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Dette for at sige Dem hjertqlig Tak for Deres kæræige Brev at 3.ds. 
hvis Indhold jeg har været meget glad for �t læse. 

Det er ri5tigt, at "Okkultieten" ikke er mig særligt, venligt 
stemt og af al Kraft søger at give sine Læsere et Vrangbillede e.t min 
Sags vixkelige Natur. Denne Uvenlighed e+ler meget slet camouflerede 
Indignation o Bitterhed imod m1g maa vel s�ldes den Omstænuiehe ., 
at Bladet i en fremtrædende Gr�d er TGlerør for Personer, hvis Ønske 
om at faa en fremtrædende H.olle in.en.for mit Arbejde ikke har kunnet 
efterkommes hc:tfra. Det forekomraer mig, at "Okkultisten" nu e:r ble
vet en U:r.dørstregn1ng a.f disse; V·· •seners c. r ndclige Jmo 1enhed o, dervea 
gør det til Kencsgerning, at j�g handlede rigtigt overfor den Sag,der 
er blevet m:ir ... Mi-.ssion-, -e . r1:Lgt ove-,·tor de Vd ene:,r for hve sam. e 
Sag e. blevet en Livsbetingel�e, ved ikke at acceptere de ncfvnte Væ
sener som Medarbej e:re. Grunden til 'enne m.i.n Handlema&d.C> var dog ikke 
1 nogen som helst Retning dikt;;ret af Uvenlighed eller Antipati, men 
derimod ene og alene begrundet 1 den Omstæn.dighed, at et førende Med
arbejdeJ:·skab i .t hiijere okkult elle:r aandeligt Arbejde slet ikke, 
s rtledes som Tilf'ældet er .1ed .rnate:t•ialistinke F,o::-et2elser,. kan uddeles 
paa Grundlag a:f Ilrivate SyrnpettJ..er eller pe:raonligt Venskab. eller som 
Tak fo1· ydede Tjenester., men derimod udelukkende kun 1 Tcraft af. Væee
nornes egen medfødte Skæbnebeotemrnelf;e. Enten har man naaet det nød• 
vendige Udviklingstrin og }�'ln da umuligt holdes ude fra tlen højintelle; 
tuelle Rolle, ene Liv da e.f Naturen er bestemt til at skulle udtylde,
eiler ogsaa har man il<..kc naaet nævnte Trin og vil da umuligt kunne ud�; 
:f'ylde omtalte Rolle. Et Væsens Udviklingstrin kan ikke omgaas,sac.le
des som man kan mngaa jurliillke Love. Det fornægt r sig ikke, orkan 
ikke i_Ltongden camoufleres elJ.eT d�k.es af private Sympitier, Lunor 
eller Venskaber. Enhver maa hc:•· blive p · A sit11Trin og kan kun forla
de dut ved Udviklin.g. Jeg har de:r.for en god Samvittighed. "Okkulti
sten�e Forfølgelse af mig og min Se.g kan Svc,.l-:c1es ikke blive den "daar, 
lige Karma 11

, som jeg, efter Hr. Johnsens Mening, har til Gode, men er 
derimod kun udgørende den Slags Ubehagel1ghedcr, jeg paa ]'orhaand 
helt bevidst hellere udsætter mig tor enc1 at give min Sags ��agt mere 
eller mindre i Hænderne paa Menneglrnr, der en nu 1k.'1i:e har "f'un et sig 
selv", og dexv d udsætte dem før et Ansvar, de er altfor umodne til 
at bmre� 
. Men det r dog en Trøst for mig at vide, at Forsynet ._,, har sin
kærlige Plan m�d di se mine Forfølgere og engang ogaaa vil bringe dem 
t�.l at glæde .sig. over den lyr,en e Vej ud af Mørket, mine Analyser er 
bestemt til at være for alle· cnnesker • 

• vred min kærligste Hilsen oe: endnu engang Tale for Deres �illid. 


