6.
De 4 symboler, du har sat kryds ved, er ikke blevet udvalgt helt tilfældigt
af dig. Dem kan jeg bruge til (sammen med dit håndskrevne for- og efternavn)
at aktivere din "SKÆBNENS HÅND" med og tilslutte den til dit "STORE GYLDNE
SKÆBNE HOROSKOP 2010". Du vil nu endelig kunne tage skæbnen "i din egen
hånd"!

•

UNIVERSEL

GARANTI

"DEN

GYLDNE SKÆBNE 2010"

•

Jeg, underskriveren,
garanterer dig hermed 365 dage fyldt med lykke og succes for året
2010. Du kan teste "DIT STORE GYLDNE SKÆBNE HOROSKOP 2010" helt uforpligtende
og helt
uden risiko. Hvis du mod forventning ikke skulle være fuldstændigt overbevist inden
for 30 dage, vil jeg give dig alle dine penge tilbage.
r?'
Udstedt og beregnet til enhver retmæssig brug.
•~
/~~

J1.'~

DINE 5 "GYLDNE TAL" TIL EN LOTTOTRÆKNING
Hvis du svarer inden for 24 timer, får du yderligere "5 GYLDNE TAL" plus dine 2
stjernetal, som du kan bruge i en af de kommende lottotrækninger!
I denne forbindelse skal du udføre et lille, enkelt ritual, der har med den numerologiske overførelse at gøre:
Læg din højre tommelfinger på hver af de 9 "SVINGKUGLER" på bagsiden af
dette dokument i ca. 10 sekunder. så kan jeg nemlig anvende den hemmelige
gamle formel, som den gamle indiske brahman Sri Bastiampillai, der har
transcendentale
evner, har lært mig. Desuden kan jeg opfange dine personlige numeriske svingninger, som bestemmer dine "GYLDNE TAL", som du kan
anvende i lotto.

VIGTIGT: FOR AT DOKUMENTET KAN VÆRE GYLDIGT, SKAL DU SENDE DET TIL MIG INDEN FOR
24 TIMER (sammen med din personlige legitimation).

SIDST, MEN IKKE MINDST: Min V1S1on bekræfter mig i, at din lottogevinst (jeg kunne kun se de sidste seks cifre, det første tal var for utydeligt_) meget vel kunne være et beløb med SEKS NULLER!
Det vil sige, at du ville vinde en HOVEDGEVINST!

J1.~
Marcos

IZ~J
von R1ng

DINE S"GYLDNE TAL" TIL EN LOTTOTRÆKNING

GRATIS FOR DIG: Hvis du svarer inden for 24 timer!
DK

Den internationale presse har berettet
om"Sri Bastiampillai", den indiske
brahman, der har transcendentale evner!

DK

For snart mere end 30 år siden (jeg var på
det tidspunkt på rejse i Indien og befandt
mig i Pondicherry)
lærte jeg en indisk
brahman, Sri Bastiampillai, at kende, som
var i besiddelse af transcendentale evner. Vi
kom godt ud af det med hinanden med det
samme, og han indviede mig i en stor indisk
hemmelighed (også kaldet den 7. hemmelighed): nemlig "SKÆBNENS HÅND".
Den fantastiske "SKÆBNENS HÅND" er
"programmeret"
til at slette, ja sågar "udradere" de negative aspekter i din fremtid,
som fremgår af dit "STORE GYLDNE
SKÆBNEHOROSKOP
2010': De negative energier, som omgiver dig, renses, hvorefter de hurtigt opløses. Du vil mærke en
slags usynligt, men meget effektivt beskyttelsesskjold omkring dig, som vil beskytte
dig dag og nat! Dine bekymringer, dine
problemer og din angst vil endelig manifestere sig og derefter opløses.
Men den fantastiske "SKÆBNENS HÅND"
vil derudover effektivt forstærke og intensivere de positive aspekter ved din fremtid,
som også vil fremgå af dit "STORE GYLDNE SKÆBNEHOROSKOP
2010': I et helt
år vil denne uovertrufne lykke øve positiv
indflydelse på dit liv.

