Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Luentosarja hengen voimilla parantamisesta on jatkunut
puoliväliin joulukuuta ja käsittää kahdeksan luentoa.
Helsingin Ruusu-Ristin kokouksessa marraskuun 26 p:nä vieraili Suomen Teosofisen Seuran jäsen,
tohtori S. A. Tigerstedt, kertoen mieltäkiinnittävässä ja lukuisilla esimerkeillä höystetyssä esitelmässä
siitä omituisesta selvänäköisyydestä, mikä hänessä vuosikausia sitten pakollisen paaston jälkeen
aivankuin sattumalta heräsi. Hän oli kyllä aikaisemmin harjoittanut psyykillistä itsekasvatusta jonkin
amerikkalaisen kirjan mukaan saavuttamatta silloin mainittavampia tuloksia. Hänen selvänäköinen
kykynsä on seuraavanlaatuinen: keskittämällä huomionsa mihin tahansa kysymykseen hän näkee
ilmassa itsestään syntyviä ajatuskuvia, jotka useimmiten vertausten muodossa lausuvat jotakin
kyseessä olevan asian yhteydessä. Jos toinen henkilö esim. äänettömästi ajattelee jotakin kysymystä,
näkee tohtori Tigerstedt tuon henkilön ympärillä ajatusmuotoja, jotka oikein tulkittuina vastaavat ─
vaikkapa ennustavasti ─ hänen kysymykseensä. Vaikeus on tietysti kuvain tulkinnassa, sillä ne
muistuttavat unisymboliikkaa, mutta selvänäkijä itse on pitkän harjoittelun kautta päässyt jotakuinkin
»avaimien» perille. Esitelmän jälkeen alkoi kokeilu, mutta ajan vähyyden takia ei ehditty tehdä kuin
kolme koetta, joiden vaikutus nähtävästi ei vielä ollut täysin vakuuttava. Mainitsemme ensimäisen.
Eräs kuulija ajatteli hiljaa jotakin. Tohtori Tigerstedt näki sinisen parvekkeen, josta oli laaja näköala,
ja keskitaivaalla auringonpimennyksen. Kun saatiin kuulla, että henkilö oli ajatellut Ruusu-Ristiä,
tulkitsi toht. Tigerstedt: »sininen väri on henkevä väri, parveke osoittaa siis, että Ruusu-Ristin
maailmankatsomus on henkevä, mutta mitä merkitsee auringonpimennys? Ohimenevää se kyllä on,
mutta minä en tunne Ruusu-Risti-seuranne mahdollisia vaikeuksia, niin että pätevästi osaisin tulkita
vertausta.» Tulkinta ei todellakaan tuntunut tyydyttävän, ja sentähden siteeraamme tähän toisen
tulkinnan, jonka muuan läsnäolija on meille lähettänyt: »Auringon pimennys kuvaa sitä tosiasiallista
henkistä pimeyttä, joka nykyään maailmassa vallitsee. Tämän henkisen pimeyden olemme havainneet
Ruusu-Ristin siniseltä parvelta, joka on meille tehty ikäänkuin parveksi siitä rakennuksesta, jota
näkyväiseksi maailmaksi nimitetään ja jolta parvelta meillä on tilaisuus levittää henkistä, sinistä
voimaa maailmaan tänä ohimenevän auringon pimennyksen aikana, jolloin ei ole kuuta, aurinkoa eikä
ilmeistä iloa.» Koska toht. Tigerstedt on luvannut jossain tulevassa R.-R. kokouksessa suorittaa
yksinomaan kokeita, on toivottavaa, että silloin ajatellaan vähemmän abstraktisia kysymyksiä.
Joulukuun 5 p:n kokouksessa oli taas vieraana August Aaltonen, joka tällä kertaa kertoi personallisia
tietojaan ja muistojaan tunnetusta työväen aatteen esitaistelijasta ja teosofista Matti Kurikasta.
Rikassisältöinen ja elävästi esitetty esitelmä herätti niin suurta mielenkiintoa, että herra Aaltosen täytyi
luvata kolmannella vierailulla puhuvansa suurlakosta ja sen jälkiajoista.
Salon kauppalaan ovat muutamat Ruusu-Ristin jäsenet ja asianharrastajat marraskuun 20 p:nä
perustaneet lukupiirin ja kirjaston aikeessa myöhemmin muodostua Ruusu-Risti-ryhmäksi.
Onnittelemme sydämellisesti uutteria uranaukaisijoita.
Pohjolan Jouluruusut on nimeltään sairaanhoitajain joululehti, jonka julkaisee Oulun
sairaanhoitajayhdistys. Tämä ansiokkaasti toimitettu lehti on tullut luoksemme sekä suomen- että
ruotsinkielisessä asussaan, ja olemme iloiseksi hämmästykseksemme havainneet, että lehden sisältö
käy huomattavasti ruusu-ristiläiseen henkeen.
Merkillinen ruumislöytö. Viime syksynä läksi eräs palvelijatar Lydia Laine Jyväskylästä
sulhasensa kanssa Leppälahteen juhlimaan, kadoten jäljettömiin tällä matkalla. Sunnuntaina löydettiin
vihdoinkin hänen ruumiinsa erään kiviröykkiön alta Leppälahdella. Kaikesta päättäen on hän murhattu
ja ruumis piiloitettu kivien alle.
Ruumislöydön aiheutti erään leppälahtelaisen isännän unennäkö. Hänelle ilmestyi nim. yöllä
unessa kadonnut, sanoen olevansa erään määrätyn kiven alla puristuksessa, josta hänet on vapautettava.
Isäntä noudatti vainajan viittausta löytäenkin hänet. ─ (Satak. Kansa 26/6 23.)
Kasvi, joka saattaa nauramaan, kasvaa Arabiassa ja kukkii helottavan keltaisia kukkia, joissa on
mustia papujen muotoisia siemeniä. Maan asukkaat kuivaavat ja survovat jauheeksi nämä siemenet.

Pieni jauhoannos, niin kertoo eräs englantilainen viikkolehti, aiheuttaa ihmeellisiä muutoksia mitä
raittiimmassa ihmisessä: kysymyksessä oleva alkaa käyttäytyä ilvehtijän tahi hullun tavoin, tanssii,
laulaa ja nauraa ääneen sekä jatkaa tätä ilonpitoaan noin tunnin ajan. Tämän jälkeen hän nukkuu
sikeästi ja kun väsynyt vihdoin taas herää, ei hän muista ollenkaan mieletöntä käytöstään eikä tiedä,
mitä hän on tehnyt tahi mitä on tapahtunut.
Ruusu-Risti 1924.
Tammikuun numerossa julkaisemme Nap. Hultinin kirjoittaman,
salatieteellisesti mielenkiintoisen artikkelin »viidestä tattvasta», joka tästä numerosta tilan puutteen
takia jäi pois. Samaten odottaa vuoroaan J. R. Hannulan Kalevalaa valaiseva ja rikassisältöinen
kirjoitus »Sammon taonta».
Vapaamuurariudesta Suomessa ja Venäjällä on nimeltään V. M. J. Viljasen kirjoittama broshyyri,
joka on ilmestynyt Suomi-Loosi I:n kustannuksella ja myydään lasten suojelustoiminnan hyväksi
Suomessa (hinta Smk. 15: ─, Amerikassa 1 dollari). Tämä kirjanen koskettelee todella »päivän
kysymystä» meillä nykyään, kun vapaamuurariliike on ulottunut uudestaan Suomeenkin. Vuonna
1920 perustettiin Helsinkiin ensimäinen yhteisvapaamuurarilooshi; yhteisvapaamuurarius, johon
naisetkin ottavat osaa, sai alkunsa Parisissa 1890 luvulla. Vuonna 1922 perustettiin Helsinkiin
amerikkalaisten vapaamuurarien avulla edellämainittu Suomi-loosi I, joka on suomenkielinen ja liittyy
amerikkalaiseen rituaaliin. Tänä vuonna vihdoin perustettiin Helsinkiin Tukholman suurlooshin
myötävaikutuksella St. Augustin-looshi, joka on ruotsinkielinen ja noudattaa ruotsalaista rituaalia.
═════
(Ruusu-Risti 1923 Joulukuu N:o 10, s. 395-398)
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Onnellista ja rauhaisaa joulua!
═════════════════════
(Ruusu-Risti 1923 Joulukuu N:o 10, s. 399)

