Tien varrelta.
Uskonnonvapauslaki oli keskustelun alaisena Helsingin Ruusu-Ristin ryhmäkokouksissa t.k. 11 ja
18 pnä. Monissa, vilkkaissa puheenvuoroissa pohdittiin kirkosta eroamista, siviilirekisteriin liittymistä,
uuden uskonnollisen yhdyskunnan perustamista joko kaikkia teosofishenkisiä totuudenetsijöitä varten
tai yksinomaan Ruusu-Ristiä varten j. n. e. Poikkeuksetta oltiin sitä mieltä, että meikäläisen
totuudenetsijän asema ja suhde vanhaan kirkkoon miltei velvoittaa häntä kaikessa ystävyydessä siitä
eroamaan; kuitenkaan ei Ruusu-Risti seurana harjoita mitään siveellistä pakkoa tai painostusta tässä
asiassa, koska se muutamille toisesta tai toisesta syystä voi olla omantunnon kysymys toiseenkin
suuntaan. Mutta oman kirkollisen seurakunnan perustamisesta oltiin loppujen lopuksi sitä mieltä, että
se tällä hetkellä vielä on ennenaikainen kysymys. Uskonnollinen yhdyskunta paikkakunnallisine
seurakuntineen vaatisi erinäisten virallisten kansliojen ylläpitämistä, mikä toistaiseksi tulisi liian
raskaaksi niin pienille joukoille kuin meikäläisten, vaikkakin olisimme kaikki teosofishenkiset seurat
yhdessä. Pidettiin niin ollen luonnollisimpana, että toistaiseksi liitymme siviilirekisteriin ainoastaan.
Mitä mahdollisia juhlallisuuksia kaipaamme elämämme vakavina hetkinä, niitä voimme omassa
keskuudessamme toimeenpanna, kunnes aika tulee, jolloin oman yhdyskunnan perustamme.
P. E:n syntymäpäivä joulukuun 26 p:nä vietettiin Helsingin Ruusu-Ristissä ylimääräisellä
kokouksella, jossa juhlavieraan kunniaksi lausuttiin runoja, pidettiin puheita, laulettiin ja juotiin kahvia.
Runoilija Rafael Ronimuksen varta vasten sepitetty ihana runo »Etsijä» on julkaistuna tässä
Ruusu-Ristin numerossa. Tunnelma oli koko ajan mitä hienoin ja herkin; näkyi ja tuntui, kuten eräs
sivullinen läsnäolija lausui, että ruusu-ristiläisiä liittää toisiinsa elävä ystävyys: he ovat kuin yhtä
perhettä.
Goetheanum, antroposofein kaunis ja taiteellisesti omaperäinen päämaja Dornachissa (Sveitsissä),
joka perustettiin pari vuotta ennen sotaa, mutta valmistui vasta muutama vuosi sitten, paloi uuden
vuoden yönä perustuksiaan myöten. Tohtori Steiner oli illalla pitänyt esitelmän suuressa luentosalissa,
ja yöllä tuli syttyi arvattavasti vihamiehen käden kautta. Otamme sydämestämme osaa tähän antroposofi-veljiämme kohdanneeseen onnettomuuteen, joka tietysti vaikeuttaa henkistä työtä joksikin aikaa
eteenpäin. Iloitsimme kuitenkin suuresti kuullessamme, että heti päätettiin pystyttää päämaja
uudestaan entistä ehompana. Kyllä Saksan paljon kärsinyt kansa on ihailtavan sitkeä ja luja.
Kaksi puolalaista tohtoria, Radvan ja To Rhama, on äskettäin vieraillut Helsingissä esittämässä
yleisölle kokeita telepatiassa (ajatuksen siirrossa eli »lukemisessa»), fakirismissa, suggestionissa ja
hypnoosissa. Täytyy todella kiitoksella mainita, että kaksi tieteellisesti sivistynyttä miestä, lääkäriä, on
ottanut tehtäväkseen kierrellä maita ja mantereita kokeellisesti todistellakseen ihmisille, että ihmisen
sielussa piilee salaperäisempiäkin kykyjä kuin ne, mitkä yleisesti tunnetaan; ihmisen tahdolla oikein
kehitettynä ja harjoitettuna on ihmeteltävä valta aineellisen ruumiin yli, saadessaan esim.
verenkierronkin valtaansa, kuten toht. To Rhaman fakiiritempuissa. Vanha kansa kyllä niitäkin
ilmiöitä tuntee, sillä sanotaanhan muutamilla pikku tietäjillä olevan kyvyn pysähyttää verenvuodon ja
puhutaanhan Kalevalassakin verensulku-sanoista. Tuommoiset taidot kulkevat usein perintönä, mutta
toht. To Rhaman tapaus osoittaa, että niitä voi »treenauksenkin» avulla hankkia. Ilmiöt ovat, kuten
salatieteellisesti sanoisimmme, yhteydessä n.s. eetteriruumiin kanssa.
Errata. Joulukuun Ruusu-Ristissä kirjoituksessa »Voita, Ihminen, mitä haluat» oli pari
painovirhettä, joita pyydämme oikaista: s. 315, rivi 15 alh. »varaa voimaa» pitää olla »vaara vainuaa»;
s. 315, rivi 3 alh. »surussa» pitää olla »humussa».
(Ruusu-Risti 1923 Tammikuu N:o 1, s. 36-37)

