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Minun ei tarvitse pitää pitkiä puheita Ruusu-Risti-seuran tehtävästä ja tarkoituksesta. Se selviää itse nimestä ja on elävästi
kirjoitettuna kaikkien niiden sydämiin, jotka ylinnä kaikkea elämässä kaipaavat totuutta ja totuuden Jumalaa.
Nimi `Ruusu-Risti@ viittaa uuden seuran uskonnolliseen tehtävään: se tutkii kaikkia uskontoja ja mytologioita, saapuu tutkimuksissaan Jeesus Kristuksen mysteereihin ja koettaa elää niiden
hengessä. Se elvyttää siis kristinuskonkin varsinaisen hengen ja
auttaa länsimaisia kirkkoja ymmärtämään opinkappaleidensa
vertauskuvallista, mystistä ja salatieteellistä merkitystä. Hengen
elävänä virtana se puhdistaa ja uudistaa uskovaisten sisäistä ja
ulkonaista elämää.
Nimi `Salatieteellinen tutkimus-seura@ viittaa siihen, että seuran jäsenet ovat aito totuuden etsijöitä, tutkijoita ja löytäjiä, jotka
tieteellisyyden periaatetta noudattaen ovat suvaitsevia kaikkia
ihmisiä kohtaan, olkoon näiden uskonnollinen tai siveellinen
vakaumus mikä tahansa. Se myös selvästi osoittaa, että seura ei
rajoita tutkimuksiaan ns. luonnontieteisiin, eipä edes tavallisiin
uskonnollisiin, filosofisiin tai historiallisiin tutkimusaloihin, vaan
käsittää sen ohella ja ehkä etupäässä kaikki ne ns. salaiset tieteet,
joilta virallinen tutkimus kieltää tieteen arvon, kuten magian,
astrologian, spiritismin jne. Sanalla sanoen seura koettaa voimiensa ja kykyjensä mukaan tutkia ei ainoastaan näkyvää, vaan
myös näkymätöntä maailmaa ynnä sen monenlaatuisia ilmiöitä ja
voimia.
Tarvinneeko minun edes mainita, että eräänä tärkeänä tutkimushaarana, johon nimi `Suomen@ viittaa, on ajateltu oman kansamme kalevalalaisen menneisyyden, sen muinaisen viisauden ja
tiedon elävä tutkiminen, samoin kuin tutustuminen sen nykyaikaisiin tietäjiin, heidän kykyihinsä ja oppeihinsa?

Tämä Ruusu-Risti on siis se yhtymä, jonka turvissa henkinen,
teosofis-okkultinen työni tulee jatkumaan. Siinä ovat ne ystävät,
jotka haluavat kuulla, mitä henkivalloilla mahdollisesti on sanottavana minun kauttani, ─ seikka, joka ei suinkaan merkitse, että
seura olisi perustettu minua varten! Jos työskentelyni on merkityksellinen Suomen kansalle (edes muutamille kansan yksilöille),
kyllä se uomansa olisi löytänyt toisiinkin suuntiin. Jos se sen
sijaan on merkityksetön, olisi turha sitä pönkittää. Olen nuoresta
saakka ollut hengessäni täysin vapaa. Olen valmis millä hetkellä
tahansa jättämään tämän maallisen elämän, jos ei minua täällä
tarvita, ja uskon varmasti, että Karma minut kyllä täältä korjaakin, jos käyn hyödyttömäksi. Mutta olen myös valmis työtä tekemään, ponnistamaan ja kärsimään yhä edelleen, jos Mestari
katsoo, että minun vähäpätöisestä ja puutteellisesta persoonastani
on pienintäkään hyötyä Hänen suuressa ja ihanassa työssään.
Sen tähden on selvää, että Ruusu-Ristillä on tarkoitus, joka
tähtää kauas yli persoonallisuuksien. Uskon, että me näkyvät
ihmiset olemmekin korkeampien voimien ohjattavina ja käytettävinä. Uskon, että Ruusu-Risti-seura on pantu alulle näkymättömässä maailmassa ja että se vain löytää täällä fyysisellä tasolla
näkyvän ilmaisumuotonsa meidän kauttamme. Uskon, että se on
siemen, elävä siemen, josta on kasvava `iso tammi@. Uskon, että
sen vaikutus tulee siunauksellisena ulottumaan laajalle ja kauas,
ulkopuolelle Suomen rajojenkin. Uskon, ─ niin, mitä en uskoisikaan? Mutta usko näyttäytyy teoissa eikä vain sanoissa.
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