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Kære LA.sse� 

Herme< se11clcx- jes <lig det øn3k�de Mdnuskrlhp_t. Da jeg jo har meget at 

gøre: KosMon, .Fo1·edrHg, nye ·�ym"' ole.r: og 'ndRt Bind ad Livets Bog, 'he

der jeg dig Ul1drkyl e, nt jeg ikke h r frn-�t det lt!?i�t, ligosom jeg jo 

heller ikke h·1r m�r.t, Hi; rtr1t ha"'tede. Jeg synes dwt rietig�te mdu ?lære 

dette, at jr.,e f: 11.r "Lov til ;,.t sk:;1'- e de .ref:. ter�ncJ e :5ind, qover.afFrni ttet 

uf Livet., Boe, inMen de:r udgives fle 1 ·e Bøger om mig. 1Utfor st::,rke 

)ym;;utier for mi8 U'igivet. i Bogform, inde11 jeg hc.1� udrettet noe;et Rær

li�t, e11�1· i Jlle F�ld �oget mere enl nu er Tilfældet, vil sikk�rt 

.... ff" e ntip·ti ot:_ :o<stc.nd imod mig, j, endc,3 fru Per.soner, c r r man

ske ellers vil1:.e v�re mo(,tc,eelige fo.r min ,�'"1.g. 

i\ff!cl no nsyn til a it .. rev qf 8. ecem er 193 4 i'øler jeg mig tilskynn et 

til .it svare, ,_t· ·1u g·rt•>ke .·igtie;i: h· r ,...edt mig oro Tilsivelse fo.� vinse 

u'·�hagt11k:m. .. �e Optrin imo<i mig. Men denne :Bøn h, r v e1· t ganske unødventi ie;. 

1 lne u ,0 hag.11gc O trin f rmildes rf det Gode, du før har ladet mig �live 

til Del oe: h'.11' clti,, v�r t r1ie; tilgivet. 

!·'1€�--�i_:1 uro�k�lige _Tro pc a __ in egen Ufejl"- �1rlighed, p�.� din "ær-rnn

nl'-� .rj_ne�;evne� ii_�,�lu��-�lokommenhed ho!cl e • stwl 1:et Liv i_ den 'J'vi :yl pa· 

min mor&lcke -�·tn,.. ili te� den Illu:·ion i d �.!
:..
.''ind, som nødvenct igv: � m:..4a 

stille die i :1kygg�n uf de Væsener, ciom nf Hj!,rtet forr t ,t r mie S?.8_har 

�iv,.::t mi�r.en fulrle TiJ.lia oe f0l&er mig i t lt, oesr.a i Fel t�r, ter 

for ,1�m�.§!l�::,indPrtir�en IDd<:- me Iføre Mo,lf'«!:!Ji· 

Men kærlig HilYen. 


