Kysymyksiä ja vastauksia.
Halullisia lukijoita pyydetään lähettämään toimitukselle kysymyksiä lehden ohjelmaan kuuluvilta aloilta ja samaten
kirjallisesti vastaamaan lehdessä painettuihin kysymyksiin.

Vastaus 1 num. III kysymykseen.
Gust. Perälä, Cleveland.
Prosenttia en ota
asiamiespalkkiokseni; kustannukset tahdon omastani suorittaa; se on minun vastaukseni käytännössä
III:teen kysymykseen Omantunnon ens. numerossa ─ siihen kohtaan kysymystä, joka koskee varojen
saamista teosofian levittämiseksi Suomessa.
V. Kysymys. V. A. F. Chicago. Minkätähden useat korkean sivistyksen saaneet ovat alentaneet
itsensä, jopa niinkin että eläintä alemmaksi?
Vastaus. M. H. Sivistys on kahdenlainen: ulkonainen ja henkinen. Ulkonaisesti saattaa ihminen
omistaa suuriakin aineellisia tietoja, mutta henkisesti voi hän olla köyhä. Henkisesti sivistynyt seuraa
kaikissa korkeamman minänsä, omantuntonsa käskyjä. Ulkonaisesti sivistynyt ei osaa hallita alempaa
minäänsä; hän ei edes osaa aavistaa sen olemassa oloakaan ─ siitä seuraa itsensä alentaminen.
VI. Kysymys. Eräs, täällä.
(jälleensyntymisen) välillä?

Kuinka pitkä aika kestää kunkin yksilön inkarnationin

Vastaus. M. H. Salaiset opit opettavat että väliaika kahden inkarnationin välillä on eripitkä
kullekin yksilölle. Se riippuu niistä korkeammista henkisistä tahi taivaallisista voimista, joita kukin
sielu elämänsä aikana on oppinut tuntemaan.
Ken omistaa suuren joukon näitä voimia, sille kestää väliaika kauvemmin, missä niitä on
vähemmin, on se lyhyt; missä niitä tykkänään puuttuu, tapahtuu jälleensyntyminen heti. Lapset, joiden
henki ei ole vielä kehittynyt, ja ne, jotka kuolevat varhaisessa nuoruudessansa syntyvät jälleen pian.
Aineelliset ja irstaat sielut palajavat kuolemansa jälkeen heti uudelleen tähän maailmaan takaisin,
useinkin idiootteina eli tylsämielisinä. Jalot ja korkealle kehitysasteelle päässeet sielut viipyvät
Devachanissa vuosituhansia. Ne, jotka ovat saavuttaneet jumaluuden asteen (Nirvanan) eivät enään
tarvitse, jos eivät sitä tahdo, konsanaan palata. Vuosisadat siellä ovat aivan toista kuin meillä.
Ei kukaan tarvitse mitään erinomaista kykyä, mielensä mukaan, joka silmänräpäys astua
Devachaniin; jokainen runoilija, jokainen tunteellinen ihminen, jota innostuttaa korkea ja jalo ihanne
siihen määrään, että hän unhottaa kaiken ympäristönsä, on jo sen saavuttanut.
VII. Kysymys. Epäilijä. Miksi Diogenes ei lyhdynkään valossa löytänyt torilta ihmisiä, vaan
ainoastaan eläimiä ja Kristus löysi ihmisiä kaikkialta ilman lyhdyttä? On nimittäin olemassa
semmoinen kuva.
Vastaus. M. H. Ei kukaan ihminen saa edes viisaudenkaan lyhdyn valossa toista tuomita. Syy
on meissä itsessämme, jos toisissa näemme ainoastaan eläinmuotoja.
Muuhun kohtaan kirjeestänne: Omatunto ei ole kirjoitettu niille, jotka oman kirkkonsa sylissä
löytävät onnensa ja hyvinvointinsa, eivätkä halua etsiä totuutta muualta kuin oman kirkkokuntansa
dogmien piirittäväin rajain sisältä. Ei se ole toimitettu niitä varten, jotka siitä, jota he »teosofiaksi«
nimittävät tahtoisivat luoda intellektuaalisen, tietopuolisen urheilutantereen tahi ajanraton. Ei. Se on
toimitettu niille muutamille sieluille, joille painavin asia, niin, elämän tärkein kysymys on pääseminen
yöstä valoon, erehdyksistä totuuden tietoon. Joka tahtoo tulla totiseksi totuudenetsijäksi »teosofiksi«
hänen on täytynyt ensin tulla ihmiseksi totuudessa, ja semmoista ani harvoin löytää, vaikka sitä etsisi
Diogeneen-lyhdyn avulla.

VIII. Kysymys. M. K. Sairala. Paikkakunnallamme on usein kuleksinut ihmeellinen
nais-saarnaaja, Karoliina Riikonen. Siitä ihmeellinen on hänen saarnansa, että hän saarnaa
nukkuessaan. Joka päivä klo 4 ja 5 tienoilla i. p. R. istuessaan häntä varten valmistetun vuoteen
laidalla joutuu jonkun näkymättömän voiman vaikutuksesta hypnotismin tilaan, kadottaen kaiken
normaalitilansa ja kaatuu vuoteelle. Hypnootisessa tilassaan hän määrää virren, jota tulee veisata; kun
tämä on toimitettu pitää Riikonen lyhyen rukouksen ja lukee Uudesta Testamentista saarnansa tekstin,
sekä saarnaa sen johdosta. Niinä parina kertana jolloin olin kuulemassa R. saarnaa, saarnasi hän,
edellisellä kerralla tuhlaaja pojasta ja jälkimäisellä taitavista ja tyhmistä neitseistä. Kummallakin
kerralla hän mainitsi saarnaassaan, miten onnellista on ihmiselle, että hän tämän elämänsä jälkeen
omistaa taivaan valtakunnan ja samalla kehoitti kuulijoita sitä etsimään. Mitä muuta saarnan
vaikutukseen tulee, niin heikkohermoisille ihmisille se hirveä kiljunta ja hurjat yhteen puristuneitten
käsien liikkeet eivät tee hyvää vaikutusta. Kiljuminen se oli, joka kuulijat mukaansa vei, mutta saarnan
kokoonpano oli hajanaista.
─ ─ Olen ajatellut asiaa, joka on minussa herättänyt vakaumuksen henkimailman olemassa olosta.
Nyt kun olen tutustunut teosofiaan, niin käsitän tuota ilmiötä astraali ilmiöksi; joku astraalitasolla oleva
maallikko saarnaajan henki määrättynä hetkenä vuorokautta astuu Karoliina Riikoseen ja saarnaa
hänen äänellään. Mitä teosofia vielä voipi muuta tästä opettaa, miten tämä voidaan ymmärtää tieteen,
sielutieteen ja fysioloogian kannalta?
Vastaus. M. H. Näitä henkimaailmaan kuuluvia asioita paljon tutkinut Allan Kardec kirjoittaa
teoksessansa: »Buch der Medien», (Kirja medioista) sivu 225 kirjoittavista medioista näin:
»välittömästi käsittävillä (intuitiv) kirjoittavilla medioilla huomaamme hyvin selvästi ajatuksen toiselle
siirtämisen luonteen. Näkymätön (henki, vainaja) ei tässä tapauksessa vaikuta kirjoittajan käteen,
saattaaksensa sitä kirjoittamaan. Hän ei pidä kättä, eikä kuljeta sitä, vaan vaikuttaa sieluun, jonka
kanssa tuo henki yhdistyy eli yhteen sulautuu, (identifizerautuu). Sielu ollessaan tämän vaikutteen
alaisena, liikuttaa kättä ja käsi kuljettaa kynää. Tässä on huomattava eräs tärkeä kohta: vieras henki ei
voi asettua medion hengen asemalle, se ei voi sitä edustaa, mutta se hallitsee medion sielua hänen
tahtomattansa ja painaa sille oman tahtonsa. Tässä tilaisuudessa medion sielun osa ei ole
absoluuttisesti passiivinen = vastaanottavainen, se on vaan se, joka saapi ja esittää eli ilmoittaa vieraan
hengen ajatukset. Sama on laita hypnoottisten puhujainkin kanssa. Tästä lähemmin ensi numerossa.
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