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Kere
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Knudsen 1

Jeg har modtaget dit svar og gleder mig meget over,
"De store Mestres 3 Profetier"
hvilken
enorm betydning

at

du har. for.steet,
harl

Nu har du, som vogter over menneskehedens urviden og
lykkehemme li gheder, den enestAende chance for i lobet af
bestandigt

€ aE blive

I

6 at

2009

umadetig

opleve

rig

og afdrig

den dybesLe kerlighed

€aE opna kraft,
selvhelbredelse,

vitalitel
hvorved

kun 63 dage for

mere have @konomiske beklanringer.
og hengivenhed.

og energi ved hjalp
du slipper
for alle

af den programmerede
sygdomme og svagheder.

Sammenmed de 3 Store MesEre har jeg pa ets m@desuppleret de "3 profetier"
fra 1909 med de sidste 1OO ers hemmeligheder o9 erkendelser.
Ved
gom protokoLforer
sanmenkomsten blev en mester udpeget til
at forfatte
de hemmelj.ge dokumentser. Denne viden ma nemlig kun nedfaldes pa papir af
6n person.
Den OverBte Orden har bedt mig soyge fot, at du sammen med de vedlagle
dokumenter ogsA fAr nedensteende oplysninger.
Dr.rbedes f@Iqe disse meqet
at profetierne
ikke gai i opfyldelse.
Du
!4iS., da du el1ers risikerer,
it-.rtager
3 kuvert.er.
Hver af disse kuverter
indeholder
en af de tre
profetier
"S@
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lader penge i overflod
str@mme tiI
,( Den magiske pengekaLalysator
vogEeren.
Den evige ungdomskifde aktiveres
for dig og giver dig livskrafts,
*
sundhed og vitalitets.
Det velg@rende okkulte
dndedret forslmer
diq med enorn energi og
*
udstral ing.

eel
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Anden Profeti,

d.ag 22 - 42

af det
fardiggolc1Ben
ibnes efte!
22 (2L dage eftse! ebningen af

folste
sklift,
den 1. kuvelt)

dog TIDLIGST pA
t

"Lykkens Have", hvormed evig livslykke
bliver
dig
ttDu beEreder
beskeret.
"magiske ord" overf@res en utrolig
pe
tiltrakningskrafL
*Med de
diq. Beundring og sl,mpat i f@lger efter.
andre mennesker tif
"programmerede selvhelbredelse"
*Med den
modstandskraft
over for
EilsErekkefig

Plofctl,

Kuverts 3, Tredje

dag 43 -

ibncs
efter
frlaliggaretsen
af
43 (21 dagc cftcr
AbnlDgcn af

Du indvies

*

j. hemmelighederne,

vi1 du altid
have
sygdomme og svagheder.

fuldendels€

den 63.

dog TIDITIGST pA dag

de! andets Ekllfe.
dcn 2. kuvc!!) t

der

skal

andre

dag

din

omverden positivt.

problemlosning
g@r dine
den endegyldige
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hemmelighed sikrer dig ar!id de penge, du ha)
,a overflodighedshornels
for
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I

:lri.l

.,,r

:i

:rrrahr{a

MesLres 3 Profelier
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Nu er du kun et skrid!
fra et liv
i rigdom, sundhed og kerlighedl
Bevis
over for de Store Mestre, ar du virkelig
mener de! alvorligt
og takt-sk
er bevidst om "De Stofe Meslfes 3 P.!ofeLjers" enorre betydning, ved aL
betale deL slmbolske belob for overdragelsen
af denne viden pa 390,00 kr.
Jeg har dllerede vedlagl en beLalingsblanket ri I dig.
Bade den Overste Orden og jeg
denne opgave. Skuf os ikkel
rare Pet.er', du gir
usigeligt.
De bedste

pA,

at

fremlid

i

sEoler

en vidunderlig

du er: rnoden og wardig

mode, 09 del

ti1

glaoer

mig

ti1

dig

hilsner

PS: ileg ha! vedlage
en onkoatsningaDota
en rod lofime ude'r pi kuverten.

o9 en betallngsblank€t
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Lylke Rigdom Xslighed
sundhed
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er

og det er derfor,
sket i lobeE af

^ir

liv

ar

io^

jeq me fortalle
de sidsEe Eimer,

h)ia'or

jeg personligts
fremtiden.

na,-]r

kan fortselle

ri

dig

I

rr

dig
har
<Lria'a
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det med det sammeI For det, der
en sa stor betydning
for dig og
tsi I

om den store

Aid

lykke,

n,!

ha^

der

venter

pe dig

I

Der vencer dig nu et. liv i rigdom og luksus, kare Peler. 09 deL blev
jeg nodl til
at for:Ealle dig med det samme. .feg er nemlig rigtig
spendE
pa at se din gladesreaktion.

x

Din store lykke slarEer med en biotronl
Har du nogensinde h@rt om en
bioEron? Sandsynligvis
ikke. Derfor er det sa meget desto nere nu dvendigt,
aE du fer mere at vide om hemmeliqheden baq biotron
mvstikken.

Det' hele begyndEe med hunden Barry,
der vogter fAr pa Ostersaens flade
sLrande. For cirka 36 Eimer siden fik denne hund tilfaldigvis
farten
af
en biotron.
En biotron,
kere Peter, er en meget sjalden og verdifuld
ty?e
rav, som har en sarlig
pa mennesker, der bor i et serlig!
indviikning
teutronsk
omrade. Disse biotroner
blev dannet for flere
tusinde ar siden
pe grund af denne
gennem geologiske
j ordf orskydninger
og smelteprocessel:.
enesEeende sammensalning sattes der ma!erier fri,
der iser pAvirkef
mennesker i tseutronske omreder, hvis de er i besiddelse
af en del af
dette kraftfulde
rav. Vi videnskabsfolk
taler
i sAdanne tilfalde
om en
neridial
biokrnese gennem geologisk modreakLjon.
Videnskaben har indtil
i dag varet af den overbevisning,
at dette
magEige rav over:hovedet ikke fandtes langere.
I l@bet af de sidste
350 Ar
har man kun fundet to biotroner,
hvoraf den sidste blev fundet i ar 1909.
Derfor tilkaldte
man ogsa straks mig til
findestedet
i min egenskab af
videnskabsmand og bad mig medbringe de teutronske
opmal ingsrapporter,
som
ieq har kendskab lil.
sidste
Eime er der sket nogeE, der
vil
fa dit 1iv I il ar endre sig i en posiriv
retning,
omrade, der er k e n d t f o r a r v a r . e t . e u L l o n s k , o g d e r f o r
or
r'lYdif
l.lf
stykke af den biotron,
man har fundet.
i

ajeblikkeligt
du lever i et
16d
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I ahar

^€

,-lar

for
v:1

Men hvorlor f .ige dj9? Foroi den nystik,
det f .igger bag
biot ronvidenskaben,
siger,
at det skal vare dig. Den siger:, at de
mennesker, der er tett.est. pA denne tseutronske kraft,
skaf modtage en del
af denne ufaLLeligL krafLfulde
ravst.en. DL er, kdre peter, den, de.L el
pa denne urkraft
tettest
i Kobenhavn Sv. Denne kraft
vi1 omhylle dig som
et beskytEelsesskjold
og fra nu af kun lade gode og positive
str@mninger
na dig. Biotronen
vil
pa dit helbred.
ogsa have en positsiv virkning
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pavirkninger
Den vi1 beskytte
dig mod negative
ag sorge for,
Du vil
i frerntiden
ikke langere vil
have okonomiske problemer.
lykkeligt
og rigt
1iv og vere tilfreds
med tilvarelsen.

at du
leve et

D e t a n s k e r i e q v i r k e l i q f o r d i q l D e rf o r s k a l d u a l t i d o p b e v a r e d e r
verdifulde
stykke rav i nerheden af digl
se vil
dit liv tage en
vrdunderlig drejning.
Det garanterer jeg.
Da detle vigtige
biotronfund
kun skal bruges i videnskabeligt
@jemed
og dermed ikke langere vil
vere LilgangeligL
for offenEligheden,
beder
jeg dig indtrengende
om folgende:
Svar mig aller:ede i dag, sa jeg kan
sende dig eE stykke af detEe rav. Jeg har allerede
forberedE en
besrillingsseddel
Eil dig, som du kan bruge i denne forbindelse.
Jeg vrl nelsL undgA, dL drL sLykke rav ogsA ender i det hemmef-9e
labolaLoriun.
For sa har affe m-ne anstrengelser
{or, at ou ende.Lig
skulIe mode den helt stsore lykke, varet forgaves.
Svar derfor med det

samme.
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gelne

galder

kun forl

2450 Kobenhavn

Sv,

DaDlnalk

have mln gavc.

Jeg anerkender

den store kraft,
som det mystiske rav har, og ved, at mit
, a r n i n ^
s r g r e r r p o s r - _i .v _
,-? ,..eger gerne nave
et stykke af det mystiske rav, som jeg kun betaler
ets s)4nbolsk belab pa
440,- kroner for. Jeg fAr de vigtige
tilhsrende
anvisninger og
opEegnelser gratis I
Disse dokumentser viser
mig vejen til
den fuldkomne lykke.
Sammen med
der mysriske rav og de hemmel-g- anvisninger
sender du mig en
betalingsanmodning,
som jeg kan bela1e pa ets senere tidspunkt.
Kont!o116r

og ajourfor
nedenstiende
oplysinger,
ats kontakte
dig vcd preaaetende

Irtib mobilnurnner:

Min

e -nail

- adles

si Jeg har
sporgsmll.:

nuLighed

for
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Peter: Knudsen
ALMeyersVeenge36Tv
2450 Kabenhavn Sv
Danmark
21. juli 2009
Referencenummer : 20O9A'7\9204446
Omkostningsnota/e!klaring
af "De Stole Mestres 3
Jeg, Peter Knudsen, tager overdragelsen
om disses enorne betydning
og er bevidst
meget alvorligt
Pr;fetier"
jeg
for
abningen af de 3 forseglede
anvisningerne
falger
bevis herpA
pa
belob
et
s)4nbo1sk
kuverter
og betaler

som

390,00 kr.
til

hr

Ekspeditions
Betal

von Graatz,

Berthold

venllgst

lederen

af

og f orsende L se somkostninqer
belobet

lnden

ifa

instituttet
ifa

beEaler

for

digl

7 dagel

vi har tiL deL formAl i forvejen udfyldt en overf @rse I s formular for
dig. Den kan du ganske enkelt aflever:e i banken eller anvende, hvis
du vil beLale kontant. Mange tak!

Hvis du har sporgsm,l, bedes du henvende dig pe vores
postadresse: ifa . po ao, zt2. NL-322OAE Hellevoetstuis
KA73
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