
Institutlederens kontor
Berthold von Graatz

INSTITUT OG FORSKNINGSANSTALT
lykke . Rigdom . Kærlighed . Sundhede'~~J$;:;:~r;;~;;;:~;~:I

Pfj. ngeoptysninger er kun I
beregn~t tit dig personligt!

Opbevar d~m derfor
under tås! •

_ •••••••mi æ==--'- _. ~ Hr

o

Kære 1 sn t
1- ------- ---'---- __

2. marts 2010

Det er netop blevet bekræftet officielt for dig! Jeg har længe ventet fuld af
utålmodighed på den ver~ficerede meddelelse til dig og nogle få personer. Nu er
ventetiden endelig omme! Jeg har modtaget din pengebekræftelse. Det er som en
åbenbaring for dig. Og en helt særlig ære for mig, da jeg har fået lov at
overbringe denne besked, som er så enormt vigtig for dig personligt og for dit
fremtidige liv, til dig i Aalborg Sø. Tro mig, du er et lykkemenneske.

Fra i dag vil dit liv kun vise sig fra sin behageligste side for dig. Beviset
på dette sidder jeg med her. Jeg glæder mig sammen med dig. Det er utroligt. Det
kan sammenlignes med, at du var blevet den helt store lottovinder.

Men, Ole, lad mig fortælle hele historien om, hvordan det er gået til, at du
sådan skal velsignes med penge.
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Jeg besøq.e:een meget hemmelighedsfuld og myst~sk egn i Frankrig med mange
slotte og godser, som alle i flere generationer har været ejet af renommerede,
uendeligt velhavende, gamle adelsfamilier. Disses økonomiske indflydelse går
tilbage til Middelalderen. Det var ved middagstid, og jeg sad på terrassen på
en cafe i Belle-Ile-en-Mer og ville have noget at spise. så skete der noget
mærkeligt. Der kørte en stor sort limousine op. Chaufføren åbnede den bageste
dør. Ruderne var tonede. En sympatisk, meget velklædt herre steg ud. Vores blikke
mødtes. Han smilte til mig, som om han vidste, hvem jeg var, og gik direkte hen
mod mit bord. Denne mand havde et usædvanlig gavmildt og samtidig magtfuldt udtryk
i_øjn~~e.

Han hilste på mig: "Jeg ved, at De bor på et hotel i Belle-Ile·-en-Mer. Det har
Deres sekretær fortalt mig, hr. von Graatz: Men tillad mig først lige at
præsentere mig. Mit navn er nestor Ernesto Cocoeu de Masionette fra hertugslægten
fra Anjou de Bretagne. Jeg kan se på Deres forbavsede ansigtsudtryk, at min besked
ikke nåede frem, inden De forlod hotellet! Jeg har gennem et stykk€ tid fulgt
Deres arbejde og Deres instituts resultater. Derfor kommer det meget tilpas, at De
er her, hr. von Graatz." Nestorens navn havde jeg allerede hørt engang. pludselig,
Ole, vidste jeg, hvem"det var, der sad ved mit bord. Det var en af Frankrigs
mægtigste og mest hemmelighedsfulde mænd. Det var nestoren i det hemmelige
pengestensbroderskab i egen person.

"vi har a~lerede mødtes engang til et symposium", sagde nestoren."Deho~dt da et
opl.yeende foredrag om, hvordan man fastlægger, hvem der skal være udvalgte. Derfor
ringede jeg til Deres institut. Det er et stort held, at jeg træffer Demher. For
på vegne af pengestensbroderskabet vil jeg gerne indbyde Demtil det 12. hemmelige
ti Idel ingskonvent, som finder sted her i Bretagne i januar 2010. De skal være
formand for broderskabets tildelingskommission. Det er alt, hvad jeg kan sige nu."
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Jeg sagde straks ja til denne betydningsfulde opgave. Vi aftalte at mødes næste dag,
så jeg .kunne lære pengestensbroderskabets strengt hemmelige tildelingsstatutter at
kende og stifte bek~dtskab med de aktiviteter, som mit institut skulle stå for i den
forbindelse.

Jeg har vedlagt pengesten-tildelingsritualet til dig, Ole, i kopi. Kun så meget
vil jeg sige om det: Forud for den værdifulde pengesten går-myten om en ægte
pengekilde~ Kun hver 25. år, altid i januar, må der ifølge en 300 år gammel tradition
fremstilles et lille antal pengesten-transformationskraftfelter af den magiske
pengesten. Disse skal så tildeles særlige personer eft.er et overleveret ritual,
ellers mister de den magiske pengekraft. Sådan er det fastlagt i traditionen. I dag,
Ole, den 2. marts 2010, modtog jeg den officielle bekræftelse for dig. Du får
pengestenen·og de absolut hemmelige pengestensanvisninger. Det har broderskabet
bekræftet.

Kan du nu forestille dig, hvilke pengekræfter du kommer i besiddelse af? Der venter
dig et vidunderligt liv. Et liv fuldt af penge glæder og tilfredshed. Et liv uden
bekymringer. Jeg er så glad for at kunne overbringe dig denne meddelelse, for jeg ved,
hvilken pengemagt denne værdifulde pengesten har. De.nne magt vil automatisk føre dig
til rigdom, så du kan opfylde alt, hvad du ønsker dig i livet. Er det ikke fantastisk
at køre i en ny bil? At flytte ind i et nyt gus med have? Eller simpelthen at rejse til
denne verdens paradiser? Jeg kan allerede nu se, hvordan nogle personer. i Aalborg
Sø vil sende dig misundelige blikke.

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom påfølgende: Pengesten-transformations-
kraftfeltet er vedlagt dette brev. H.av det altid på dig sammen med din værdifulde

\

pengesten. så udfolder pengeJrraften sig hurtigere. For at du inden otte dag.e som \
bekræftet kan få dine pengeanvisninger , beder jeg dig returnere den vedhæftede
pengestensrekv.isition til mig inden tre dage. Bekræft. med en afkrydsning, at du

o allerede har m~dt.aget det vigtige pengesten-transformationskraftfelt sammen med denne o

besked~ Det er enormt vigtigt for dig, for at du hurtigere kan komme i besiddelse ·af
pengetransformationens ful·de kraft. Dette vigtige pengesten-transformations-kraftfelt
samt dine pengestensanvisninger får du forærende af det hemmelige broderskab. Kun
til den mægtige og mystiske pengesten beder jeg dig yde et bidrag. Dat er dit bevis
på den officielle bekræftelse. Send mig ikke nogen penge, men returner blot din
rekvisit.ionsseddel til mig, så pengenes kraft kan give dig et bedre liv.

Som .officielt bekræftet lykkemenneske bør du svare mig hurtigt. Jeg venter
utålmodigt på dit svaz, så jeg kan hjælpe dig til rigtige pengeglæder.

Jeg er så glad på dine vegne.
Med venlig hilsen
Berthold von Graatz----~~~/~-
PS: Ole, det vigtige penge-transformationskraftfelt, som er vedlagt dette brev,

får du forærende • Opbevar det under lås, indtil du har modtaget din mægtige og
mystiske pengesten • H.vis du så går med begge dele på dig samtidigt, udvikler den
ønskede penge.kraft sig for dig personligt. Ritualet foreskri ver, at
pengestentransformationskraftfeltet samt dine pengestensanvisninger skal sendes
fuldstændig gratis til dig som officielt bekræftet lykkemenneske i Aalborg Sø.
Send ikke nogen penge, .men kun din personlige pengestensrekvisition i vedlagte
returkuvert. Inden otte dage vil du så modtage din sjældne og værdi.fulde gave og
den mægtige pengesten. Svar derfor hurtigt.
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Bekræft ved at sætte kryds her

o Hermed bekræfter jeg, at jeg har modtaget min første gave. Jeg har fået det vigtige penge-transformationskraftfeU, for at hele pengekraften
kan overgå til mig.

Med min personlige officielle pengestensrekvisition rekvirerer jeg den mægtige penqesten og de hemmelige penqestensanvisnmqer. Jeg
vil gå med pengesten-transformatiol'lskraftfeltet og den mægtige pengesten på mig samtidig med henblik på den store bevilgede penge-
magttransformation. Dermed overgår pengenes kraft til miQ- De to utroligt værdifulde pengemagtelementer, transformationskraftfeltet og de
hemmelige pengestensanvisninger får jeg som gave. Kun for den magisKe og værdifulde pengesten betaler jeg et engangsbeløb på 380, - kr.
Jeg behøver ikke at sende nogen penge nu. men modtager sammen med den mægtige pengesten og pengemagtsanvisningerne en be-
talingsanmodning, som jeg bare kan be<aIe senere. Det er et stort pengeprMlegium for mig, som kun bffVer de officieft berettigede personertil del
en gang hvert 25. år.

-a- l tilfælde af spørgsmål vil jeg gerne bede dig om at angive æt rnobiInr. og din e-mail-adresse her:

Mobilnr.: __ E-man-Adresse: __._ .._.•..._............•..............................................................................

OK Afvikles af: IFA lO Institut og Forskningsanstalt •• PO Box 212 •• 3220 AE Hellevoetsluis •• Nederlandene
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PENGEMAGTSANVISNINGER - KUN FOR OFFiCIELT BEKRÆFTEDE MODTAGERE
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• Pengestenens hemmelige broderskabs seks dage lange tildelingskonvent
fandt ste~i BretagnE':jjeri 10, januar 2010; Leder af tildelingskommis-

-soner. varBl3rthoJd \I0~Gr~atz frJ:iifainstitutf$t.

" !'I!!! På den tredje aften af tildelingskonventet iBretagne blev den hemmelige
udvinding fra pengestenen foretaget for nogle få lykkemennesker i henhold
til det ovef!everede jitual og under overholdelse af pengekraftens love.

"ø De vigtige og hemmelige tildelingskriterier for de udvalgte er fastsat ud fra
et uafhængigt beregningsgrundlag og fastlægges på grundlag af
lIvsnødvendighed. Detvigtige pengesten-transformationskraftfelt. som
allerede er vedlagt dette brev, er beregnet til pengestenstranstormationen

., fra den værdifulde pengesten: Kraftfeltet Og de hemmelige
pengestensanvisninger skal ifølge broderskabets ritualoverdrages

. sammen til de modtagelsesberettigede personer som livslanggave. Dette års
Iii ..overbringer af pengemeddelelsen er Berthold von GraatZ fra ifa instituttet.

!li
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m Den udvalgte person skal gå med det vigtige pengesten-
transformationskraftfe!t på sig sammen med elen sjældne. mægtige
pengesten.

E De oversatte hemmelige optegnelser og anvisninger for pengenes
mægtige sten samt for selve pengestenen skal inden for kort tid rekvireres
110sifa instituttet ved hjælp af en særlig officiel pangestensrekvisition.
Inden for etiidsrum på otte dage får den udValgte person tilsendt den
værdifulde gave og den mægtige pengesten.

l/IiIl Det er absolut nødvendigt. at tilde!ingen sker i henhold til denne
oroceoure.

. Ii b' .J_9.c.t.":/~~D~
Philister Emesto Cocoeu de Masionette

mnml&till'Hinil",,,,,ulI"""lI.i_ au..1U.' lOlI\Il\iiii;,GiJ"bIitJ4J •. 4< ••• J&G& L (.J:tl:IiUfIii fR~W'W

VIGTIGE OpLYSNINGER OOJ PENGES1:EN-
TRANS':OROJATlONSkR3.t=Ti=ELTET
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Dette højeffektive transformatio~elt er
kim vitaliseret med henblik på denne spe.cielle

pen,gestensudvinding Det højt forædlede kraftf-elt
er forsynet med udvindingens partikelmaterte. Den

komplicerede forarbejdning af dette kraftfelt er sket i
o,:erensst:>mmelsemed pengestensbroderska.bet.s strengt

nemmelige anvisninger. Dette garanterer en burtag og
præcis overføring af pengekra.ften. Rekvirer derfor

allerede idag din værdifulde pengesten og dehemmefu!'e
pengesten-pengeanvisninger hos tfa instituttet ved hjælp

af den udfyldte rekvisitionsseddel.

Vær opmærksom på følgende:

Mvirkningsfremmende årsager bør dette pengesten-
transformationskraftfelt ogden værdifulde pengesten

altid bæres sammen eller opbevares sammen på et
sikkert sted.



Under ledelse af Berthold von Graatz, ifa-instituttet,
på vegne af Det hemmelige Pengestensbroderskab i anledning
af det 12. tildelingskonventiBretagIle fra den 10. - IB. januar 2010.
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Pengestensudvinding J

- "{,,Z -Ifa-instituttet skal omgående sende denne officielle pengemedde1else
videre til den officielt verificerede modtager i Danmark.

By:
Postnummer:
Gadejhusnr.:
Fornavn:
Efternavn:
Tildelingskode:

~; ~ 'P.C),{l; At fb....J-c •.•~1-).(J..,~ JJil!~ ,"
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Berthold von Graatz, Commodore di Carnpio ~
Nestor Ernesto Cocoeu de Masionette, Eric von Dudae,
Baron de Charnrin

Tildelings-
kontrollanter:

TildeliligSprotokOi:- -net hemm~ligePengestensbr;-de;skabs 12. tildelingskonvent bekræfter
----------maebngsT'itualets-~. TIermed er-ovetifii.e-vllteperson6ffiCie1LoeKPæIte~----------- __ o.

Med denne verificerede bekræftelse er ifa-instituttet autoriseret til at udlevere
følgende to gaver: Den første gave, det vigtige pengestens-transformationskPaftfelt,
skal som pengekraft-intensivatorvedlægges meddelelsen med det samme. Ligeledes
skal den anden gave, den yderst mægtige og værdifulde pengesten. overdrage s til
modtageren sammen med retningslinjerne og de hemmelige pengeste-nsanvisninger
efter bestilling hos ifa-instituttet, Berthold von Graatz, ved hjælp af en
UdfYldtrekvisitionsseddeL Dette skal ske inden 10 dage, så den store pengekraft
hurtigt og øjeblikkeligt kan overgå til bæreren af pengestenen og
transformationskrattfe1tet.

II DK _
1Ifi



Pengestensudvinding nr. - .æ- til I en
• Udvindingen fra den værdifulde pengesten blev gennemført ihenhold til broderskabets overleverede ritual. Fra den mægtige ædelsten blev

der kun udvundet noqle få pengetransformationsegnede udvalgte stykker.
• Det vigtige pengestens-transformationskraftfelt, derfungerer som et kraftcenter for pengetransformation, skal i henhold til tildelingsstatut-

terne udleveres direkte til den bekræftede person.

• De hemmelige pengestensanvisninger samt transformationskraftfeltet skal udleveres som gave til den bekræftede modtager. For den mæg-
tige og mystiske pengesten bedes om et beskedent beløb. På den måde overgår den mægtige pengekraft til bæreren i koncentreret form.
Dette ritual har eksisteret i 300 år.

Det er meget vigtigt, at den udvalgte person "bærer" pengestenen og pengestens·transformationskraftfeJtet sammen, så pengenes fulde
kraft kommer til udfoldelse. Tildelingsritualet blev udført af Berthold von Graatz, sammen med tildelingskommissionen, på broderskabets
12. konvent. De begunstigede blev udvalgt efter overleveredebretonske kriterier på et strengt hemmeligt møde.

• De udvalgte fra Det hemmelige Pengestensbroderskabs 12. tildelinqskonvent skal verificeres skriftligt af Kontrolkomiteen med en officiel be-
kræftelse, først derefter kan de verificerede udvalgte rekvirere den mægtige pengesten fra Bretagne hos Berthold von Graatz. Pengestenen
må kun videregives gratis på rekvisition. Dette ritual har været fastlagt i den bretonske tildelingslovgivning i300 år.
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J Jeg har bare været så lad
:i sten~rekvisi tion. Jeg !ynes f~r ~eres verific.;erede penge-
1 det lkke kun er d' gsa, det er pa høj= tid tJ J h e r1.ge, der skal h l ~ ,a

.1 eg ar regelmæssigt gå t ave a le fordelene.
På . e med den værd'~ IdIDlg sammenmed penqesten _~~_ 1.~~ e pengesten
Først vandt jeg et væ;difuI~t~~ans~orrnat1.0nSkraftfeltet.
bola. så gik der lidt r;N h armband af guld i en tom-~~:ti~S~.dst: lø.ttl~g~ ;~;~ ~~o~ der, i~e ~~ ~~~ noget.~rv.r1.gt1.ge J. lotto _ 361. 86<; ~_ ng at: ~or",,,,t1.1IQDem ._
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Mange hilsner
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