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IDære Peter!

o

o

går aftes, efter at det var blevet mØrkt, fik jeg igen et af mine dybe
syn. Jeg så dig. I din fuldkommenhed som god menneskesjæl. Men også med
alle--dine·problenier-.Med de smahverdagsproble-mer·-o-g~ae -s-tore problemer-,----der gennem længere tid har belastet eller blokeret dig.
I

Da jeg så dig, kom profetiens store tegn og jeg vidste, hvad jeg skulle
gøre. For et kraftigt lys kom ned fra himlen og omgav dig, og det betyder, at jeg skal bruge alle mine kr.æfter på at hjælpe dig. på samme måde
som jeg allerede har hjulpet nogle få andre mennesker, jeg har set i et
lige så klart syn, som jeg nu har set dig.
Jeg har set dit ansigt og fået oplyst dit navn, Peter. Jeg kender også
det menneske, der vil hjælpe mig med at finde frem til dig. Det er
Berthold von Graatz. Jeg mærker, at I allerede har haft kontakt med
hinanden, og han kan give min meddelelse videre til dig. Det er jeg helt
sikker på.
Nu vil du sikkert vide, hvad jeg har set, Peter.
Jeg har set, at du er et meget, meget godt menneske, som dog har en del
prob-lemer at ..kæmpe med. Det.-1lIærkeL~du_
j.o_ også .a.e.Lv s, Er~de..:L.ikke
sådan, at
der er problemer i dit· liv, som forhindrer dig i at gå tilfreds og lykkelig gennem livet?
Du lider eksempelvis af pengemangel. Jeg mærker et meget stort Ønske i
dig om endelig at blive fri for dine Økonomiske problemer.
Selvom det ikke altid er i din bevidsthed, påvirker det dog i hØj grad
din underbevidsthed. Og din underbevidsthed er nØglen til lykken!
Der er altså stærkt brug for, at vi gør noget for dig!
på næste side vil jeg fortælle dig om det, jeg vil gøre for dig.
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Da du vil udstråle denne kærlighed, vil du ifØlge den kosmiske lov om resonans opleve, at der kommer lige så meget kærlighe'd tilbage i dit liv.
Alle mennesker vil respektere dig og beundre din udstråling. Du vil opleve et vidunderligt kærlighedsforhold, som vil give dig masser af styrke
og tillid.
Dermed er dine Økonomiske
Jeg har tænkt over det i lang tidhjælpe dig med dette problem.

problemer

dog ikke lØst.

og jeg har besluttet mig til også at

Jeg må ikke fortælle dig, hvordan og hvad præcis jeg vil gØre. Men tro
mig, jeg har midlerne til at hjælpe dig Økonomisk. Du kan virkelig stole
_på mig!
for altid vil være r~
g formuende skal du blot gØre fØlgende.
u har brug for til dit liv, på vedlagt e svarskrivelse.
Du skal overveje, hvor mange penge du har brug for til resten af dit liv.
Det er vigtigt, at du selv fastlægger det belØb, du gerne vil modtage.
Mere behØver du ikke foretage dig!
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Vent så nogle dage, indtil jeg har afsluttet mine arbejder for dig.
Du vil få mit fyldige svar via Berthold von Graatz.
Og du vil se, at du fra dette tidspunkt vil fØre et særdeles lykkeligt,
tilfredst og rigt liv!
Vigtigt: For at alt dette kan blive virkelighed, er det vigtigt, at du
sender vedlagte svarskrivelse til Berthold von Graatz allerede i dag,
så han kan give mig det på symposiet. Ellers kan jeg ikke gØre noget for
dig, kære Peter!
Jeg glæder mig til dit svar!
Kærlig hilsen
Fortunatus
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Forberedt til:
Hr Peter Knudsen,

A L Meyers
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Kære Peter!
Jeg vil udfØre Det hemmelige ritual til sjælehelbredelse
for dig, så du endelig kan leve et lykkeligt og ubekymret
liv fuld af kærlighed. Derudover vil jeg udarbejde en udfØrlig dokumentation,
som jeg vil få Berthold von Graatz
fra ifa-instituttet
til at sende til dig. Jeg udfØrer ritualet helt gratis for dig, men vil til gengæld gerne bede
dig om at give ifa-instituttet
et symbolsk belØb på 370,- kr. for deres arbejde med at håndtere dokumentationen.
Men det kan du ordne i fred og ro på et senere tidspunkt. Send derfor INGEN penge nu!
FØlgende er langt vigtigere:
dig på dette punkt!

Fortæl

mig hellere

hvor mange penge,

du har brug for, så jeg også kan hjælpe

Peter har brug for: ••••••••••••••••
Og r~,turner dette svar allerede
IFA, INSTITUT

i dag i vedlagte

OG FORSKNINGSANSTALT,

svarkuvert

krone

til:

PO Box 212, 3220 AE HELLEVOETSLUIS,

NEDERLANDENE

PS: Jeg har lige talt med Berthold von Graatz i telefonen. Og jeg havde ret. Han kender dig og har. været så
venlig at give mig din adresse. Send dit svar til ham allerede i dag, så han kan give mig det på sympOSiet,
for kun på den måde kan jeg gøre noget for dig! Med venlig hilsen! Fortunatus
I tilfælde

af spørgsmål

vil jeg gerne bede dig om at angive

Mobilnr.

dit mobilnr.

og din e-mail-adresse

E-mail-Adresse

her:

I
.

