Tien varrelta.
Teosofian avain. Meidän, suomenkielisten teosofian harrastajain, täytyy todella onnitella
itseämme, kun nyt saamme omalla kielellämme lukea tämän H. P. Blavatskyn merkillisen teoksen, ja
olemme vakuutetut siitä, että jokainen Omantunnon lukija rientää ostamaan sen kirjan itselleen. Se on
toistaiseksi laajin teosofinen kirja, mitä suomenkielellä on ilmestynyt, ja sisältöönsä nähden se
epäilemättä myös on rikkain ja perusteellisin. Madame Blavatskyn teokset ovat tyhjentymättömiä
kultakaivoksia, ei ainoastaan monipuolisen aineensa käsittelyn kautta, vaan myös hämmästyttävien
detaljitietojensa ja nerollisten aateleimaustensa puolesta. »Teosofian avain» ainehistonsa mukaan
puhuu teosofiasta ja Teosofisesta Seurasta, julkisesta ja salatusta teosofiasta, Teosofisen Seuran
työtavasta, Teosofisen Seuran suhteesta teosofiaan, teosofian perusopeista, teosofian opeista luonnosta
ja ihmisestä, kuolemanjälkeisistä tiloista, jälleensyntymisestä, tuonelasta ja taivaasta, ajattelevan
prinsiippimme luonteesta, karman mysterioista, käytännöllisestä teosofiasta, väärinkäsityksistä
Teosofisen Seuran suhteen, teosofisista mestareista ja Teosofisen Seuran tulevaisuudesta, mutta itse
asiassa näinkuuluvat luvut puhuvat kaikenmoisista muistakin kysymyksistä, mikä heti näkyy, kun luo
silmäyksen sisällysluetteloon. Tämä kirja on niin muodoin oikea teosofinen katkismus ja samalla kuin
teosofinen hakemisto, josta voi saada vastauksen miltei joka kysymykseen. Varsinkin viimeiset luvut
ovat erityistä huomiota herättäviä. Meillä ei ole vielä suomen kielellä kirjaa, joka laajemmin puhuisi
teosofisesta siveysopista; tietysti teosofinen siveysoppi on sama kuin suurten uskontojen ja kaikkien
jalojen ihmiskunnan opettajien. Mutta koska H. P. B. juuri oli tämmöinen jalo opettaja, oli hänellä
itselläänkin yhtä ja toista sanottavaa, joka erityisesti sopi meidän ajallemme. Näitä hänen omia
neuvojaan sisältää »Teosofian avain» runsaassa määrin, ja niistä totuudenetsijä voi oppia, mille
kannalle hänen on paras asettua kaikenmoisten asioiden suhteen, politiikan, sosialismin, asketismin,
kasvatuksen, avioliiton, kasvissyömisen, hyväntekeväisyyden, uhrautumisen j. n. e. suhteen. Eivätkä
H. P. B:n neuvot ole semmoisia, ettei sydämemme ja järkemme heti niitä hyväksyisi. Päinvastoin
hänen sanansa ikäänkuin sytyttävät tuleen siveellisen intomme, jonka tulen valosta järkemme ja
sydämemme riemuitsevat. Kaikin puolin siis kirja, joka ei saa puuttua kenenkään teosofian harrastajan
kirjahyllyltä.
Suomennoksen hinta on vain 4 markkaa sidottuna korukansiin 5:50 (alkuteksti maksaa 9 mk.). Ne
jotka ennen joulua tilaavat teoksen Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliikkeestä, saavat sen, heti
kun se ilmestyy, postietuantia vastaan rahtivapaasti luoksensa lähetetyksi.
Astrologinen teos. Jouluksi ilmestyy kustannuksellamme toinenkin uusi, suurta huomiota
ansaitseva teos: Astrologian järjellinen perusta, kirjottanut A.H. Barley, suomennos englanninkielestä.
Hinta Smk. 1:50. Astrologian ikivanha tiede lukee tähdistä ihmisen luonteen ja kohtalon, kuten
tiedämme, ja tavallisesti kutsutaan nykyaikana astrologiaa halveksien keskiaikaiseksi taikauskoksi. Se,
joka tahtoo tietää, miksi astrologia ei ole taikauskoa ja kuinka on mahdollista, että tähdillä on vaikutus
ihmiseen ja elämään, hän lukekoon tämän teoksen.
1906 vuoden Omatunto sidottuna. Meillä on myytävänä tämän vuoden Omatunto sidottuna
heinoihin viheriäisiin, kullalla kirjailtuihin kangaskansiin (cloth) á Smk. 5: ─. Ne tilaajamme, jotka
ovat säilyttäneet tämän vuoden numerot ja haluaisivat sidottaa ne, voivat ostaa meiltä ainoastaan
kannet á Smk. 1: 50.
Teosofiset luennot. Nämä luennot, joita Mikonkadun 11:ssä joka sunnuntai on säännöllisesti
pidetty, tulevat edelleenkin jatkumaan samalla tapaa. Jouluna on ainoastaan toisena joulupäivänä (26
p:nä) luento, jonka pitää Pekka Ervast.
Ruotsalaiset teosofiset luennot. Nämäkin luennot jatkuvat edelleen joka kuukauden toisena
sunnuntaina klo 1 päivällä Mikonkadun 11:ssä.

Kysymysillat. Kysymysiltoja, joita nyt kuluneena syyslukukautena on ollut kolme kuukaudessa,
tulee kevätlukukaudella olemaan vain kaksi kuukaudessa.
Palomaan matkat. Ne maaseutulaiset, jotka haluavat Palomaan luennoimaan paikkakunnalleen,
voivat siitä kirjoittaa hänelle osoitteella Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike, Mikonkatu 11,
Helsinki.
Viime vuoden joulukuunnumerossa tekemistäni ennustuksista huomaamme yhden menneen
kirjaimellisesti täytäntöön, sillä levottomuudet Venäjällä kohosivat todella huippuunsa 25 p. jouluk.
Sitävastoin on »europpalainen sota» yhä tulematta ─ kaikeksi onneksi! Tämän ennustuksen
täydentämiseksi tahdon kuitenkin esittää muutamia tosiseikkoja, jotka sen jälkeen olen huomannut.
Paitsi että vielä »keksimättömien» planeettojen asennot näyttävät olevan hyvin hämäräperäisiä, niin
mainittakoon, että Uranuksen ja Neptunuksen vastakkaisuus ei ole mennyt ohi 1 p. huhtik. 1906, vaan
se uudistuu kahdesti vuosittain neljän vuoden ajalla ja asiain niin ollen tahdon luulla, että jännitys koko
sen ajan kasvaa ja kohoaa korkeimmilleen alkupuolella vuotta 1910, jolloinka samalla Saturnus ja
Jupiter ovat vastakkaisia ristissä edellisen vastakkaisuuden kanssa. Olojen kärjistyminen on silloin
epäilemättä hyvin suuri. Onko meidän europpalainen humaaninen kulttuuri silloin edistynyt niin
pitkälle, että kauhea katastroofi voidaan välttää? Tässä on teosofeille työtä (Uraniel.)
Omantunnon tammikuun numero tulee m. m. sisältämään kaksi mieltäkiinnittävää kirjotusta:
»Karma», kirj. V. H. V. ja »Teosofisen Seuran pääkonttori Adyarissa», kirj. John Law.
Toimitukselle tulevat kirjotukset ja kirjeet on lähetettävät suoraan toimittaja Pekka Ervastille, os.
Nummela.
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