
Bevillingsanmodning til bevillingsmeddelelsen /fo..r7?

Hr Peter Knudsen
A L Meyers Vange 3 6 Tv, 2/150 Kobenham Sv

Brug kun denno originale bevillingsanmodning til at rckvilerB de nsdvendige vejledninger, anb€falinger og vigtige hemmelige
anvisninger i skriftlig form. Samtidig vilj€9 b6de dig om at give er bidrag pa bbt 380,- k lor dst ekstremt effektive kuratodekoG
i virkningsklasse 1. Send mig ikke peng€. J€g s€nder dig en b€talingsanmodning, som du sa bare kan betale senere.

Kontroll6r og ajourfor nedenstaende oplysninger, sa jeg har muligh€d for at kontaKe dig ved presserende spoesmAl:

Mit mobilnummer: Min e-mail-adrBsse:

Sat kryds ud tor den snskede individuelle virkningsgrad:
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Rejser

!
n

Helbred

0448

IFA Institd og Fo6kning*nstali PO Box 212.3220AE H€tlevoetstuis NEDEBTANDENE
pa v€gne ai Fobundet af ladtalkuratons og hmmdig€ etskabs



Vedrorer kun bevillingsmeddelelsen to. .t4

HEli,llrELlGE FOnKlanlNGER VEDROREI{DE DrT KURAToBIEKoRS' EXSIRETTE vlRKl{11{GSGiRAI)

Fobundet af kapitalkuratoner og hemm€lige s€hkab€r H€v oprindelig grundlagt i 1946 for at hjalpe forannede mennesk€r, som havde
mistet alt i kigen, og give dem nyt hAb for frerntiden. Da forarmels€n i lardet stadig stiger, tager lo.burd€t sig nu i al hemmeligh€d af
mennesker, dsr folsr sig svigtet af livslykken.

I omtrent 60 er har Forbundet at kapitalkuratoder og hemmelig€ s€lskab€r i€n h€mrnelig procedure udp€g€t m€nneske( der som ser-
ligi privilegium hadfes med kuratonekorset i vi*nirEskl$s€ 1 . Diss€ mennesker vil g€nlinde d€rss tabte livslykke i alle d€ns formor og
afskygninger.

For at kunn€ sikr6 dette helt pracist uddeles kuratoriekorset ud fra en hemrnelig formel. Dette ekstre.nt effektive kors programmeres lil
modtagerens individuelle b€hov I torbind€ls€ rnsd de skriftlige anbelalinger, anvisninger og rfo effektueres bevillingsmeddeleben og du
ledes lrem til livslvkken.

Sat dertor kryds ud.n for din indvidrrelle virknin$g.ad pl b€g6klen. Og hay y.nligsl torstA€ls€ lor, at vi pa grurd af h€mm6-
ligholdelsespligten ikke kan dge ling€rE mer€ dirEkle,


