I
Patrick Guerin vil s~tte alle sine
evner ind på at løse ~ine økonomiske
problemer og sørge for, at du vinder
!

STORE PENGE~RÆMIER~
Så hvis du også har økonomiske probf mer, der skal løses hurtigst
muligt, skal du blot bede Patrick Gueri om at gøre brug af sine fantastiske, magiske evner. Du vil modtag~ de penge, du har ønsket dig
inden for 30 til 60 dage efter, at han 'ar udført sin magiske handling.
~,
Udfyld blot specialkuponen, og return[1 r den hurtigst muligt til Marcos von Ring, som vil sende den videre til Patrick Guerin. Så vil denne store magiker også arbejde for dig. ~
Duhar virkelig ikke noget at miste, hvis du stoler på ham, for hvls du
af en eller anden grund ikke skulle få de penge, du ønsker dig, skal
du blot give besked om det, og du vil $traks få dine penge refunderet. Som du kan se, så risikerer du virkelig ikke noget som helst, hvis
du følger Patrick Guerins anbefalinger
l

Hans evner og metoder er effektive ~g virker rent faktisk! Vi kan
takke ham for, at der i dag er mange mennesker, der kan leve et lykkeligt liv uden økonomiske bekymringrr.
~
Og i dag er det så din tur til at nyde go~t af det enestående held, du
hermed får tilbudt. Du bør under inge~ omstændigheder gå glip af
denne chance, for du vil sikkert aldrig f.åsådan en mulighed igen.

Udfyld blot den Vedlagt~ specialkupon,
og returner den hurtigst muligt.
Marcos von Ring, B~C,Box 166,
Vesterbrogade 208, 1800JFrederiksbergC

Vigtigt!

Enestående tilbud, pu kun får en gang!

SKYND DIG AT LÆSE VIDEREHER!

Hvem er

Patrick GUERIN?

P

atrick GUERIN, vor tids mest berømte "indflydelsesrige medium" har nu i 29 år med
stor succes praktiseret de gamle, hemmelige og hemmelighedsfulde
skikke, som han
tilpasser til det moderne liv. Hans omdømme
kunne ikke være bedre: I hundredvis af avisartikler vidner om hans succes, og der er også blevet
fortalt om ham i forskellige tv-udsendelser.
Denne berettigede tilstedeværelse i medierne bekræfter dag for dag
hans gode omdømme og hans anerkendte fortjenester langt ud over
landets grænser. Han hjælper både berømte personligheder og politikere og forretningsfolk. Men hans sande kald handler om at hjælpe dem,
der virkelig trænger og ikke har andre muligheder, enten på grund af
problemer på det følelsesmæssige område eller på jobbet, konstante
uheld eller lignende.
Allerede som ung blev han indviet i den effektive, velgørende magis
gamle ritualer af en "maqlker" Her taler vi naturligvis altid om den hvide magi, som repræsenterer de gode kræfter! Vi taler om indvielse i
ritualer for at kunne "få kontakt" med en række store personligheder
ud over tidens grænser (en energikilde, som okkultister betegner som
værende "grundlæggende"). Og om store åndspersoner, som har udført
de samme handlinger og har udtalt de samme "magtfulde" ord ud fra
samme overbevisning. For den sande "viden" overleveres fra generation
til generation, fra det ene århundrede til det næste.
I
Patrick GUERIN er i sit arbejde inspireret af følgende kendt~ personligheder: John Dee, hofmagiker hos det engelske kongehus i det 16. årh.,
og Papus, troldmand og doktor i medicin i det 19. årh.

Læs her, hvad de mennesker,
som Patrick Guerin allerede har hjulpet,
skriver om ham. Om ganske få dage
kan det være DIN TUR!
(Beslutningen er helt op til dig!)
Det er fantastisk! Jeg ved slet ikke, hvordan
jeg skal takke dig! lotte år har jeg oplevet det
ene mareridt efter det andet: biluheld, retssag,
udpantning og så videre. Du er den eneste af
omtrent ti clairvoyanter, som jeg har spurgt
til råds, der har været i stand til at løse op for
denne negative blokering. Med din hjælp har
jeg nu to gange vundet i lotto, i alt næsten en
million kr.!
Hr. J. D..
Du har gjort mit liv til et paradis på jord. ennem dig har jeg nu endelig fået et arbejde,
jeg er blevet gift og har fået to børn. Alt
dette ville aldrig have været muligt uden din
hjælp.
Fru D. C.
Alle mine problemer er blevet løst med din
hjælp, Patrick Guerin. Du kom ind i mit liv på
det helt rigtige tidspunkt. Jeg har haft en fast
stilling i seks måneder, selvom jeg egentlig
skulle afskediges, og takket være dine råd og
din hjælp har jeg kunnet betale al min gæld
tilbage.
Hr. S. L.
Patrick Guerin, jeg skylder dig alt og meget
mere - min genfundne lykke, min fremtid,
mit liv. For nylig vandt jeg en stor gevinst i
lotto (trækningen d. 14. marts).
Herr J. D.
Kære Patrick!
Direktøren roste mig foran alle mine kolleger
og sagde, at i tilfælde af ekstra salær ville han
helt sikkert huske mig. Vi har vundet 15.000 kr.
i lykkespil, for heldigvis såjeg den kupon, som

min kone ville smide ud. Jeg fornemmer, at
der er mange tingi mit liv, der ændrer sig, og
jeg er generelt langt mindre stresset. Lykken
kommer, det kan jeg mærke.
Hr. G. L.
Kære magiker!
Allerede efter den første seance var jeg meget mere afslappet og kunne håndtere begivenhederne mere roligt og velovervejet. Jeg
er også mindre stresset. Søndag d. 30. august
vandt jeg 43.905 kr. i hestevæddeløb sammen med min kæreste.
Fru J. L.
Kære Patrick Guerinl
Der er sket noget vidunderligt. Torsdag d. 15.
januar vandt jeg 750 kr. i baccarat og lørdag
d. 17. januar vandt jeg 7.500 kr. i "Hvem vil
være millionær?" . Og det vil jeg gerne takke
dig for. Jeg har aLdrig før været så lykkelig. Du
er et godt og vidunderligt menneske!
Fru Marie-Claude J.
Jeg har vedlagt en kopi af brevet fra totalisatorkontoret.
Heraf fremgår det beløb,
jeg med din hjælp vandt i hestevæddeløb:
8.000 kr.
Fru A.-M. P.
Kære Patrick Guerin!
Jeg fik dit brev d. 24. august, og blot fire dage
senere vandt jeg 3.000 kr. i hestevæddeløb.
Jeg håber, det vil fortsætte på denne måde.
Jeg vili hvert fald blive ved med at følge anvisningerne i dit brev.
Hr. F. C.

