
SUKCES 
WYGRYWANIA FORTUNY 

Prosimy  o przeczytanie poniższej treści z rozwagą , zrozumieniem i godnym przemyśleniem , oraz 
podjęcie stosownych decyzji dotyczących możliwości współpracy i zaangażowanie się w program 

wynalazcy „ SUKCESYWNEGO WYGRYWANIA FORTUNY „ w gry liczbowe. 

Motto Goldenlotto: 
„Chytry podwójnie  traci ,a zyskuje ten co daje dzieląc się i odbiera co tracił „ 

„myślenie to potęga”                                               Wynalazca Goldenlotto 

 

PRZEDE WSZYSTKIM: 

Każdy uczestnik „programu” będzie miał bezpośredni , wolny dostęp do : wszystkich prognoz 
typowań ,wszystkich typowań pewniaków ,wszystkich pewniaków do zagrywki ,oraz kosza 
wspólnego z poszczególnych gier ,celem ostatecznej analizy przed zagrywką w gry liczbowe. 
Jedynie serwis golden lotto.pl posiada opcje do typowań z możliwością podglądu i ingerencji w 
typowania przez „typujących” ,wglądu w wszystkie „NAJ” korzystniejsze typowania liczb i 
przedstawienie grającym „TRAFNYCH TYPOWAŃ” na określone gry liczbowe !!! 

NICZEGO NIE UKRYWAJĄC WYGRYWAJMY WSPÓLNIE FORTUNĘ W GRY !!!. 
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7.SUGESTIA „WYNALAZCY” 

WSTĘP: 

W „PROGRAMIE” mogą wziąć udział wszystkie osoby , które chcą „odegrać” dotychczas przegrane 
pieniądze i zamierzają sukcesywnie „wygrywać” pieniądze w różnych grach liczbowych w Polsce i zagranicą. 
Warunkiem przynależności  do „programu” jest zastosowanie się do poniższych wskazań „Wynalazcy” 
,które są niezbędne dla dobra „wszystkich uczestników programu”  , oraz dla prawidłowej organizacji 
prowadzonej przez Organizatora-GRY. W obecnej chwili, każda osoba rejestrująca się na stronie serwisu 
Goldenlotto.pl będzie miała dostęp do  klubu „C.P.G.” (jego wszystkich opcji-funkcji i innych przywilejów), 
a który to „dostęp” otrzyma wraz z zakupionym lub wygranym  w „grach” (m.in. FREE PREZENT) 
programem „GOLDENLOTTO”. Dostęp do klubu C.P.G. można również wykupić według obowiązującego 
cennika. 
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TWOJE TYPY : 

W klub TWOJE TYPY należy typować liczby na poszczególne , określone gry liczbowe. We 
wszystkich grach znajdują się pozycje „NAJ” ,określające typowaną liczbę od pierwszej do 
ostatniej pozycji „NAJ” . W takiej kolejności należy typować liczby na określone gry liczbowe. 

PROGNOZY : 

W prognozach na  określone gry , może każda osoba zobaczyć jakie są „NOTOWANIA” każdego 
„NAJ” w wstępnej lub ostatecznej fazie , przed typowaniem pewniaków do zagrywki gry. W 
prognozach mogą pojawiać się te same liczby na różnych pozycjach , w zależności od ilości 
wystąpień określonej liczby na przypisanej i przypadającej jej pozycji. 

PEWNIAKI: 

W pewniakach „prognozowanych” znajdują się pewniaki występujące na pierwszych pozycjach 
„NAJ” od pierwszego do ostatniego „NAJ” ograniczone ilością występujących w określonej 
grze.(np. w lotto sześć liczb losowanych odpowiada 6-ciu pierwszym „NAJ” itd. ). W pewniakach 
„typowań”  znajdują się pewniaki występujące na pierwszych pozycjach „NAJ” , od pierwszego do 
ostatniego „NAJ” ograniczone ilością liczb występujących w określonej grze, jednakże 
wynikającej z wszystkich liczb przypadających do tych pozycji „NAJ” ,jaka jest ilość liczb 
występująca w określonej grze ( np.  Mini Lotto pięć liczb losowych ,odpowiada 5-ciu pierwszym 
pozycjom „NAJ” wraz z wszystkimi liczbami występującymi na tych pozycjach). W pewniakach 
„zagrywki” znajdują się pewniaki występujące na pierwszych pozycjach „NAJ” od pierwszego do 
ostatniego „NAJ” ,ograniczone ilością liczb występujących w określonej grze ,jednakże 
wynikającej z wszystkich liczb przypadających do tych pozycji „NAJ”, jaka jest ilość liczb 
typowana w określonej grze (np. Multi Lotto dwadzieścia liczb losowanych , odpowiada 20-stu 
pozycjom „NAJ” wraz z wszystkimi liczbami występującymi na tych pozycjach ).  

W wszystkich wariantach „pewniaków” występuje taka ilość liczb typowanych , jaka występuje 
ilość liczb losowanych i wystawionych do ewentualnej zagrywki w typowanych „Pewniakach”. 

W pewniakach „wspólny kosz” znajdują się pewniaki występujące na pierwszych pozycjach 
„NAJ” od pierwszego do ostatniego „NAJ” według ilości liczb występujących w określonej 
grze ,jednakże wynikającej z wszystkich liczb przypadających do tych pozycji „NAJ” ,jaka jest 
ilość liczb typowana w grze. 

Każda osoba ma dostęp do wszystkich pewniaków na poszczególne gry ,jednakże ich 
wybór uzależniony jest od własnej woli grającego i typującego pewniaki do ostatecznej 
zagrywki. 

NAKAZY: 

Każdy typujący zobowiązany jest typować prawidłowo według własnych wskazań ,niczego 
nie ukrywając z własnych systemów lub posiadanych programów na gry liczbowe.       
Tylko prawidłowe zapisy „Typowań” wykażą efekty „sukcesywnego wygrywania”  

ZAKAZY: 

Zabronione jest dokonywanie zapisów „Typowania” bezmyślnych ,sugerowanych lub na 
tzw. „chybił trafił „ ze względu na możliwość wprowadzenia „błędu” do głównego kosza, w 
którym następuje generacja liczb typowanych !!! 

LEPIEJ NIE TYPOWAĆ ,ŻEBY NIE WPROWADZAĆ W  „BŁĄD” NASZEGO SYSTEMU  !!! 
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SUGESTIA „WYNALAZCY”: 

Co Wam zależy spróbować  prawidłowo typować i zobaczyć efekty programu „sukcesywnego 
wygrywania fortuny”, który dla Was został „stworzony” i wymyślony przez „Wynalazcę”.  

Nic nie stracicie a możecie zacząć wygrywać „Fortunę” nie tylko w Polsce.!!! 

Ktokolwiek przeczytał ten tekst niech zastanowi się nad wyborem ,zaangażowaniem 
,powagą sytuacji i Własnym oraz Najbliższych dobrobytem. To nie jest zabawa , ale 
poważna „gra” o wielkie pieniądze „Fortuny” . Czy ktokolwiek z Państwa chciałby być 
niezależnym finansowo i sprawiać przyjemność sobie i bliskim lub potrzebującym pomocy. 
Czy warto być wykorzystywanym i przez swoją naiwność ciągle być przegranym? Po co są 
gry? Żeby dawać , czy żeby brać? I nabijać  „fortunę” innym osobom z kręgów 
„decydentów” lub magnatów finansowych .  Tak ,warto zasilać Skarb Państwa , ale na 
pewno w taki ,naiwny sposób !!! . Żeby wygrywać trzeba grac ,ale grać mądrze i nie dać się 
ogrywać przez własną naiwność, nadzieję czy głupotę. W programie „sukcesywne 
wygrywanie fortuny” można zdobyć i ciągle zdobywać kolejne fortuny. Jednakże 
„program” ten przeznaczony dla mądrych ludzi. Dlatego też jest ograniczony czasowo i 
ilościowo liczbą osób mogących dostąpić przyjemności bycia bogatym. Nie trzeba 
typować, żeby być wygranym i zdobywać fortunę. Wystarczy śledzić typowania innych i 
analizować „potencjalne zagrywki” . W końcu zagrać i wygrać. Najlepiej na największe 
stawki w MultiMulti ,gdzie bez tzw. „ograniczeń” można wygrać nawet kwotę 
100 000 000zł!!! Za ile? Za 200 zł!!!! W jednym losowaniu, grając na tą samą dziesiątkę max. 
Stawkę i trafiając dodatkowo „plusa”. Warto grać? Warto spróbować zagrać? Chyba tak 
,ale na pewniaki z programem Goldenlotto , lub w programie „sukcesywnego wygrywania 
fortuny” z „Wynalazcą Goldenlotto” .  

W  przypadku pytań proszę o kontakt na mój e-mail Stanisław@goldenlotto.pl 

Zapraszam do wspólnego Wygrywania !!!. 

Organizator  Goldenlotto 
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