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Hemmelige anvisninger
til forberedelse af den

talisman, som du har fundet
i denne kuvert.



Den talisman, du lige har modtaget, er en
ganske særlig talisman.

Jeg har forberedt den helt specielt til dig,
og jeg skal bruge den for at kunne udføre
"Det store ritual for den sorte måne" for dig
ved næste'sorte måne (nymåne). Jeg vil gerne
minde dig om, at dette "Store ritual" vil gøre
det muligt for dig at få to store pengebeløb.
Derudover vil det sørge for, at du vil få
opfyldt et andet hemmeligt ønske.

Sådan skal du gøre med talismanen:

1. Læg den så midt på din brystkasse med
den graverede side vendt ind mod dig.
Pres talismanen ind mod din krop i nogle
sekunder.

2. kencentrer dig imens om positive tanker.
Forestil dig, hvordan dit liv vil komme
til at se ud med alle de penge, du vil
modtage. Forestil dig, hvordan du vil
være omgivet af venner, og se de store
forandringer, der vil ske i dit liv ...
Kort sagt, vær OVERORDENTLIG POSITIV!

3. Efter disse få sekunder skal du tage din
talisman og klippe den over med en saks i
to halvdele, som vist i billedet nedenfor.



4. Læg dernæst den ene af de to halvdele
sammen med din specialværdikupon i
svarkuverten, og send den til mig. Den
anden halvdel skal du opbevare hjemme hos
dig selv.

5. Læg den anden halvdel under din madras og
helst så tæt på det sted, hvor dit hoved
ligger om natten.

Som du kan se, er det virkelig alt andet end
vanskeligt, men det er meget vigtigt, at du gør
det, for at jeg kan udføre "Det store ritual for
den sorte måne" for dig MED SUCCES.

På_forhånd tak.

Jeg venter allerede utålmodigt på din
specialværdikupon og halvdelen af din
talisman ...


