TIEN VARRELTA
Miksi uskon jälleensyntymiseen? Tämän otsakkeen alla panemme nyt toimeen kiertokyselyn
kaikkien niiden Ruusu-Ristin lukijoiden kesken, jotka uskovat jälleensyntymiseen. Luonnollisista
syistä emme kuitenkaan kyselyllämme käänny ensi kädessä niiden puoleen, jotka järkiperusteiden,
filosofisen ajattelun nojalla uskovat, että ihmisen elämä jää ratkaisemattomaksi arvoitukseksi, ellei sitä
katsota renkaaksi säännöllisesti uudistuvain ruumistusten ketjussa, sillä näistä asioissa saamme
seikkaperäisesti lukea teosofisessa kirjallisuudessa; vaan käännymme ennen kaikkea niiden, joskin
harvojen, puoleen, joilla on mielestään omia kokemuksia, olivatpa ne fyysillisiä tai ylifyysillisiä ─ tästä
tai toisesta maailmasta kotoisiin, ─ joihin nojaten he uskovat itse eläneensä ennen nykyistä elämäänsä
maan päällä. Voimme vakuuttaa, että Ruusu-Ristin lukijakunta on tottunut tämmöisiä asioita
kuulemaan ja pohtimaan ja että se suurimmalla kunnioituksella ja kiitollisuudella osaa suhtautua
senlaatuisiin kertomuksiin. Ei siis kenenkään tarvitse arkailla omien salaisuuksien paljastamista: nimi
voi aina pysyä yksin toimituksen tiedossa ja alkukirjaimet riittää julkaistavaksi. Tämä on kuitenkin
työtä totuuden kunniaksi, johon pyydämme ystäviämme osaa ottamaan!
Rajan takaa. Tämän otsakkeen alla tulemme edelleenkin julkaisemaan tosikertomuksia unista,
näyistä y. m. yliaistillisista kokemuksista, jotka osoittavat, että on olemassa näkymätön maailma
asujamineen tai salattuja voimia „elävässä” ihmisessä. Pyydämme siis, että lukijamme yhä lähettävät
toimitukselle selontekoja tämänlaatuisista asioista.
Ruusu-Risti-esitelmät Helsingissä.
Pekka Ervastin esitelmät Eldorado-teatterissa ovat
säännöllisesti jatkuneet sunnuntaisin klo 12. Marraskuun 21 p:n aihe oli Aleksis Kiven „Seitsemän
veljestä”, joulukuun 4 p:n Pyhän Graalin legenda ja 11 p:n Pyhän Graalin salaisuus.
Ruusu-Ristin iltama ynnä myyjäiset joulukuun 8 p:nä klo puoli 8 illalla Bulevardin 7:ssä
muodostui tunnelmikkaaksi, virkistäväksi ja Ruusu-Risti-seuran taloutta edistäväksi tilaisuudeksi.
Pikkuarpajaisissa voitti punapukuisen nuken, joka oli arpajaisten ainoa voitto, muuan rouva, joka oli
nähnyt samansuuntaisen unen edellisenä yönä. Ruusu-Ristin Ompeluryhmä ansaitsee suuret kiitokset
uhrautuvasta työstään.
Amerikan Suomalainen, New-Yorkissa äsken perustettu viikkolehti, on säännöllisesti lähettänyt
meille numeronsa, josta lausumme sille lämpimät kiitoksemme. Lehti on vilkkaasti toimitettu ja
sisältää joka numerossaan erikoisen teosofisen osaston. Sen hinta Suomeen tilattuna on 4 dollaria.
Osoite: 110 E. 125 st. New-York, N.Y., U.S.A.
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