TIEN VARRELTA
TEOSOFISEN SEURAN KANSANVALTAISUUS on nykyään tullut melkein lauseparreksi.,
mutta esim. englantilaiset teosofit ovat brittiläisellä käytännöllisyydellä osanneet välttää liiallisen
kansanvaltaisuuden vaaroja oman seuransa järjestelyssä. Seura on jaettu liittoihin, joihin kuuluvat
määrätyn alueen looshit ja jäsenet, ja nämä liitot valitsevat seuran kansallisen neuvoston. Neuvosto
valitsee jäsenistään hallituksen, s. o. toimeenpanevan johtokunnan. Neuvosto se muuten johtaa ja
hallitsee seuraa. Sillä on itse asiassa korkein johto ja valta käsissään. Se voi toimeenpanevan
hallituksen kautta eroittaa kenen tahansa jäsenen, joka sen mielestä, syystä tai toisesta, on sopimaton
kansallisen seuran jäseneksi. Se voi koska tahansa muuttaa seuran sääntöjä. Ja vielä lisäksi: se voi
kumoa vuosikokouksen päätökset ilman muuta, eikä vuosikokouksen päätös astu voimaan ilman
neuvoston hyväksymistä.
TEOSOFEIN LUOTETTAVUUS. Skotlantilaisen teosofisen aikakauskirjan toimittaja sanoo
lukeneensa, että Neptunus, planeetoista epäkäytännöllisin, hallitsee Teosofisen Seuran fyysillistä
toimintaa. „Tämä selittää seikan, mikä usein on mieltäni kiusannut, sen nimittäin, että skottilaiset
teosofit (en voi puhua muiden teosofein puolesta!) ovat epäkäytännöllisintä väkeä mitä olen tavannut.
En missään muussa järjestössä (ja olen ollut tekemisissä sangen monen kanssa) ole tavannut niin
paljon henkilöitä, jotka ovat kykenemättömiä vastaamaan kirjeisiin viipymättä, tai edes lukemaan niitä
niin suurella älyllä, että tietäisivät, mihin kohtiin on vastattava, tai jotka lupaavat olla määrättynä
hetkenä määrätyssä paikassa määrättyä työtä suorittaakseen ja joko kokonaan unohtavat asian tai
syöksyvät läähättäen paikalle puolen tuntia myöhästyneinä. Tietysti ei ole mitään aikaa; mutta tässä
maajaan maailmassa ajan harha suuressa määrin hallitsee elämäämme; ja jos jäsenet mukautuisivat
tähän rajoitukseen, sen sijaan, että yrittävät elää niissä korkeuksissa, joissa aika on tuntematon, olisi
tämä varsin edullista seuran työlle.” (Theosophy in Scotland.)
ODOTETUN MAAILMANOPETTAJAN TULO. Kuten tunnettu, odottaa „Idän Tähti”-niminen
järjestö suuren maailmanopettajan pian ─ ehkä kymmenen tai viidentoista vuoden perästä ─ esiintyvän
maailmassa. Eräässä äskeisessä luennossaan on vanha tunnettu teosofi Mr. A. P. Sinnett, Teosofisen
Seuran varapresidentti, kuitenkin nimenomaan kuulijoilleen teroittanut, että tämä otaksuma on erehdys.
„Todellisuudessa se ei tule tapahtumaan ennenkuin vuosisadan viimeisellä neljänneksellä, ja jokin
vielä syntymätön ruumis tulee silloin jumalallisen vaikutuksen alaiseksi.”
SIR ARTHUR CONAN DOYLE, kuuluisa englantilainen kirjailija, on kuten tunnettu nykyään
vakuutettu spiritisti ja on paraikaa Australiassa ja Uudessa Seelannissa suurella luentomatkalla. Hän
on tutkinut spiritismiä vuodesta 1888 lähtein ja monen epäilyksen ja taistelun jälkeen saavuttanut
lopullisen varmuuden.
PATANDSHALIN JOOGA-AFORISMIT, joiden alkupuoli julkaistaan tässä numerossa ja loppu
helmikuussa, ovat erittäin vaikeatajuisia ilman kommentaarioita. Lukijoiden ei kuitenkaan pidä
pelästyä, sillä helmikuussa alkavat Mabel Collinsin valaisevat ja sattuvat selitykset.

Riennä heti tilaamaan Ruusu-Ristiä,
jos et ole sitä vielä tehnyt!

(Ruusu-Risti 1921 Tammikuu N:o 1, s. 63-64)

