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Mrs. Annie Besant ja S.T. S:n vuosikokous.
Olen vastaanottanut seuraavan kirjeen T. S:n presidentiltä:
”Teosofinen Seura,
Adyar, Madras, I.
Helmik. 26 p. 1914.
Rakas herra Pekka Ervast!
Luulin saavani olla tämän kesän vapaana lakijutuista ja valitukseni tulevan esille
vasta v. 1915. Mutta nyt sitä onkin joudutettu, niin että sitä käsitellään huhti- tai toukokuussa,
ja minun täytyy tulla takaisin tänne heinäkuun 13 päiväksi. Tämän kautta taas kaikki Europan
aikeeni ovat suureksi surukseni turmeltuneet.
Ei ole siis mitään mahdollisuutta, että kauan ajateltu Suomessa vierailuni voisi
tapahtua, ja olin niin toivonut saavani tehdä sen tänä vuonna. Te ymmärrätte, että olen
kerrassaan avuton tuomioistuinten kynsissä, ja voitte arvata miten surullinen olen. Olkaa hyvä
ja selittäkää asemani suomalaisille veljille ja sisarille.
Aina Teidän
Annie Besant.”
Vaikka siis toivomme saada nähdä mrs. Besant luonamme petti tänä niin kuin
viimekin vuonna, päätti kuitenkin S. T. S:n hallinto kokouksessaan maalisk.22 p:nä, että tämä
seikka ei mitenkään saisi estää meitä pitämästä niin juhlallista vuosikokousta kuin suinkin taas
tänä kesänä. Päinvastoin arveltiin, että mrs. Besantin tulon suhteen vastahakoinen karmamme
ehkä toiselta puolen todisti, että karman herrojen mielestä me tulemme omin päinkin hyvin
toimeen täällä Suomessa, ja kaikissa tapauksissa velvollisuutemme on koettaa parastamme.
Hallinto päätti, että vuosikokous taas pidetään juhannuksen aikana alkaen
sunnuntaina kesäk. 21 p:nä ja loppuen keskiviikkona 24 p:nä. Ohjelmassa tulee olemaan
paitsi virallisia kokouksia ja vuosijuhlaa myöskin Idän Tähden juhla, Teosofisen Nuorisoliiton
juhla, kysymyskokous sekä yhteisiä keskustelukokouksia ym. Kokous pidetään
Tuonenkylässä, T. S:n päämajassa, ja osanotto järjestetään samalla tavalla kuin viime vuonna.
Jokainen jäsen lunastaa osanottolipun, joka oikeuttaa vapaan pääsyn kaikkiin kokouksiin ja
juhliin. Ulkopuoliset asianharrastajat pääsevät juhlatilaisuuksiin erityisellä ovirahalla.
Toivomme hartaasti hallinnossa, että vuosikokoukseen osanotto olisi tänä vuonna jos
mahdollista vielä runsaampi kuin viime vuonna. Nämä kesäiset vuosikokoukset voivat
muodostua varsinaisiksi teosofipäiviksi, joiden voimakas ja rikas tunnelma jättää elävän
muiston kaikkien mieliin, niin että kaikki ilolla aina odotamme seuraavaa kokousta.

Teosofiset kesäkurssit.
Heti vuosikokouksen loputtua alkavat teosofiset kesäkurssit, joiden seikkaperäinen
ohjelma myöhemmin julkaistaan. Olkoon vain mainittu sen lisäksi, mitä Tietäjässä

ilmotettiin, että minä luultavasti tulen pitämään sarjan esitelmiä vanhan ajan mysterioista ja
vihkimyksistä okkultisesti tutkittuina.
Kokemus on osottanut, että nämä kesäkurssit eivät ainoastaan ole mieltäylentäviä
juhlatilaisuuksia, vaan että ne ennenkaikkea tarjoovat todellista opetusta ja kouluutusta.
Pyydän siis, että looshimme ottaisivat vakavasti harkitakseen, eikä looshien niin
sanoaksemme virallinen osanotto niihin voisi tästä lähtien tulla yleisemmäksi. Olen
auttamattomasti huono matkustamaan, ja tätä nykyä näyttää siltä, että vierailuni maamme
loosheissa käy yhä harvemmaksi, samalla kuin itse yhä mieluummin rajotan
esitelmöitsemiseni luentosarjoihin, joissa voin kehittää ainettani monipuolisemmin ja
syvällisemmin. Näin ollen voisivat teosofiset kesäkurssimme olla sinä keskustilaisuutena,
johon kaikista loosheistamme saapuisi edustajia ottamaan minulta, mitä minä antaa voin.
Kurssimaksu on, kuten tunnettu, 30 mk., johon tulee lisäksi maksu asunnosta ja
ruuasta. Ruokahomma koetetaan tänä vuonna järjestää halvemmaksi kuin viime vuonna.

”Puheita Suomen kansalle.”
Teosofinen Kustannusliike on vastikään julkaissut 16-sivuisen
lentokirjasen ”Palaammeko maan päälle?, kirj. Pekka Ervast. Kirjasen hinta on 10 penniä, ja
kun vähintäin 100 kpl. ostetaan, annetaan 40 % alennus, joten siis 100 kpl maksaa 6 mk., 200
12 mk. jne. Tämä ensimäinen painos on 10,000 kpl.
”Palaammeko maan päälle” on ensimäinen numero sarjasta ”Puheita Suomen
kansalle” jonka sarjan avulla aikomukseni olisi kääntyä suuren yleisön puoleen mitä
helppotajuisimmalla tavalla kaikenlaisissa teosofista maailmankatsomusta ja uutta Suomea
koskevissa kysymyksissä. Useimpia näistä ”puheista” ei ole koskaan pidetty, vaan sepitetään
vartavasten tätä sarjaa varten.
Uskon, että tämä olisi mainio keino herättää kansamme ajattelemaan teosofisesti, jos
vain teosofit tahtovat olla mukana tässä propagandatyössä. Kun hinta on niin alhainen, pitäisi
sangen useiden jäsentemme voida ostaa vähintäin sata kappaletta kutakin lentokirjasta ja
levittää niitä oman hakintansa mukaan joko ilmaiseksi tai myymällä. Looshitkin voisivat
mielestäni hankkia satoja kappaleita propagandaa varten.
Tietysti Kustannusliikkeemme ei voi jatkaa näiden ”puheiden” julkaisemista,
ennenkuin nähdään, millä tavalla tämä ensimäinen numero vastaanotetaan.
Näytteeksi lähetän tämän Looshilehden mukana yhden kappaleen
kirjasta ”Palaammeko maan päälle?”
Pekka Ervast.

