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Kære NN% 

Gerner Larsson har vist mig et Brev• han har modtaget tra Dem 1 
den ellevte Time. Jeg er meget overrasket over dets Indhold. Det ud
trykker nogle meget smukke Ord om min Personlighedr men disse er inKratt 

at det øvrige Indhold indpakket 1 en Atmosfære at Mistillid, samtidigt 
med at det udtrykker Deres Betingelser for et Samarbejde med mig. 

Deres Paaberaubelse at, at vi er "inkonsekvent", Kosmos "meget høje 
Pris" - "Kosmos Afguder" - Deres Frygt for at komme under "a-ndelig 
Ensret:b. ... �lted Samarbejdet med mig - og endelig Deres "Skuffelse over 
Livets Bog• er jo en indirekte Erklæring af manglende Tillid til mig. 

Dernæst udtrykker De, at Betingelserne for, at De Vil gaa over til 
at være min Medarbejder, er, at De vil have "Lov til at revse mig, hvis 

De tinder det fornødent"• At disse 1aaberaabelser virkelig er Udtryk 
tor Deres dybeste Mening og Alvor• understreger De med at betegne dem 
som Udtryk tor leres "hensynsløse lk:rl1ghed". 

Ja, lære NN! Jeg er slet ikke i Tvivl om, at De her har meddelt os, hvad De 

føler. Jeg vil derfor ogeaa gerne ;paa lige saa ærlig en Maade udtrykke de 
Konsekven"er, vi begge• De og feg, er nødsaget til at drage at denne Deres 
Indstilling. 

Deres Brev er altsaa et Mistillidsvotum, der kulminerer i Deres Be
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saave1 vedrørende "Livets Bog"som andre Foreteelser i Sag.en , der, hvor 
netop De m-atte finde det nødvendigt. Et saadant Forlangende kan jeg 
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umuligt efterkomme, kære NN. Det er ikke en "filestern ; jeg har Brug tor •. I den 

Retning har Forsynet begunstiget mig ad andre Veje. Jeg har kun Brug for • 
Disciple. tin Situation er nemlig saaledeø, at ethvert Jordmenneskes 
Samarb·ejde med mig, der 1klce er et Discipelskab, har ikke noget med min 
Mission at eøre, 

De f'orstaar saaledes, at jeg under disse Omstændigheder. slet ikke 
kan gaa med til at plante Dem om 1 mit Arbejde. De vil her ikke kunne 
faa L'tdt nok under Deres egne ViJ'J.ger.,pe har en god Intelligens og er 
rigt udstyret med. Energi, men der er noget 1 Deres Sind; der gør Dem 
kontrær overfor de Fakta, jeg ser som uundgaaelige Betingelse�f'or et 

. I 
velsignelsesrigt og kærligt Samarbejde. 

Jeg har derfor ikke andet at gøre end at raade Dem til at torteætte 
Deres egen allD.delige Virksomhed. Det er altfor aabenlyst for mig, at 
De kun igennem Deres Blad kan taa Udfoldelse for det, der tor Dem sy-. 
nes at være det absolut -rigtige. 

Og 1::,Tillid til, at De forstaar, at denne Atgørelse foreløbig vil 
være den kærligste Aøsning paa Problemet,og at v1 derfor stadigt kan

· �  være Venner, selv om Livet paa visse Felter 
modta e min kærligste Hilsen.
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