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Kære Kirsten,
i dag ved jeg, hvorfor lykke og penge aldrig har

været en del af dit liv!

og jeg ved også, hvad vi skal gøre, hvis vi vil have,
at denne situation skal ændres ALLEREDE I MORGEN!

Kære Kirsten, du kan blive en af de KOMMENDE
VINDERE AF HOVEDGEVINSTEN I LOTTO!

19.08.2009
Kære Kirsten!

Der er noget meget vigtigt/ jeg må fortælle dig/ Kirsten.
Sidste lørdag gik du glip af en stor lottogevinst.

Jeg er ked af at måtte sige det til dig/ for jeg ved/ at du har meget
hårdt brug for penge. Men du ved jo også/ at jeg bare ikke kan lyve for
dig ...

co
co Du greb ikke denne fantastiske chance for at få bragt alle dine
o
o økonomiske problemer ud af verden/ fordi "et eller andet" afholdt dig
M fra at slå til. Jeg er ikke længere blot overbevist om/ at det

forholder sig sådan/ jeg kan oven i købet BEVISE det for dig!

Alligevel har jeg en rigtig god nyhed til dig: Du vil få en ny chance
for allerede om et par uger at notere dig en stor gevinst! Og det vil
ske præcis den 19.09.2009.

OK Læs v/dereFå.. næste s/de.---;>
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Denne gang kan jeg love dig, Kirsten, at du kan indkassere dette beløb,

hvis du følger de råd, jeg giver dig om lidt.

Men lad mig først forklare dig, hvorfor det egentlig er ganske klart,
at lykke og frem for alt PENGE indtil nu ikke har kunnet være en del af
di t liv ...

Den "skyldige" i dine aktuelle pengeproblemer ...
Jeg ved, at du vil have svært ved at tro mig, men jeg kan bekræfte

for dig, at det er den pure sandhed.

Kirsten, den "skyldige" i alle dine problemer og din aktuellesituation
er din BOLIG!

For at være helt åben og ærlig, så har jeg allerede haft denne
mistanke i et stykke tid.

Jeg har ret tydeligt set en slags "barriere" omkring dig, som
forhindrer min hjælp i at virke 100 %. For mig har der allerede i lang
tid ikke været nogen tvivl om, at nogen eller "noget" forhindrer dig i
at få adgang til lykke, tilfredshed og frem for alt PENGE!

Du skal nemlig vide, Kirsten, at din bolig er meget stærkt påvirket af
svingninger. Af og til er disse svingninger i fuldkommen harmoni med dine
personlige svingninger, og så går alt som smurt. Men nogle gange er
svingningerne i din bolig ikke i harmoni med dine personlige svingninger,
og så går alting galt ...

På den måde vil lykke, tilfredshed og penge aldrig blive en del af
dit liv, og din hverdag vil være præget af problemer og skuffelser.

Da jeg ønskede at få bekræftet min diagnose, besluttede jeg mig for at
kontakte en anset ekspert i boliganalyse (E.B.A), og jeg bad ham om hans
mening om det sted, hvor du bor ... Bor du stadigvæk\ ~ l

--------~L__----- Kirsten?
Jeg gav ham de oplysninger, han havde brug for, dvs. din fulde

adresse, dit for- og efternavn og din fødselsdato. Han sagde, at han
ville kigge på det og kontakte mig igen en 2 ugers tid senere.

Du forstår nok, at jeg ville være fuldstændig sikker på de ting, jeg
fortæller dig. For det er vigtigt og ligefrem af LIVSVIGTIG betydning,
at jeg finder løsningen på dine problemer ~ din næste store chance for
en større gevinst i lotto, det vil sige før den 19.09.2009.

To uger senere kontaktede denne store ekspert mig igen!

På s/de 3 .(;nder da ha.ns d/~noSe
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Hans forbløffende vurdering!

I den rapport, som han fortalte mig om, og som du får en kopi af,
bekræftede Michel Sellier - det hedder denne store ekspert - at din
bolig udsender svingninger, som er i absolut modsætning til dine egne
svingninger. Resultatet - det er, som om der stod en vogter ved
indgangen til dit hus og spærrede vejen for lykke, tilfredshed og PENGE!

Hver gang der viser sig en chance for dig, holder svingningerne i dit
hus den borte fra dig! Denne situation er så meget mere beklagelig, som at
du efter hans mening er et menneske med et fantastisk lykkepotentiale!

Læs hans Ved/a:Jte breV.
Og jeg må sige, at jeg er absolut enig med ham på dette punkt. Ja,

Kirsten, jeg tror, du er et menneske, der har mange chancer. Og hvis
lykken indtil nu ikke har vist sig i dit liv, skyldes det ene og alene
din bolig.

Det, der absolut forbløffede mig - jeg tror allerede, jeg har skrevet
det til dig - var modsætningen mellem det liv, du lever, og det, jeg så
dig leve i mln vision.

I dag er jeg mere end nogensinde overbevist om, at lykke og penge
egentlig burde være en del af dit liv. Du er egentlig skabt til at leve
et liv fuldt af lykke og glæde, ikke til at føre en tilværelse fuld af
problemer, skuffelser og bekymringer.

Men i dag er en meget stor dag, for nu kender Vl den virkelige grund
til alle dine bekymringer, og derfor vil vi være i stand til at finde
DEN RETTE LØSNING PÅ ALLE DINE PROBLEMER!

Her kommer løsningen på dine problemer!
Jeg spurgte den store ekspert, hvilken konkret løsning der ville være

mulig i dit tilfælde, så der kan komme lykke og frem for alt penge i
dit liv.

Du har tidligere spildt alt for mange chancer for at ændre dit liv,
jeg vil under ingen omstændigheder have, at dette gentager sigt især
ikke i betragtning af, at skæbnen meget snart vil give dig nogle store
og virkelig fantastiske chancer-! Dens svar kan dårligt være mere

: entydigt. For at lykke, tilfredshed og penge endelig skal kunne komme
~ ind i dit liv, må du tilpasse de svingninger, der udgår fra din bolig,
o fuldstændig til dine egne svingninger. Det findes der kun en eneste

løsning på: Læg en "svingningsharmonisator" i din bolig præcis på det
sted, jeg angiver.

En "svingn.ingsharmonisator" er en særlig slags talisman, der ændrer
svingningerne .i din bolig, så de tilpasses perfekt til dine egne
svingninger. Så snart det er sket, kan lykke, succes og penge endelig
præge dit Iiv igen.

Ende/;3 V;/ d;n SKæbne .forMe S;3 Såda.n, SOM .forsynet har V;//et det.'
Læs v;dere ,På ba.:Js;den
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Hvad sker der, når du er i perfekt harmoni med svingningerne

i din bolig:
Så snart din "personlige svingningsharmonisator" har bragt

svingningerne i din bolig i harmoni med dine personlige svingninger,
banes vejen for din lykke, din succes og for pengene ...

Alle disse dejlige ting, som var "lukket ude" fra dit liv, vil være
der for dig igen og sørge for, at du bliver lykkelig.

Det vil ytre sig i, at du vinder i
endelig løser sig og får en lykkelig
løses helt af sig selv, at der byder
og i en masse andre ting.

spil, at en fastkørt situation
udgang, at forskellige problemer
sig en række gunstige lejligheder,

__---~ Synes lykken at være gået af vejen for dig indtil nu? Nej, den er
ikke gået af vejen for dig, den har blot ikke kunnet overvinde den
barriere, der adskilte dig fra den. Din "personlige
svingningsharmonisator" vil ændre på denne situation.

+ Har penge indtil nu været en mangelvare i dit liv? Nå ja, det er
ikke så mærkeligt. Men nu kan det igen holde et triumferende
indtog i dit liv. Og som jeg i øvrigt fortalte dig for lidt siden,
ser jeg dig vinde en stor gevinst i lotto omkring den 19.09.2009! (I
den forbindelse vil jeg gøre dig opmærksom på mine to gratis
gaver, som du får at høre om på næste side.) Og det er ikke det
eneste beløb, jeg ser dig vinde!!!

--->

+
Har kærlighed, venskab og følelser stort set været fraværende l

dit liv? Ja, men meget snart vil de være en fast del af dit liv!
For også disse ting har været "lukket ude" fra dit liv, men nu er
der ikke længere noget, der kan stoppe dem.

Forstå mig ret, Kirsten, dine personlige svingninger har ikke været i
harmoni med de svingninger, der udgår fra din bolig. Det har været, som
om en vogter har nægtet enhver form for lykke, succes og penge adgang til
dit liv. Ved at ændre på dette og bringe svingningerne i din bolig l

perfekt harmoni med dine personlige svingninger kan du drive denne vogter
bort og dermed sørge for, at" der endelig indtræder nogle positive
begivenheder i dit liv.
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Læs, hvadduB;;a~V;~ for lykkenJ
Jeg har skaffet den "personlige svingningsharmonisator" til dig. Her

ligger den, foran mig på skrivebordet, og venter på, at jeg sender den
til dig. For at få den, og for at den skal kunne forandre dit liv, skal
du blot gøre en ting: Du må meget hurtigt, om muligt inden i morgen
tidlig, sende mig tilgodebeviset, som du finder på sidste side af dette
brev. ]Jet er /YIe3etVlj6:i .1-)

Så snart jeg har modtaget din bestilling, sender jeg dig din
"personlige svingningsharmonisator" i en diskret lille pakke uden
tegn på, hvad den indeholder.

ydre

Men det er slet ikke det hele! Sammen med din "personlige
svingningsharmonisator" _ se.!lC!~~:r::.j~g dig fuldstændig gratis to gav~!" som
virkelig er meget specielle! (se nedenfor)

Sørg for at tage affære nu!

Tro mig, Kirsten, så længe du ikke har bragt dine personlige
svingninger i harmoni med svingningerne i din bolig, vil hverken lykke,
succes, kærlighed eller mindst af alt PENGE have nogen som helst chance l

dit liv.

Derfor siger jeg det endnu engang: Tag affære NU, det er virkelig i
din egen interesse! Jeg venter utålmodigt på dit svar. Jeg sender dig
min fulde hengivenhed og mit venskab.

Med venlig hilsen

J1. {ArI-. 1Z~,f
P.S: Husk, at du omkring den 19.09.2009 får en ny chance for en stor

pengegevinst. Hvis du ikke konstant er i perfekt harmoni med
svingningerne i din bolig, VIL DU OGSÅ GÅ GLIP AF DISSE PENGE! Og tro
mig, det drejer sig virkelig om et større beløb. Så vent ikke et minut
længere, men send mig dit "tilgodebevis på et nyt liv", så hurtigt; du

ro kan, du vil helt sikkert ikke komme til at fortryde det.
ro
o
o

P.P.S : Og husk også at 1æse brevet fra eksperten i bo1igana1yse
(E.B.A), som jeg har ved1agt dette brev. Her fortæ11er han dig mere om
de positive og negative svingninger, der præger din bo1ig ...

o



Dit tilgodebevis,
som giver lykke, tilfredshed
og PENGE adgang til dit liv!

Reserveret til: Kirsten \L ~ _
Udfyld venligst nedenstående, og returner det HURTIGT MULIGT til:

Marcos von Ring, BBC, Box 166, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

JA, kære Marcos, jeg tror, at du
har ret, og at de svingninger,
der udgår fra min bolig, ikke er
i harmoni med mine svingninger.
Det er grunden til, at lykke,
succes og penge ikke er en del
af mit liv.

DK01110280
020134916.8
Fru

Jeg ønsker, at det skal ændre sig, og jeg ønsker at udnytte alle de
store chancer for forandring, der venter mig i de kommende uger, og som
du har set. Derfor beder jeg dig (hurtigst muligt) sende mig:

min "personlige svingningsharmonisator" sammen med den tilhørende brugs-
anvisning, hvis formål er at ændre svingningerne l min bolig således, at
de tilpasses perfekt til mine egne svingninger.

Prisen for denne harmonisator, som du allerede har betalt for mig, er
395,- kr. inkl. min andel af portoomkostningerne. Tak fordi du har lagt
disse penge ud. Sammen med mit tilgodebevis får du min betaling, som jeg
vælger at sende på følgende måde:

o Forudbetaling (jeg sparer 45,- kr. i efterkravsgebyr)

o Pr. efterkrav (plus 45,- kr. i efterkravsgebyr)

Kontroller og ajourfør nedenstående oplysninger, så jeg har mulighed for
at kontakte dig ved presserende spørgsmål:

Mit mobilnummer:

Min e-mail-adresse:

Betingelsesløs succesgaranti:

Kære Kirsten, jeg ved, at dit liv vil ændres, så snart din
upersonlige svingningsharmonisatorU er hos dig. Jeg ønsker
imidlertid under ingen omstændigheder, at du skal løbe nogen form
for risiko. Derfor forpligter jeg mig her og nu til fuldstændigt
at erstatte dit bidrag i tilfælde af, at du ikke skulle være
fuldstændig tilfreds med de succeser, du opnår. Du behøver blot at
sende din upersonlige brugsanvisningU tilbage til mig, så sender
jeg dig en refusionscheck på hele beløbet. Du vil ikke blive
stillet nogen spørgsmål i den forbindelse. Det er enJ1. I J" 1?'
skriftlig og ærlig forpligtelse fra min side. • ~ /~~o1
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Michel Se/lier
Videnskabsmand og ekspert i boliganalyse (EB.A)

Anvendt geobiologi

Til Marcos von Ring personligt
(fortroligt)

August 2008

Studie nr. : 6747
Referencenummer: 9012

Studie -udf;;f~r: ~ir-sten J \
Adresse: lL..-_-_-_-.-l,"7_---

Kære Marcos von Ring.

På foranledning af Deres forespørgsel har jeg med største opmærksomhed undersøgt de
elementer, som De har sendt mig vedrørende Kirsterl Her er mine
resultater: IL-__ --
Fru Kirstenl et.. L . Tilbage i tiden er der sket nogle store
omvæltninger i dette område. Der cirkulerer talrige telluriske strømninger her, som ikke
altid kun genererer meget positive svingninger.

Men det virkelig afgørende er, at det sted, hvor Fru Kirsten \ I bor, ikke er i
absolut harmoni med hendes-fødselsdato-; men frem foralt hellerikke med hendes
ascendant og fødselshimmel. På den måde er der opstået en konflikt mellem Fru Kirsten

hendes og bolig.
-----

Den belastende situation ytrer sig i, at Fru KirsteJ bolig udsender negative
svingninger, som er i konflikt med hendes egne svingninger. Som De jo allerede
formoder. Marcos von Ring, har lykke og frem for alt penge derfor ingen chance i Fru
Kirsten I liv.

Denne bopæl kunne meget vel være egnet for en anden person, men ikke for Fru Kirsten

OK



Endvidere skal De vide, at hvis et menneskes svingninger kommer i konflikt med
svingningerne i vedkommendes bolig, som det er tilfældet for Deres klient, så kan alt gå
galt i vedkommendes liv. Dermed mener jeg, at alt, hvad vedkommende går i gang med,
muligvis er dømt til at kuldsejle. Lykke, kærlighed og penge vil ikke have nogen chance
i vedkommendes liv, for denne energi kan ikke kommunikere med vedkommende, det
står svingningerne i vedkommendes bolig i vejen for. Resultatet: Denne persons liv vil
altid være præget af nederlag og fiaskoer ...

For at denne situation skal kunne ændre sig, skal Fru Kirsten ændre
svingningerne i sin bolig, dvs. hun skal tilpasse dem til sine egne svingninger. Så kan alt
gå i orden igen. Så kan lykke, kærlighed og penge igen kommunikere med hende, og
hendes liv vil ændre sig.

Endnu en vigtig ting - mit studie har vist, at Fru Kirsten I er en person med
et stort lvkkenotentiale. Derfor erjeg overbevist om, at lykken igen viloverforkæle Fru
Kirstel , så snart hun har tilpasset svingningerne i sin bolig til sine egne
svingninger. I grunden venter lykken blot på, at det sker.

Min anbefaling:

Den bedste løsning på Fru Kirsten problem ville være at give hende en
sender af lykkebringende svingninger med hjem. Det er en ganske særlig genstand, som
hun blot behøver at stille i et bestemt hjørne af sit hus. Den vil ændre svingningerne i
Fru Kirsten l bolig og bringe dem i perfekt harmoni med hendes egne
svingninger. Så snart det er sket, kan lykke, succes og penge endelig blive en fast del af
hendes liv igen.

Hvis De ønsker det, kan jeg naturligvis sende Dem en "svingningsharmonisator", som
jeg har fremstillet specielt til Deres klient.

Jeg håber, at De ~ tilfreds med mitstudie, Lad mig det vide, når De har truffet Deres
afgørelse.

Med venlig hilsen

Michel Sellier

P.S:Vedlagt ser De et farvebillede af "svingningsharmonisatoren",
som jeg anbefaler Deres klient.


