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Marcos von Ring

For dig personligt betyder det enten 103.243,13 kr.
eller måske endda 516.215,65 kr. Hvilket beløb det bliver,
afhænger nu ene og alene af dig.
11.11.2009
Derfor

skal vi tale indgående

om dig, kære Peter!

Du skal vide, at der skal bruges tre personer for at udføre triologisk
numerologi. Derfor har jeg hentet hjælp hos en meget betydningsfuld
numerolog og en verdenskendt parapsykolog,
som sammen med mig vil udføre
den første triologiske seance i dette århundrede. Den triologiske lov
siger, at en sådan seance kun kan udføres en gang hvert. 33. år. Og du,
Peter, står i centrum for disse triologiske lovmæssigheder!
Derfor er du,
Peter, også omdrejningspunktet
for mange af vores samtaler. Egentlig
burde det allerede have ringet for dine ører for flere dage siden, så
ofte som vi har talt om dig og de store muligheder, der ligger foran dig.
Triologisk numerologi er baseret på trekantens systematik. Og kun
hvert 33. år er konstellationen
så gunstig, at de 12 stjernebilleder
positionerer sig i 7 astrologiske trekanter med overvejende ulige
koordinater. Dette enestående skuespil manifesterer sig ikke visuelt, men
udspiller sig i de numerologiske trekanter. Du står i centrum for denne
særlige begivenhed, Peter, og dit liv vil ændre sig fuldstændigt med et
slag.
Den store begivenhed, som er affødt af den triologiske lovmæssighed,
venter på dig lige om hjørnet. Højdepunktet ventes at indtræffe i tiden
fra den 28. november til den 28. december 2009. Indtil da vil jeg
beskæftige mig intensivt med dig og dine livsomstændigheder,
for jeg ved,
at dette er en periode, som betyder meget for dig, kære Peter. Denne
begivenhed finder kun sted en gang hvert 33. år og er personligt bindende
for dig - både i astrologisk forstand og på det personlige plan. Desuden
peger samtlige numerologiske koordinater på dig og din enestående chance
for at komme i besiddelse af to store pengebeløb.
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- 2 Med disse penge vil du, Peter, kunne føre et roligt, lykkeligt,
sorgløst liv, hvor du ikke længere ville skulle lide afsavn. Jeg viser
dig derfor din numerologiske situation, som den vil se ud den 28.
november 2009.
Fordi stjernerne

står i en så gunstig

position

for dig.
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Dette giver

følgende
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beregningsformel:
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Hvis man nu matematisk udregne r summen ud fra dette skema, så står
stjernerne ekstremt gunstigt for dig! Gunstigt for 103.243,13 kr. eller
gunstigt for 516.215,65 kr., som nu vil komme ind i dit liv.
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I sidste ende afgør du selv, hvilket beløb det bliver. Jeg har nævnt
for dig, hvornår dette højdepunkt, som er affødt af de triologiske
lovmæssigheder,
forventes at indtræffe.
Mine astrologiske hjælpere og jeg er enige. De numerologiske
koordinater taler deres eget tydelig sprog! Tegnene ser meget gode ud for
dig og for nogle ganske få andre. Men for dig, Peter, og kun for dig, ser
de ekstremt gode ud: Tegnene er fuldstændigt entydige! så entydige, som
de aldrig har været ved nogen anden før dig!! Og da de er så entydige,
får du den pågældende triologiske trekant, som der står tre femtaller på,
af mig som gave. Denne betydningsfulde
og vigtige triologiske trekant
spiller en meget stor rolle i den numerologiske orden. Jeg har sendt et
billede af dette store og betydningsfulde
symbol med.
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Du skal meget hurtigt komme til penge, for jo større forsinkelser der
er ved disse absolut entydige tegn, desto mindre bliver beløbene. For når
konstellationen er så gunstig for dig, skal det gå meget hurtigt, og jeg
ville - hvis jeg var dig - ikke spilde værdifuld tid. For jo mere tid, du
spilder, desto mere går du glip af.
Nu vil jeg godt fortælle
mål med din gave.

dig, Peter, hvordan

du kan opnå dine store

Penge er ofte fundamentet for et lykkeligt, harmonisk liv uden
bekymringer. For hvis du ingen bekymringer har, lever du automatisk
sundere. Bekymringer gør syg. Du kender sikkert godt talemåden: "Den,
der har penge, skal flere gives." Og ja, det passer. Mennesker med
penge er lykkeligere. Og lykkelige mennesker udstråler også denne
lykke. Og dermed tiltrækker de på nærmest magisk vis både succes og
penge. Og meget ofte også hensynsfulde og kærlige partnere. Det
forholder sig lige sådan i eksisterende parforhold: Penge tiltrækker
lykke og tilfredshed og fremmer positivt det fælles, sorgløse samliv.
Jeg kan forestille mig, Peter, at et sådant liv er lige, hvad du
ønsker dig. Hvem ville ikke gerne have sådan et liv.

--

Lad os nu tale kort om
min gave til dig.

-

Den syvende triologiske trekant med de tre femmere er kernen og
bindeleddet til dit nye liv. Når du har fået trekanten med de tre
femmere, skal du forsigtigt og uden at beskadige den lægge den et
sikkert sted. For din særlige triologiske trekant er blevet behandlet
med en speciel magnetisering.
For at din triologiske trekant skal
forblive fusionsklar, bør du regelmæssigt udsætte den for nymånens
lys. Så er samtlige fusioneringer sikret 100 % for dig, Peter.
Når du har bragt den for dig så betydningsfulde
trekant hen på et
sikkert sted, skal du udføre de handlinger, jeg beskriver for dig i
det efterfølgende. Husk at være opmærksom på rækkefølgen. Den skal
overholdes! For jeg vil nødigt have, at du skulle gå glip af noget.
Nu er det vigtigt, at du udtrykkeligt giver mig og mine astrologiske
hjælpere din tilladelse til at udføre denne proces. For hvis jeg skal
udføre et sådant sjældent ritual, skal jeg først have din tilladelse til
det. Da det haster en smule, og tidspunktet for den gunstige triologiske
konstellation rykker stadigt nærmere for dig, skal jeg helst have
modtaget din tilladelse til, at du skal modtage disse beløb, inden den
28. november 2009. Brug den særlige penge-tilladelse,
som er udfærdiget i
dit navn, til dette formål. Den finder du på bagsiden af side S i mit brev
til dig fra i dag!
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Sørg venligst for, at jeg har din tilladelse i hænde så hurtigt som
muligt. Det er meget vigtigt og har enorm inælydelse på, hvilket beløb
du får i sidste ende. Det er også vigtigt, at du svarer hurtigt, fordi
jeg så sammen med mine videnskabelige eksperter kan udføre de pågældende
seancer og ritualer for dig på det tidspunkt, der er gunstigst for dig.
For at sikre, at alt nu også sker i den rigtige rækkefølge i det
pågældende tidsrum, gentager jeg forløbet for dig endnu engang.
Forløbet er virkelig enormt vigtigt for dig, Peter!

Til et så sjældent og betydningsfuldt
forløb skal jeg bruge
din tilladelse. Og den skal være mig i hænde inden d. 28.
november 2009.
For at initialisere fusioneringen af den triologiske trekant
i forbindelse med modtagelsen af beløbet vil jeg gennemføre
en seance og to ritualer for dig. Det vil jeg gøre på det
tidspunkt, hvor konstellationen er gunstigst for dig. I
perioden fra den 28. november til den 28. december 2009. Så
kan det vigtige initialiseringsritual
nemlig gennemføres på
det tidspunkt, der er allerbedst for dig.
3.

Derefter vil jeg sende dig din gave, den triologiske trekant
med de tre femmere. Pas på, at du ikke beskadiger trekantens
overflade, og sørg for at lægge den et sikkert sted. Jeg
sender dig så også mine anvisninger, så du kan forberede dig
på at modtage den pengesum, jeg vil udregne for dig.

Derudover vil jeg udnytte det gunstigste tidspunkt for dig i et
særligt ritual i en seance sammen med mine videnskabelige hjælpere!
Vær opmærksom på, at de triologiske trekanters konstellation hele
tiden ændrer sig! Hvis du forpasser det gunstigste tidspunkt for den
numerologiske konstellation, reduceres beløbenes størrelse. Det bør du så
absolut undgå!
Send mig din særlige pengetilladelse
allerede i dag. Jeg har vedlagt
en returkonvolut, som du kan bruge til dette formål. så kan du reagere
hurtigt, sikkert og uden forsinkelse, så du er på den sikre side.
Og fordi det virkelig er ekstremt vigtigt: Jeg skal senest have din
særlige pengetilladelse
hos mig den 28. november 2009, så jeg under ingen
omstændigheder forpasser det gunstigste tidspunkt for dig. Derfor er
denne dato så vigtig for dig! Det allerbedste ville være, hvis du sender
den særlige pengetilladelse
tilbage til mig allerede i dag, for jeg vil
nødigt have, at du går glip af noget. så kan du også føle dig på den
sikre side.
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Kære Peter, den triologiske numerologis lovmæssigheder er yderst
svære at forudse. Og jeg ønsker ikke, at du på grund af en lille
forglemmelse eller en lille tidsfejl risikerer ikke at modtage det
fulde beløb. Derfor disse sikkerhedsforanstaltninger
og dette
hastværk. For ved disse ekstremt gode tegn for dig må du ikke gå glip
af noget. Af denne årsag skal den triologiske trekant ligge hos dig på
tidspunktet for mit ritual og seancerne.
Gå ikke glip af denne enestående og meget store chance for et bedre
liv, for det er virkelig et tegn fra skæbnen i dag. Det er en så utroligt
stor mulighed for dig, og du må simpelthen udnytte den. For der vil gå 33
år, inden der igen kommer en sådan konstellation. så der går altså noget
tid, inden du får en sådan chance igen!
Jeg glæder mig meget på dine vegne
dig. Jeg ønsker dig kun det bedste.
Kærlig
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Særlig pengetilladelse
til den store seance med det personlige

-

ritual

for modtagelse!

•

Det drejer

sig om to meget

store beløb.

Kære Peter!
Send denne særlige pengetilladelse
til følgende adresse ... gerne i dag:
Marcos von Ring, BBC, Box 166, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C
...................................................................................................................................................................................

JA,

kære Marcos. Jeg vil følge
dine anvisninger til punkt og
prikke og svarer derfor med
det samme. Jeg har naturligvis
forstået, at mit fødselshoroskop
harmonerer med de aktuelle
triologisk-numerologiske
lovmæssigheder for modtagelsen.
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Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
DENMARK

Jeg vil behandle min gave, min særlige triologiske trekant med
femmere, meget forsigtigt og lægge den på et sikkert sted uden
overfladen til, så fusioneringen efter den store seance for mig
personlige ritual kan gennemføres. Dette særlige ritual stiller
centrum for den begivenhed, som vil give mig penge.

D

de tre
at snavse
med mit
mig i

Jeg beder dig om først at udføre ritualet for 516.215,65 kr. for mig
i overensstemmelse
med den gunstigste triologiske konstellation og
først derefter de andre konstellationer.

HUSK DET NU!
Af hensyn til den triologiske
fødselsdato:

numerologitilpasning

------------------------------------------------------

anfører

jeg her min

(skriv her)

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, når det passer mig.
I tilfælde af eventuelle
e-mail-adresse:

spørgsmål

Mobilnummer

Personlig

sender

jeg dig mit mobilnummer

og min

E-mail-adresse

succesgaranti

Jeg forpligter mig hermed til at stille mine samlede evner til din rådighed. For du skal
have et godt og lykkeligt liv så hurtigt som muligt. Det liv, du altid har drømt om at
leve. Hvis dette af en eller anden årsag ikke sker, skal du fortælle mig det inden 30
dage. Jeg vil så straks refundere dine penge. Og så vil dette forsøg ikke have kostet dig
en øre.
Dette

er en skriftlig

overhovedet.

og fair garanti,

som der ikke er knyttet

nogen betingelser
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