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Kzere Marcos von Ring.

Pi foranledning af Deres forespgrgsel harjeg med stgrste opmerksomhed underspgt de
elementer, som De har sendt mig vedrgrende Peter Knudsen. Her er mine resultater:

Herr Peter Knudsen bor i Kpbenhavn SV. Tilbage i tiden er der sket nogle store
omvaltninger i dette omrede. Der cirkulerer talrige telluriske stromninger her, som ikke
rltid kun genererer meget positive svingninger.

Men det virkelig afgorende er, at det sted, hvor Herr Peter Knudsen bor, ikle er i
absolut harmoni med hans fgdselsdato, men frem for alt heller ikke med hans ascendant
og fpdselshimmel. Pi den mide er der opsdet en konflikt mellem Herr Peter Knudsen
hans og bolig.

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

Denne bopal kunne meget vel vere egnet for en anden person, men ikke for Hen Peter
Knudsen.



Endvidere skal De vide, al hvis et menneskes svingningcr kommer i konflikt med
svingningeme i vedkommcndes bolig, som det er tilfaldet for Deres klient, si kan alt gi
galt i vedkommcndcs liv. Dermed menerjeg, at alt, hvad vedkommende gir i gang med,
muligvis er domt til at kuldsejle. Lykke, karlighcd og penge vil ikke have nogen chance
i vedkommendcs liv, for denne energi kan ikkc kommunikere med vedkommende, det
stir svingningcme i vedkommendes bolig i vejen for. Resuhalet: Dennc pcrsons liv vil
altid vere prieget af nederlag og liaskoer ...

For at denne situation skal kunne endrc si-q, skal Herr Peter Knudscn rndre
svingningeme i sin bolig, dvs. han skal ti lpasse dem til sine egnc svingninger. SA kan alt
gi i orden igen. Si kan lykke, kierlighcd og penge igen kommunikere med ham, og hans
liv vil rndre si-e.

Endnu en vigtig ting mit studie har vist, at Herr Peler Knudscn er cn person med et
stort lykkcpotentiale. Derfor erjeg ovcrbcvist om, at lykken igen vil ovcrforkuele Hcrr
Peter Knudscn, si snan han har tilpasset svingningeme i sin bolig til sine egne
svinvninger. I grunden venter lykken blot pi, at det sker.

Min anbefaling:

Den bedste lOsning pi Herr Peter Knudsen problem ville vere at give ham cn sender af
lykkebringende svingninger med hjem. Dct er en ganske serlig genstand, som han blot
behover at stille i et bestemt hjome af sit hus. Den vil endre svingningeme i Herr Peter
Knudsen bolig og bringe dem i perfekt harmoni med hans egne svingninger. Se snart det
er sket, kan lykke, succes og penge endelig blive en fast del af hans liv igen.

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

Jeg hibeq at De er tilfreds med mit studie. Lad mig det vide, nir De har truffet Deres
afgorelse.

Med vcnlig hilsen

Michel Sellier
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P.S:Vedlagt ser De et farvebillede af "svingningsharmonisatoren",

som ies anbefaler Deres klient.


