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OFFICIEL I,'EDDELELSE
TIL BERTUOLD VON GRAATZ, IFA-INSTITUTTET,
UED ANMODNINGOM VIDERESENDELSE TIL:
Knudsen

Hr Peter

Kare Berthold

von Graatz !

stdtvidenskabelige
Alterfarst
vil jeq gerne sige tusind tak for Deres aktive,
bade
er
vedlagt
bevillings-anmodningen
nr.
177
oq
te. Bevillings-meddelelse
dokuin€nter videre
onggende de originafe
son originat
og som kopi. Send venligst
Peter rhudsen, A L lleyers vange 3 6 Tv, 2450 xobenhavn 5v.
til
De vedlagte
sultatvurderinge!.

til
kopier skal opbevares pa ifa-instituttet
Pa forh8nd tusind tak for Deres ulejtiqhed'

4lr^-,G':

/ Arf /hBevillingsorgan

or aorbundet

reefte.folgende
aerLhold von Graatz.

af kuratorie!

og henrne ge selskaber

Peter,
dlg,
har for lqkt€de
dtre tild€lt
i yores forbuiil
Kuratorienedle@€rne
6j.ldD€
og eftertragt€dl6
DsDne yderst
€tatu6
af bsviUtagsrodtager.
dt€! serllge
fr€lttdlge
posltive
indvirkDirgsr
og reg€t
udDark€Ise
ha! direkte
Pg ilit
forbuldst
.6d et! Y.rdifuld
€r !€!dtg
b€\'iltirg3-1rahtfhels€
liv.
Denn€ sarlige
lte
i Irositiv
retning.
gave til
aDdls dtt
dig,
sd
fra nu af vil

Du kan nu med sindsro

og optindsme

begynde Pa en ny fase i dit

liv.

ltgegvldigbed
pelgedange!. og ile! atened forburdle
For Barg€I pe helil, kroaist
Med bevillingetll.
ru Largt a l.oge btre fortid€a
over for din p€rsor v
lakker.
op i de Priviligeredes
udnalkelsen vit du, Peter. neml.ig blive loftet
Det er ku. fA, meget fa nennesker. der far del i dette sarlige
Peter, retten
for dig pelsonligt,
indeholder
Bevillingsmeddelelsen
du afdrig for har oplevet.
penge, anerkendelse og en livsglede,

privilegiun!
til
lykke,

held, lykke og p€nge vil forbedre sig hele tiden. Ligesom
Dit forhold til
denne bevil_
det er sket for de fA andre mennesker, der fsr dig ha! feet tildelt
og hermelige selskaber.
Iingsmeddefse af, Forbundet af kapitalkuratorier
for digl For du opnar
udEtelse
177 er e! ga!3Le strlig
Dit b€villingsrr.
autornatisk samne, setlj.ge status som de nennesker, der takket vare deres fornue
o9 dermed folbundne fykke ganske enkelt har rad ti1 a1t. Du, Peter' er nu en
det
fra nu af at nyde dit liv i fulde dragl Her spiller
af dem! Du e! kalde! til
eller
din
alrtu€ferle,
tDEk€bll
orn
din
lange
odskede
om det handler
ingeD rolle,
hvoined du uden problener kan opfylde dit oDske
maske on fteqet €tore perg€b€Itb,
om eget hus i dat grtnDe'
vend ->

Grib denne enestaende chance til
at andre dit riv fuldstandigt!
vores forbund gar det meget let for dig at starte dit nye, rige livt
D€t begl'nd€r ned 6!
gav€, son har afgorende betydning for, at DU far opfyldt
varalifuld
alle dine
vi heber, at du har forstaelse
for. at vi som forbund ikke er autoriseret
tif
at navne de hemnelige kuratorier
og setskaber,
der har vatgt dig, ved navn.
Vi kan heLler j.kke offentliggore
noqet on de strengt hemelige
udvalgelseskriterier.
Udvelgelsen er i nere end 60 Ar foregaet i hemelighed
bag lukkede dsre.
Vi son Forbund for kapitafkulatorier
og hemelige
selskaber ha! udelukkende til
opgave at hendtere bevirliDgsneddefelserne
09 resultatvurderingerne
i sanarbejde
med ifa-instituttet
09 Belthold von craatz.
rare peter, det e! d€rfor vigtigt,
at tlu bruger vedlagt€ originaLe
bevitlirgsan[odniDg
for at fl di! vardifutde
gav€, og at du af henat.! til
h€Deligholdels€r
s€lder dea direkte
til
Berthold
von Graatz pA t fa-irstituttet.
tak for din tillid,
son vil bllve rigeligr

Din vardifulde
gave i forn af de hemrclige,
skrifrlige
vejledninger
09 anvisninger,
son du vil modtage, er af afgsrende betydning sannen med kuratoliekorset. De henmelige kulatorier
har besLuttet, ar du med bevillingsnr.
r7Z vil
nodtage det ekstremt effektive
kuratoriekors
ned de hemnetige selskabers virkningsklasse
I. Denne storslAede udnarkelse betyder autonarisk
en hajere levestandard. For med dette riagtige tegn er lykke, penge, anerkendelse og delmed din
livsglede
ikke lengere overladt
til
tilfaldighedelne.
Forsta niq ret, pA grund
af de strenge regler om herueligholdelse
rnA vi sour forbund stet ikke udtate os,
men laal det atligevel
her vare sagt, ar ate hernnelige sefskabers kuratorier
ikke
overlader noget som helst til
tilfaldighederneHer hersker kun de hagtigstes
rnagt,
Pet€r:
Det Lan du Du bygge iu.t nye, Eise liv
son fomand
for ForbunI€.
det af kapitalkuratoij,er
jeg herned snske dig hjerog he nelige
sefskaber
vil
telig
tillykke
rned din offi
cielle
bevillingsmeddelelse
nr. I77. riusk at sende
vedtagte
bevillingsanmodning
i vedlagte
svarkuvert
tit
ifa-instituttet,
Berthold von Graatz,
inden tle
dage. Send venligst
ingen penge. Du son officiel
beviLlingsanmoder
i klasse
I vi1 samien ned dine hemnetige.
skliftliqe
vejtedninger
og anvisDiDger
ogsa modtage en neget \rerdifuld
gave i forn af det vidunderlige
kulatoriekors.
S?a! al€rfor
burtigat
nuligt,
sg vi kan bauill.€ straks.
Med venlig
hilsen
1. Fornand og president
for Forbundet
af kapitalkuratorier
og henunelige selskaber

VIGIICT:
Forbundet af kapital.kuratorier
og hedreLige setskabe! har specielr
for dig,
Peter, udalbejdet
et henmeligt dokunent, son videnskabeligt
beviser,
hvoldan
Iivsonstandighederne
hos de fa nennesker, der hidtil
har modtaget en bevitlingsudlnarkelse, har *ndret sig i posiLiv retninq-'
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