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Kare Peter,
dag ved jeg, hworfor lykke og penge aldrig
varet en de1 af dit liw!

har

og jeg wed ogrsA, hvad vi skal gore, trvis vi vil
have,
at denne situatioa
skal andres AITIJEREDEI !.IORGE}I
I

Kare

Pet,er,

du kan blive
en af de KOMMENDEVINDERE
AF HOVEDGEVTNSTENI LOTTO!
19.08.2009
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- L, Denne gang kan jeg fowe dig, Peter,
at du kan indkassere
hvis du fol.ger de rad, jeg giver dig om lidt-
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Jeg ved, at du vil
have svart ved at
for dig, at det er den pure sandhedPeter, den "skyldige"
din BOLIG !
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PENGEl

Du skal neml ig vide, Peler, at din bolig er meget st-rkt
p6vjrket
af
svingninger.
Af og tj.l. er disse swingni.nger i fuldkonmen harmoni ned dine
personlige
svingninger:,
09 sa gar alt som smurt - Men nogle gange er
svingningerne
i din bolig
ikke i harmoni med dine personlj.ge
svingninger,
ug

gar

-a

dfLrrr!']

!'ldfL.

Pe den nade vil
1ykke, Lilfredshed
og penge aldrig
blive en del af
_
v
e
r
o
a
g
d |
iv, og di.1
vil vdre prdgeL af p!oblemar og skuffe ser.
D a i e g @ n s k e d ed L t l b F k r a f L e r m i n d i a q n o s e . b e s L u L L e o e i e g m i g l o r a t
(E.B.A) , og jeq bad ham om hans
konLakte en anset ekspert i boliganalyse
mening om det sted, hvor du bor-..
Bor du stadigvak
A L Meyers Vaenge 3 6
'IV,
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KSDennaVn
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Peter?

Jeg gav ham de oplysninger,
han havde brug for,
dvs. din fulde
-d asse, diL Lor- og elLerndvn og din f@dselsdato. Han sagde, aL han
viLle kigge pa det ogr konLakte mig igen en 2 ugers tid senere.
Du Forsrar nok, aL jeg v-Llle vare fuldsLandig sikker pe de r'ng, jeg
forteller
dig. Por det er vigtigt
og ligefien
af LIVSVIGTIG betydning,
at jeg finder
l@sningen p6 dine problener
fp! din neste store chance for
en starre gevinst i fotto,
det wil sige for den 30.09.2009.
To uger

senere kontakLede denne store

ekspert

mig igen!

l/d s'de 3 t'hder

du hAhS dtAqnose

-3HaDa forbloffende

wurdering

!

I den rapport,
som han fortalte
mig om, oq som du far en kopi af,
bekraftede Michel Sell.ier
det hedder denne store ekspert
at din
bolig udsender svingninger,
som er i absofut modsatning til
dine egne
svingninger.
ResuLtaLet
det er, som om der stod en vogter ved
indgangen Lil dit hus og sparrede vejen for lykke, tilfredshed
og FENGET
Hver gang der vlser sig en chance for dig, holder svingninqerne
i dit
hus den borte fr.a dig! Denne situation
er sa meqet mere beklagefigr,
som at
du efter hans mening er et menneske med et fanLastisk lykkepotentialet

Lres ha*

v"d/aq{e lr"v.

Og jeg ne sigre, at jeg er absolut enig med ham pa dette punkt. JJa,
Peter, jeg tror,
du er et rnenneske, der har mange chancer. og hvis lykken
indtif
nu ikke har vist
sig i dit liw,
skyldes det ene og alene din
bol rg.

Det, der absolut forbl@ffede mig
jeg Lror allerede,
jeg har skrevet
det til
diq
var modsetningen neflem det liv,
du 1ever, og det. jeg sa
dig leve i min vlsion.
I dag er jeg rnere end nogensinde overbevisl
om, at Lykke og penge
egentlig burde vare en del af dit ]iv.
Du er egentlig
skabt tif
at leve
et liv fuldt
af lykke ogr glade, ikke ti1 aL fore en tltvarelse
fuld af
problemer, skuffelser
og beklmringer.
Men i dag er en meget stor dag, for nu kender vi
til
a1le dine bek\.mringer, og derfor vi1 vi vare I
DEN RETTE LOSNING PA ALLE DINE PROBLEMER
!

Her ko@er

losningeo

den virkefige
stand til
at

pa aliDe probleDer

grund
finde

!

Jeg spurgte den store ekspert, hvilken
konkret losning der ville
vare
niulig i dit tilf-lde,
sa der kan konme lykke oq frem for alt penge i
dit 1ivDu har tidligere
spildt
aft for mange chancer for at endre diL liv,
jeg vil
r-rnder ingen omstendigrheder have. at dette genta€ler sig,
iser
ikke i betragtnlng
af, at sleebnen meoet snart vil
give dig nogle store
og virkelig
fantastiske
chancer!
Dens svar kan darliqt
vare mere
entydigt.
For at 1ykke, tilfredshed
penge
og
endelig
skal kunne korune
ind i dit fiv,
mi du tilpasse
de svingninger,
der udgar fra din boLig,
fufdstandig
til
dine egne svingninger.
Det findes der kun en eneste
L@sning pa: Laq en " svingningsharmonisator.
pracis
pa det
i din bolig
j
sted,
egr angiver.
En 'svrngntngsharmoni
sa tor"
er en sarJigr ,sfaqs tafisnan,
der andrer
svingninqerne
i din ,boJigr, ,se de tilpasses
perfekt
tif
dine eqne
svingnjngrer.
,9e snart
det er sket.
kan fJ/kke.
succes
ogt pengre endeJjq
praqe dit
liv
igen.
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Har pencre indtil
nu varet en mangelvare i dit liv? Na ja, det er
ilke se mdrkel .gL. I'len nu kdn deL igen ho oe a- t'iun'e-eade
'oL
r-oLog: dlr liv. Og somjeg i @vrigi forralFa d'g'or
s:den,
ser jeg dig vinde en stor gevinst i lotto
omkring den 30.09.2009! (I
den torb:ndelsc vil jag gore dig opnarksom pd nine to qraLis
.on
p.acte
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For ogsa disse ting har varet 'lukket- ude" fra dit liv,
men nu er
der ikke Lanqere noget, der kan stoppe dem.

Forste mig ret,
Peter, dine personlige
svingninger
har ikke varet I
harmoni med de swingninger,
der: udgar fra din bolig.
Det har varet,
som
om en vogter har nagtet enhver form for lykke,
succes og penge adgang til
dil liv.
Ved at andre p5 detle og bringe svingningerne i din bolig i
perfekt
harmoni med dine personlige
svingrringer
kan du drive denne wogter
bort og denned sarge for,
at der endelig
inderader
nogle positive
beqivenheder
i dit 1iw.

er ikke det he/e!
det
Q
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han vqlen lor lYKKen:

Jeg har skaffet
den "personlige
svi ngningsharxoni sator,, LrL d1g. Her
figqer den, foran mig pa skrivebordet.
og venter pa, at jeg sender den
Lil dig. Foi at fa den, og for at den skal kunne forandre dit liv,
skal
du blot gore 6n ting:
Du nA meqet hurtiqt,
orn muligt inden i morgen
tidLig,
sende nrg tilgodebeviset,
som du finder pa sidste side af dette
b -v.
, t

er meSetv;5t;5t!->

j"t

Sa snart jeg har modtaget din bestitling,
sender jeq dig dln
"personlige
"
svingningsharmon i sator
pakke uden vdre
i en diskret
lille
p
a
,
tegn
hvad den indeholder.
Men det er sleL ikke det hele! Sannen med din "personlige
svingningsharmoni sa tor " sender jeg dlg fuldstdndiq
qratis
to
virkefig
(se nedenfor)
er meget specielle!
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Tro mig, Peter,
se lange du ikke ha! biagt dlne peisonlige
svingninger
i harnoni med swingningerne
i din bolig,
vil
hwerken lykke,
succes,
karfighed
e11e! mindst af a1t PENGE have nogen som helst
chance i dit
1iv.
Derfor siger jeg det endnu engang: Tag affere Ng, det er virkellg
i
din egen interessel
Jeg venter utafmodigt pa dit svar. Jegr sender dig
min fufde hengivenhed og mit venskab.
Med venlig
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P.S: Husk, at du omkring dven30.09.2009 fAr en ny chance for en stor
pengegevinst. Hvis du ikke konsLant er i perfekt harmoni ned
svingningerne
i din bolig,
vrl- DU ocsA cA cLIp AF DrssE pENGEt og tro
mig, det drejer
sig virkelig
om et st@rre belob- Sa vent ikke et minut
lenqere,
men send nig dit
pe et Dyt 1Lv,, sa hurtigt
,,tilgodebewls
du
kan, du vil helt sikkert
ikke komme til
at forLryde det.
P.P.S:
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EeE toitelTer
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og aegative
eeiz9ni.ag,ez.,
deE ttrqret
di.D .boligt. . .
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lykke,
og PENGE adgang

Reserveret
til:
Peter Knudgen
nealensteenale,
og retuluer
det EURTIGT MULIGT til:
BBC, Box 166. Veaterbrogade
208, 1800 Frederikgberg
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Marcog von Ring,

iIA, kare Marcos, jeg tror,
at du
hdr ra , oo aL de sv:ngninger,
der udgar fra tr1tn bolig,
ikke er
h-,
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Det er grunden ti1,
succes og penge ikke
af mit ]iv.
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Jeo @nsker, dl det skd- cndre slg,
og jpg @nsker at
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sfo e chdncor for fo dndl in9, d.r
venler miq
de \onurelde uge.!, o9 so'"]
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drl har set.
Derfor
beder
dig
mufigt)
sende mig:

min "pergonlice
svinanipdsbareotisatorsamnen med den tilh@rende
brugs
a n v . s n - n g , h v i s f o r _ 1 e .e r d L d n d r e s v i n g n i n g e r n e i 1 1 i r b o l : g s i . L e d e s , d l
perfekt
de tilpasses
til
mine egne svingninger.
P'isen ror denne harmon-sdLor, som du dllereda har beraIL Lot mio, {.'
395,kr.
inlrl.
mia aaalel af portooDko6tniagerDe.
Tak fordi
du har lagt
disse penge ud. sanunen med mlt tilgodebevis
far du nin betaling,
som jegr
valger at sende pa folgende made:
E

Forudbetaling

(jeg

E

Pr. efterkrav

(plus

sparer
45,-

45,
kr.

kr.

i

efterkravsgebyr)

i efterkravsgebyr

Kontrofl6r
og ajourf@r nedenstaende oplysninger,
at kontakte
dig wed presserende
spargsmal:
Mit

)

sa jeg

har rnufighed

for

mobilnummer:

Min e-mai1-adlesse:

jeg ved, at dit liw wil endres, sa snart dj.n
svingningsharmonisator"
er hos dig. .feg onsket
imidlertid
under ingen ornstandigheder,
at du skal labe nogen form
jeg mig her og nu til
for risiko.
Derfor forpfigter
fuldstandigt
at erstatte
dit bj.drag i Lilfalde
af, at du ikke skufle ware
fuldsLendig
tilfreds
med de succeser, du opnar. Du behover blot at
senoe dln "persor'jqe brugsdnvisn-ng" tilbdge tjl mig, sd sender
jeg dig en refusionscheck
pa hele bel@bet. Du vil
ikke blive
'
s L . L c l n o g e n s p @ r g s m e .: d e n I o r b i n d e l s e . D e L e r a n r t - ,
Il. lrlL' /A'-'9
skrirt..q
oo ar-ig lorpl:gle.se Ira min side.
Kdre Peter,
"personlige

d
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Karc Marcosvon Ring.
Pi foranledningaf Deresforesporgsel
harjeg medstgrsteopmarksomhed
undersogt
de
elementer,
somDe har sendtmig vedrorende
PeterKnudsen.Her er mineresultater:
Herr PeterKnudsenbor i KobenhavnSV. Tilbagei tidener dersketnoglestore
omvEltningeri detteomrede.Der cirkulerertalrigetelluriskestromninger
her,somikke
genererer
altidkun
megetpositivesvingninger.
Men det virkelig afgorende
er, at det sted,hvor Herr PeterKnudsenbor, ikke er i
absolutharmonimedhansfodselsdato,
menfrem for alt hellerikke medhansascendant
og f6dselshimmel.
Pi denmide er deropsteeten konflikt mellemHerr PeterKnudsen
hansog bolig.
Denbelastende
situationytrersig i, at Herr PeterKnudsenbolig udsender
negative
svingninger,somer i konflikt medhansegnesvingninger.
SomDejo alleredeformoder,
Marcosvon Ring,harlykke og frem for alt pengederforingenchancei Herr Peter
Knudsen
liv.
Dennebopaelkunnemegetvel vzereegnetfor en andenperson,menikke for HerrPeter
Knudsen.

Endvidereskal De vide,at hvis ct menneskes
svingningerkorrmeri konflikt med
svingningemei vcdkommendesbolig, som det er tilf:rldet for Deresklient, se kan alt ge
galt i vedkommcndes
liv. Dennedmenerjcg.at alt, hvad vedkommende
ger i gangmcd,
muligviscr domt til at kuldsejle.Lykke,karlighedog pengevil ikkc havcnogcnchancc
i vedkorrmendcs
liv, for denneenergikan ikke kommunikercmcd vcdkommcndc,
dct
stir svingningerne
i vedkommendes
bolig i vejenfor Resultatct:
Dcnnepersonsliv vil
altid vzerepragetaf nederlagog liaskoer...
R)r at dcnne situationskal kunnc andre sig, skal Hen Pctcr Knudsenrndre
svingningeme
i sin bolig,dvs.han skaltilpassedem til sinc cgnesvin-qninger.
S;i kan alt
gi i ordcnigen.Si kan lykke,k:rrlighedog pengeigenkommunikeremed ham,og hans
liv vil endre sig.
Endnucn vigtig ting - mit studiehar vist,at HerI PeterKnudsener en personmed et
stortlykkepotentiale.
Derfbrcr jcg ovcrbevistom, at lykkcn igcn vil overlbrkaleHen
PeterKnudscn,sl snarthanhar tilpassetsvingningerne
i sin bolig til sineegnc
svingningcr.I grundenventerlykkenblot p6,at det sker.

Min anbefaling:
Den bedstel6sning pl Herr PeterKnudscnproblem ville viEreat givc ham en scndera[
lykkebringendesvingningermed hjem. Det er en ganskeserlig genstand,som han blot
behovcrat stille i et bestemthjome af sit hus. Den vil andre svingningemei Herr Peter
Knudsenbolig og bringe dem i perfekt harmoni med hansegnesvingninger.Si snartdet
er sket,kan lykkc, succesog pengeendeligblive en fast del af hansliv igen.
Hvis De onskcr det, kan jeg naturligvis sendeDem en "svingningshannonisator",som
jeg har frcmstilletspecielttil Deresklient.
Jeg hiber. at De er tilfreds med mit studie.Lad mig det vide, nir De har truffet Deres
afg6relse.
Med venlig hilsen
Michel Sellicr

/I,TL/J SJAL

PS:Vedlagtser De ct thrvcbilledeaf "svingningsharmonisatoren",
somjeg anbe[alcrDcrcsklienr.

