Tien varrelta.
T. S:n Suomalainen Sektsioni ja eversti H. S. Olcott. Olemme nyt saaneet vastauksen
kirjeesemme Teosofisen Seuran presidentiltä. Hän sanoo täydellisesti ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä
meidän esityksemme. Hänen puoleltaan ei siis kohtaa mitään esteitä, jos tahdomme perustaa erityisen
suomalaisen sektsionin erillään muusta Skandinaviasta. Eversti Olcott lopettaa kirjeensä näillä
sanoilla:
»Tiedätte vallan hyvin, mikä vahva rakkauden tunne yhdistää minut kaikkiin teihin
skandinavialaisiin, ja ymmärrätte helposti, kuinka mieluista olisi minulle käydä lyhyellä
vierailumatkalla teidän maissanne, ennenkuin palajan Indiaan. Minulla ei nyt ole mitään valmiita
suunnitelmia, jotka estäisivät minua tulemasta luoksenne Brittiläisen Sektsionin vuosikokouksen
jälkeen heinäkuun alkupuolella: ainoa este olisi tarpeellisten varojen puute. Aion lähteä Brysseliin ja
Hollantiin ja mahdollisesti Italiaan kotimatkallani, ja jos Skandinaviassa käynti olisi toteutettavissa,
voisi se tapahtua Lontoon kokouksen jälkeen ja ennen Hollanninmatkaani».
Sangen harvinainen tilaisuus tarjoutuisi täten meille! 72-vuotiaalla presidentillämme on kyllä
ihmeteltävät ruumiinvoimat, mutta hänen ikäänsä katsoen on epätietoista, saapuuko hän enää koskaan
Europpaan. Valitettavasti emme kuitenkaan saata käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme. Heinäkuussa
meillä ei vielä ole mitään laillisesti vahvistettua Seuran alkua, joten eversti Olcottin käynti kaikessa
tapauksessa kadottaisi virallisen leimansa. Mitä taas yksityiseen vierailuun tulee, olisi siitä tietysti iloa
ja hyötyä muutamille, mutta varmaan ei se tyydyttäisi H. S. Olcottin toimeliasta henkeä enemmän kuin
meitäkään, kun näin keskellä kesää kaikki teosofinen työ on lakkautettu ja suuri osa yleisöä on
muuttanut pääkaupungista maalle. Meidän täytyy siis luopua tästä tuumasta ja toivoa, että iäkäs
presidenttimme sittenkin kerran vielä tulee Europpaan.
Parisin kongressi.
Europpalainen Liitto on kuten tiedämme pitänyt kolmannen
vuosikokouksensa viime helluntaipäivinä Parisissa. Eversti Olcott on toiminut puheenjohtajana.
Skandinavialaisen Sektsionin edustajana on kokoukseen ottanut osaa Sektsionin kenralisihteri, insinöri
A. Knös. Meille on juuri saapunut mieltäkiinnittävä kertomus kokouksen toimenpiteistä eräältä
suomalaiselta T. S:n jäseneltä, jolla on onni olla kongressissa läsnä, mutta kertomus ei ehdi enää tähän
numeroon, vaan jääpi heinäkuuhun. Tuon selonteon nojalla olkoon kuitenkin mainittu, että kongressiin
otti osaa noin 500 teosofia kaikista maanosista, että paitsi tervehdys- ja jäähyväispuheita pidettiin 37
esitelmää ja keskusteltiin 7 kysymyksestä, että eräänä päivänä oli konsertti, toisena huviretki j. n. e.
Kongressin yhteydessä oli myös pantu toimeen taidenäyttely.
Ensi vuosikokous pidetään
Münchenissä, Saksassa, ja Suomea on ystävällisesti kehotettu lähettämään monta edustajaa silloiseen
kongressiin.
Vuosikokous Tukholmassa.
Skandinavialaisen Sektsionin vuosikokous pidettiin viime
toukokuun 27 ja 28 p:nä Tukholmassa. Osanottajia oli saapunut parhaasta päästä Ruotsinmaan
loosheista, Norjasta oli vain kaksi edustajaa, Suomesta yksi. Kokous pidettiin Taiteilijaklubin
huoneustossa (Smålandsgatan 7) ja loppui huviretkeen Djursholmiin. Tämä vuosikokous jätti hyvän
muiston jälkeensä, sillä se oli hiljainen ja ikäänkuin suunnattu sisäänpäin. Virallinen puoli suoritettiin
tavattoman nopeasti. Yksimielisesti päätettiin esillä olevat kysymykset ja yksimielisesti valittiin
vanhat virkailijat uudelleen, joista useimmat ottivat toimensa vastaan. Sitä enemmän huomiota suotiin
ohjelman aatteelliselle puolelle. Pekka Ervast piti julkisen esitelmän »Teosofisen Seuran pyrinnöistä ja
tarkotuksesta» ja puhui jäsenille »teosofian olemuksesta». Toht. Lindborg puhui erään äsken
ilmestyneen teoksen johdosta (»Hegel, Hæckel, Kossuth und das zwölfte Gebot»), herra J. A.
Lundgren Norjasta »tunteen tarpeellisuudesta teosofisessa ajatuselämässä» ja kapteni O. Kuylenstjerna
»erilaisista teosofisista työtavoista». Saatiin kuulla mallikelpoista soittoa ja lämmittävää laulua.
Enimmin mielenkiintoa herätti kuitenkin insinöri Georg Ljungströmin esitelmä »muutamista
astralisista kokemuksista». Hän ei tässä kertonut omista kokemuksistaan astralitasolla, vaan

kaikenlaisista kirjallisista selonteoista ja opetuksista, joita hän oli saanut eräältä hänelle personallisesti
hyvin läheisesti tutun mediumin kautta ja jotka kertoivat ihmeellisiä asioita astrali- ja mentalitason
elämästä. Herra Ljungström kirjottelee näistä seikoista paraikaa kirjaa, ja on jokunen osa niistä
vastikään julaistu painostakin. (Teosofiska Småskrifter, utgifna at Föreningen Orion, häft. 8-9).
Profetallinen uni. Erään teosofin 13-vuotias tytär näki joku aika sitten unessaan, että maitokuski
oli ajanut hänen pikkuveljensä varpaiden yli. Poika istui kartanolla, toisia lapsia oli ympärillä.
Unennäkijä oli lähestyvinään ja toiset lapset rupesivat samassa kertomaan; »voi, voi, kun Niilon
varpaan yli on ajettu». Tyttö kertoi heti aamulla unensa vanhemmille ja varotti, että poikaa pidettäisiin
silmällä. Kaksi viikkoa myöhemmin tapahtui kuitenkin sama asia fyysillisellä tasolla aivan niinkuin
unessakin.
Palomaan matkat. Jotta V. Palomaan luentomatkoja kesänkin aikana voitaisiin jatkaa, päättivät
muutamat yksityiset viime toukokuun 20 p:nä pidetyssä Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen
toimikunnan kokouksessa kesä-, heinä- ja elokuun esitelmärahastoon lahjottaa kukin puolestaan 10
Smk. kuukaudessa. Toivottavasti jotkut Omantunnon lukijatkin tahtovat muistaa samaa rahastoa
tervetulleilla rahalahjoillaan.
Pyydämme, että kaikki ne maaseutulaiset, jotka haluaisivat Palomaan luennoimaan
paikkakunnalleen, olisivat hyvät ja kirjottaisivat hänelle siitä osotteella: Teosofinen Kirjakauppa ja
Kustannusliike, Mikonkatu 11, Helsinki.
Uusi osote.
Huomautamme vielä, että Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen,
Omantunnon konttorin ja Teosofisen Kirjaston uusi osote on Mikonkatu 11.
Salainen Oppi. Miltei uusi, nidottu kappale H. P. Blavatskyn Salaista Oppia ruotsinkielellä (Den
Hemliga Läran. Två delar) on myytävänä Omantunnon konttorissa. Hinta 30 Smk. (Alkuperäinen
hinta 40: 50 ilman kansia).
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