Teosofinen maailma.
Teosofiset luennot Sörnäisten Työväenyhdistyksen huoneustossa ovat nyt kesän ajaksi lakanneet.
Helatorstaina oli viimeinen »pitkä luento«, jolloin paitsi laulua ja soittoa saatiin kuulla esitelmiä
»Uskonvainoista«, »Sosialismista ja teosofiasta« sekä »Sanavapaudesta«. Kesäloman kuluttua aletaan
työ jälleen sunnuntaina elokuun 13 p:nä klo ½l0.
Teosofinen Kirjasto, Albertinkadun 34:ssä, on kesällä auki ainoastaan torstaisin klo 7-½9 j. pp.
Sekä keskiviikko- että torstai-iltaiset kokoukset on kesäkuukausiksi lakkautettu.
„Omantunnon“ konttori ja teosofisen kirjallisuuden ekspeditsioni on nyt Vuorikadun 12:ssa.
Taloudenhoitajaa tavataan varmimmin klo 6 jälkeen illalla ja aikakauslehden toimittajia
keskiviikkoisin klo 7-½9 j. pp.
Innostusta. Eräs Amerikassa asuva ystävä ja asianharrastaja lähetti toimitukselle äsken
kymmenen dollaria ja näin kuuluvan kirjeen: »Arv. toimittajat! Siitä ilosta, että vihdoinkin saatiin
teosofinen lehti toimeen, uhraan minäkin vaikka ainoista pennistäni roposen avustukseksi mielestäni
niin tuiki tarpeelliselle lehdelle kuin »Omatunto« on ─ antaisin enemmänkin, mutta olen köyhä mies,
raataja rahanalainen, etten voi tällä erää suurempia uhrata. Muutamia tilauksia luulen saavani
Amerikasta »Omalletunnolle«; minulla on näet muutamia tuttavia täällä eri paikoin maata, ja koetan
parhaan ymmärrykseni mukaan esittää heille, että hekin tilaisivat lehteä. Onnea nyt sitte vain hyvälle
ja jalolle yritykselle: »Omalletunnolle«! Ajakoon »Omatunto« rohkeasti noita hengen asioita, että
hiukankin valhe ja pimeys poistuisi tästä materialistisesta maailmasta, valo ja totuus saisi jalansijaa
synnin ahdistamassa ihmiskunnassa! Sitä toivon veljellisesti: V. Vilenius.«
Teosofia Lahdessa. Muutamia vuosia sitten alkoi täällä työväen piirissä, niissä, jotka eivät olleet
merkinneet itseään materialisteiksi, tuntua halua päästä tutustumaan johonkin muuhun totuutta etsivään
oppiin, joka olisi voinut tyydyttää heidän sisäistä minäänsä. Oltiin tietämättömiä ja hapuiltiin asiassa
sinne ja tänne, vaikkakin usein ilman tulosta, ennenkuin alkoi suomenkin kielellä ilmestyä teosofista
kirjallisuutta. Ja mikä ihme! siinähän se olikin oppi, joka heti löysi vastakaikua hapuilevissa sieluissa
ja joka alkoi antaa sopusointuisen ja täysin käsitettävän vastauksen kaikille elämän kysymyksille.
Alettiin päästä pälkähästä koko hyvästikin, vaikka emme kyenneetkään sitä suuremmassa määrässä
luomaan ympäristöömme. Heräsi vihdoin halu vastustamaton saada asiaa tutuksi kaikillekin, ja niin
tehtiin ensimmäinen mielestämme uhkarohkea yritys asiassa, ja kolme toverusta päätti ottaa asian
aineelliset kulungit kantaakseen sekä puuhata puhujan asiaa valaisemaan.
Se hetki valkenikin toukok. 20-21 p:nä, jolloin Lahden Työväenyhdistyksen talolle alkoi
kokoontua odottamattoman paljo kuulijoita ─ toiset uteliaisuudessa ja tuomionhalussa ja toiset taasen
iloissaan siitä, että meilläkin kerran noita vanhoja ennakkoluuloja saadaan edes hieman ratkotuksi.
Kuulijain luku laskettiin kaikeksi iloksemme lähes 300 henkeä, jotka seurasivat esitelmää ─ suurin osa
suurella ihailulla. Luennon loputtua halusi sitten paikkakunnan kirkon edustaja kumota puhujaa
oppinsa mukaan, vaan hänet havaittiin aivan »köykäiseksi« ja hän huomasi parhaaksi lopettaa
väittelynsäkin, kun hän kolmannen puhevuoronsa käytettyänsä, sai puhujalta niin selvän vastauksen,
että suuri yleisökin yhtyi siihen osottaen hyväksymistään myrskyisillä kätten taputuksilla. Seuraavan
päivän esitelmää, joka oli jatkoa edelliselle, oli kokoontunut kuulemaan joukko kansalaisia yli 400
henkeä kaikista säätyluokista. Yhtälaisella mielenkiinnolla seurattiin sitäkin: itsekukin oikein täysin
siemauksin nauttien siitä. Nyt ei enää kukaan tahtonutkaan vastaväitteitä tehdä, lukuunottamatta yhtä
henkilöä, joka ei näyttänyt itsekään tietävän, mitä hän tarkoitti väitteellään, vaan tehtiin sen sijaan
useita kysymyksiä, joihin itsekukin sai tyydyttävän vastauksen. Ja vaikka tälläkin kertaa kului aikaa
lähes 4 tuntia, niin näytti poistuminen yleisöstä vähän vastahakoiselta ja jokainen oli utelias tietämään
hetkeä, milloin tuievaisuudessa saisimme toimeen samanlaisia tilaisuuksia. Sen jälkeen on täällä

puhuttu ainoastaan teosofiasta ja kuultujen esitelmäin vaikutuksesta. Kaikki myöntävät, että sitä
aatetta ei kukaan pysty kumoamaan, vaikkakaan eivät kaikissa kohdin voi sitä hyväksyä. Vaan eipä
kummakaan, sillä meillähän on vielä niin paljo jälellä sitä vanhaa hapatusta, että sen perkaaminen
tarvitseekin enemmän kuin kaksi esitelmää. Iloisia olemme vaan siitä, että perustus asialle on täälläkin
laskettu ja hedelmät tästä ensi kylvöstäkin alkavat jo versoa täydellä vauhdilla. Enempi vaan tarvitseisi
saada, mitä pikemmin, sitä parempi, sillä kansa odottaa pelastajaansa.
A. S.
Europpalainen Federatsioni. Heinäkuun 8-10 p:nä Lontoossa pidettävän europpalaisen liiton
toisen vuosikokouksen ohjelma on mitä rikkain ja mieltäkiinnittävin. Siihen kuuluu paitsi
asianomaisia lukuisia esitelmiä myös konsertti, taide- ja teollisuusnäyttely, näytelmiä ja
keskustelukokouksia ─ kaikki Teosofisen Seuran jäsenten toimeenpanemina.
Yhtenä
teatterikappaleena on Miss Florence Farrin kirjottama egyptiläinen näytelmä »Kultaisen haukan
temppeli«. Konsertissa esiintyy seuran jäsenistä koottu kööri ja orkesteri. Kongressin varsinainen työ,
joka käsittelee esitelmiä ja keskusteluja, on jaettu seitsemään sektsioniin eli osastoon, jotka ovat:
Osasto A. ─
a)
b)
c)

Veljeys.
Historiallinen.
Filosofinen.
Käytöllinen.

Vastaa
Teos. Seuran
1:tä tehtävää.

Osasto B. ─

Uskonto, Mystiikka,
Folklore y. m.
Filosofia.
Tiede (myös »rajamaa«
eli psyykkiset tieteet

Vastaa
Teos. Seuran
2:ta tehtävää

Osasto C. ─
Osasto D. ─

Osasto E. ─
Osasto F. ─

Taide.
Hallinto,
Propaganda,
Työtapoja y. m.

Osasto G. ─ Okkultismi.

Vastaa
Teos. Seuran
3:ta tehtävää.

Kun mainitsemme, että viimevuotisessa kokouksessa Amsterdamissa pidettiin näissä osastoissa
yhteensä kolmekymmentäviisi luentoa, saamme käsityksen siitä, kuinka monipuolinen ja runsas
kokemuksien vaihtelu tämmöisessä kansainvälisessä kongressissa tapahtuu. Luentoja pidetään
englannin, ranskan, saksan, hollannin, italian ja espanjan kielillä ja tulkitaan jollain toisella kielellä, ja
jokainen luento on tekijänsä omien kokemusten, tutkimusten ja huomioitten tulos. Viime vuotiset
luennot on julkaistu kirjana. Koska, niinkuin jo mainittiin, Suomestakin lähtee edustaja Lontoon
kongressiin, olemme tilaisuudessa myöhemmin tekemään tarkempaa selkoa tästä huomiota
herättävästä hankkeesta.
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