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Nu, hvor jeg har modtagec Deres samtykkeerklar ing, kan jeg mErke
det helt lydelig!:
De er den udvalgte person, som den lndiske prast
i sa lanq tid har soqt. eftert
Da jeg fik meddelelsen fra Dem, ringede jeg straks ti1 hr. von
Graatz i lndien.
Han var lykkelig
over, at De havde svaret Eilbagel
prast
Han kontaktede
omgaende den indiske
for at give ham den gode
nyhed.
genstand i handenl
De holder nu den usedvanfig
megtige og hellige
En Buddha-staluc
med utrolj-ge
egenskaber.
Pas godE pa den, for den
vil
bringe
Dem lykke.
ligalon,
Fremover vi1
barDoDi og tilfredsbcd.
De kunne lagge a]le
Deres problemer
bag Denl Er dets ikke bare heIts
vidunderLigt,
Peter?
De bar s@rge for altid
at have denne elestaende
Buddha-statue
i
irarheden og rare ved den mindst 6n gang om dagen. Pa den made viL
gi i
statuen overfore
sin kraft
til
Dem og alle Deres onsker vll
opfyldclae
!
Som jeg allerede forLalLe i mi! sidste brev, er det meget vigtig!,
at De ikke forEaller
and-re om deDne hernmelighed. Hr. von claatsz har
over for den indiske
munk garanteret
Deres absofutste berdneligholdef
se .
ileg vi1 geine bede Dem om ikke at skuffe ham. Hvis de fortrolige
givet
infor.mationer
om Buddha-statuens
negtige klefter
bliver
videre,
vil
statuen muligvis
miste sine krefter
og a1le hr. von
I
Gr.aatz anstrengelser
og h:i vi1 vare blevet
tllintetgjor.t,
Denne statue,
som fremover
vi1 endre Deres 1iv i Posiliv
EctDiDg,
far De helt gralial
iteg vil
dog bede Dem om aE give eE bidrag tsiI
dakning af instituttets
omkostninger.
Det drejer
sig om et bel@b pa
blot
370,00 kr. Hvis De tenker pa, at De flemover vil
blive megeE
rig,
vil
De sikkert
ogsa mene, at deEte bidrag til
dekning af
udgifterne
i forbindelse
med research og diverse
skrivearbejder
er
fufdt
ud rj.meligt.
Pa forhand tak.
Peter,
det gor mig meget glad at vide,
at De har Eaget imod denne
enesteende chance, og jeg kan narke. at De gar en vidunderlig
fremtid
i m@de.
Med venlig

hilsen

lMawn Arlusw

J6hanna Anderson
Berthofd
Sekretari-at
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Du bedes indbetale
og skrivearbejder

i

nedenstaende
forbindelse

belob ti1 dekning af vores researchmed den enestaende Buddha-statue

370.00 kr.

Bel@bet er pa
EkspeditionsBetal

vealiggt

og foisendelsesomkostninger
belobet

betaler

ifa

for

dig:

iDdeD 7 dagc!
for
hvis

Vi har ti1 det fomal
i forvejen
udfyldt
en ovelforsefsformular
anvende,
dig. Den kan du ganske enl<elt aflevere
i banl<en eller
Mange tak!
du vi1 betale kontant.

Hvis du har spgrgsmeL bedes du henvende dig pC vores
postadresse: ifa . pO gox zt2. NL-'22O AE Hetlevoebtuis
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