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Du har mulighed for at modtage en stor, ekstremtG;ærdifUld skat .~
og· denne...-ehanceforekom..'tter_virkelig_ kun_~_n _g.ang_i~.lø..bet.qf" __lOO årJ

Kære fru kære Susanne!

Jeg kan slet ikke sige dig, hvor spændt jeg har været i flere uger! Der
nærmer sig nemlig en begivenhed, som kun finder sted en gang i løbet af 100
år. Sidst den fandt sted, var i 1909, og dermed nærmer vi os her i det
niende år af det 21. århundrede igen denne ekstremt usædvanlige begivenhed.

Det drejer sig om den højtidelige overdragelse af ••.

"De Store Mestres 3 Profetier"

"De Store Mestres 3 Profetier" omfatter menneskehedens samlede viden
og erkendelser om, hvordan man som fra en magisk hånd får succes, lykke,
sundhed, umådelig rigdom og kærlighed.

En viden, som allerede bragte romerne til penge og dermed til magt og
indflydelse. Erkendelser, som Alexander den Store som ingen anden forstod
at udnytte til at udbygge sit rige. Indsigter og hemmeligheder, som hjalp
babylonierne til at opnå deres umådelige rigdom.

I evigheder har kun en håndfuld udvalgte mennesker og grupperinger
vogtet over og viderebragt disse hemmeligheder. Erkendelserne er nemlig så
virkningsfulde, at de aldrig må komme i de forkerte hænder!

Men nu til grunden til, at jeg er så spændt, og der hvor du, Susanne,
kommer ind i billedet. Som leder af ifa-instituttet har jeg æren af at
foretage overdragelsen af "De Store Mestres 3 Profetier". Det er en utrolig
ære, der hermed bliver mig til del!

Og nu den vidunderlige nyhed til dig:

Susanne, hvis du indvilliger,
kan jeg overdrage de "3 Profetier" til dig!

så
Kan du forestille dig, hvad det betyder for dig? Sandsynligvis knap nok,
jeg vil fortælle dig noget mere.
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Som vogter af "De Store Mestres 3 Profetier" kommer du aldrig til at
mangle noget! Det siger profetiernes hellige statutter. Som vogter over
menneskehedens urviden og lykkehemmeligheder vil du nemlig være garanteret,
at du, Susanne, i al fremtid skal have det godt!

For at vogterne, som også du hører til (hvis du ser chancen og
indvilliger), ikke skal blive fristet til at gøre noget negativt, skænkes
du ved hjælp af den kosmiske magt og de "3 Profetiers" hemmeligheder evig
lykke med masser af penge, dyb kærlighed, vitalitet og enorm livsglæde!

Baggrunden for, at netop du, Susanne, er blevet udvalgt, kender jeg ikke
i fuldt omfang. Men anvisningerne fra "De Store Mestres 3 Profetiers"
øverste orden er entydige!

I en fortrolig samtale med ordenen, som består af vor tids viseste og
mægtigste sjæle, fortalte man mig dog, at det var din indre modenhed og
integritet. der var udslagsgivende.

Kære Susanne, har du forstået, hvad jeg har forsøgt at forklare dig? Det
afhænger blot af, at du siger god for det, så kommer du til at leve et
lykkeligt, tilfreds og fuldendt liv fra nu af. Desuden står du som vogter
af de "3 Profetier" under ordenen s særlige beskyttelse fra den dag, du
giver dit tilsagn, så der ikke længere kan ske dig noget ondt.

I løbet af kun 63 dage - fra den dag, hvor jeg (under forudsætning af
dit tilsagn!) overdrager dig de hemmelige overleveringer, vil "De Store
Mestres 3 Profetier" sørge for ...

at du får så mange penge, at du aldrig
mere vil have økonomiske bekymringer,

at du skænkes mere kærlighed, end du
nogensinde før har oplevet i dit liv,

at du kommer i besiddelse af en sådan
kraft og vitalitet, at du fra da af vil
leve hver dag med stor livsglæde og nydelse! o

Det eneste, du behøver at gøre, er at sende mig dit tilsagn om, at
jeg skal tilsende dig "De Store Mestres 3 Profetier". Det har du præcis 7
dage til! så skynd dig! For din egen skyld! For på den 8. dag vil jeg være
tvunget til uigenkaldeligt at overdrage profetierne til en anden pezson,
fordi du da åbenbart ikke har erkendt de "3 profetiers" enorme betydning.

Jeg håber så inderligt, at du genkender tegnene og kontakter mig!

PS: Jeg har vedlagt ordenens hemmelige anvisninger i kopi, så du kan se,
hvor vigtig sagen er for dig, Susanne! Vær venlig at behandle dette
absolut fortroligt!!!



Øl!))(gæf~(g~æ~(g1Jil
~iJ

§)(g ~~~æ(g m(gf~æ(gf
j3 JJJæ~1(g~1l(gæ

Hemmelige og strengt fortrolige instruktioner til:

hr.
Berthold von Graatz
leder af ifa-instituttet

Vedr~rende overdragelsen af
"De Store Mestres 3 Profetier"

Ener s.idst at _hay.e---fun..d.et~~:L~j~~~t 1909 efter Kr~i~,fiMd""s""e,-"l~ _
forestår nu, i det niende år af det 21. århundrede, atter overdragelsen af
"De Store Nestres 3 Profetier".

I overensstemmelse med de strenge regulativer slår den øverste Orden som
h~jeste og bestemmende instans fast, at f~lgende fremgangsmåde skal benyttes:

l. Til at varetage overdragelsen udpeges ene og alene hr. Berthold von Graatz,
leder af det pålidelige ifa-institut.

2. Indtil de "3 Profetier" overdrage s til de udvalgte personer I institutioner,
opbevares de i de særligt sikrede magasiner på ifa-instituttet.

3. ifa-instituttet under ledelse af Berthold von Graatz får til opgave at
supplere de ,,3 Profetier" fra 1909 med menneskehedens nyeste hemmeligheder
og erkendelser fra de sidste 100 år.

4. Listen over de udvalgte og nye vogtere af de ,,3 Profetier" omfatter
udelukkende f~lgende personer I institutioner:

4.1. Formanden for Ordenen af'•••••••••••
i _

4.2. Pr.æsidenten for broderskabe1- •••••••••• tfra tIlIllIllIII ••
4.3. Den Hellige Storarkivar••••••••••••••••••••llfra 261- Z-

4.4. Fru ___ ----fra

4.5. Fru susanne/ '-------1- _

4.6. Prof. dr •••••••• t•••••••••••••••••••••••••••••••••
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5. Vigtigt! De udvalgte personer / institutioner skal erklære deres samtykke
til modtagelsen af »De Store Mestres 3 Profetier" inden 7 dage. Ellers går
deres krav herpå uigenkaldeligt tabt!

6. I tilfælde af, at en af' de udvalgte ikke erkender de »3 Profetiers"
enormebetydning, skal f~lgende personer / institutioner den 8. dag
underrettes i den .ræk k.efgfLg e , de nævnes her, og dermed overdrages de
»3 Profetier":

6.1. ---- _

6.2. __ --- _

6.3. -- ~

6.4. •

6.5.

6.6 .•••• __ •••• - •• - •••• - •••••••••••••••

7. Efter overdragelsen af »De Store Mestres 3 Profetier" forundes de udvalgte
f'~lgende i l~bet af' de næste 63 dage:

7.1. F~rste profeti - dag l til 21:
- Den magiske pengekatalysator lader penge ti~de vogterne i overflod.

ForyngeIsens evige kilde aktiveres for vogterne og skænker disse
livskraft, sundhed og vitalitet.
Den velg~rende okkulte ånd forsyner de udvalgte med enorm energi og
udstråling.

7.2. Anden profeti - dag 22 til 42:
Vogterne betræder 'Lykkens have', hvorved evig livslykke bliverdem
beskåret.
Med de 'magiske ord' overf~res en utrolig tiltrækningskraft på andre
mennesker til de udvalgte. Dette f'~rer til beundring og sympati.

- Med den progra=erede 'selvhelbredelse' vil vogterne altid have
tilstrækkelig modstandskraft over for sygdo=e og svagheder.

7.3. Tredje profeti - dag 43 til fuldendelsen den 63. dag:
Vogterne får adgang til he=elighederne, der skal ændre deres
omverden p.osLt Lvt ,

- Specialformlen til den endelige probleml~sning lader de problemer,
vogterne af de »3 Profetier" har haft, h~re fortiden til.
Endegyldigt!
Over.flØdighedshornets he=elighed vil altid skænke de udvalgte de
penge, de har brug for.

Underskrevet i juli 2009
Den øverste Orden af De Store Mestres 3 Profetier
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"De Store Mestres 3 Profetier" vil fremover skænke dig som ny vogter et liv i overflod og tryghed. Du vil stå under
den øverst-e-Ordens beskyttelse, og ingen negativ påvirkning kan nogensinde mere- øve LndflydeLse p-å--dig.
I løbet af kun 63 dage

-t-vilden magiske 'pengekataLysator ' bringe dig i besi.ddeLae.af flere penge, end du nog.ensinde
kunne have drømt om,

br~nger 'Foryngel_,;;ensev~~.e..Kilde' dig en }ivskraft, sll_Ildhedog vitalitet, som du aldrig har mæLket før,

Lader 'de ;'3 prOfetier"
_~ul~endelse, log somldu

I
dig for altid be~ræd~--lLYkkens-.Hfve:!---et. sted, der bringer dig eVlig·"ilYkkeog
aldrlg bllver nødt tll at jorlade i~en!

+--_. !

---;-;;::> Og det hele uden at du skal gøre noget for ?et!

Prisen for disse usædvanlige og garanterede privilegier som vogter af "De Store Mestres 3 Profetier"_er dog, --t-+-~

at du for evigt forpligter dig til altid kun at anvende din viden og din magt positivt og til menneskenes vel!
Det skal du forpligte dig til - og både-den øverste Orden og jeg-ved, at du er moden og værdig til denne-opgave!r- -._-~.
Vi stoler på dig!

Yad.!:tktJN //ø'J~ 7'd7'l'iv'&v/rM/øl~~j ,&7'~I~1d-
Id all/P{ i,«M al aMV~ rk {(~I'ft)N/~~JL/~ ~t)I'tfLl(,rf: D
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Ja, jeg har forstået "De Store Mestres 3 Profetiers" enorme,
betydning 'og-svarer inden for fristen-på-l--dage. Jeg' ved, at-
jeg som beskytter og vogter af de "3 Profetier" i løbet af
kun 63 dag'e- foraltid: -

vil være umådelig rig og aldrig mere have økonomiske
bekymringer.
vil blive skænket den dybeste kærlighed og
hen-g-ivenhed .
ved. hjælp af den programmerede selvhelbredelse vil
have kraft, vitalitet og energi og holde alle sygdomme
og svagheder på-ai'stand.

IFA INSTITUT
o+-

Som bevis på---;at jec/-virkelig mener det alvorligt og
virkelig er bevidst, om de "3 Profetiers" enorme betydning,
betaler jeg efter modtagels1en af de "3 Profetier" et
symbolsk beløb for -overdrage'lsen på kun 390,- kr. Sammenmed

I ..---L ._....1-_ mi.ne dokumenter modtager jeg en omkost.ni.nq aopqør-eLse .
0---1 I tr +: Jeg behøver ikke at betale noget nu!

D' qJ-~~ _1'__ ,~
I 'i I I I I--+. Bedes-ret-uTneret allerede, i dag til: ~__O

OGFORSKNINGSANSTALT!'PO B~X 212 3220 AE HELLEVOETSLUIS
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Må kun udfY~.<i~e:,__a.!__B. von Graatz:
----,--- Person berettiget
____L_ ~Ordre indg,ået rettidigt
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