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En ufuldendt selvbiografi Alice A. Bailey Hent PDF Forlaget skriver: Alice Baileys bøger er kendt over hele
verden, men hvem var den kvinde som modtog diktater, der rummer vor tids mest avancerede esoteriske

viden? Det beretter hun om i sin selvbiografi.
En moderløs society-pige fra det engelske aristokrati får som 14-årig besøg af sin Mester K. H., som fortæller

hende at han har et vigtigt arbejde til hende, når hun er moden dertil.
Som voksen bliver hun soldatermissionær af den snævre kristne oberservans og drager til Indien, for her at
forelske sig i en menig soldat. De gifter sig og bosætter sig i USA, hvor de får tre piger, men ægteskabet

ender med skilsmisse, og Alice står tilbage og må tage arbejde som fabriksarbejderske for at kunne forsørge
børnene.

På dette tidspunkt møder hun teosofien, som ikke rokker ved hendes tro på Kristus men giver den universel
bredde. Hun indvilger i at tage telepatisk diktat fra Mesteren D.K. og udgiver hele rækken af bøger der bærer
hende navn. Sammen med sin nye mand, Foster Bailey starter hun Arcane Skolen, hvor mennesker verden

over nu trænes i at tjene menneskeheden i en ny verden.
En fantastisk menneskeskæbne og et fantastisk arbejde.
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