Tien varrelta.
Ruotsin Teosofisen Seuran ylisihteeri, insinööri Erik Cronvall vierailee tätä kirjoitettaessa
Helsingissä, pitäen luentoja ja kokouksia ruotsinkielellä. Koska hänellä on aikomus neuvotella
erinäisistä asioista Ruusu-Ristin Johtajan kanssa, on lehtemme toivottavasti tilaisuudessa kertomaan
neuvottelujen tuloksista ensi numerossaan.
Raumalta kirjoittaa eräs jäsenemme seuraavasti:
»Tammikuun 14 p:nä tänä vuonna perustettiin tänne Raumalle teosofinen lukurengas. Jäseniä
liittyi 7 henkeä, jotka vakituisesti käyvät kokouksissa, joita pidämme Palokunnantalolla joka sunnuntai
kaksi tuntia. Kyvykkäin joukostamme on faktori K. Repo, joka on pitänyt muutamia esitelmiä
teosofian perusteista.
»Koetimme aluksi saada ajatusten vaihtoa keskustelukysymysten muodossa, mutta koska yleensä
ei saatu syntymään pitempää keskustelua, vaihdoimme työskentelymme Pekka Ervastin kirjan
»Teosofian sanoma nykyajalle» lukuun, joka onkin herättänyt yleisen mielenkiinnon ja harrastuksen.
Renkaan puheenjohtajana on allekirjoittanut.
Emme vielä toistaiseksi ole pyrkineet kumpaankaan seuraan, pelosta, ettei harrastuksemme
riittäisi, ja kun renkaassamme on Teosofiseen Seuraan sekä Ruusu-Ristiin lukeutuvia, on kysymyksen
ratkaisu vielä vähän vaikeata. Sydäntoivoni olisi, että Ruusu-Risti saisi vaikuttaa.
S. E.
Horoskooppitilauksia ottaa yhä edelleen vastaan insinööri L. Krohnin puolesta Ruusu-Ristin
toimitus. Kesän aikana tilauksia taas suoritetaan suuremmalla nopeudella. Tilaajan tulee mainita
syntymäpaikka ja syntymäaika (vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja mikäli mahdollista minuutti). Hinta on
Smk. 100: ─, joka peritään postietuannilla, kun horoskooppi lähetetään. Horoskooppien laatija
huomauttaa, että tästä lähtien kaikki tulot käytetään Ruusu-Risti-aikakauskirjan hyväksi.
Virosta kirjoittaa eräs ystävämme seuraavasti: »Mitä itseeni tulee, täytyy minun sanoa, että jatkan
työskentelyä H. P. B:n viitoittamaan suuntaan. Sentähden eräs ystäväryhmä ja minä vakavasti
tutkimme Salaista Oppia, tuota maailman suurimman ajatuksenvapauden puolustajan malliteosta. On
olemassa toinen aloittelijain ryhmä, jossa edistyneemmillä samalla on tilaisuus käytännölliseen
opettamiseen, sillä molemmat ryhmät toimivat täydessä sopusoinnussa. Nykypäivinä, jolloin teosofia
on joutunut joukkojen käsiin, katsomme kuitenkin paremmaksi olla etsimättä julkisuutta, koska
uskomme, että sielun vakavat pyrkimykset ovat harvojen velvollisuutena, mutta myöskin niiden
etuoikeutena.
M. R.»
Kaksi vierailua. Harras ja lämminhenkinen venäläinen teosofi herra Nikolai Efimof, johon
Helsingin teosofinen maailma tutustui viime jouluna, vieraili jälleen pääsiäispyhinä kaupungissamme
Teosofisen Seuran kutsumana esitelmöiden mainitun seuran vuosikokouksen yhteydessä maanantaina
huhtikuun 2 p:nä aineesta: Rakkaus ja Uhri. Lämpimästi ja tietorikkaasti hän osoitti esitelmässään
miten rakkaus ja uhri on se tie, joka johtaa henkiseen elämään, Jumalan ja Kristuksen ymmärtämiseen,
miten personallinen rakkaus ja uhrautuminen syventyessään vähitellen muuttuu Kristus-rakkaudeksi.
Ruusu-Risti seuran Helsingin ryhmän, kokouksessa t. k. 5 p:nä oli herra Efimof myös läsnä
puhuen siellä lyhyesti, mutta viehättävästi ihmisen tarkoituksesta etsiä ikuisuusarvoja. Elämän
muotojen yleensä ollessa turhia ja tarkoituksettomia tai ainakin tuntuessa siltä, muodostuu kuitenkin
piirejä, joiden pyrkimyksenä on tavoittaa kaikkea sitä, mikä on ikuista ja pysyvää. Sellaisena piirinä
piti puhuja myös Ruusu-Ristiä.
Samaan aikaan vieraili Helsingissä Ruusu-Risti ryhmässä seuran tunnettu jäsen herra Alex
Huttunen Mikkelistä pitäen erittäin mieltäkiinnittävän esitelmä-sarjan omasta henkisestä
kehityksestään ja yliaistillisista kokemuksistaan.
Herra Huttunen on nim. pienestä saakka ollut selvänäköinen ja tämän johdosta saanut viettää
onnettoman lapsuuden ihmisten hylkimänä ja kauheitten astraalisten näkyjen ympäröimänä. Hänen
henkinen kehityksensä johdettiin sittemmin n. k. kaidalle tielle ja kokemuksistaan tällä tiellä kertoi

esitelmöitsijä mukaansatempaavasti. Nämä kokemukset olivat enimmäkseen puettuja ihmeellisiin ja
eloisiin vertauskuviin, joita ei aina ensi kuulemalta ymmärtänytkään. Asiantuntija kuitenkin saattoi
todeta ne analogisiksi henkisten kokemusten kanssa yleensä ja tuntea ne symbolisen verhon takaa.
Ruusu-Ristin Helsingin ryhmä on kiitollinen herra Huttuselle siitä rakastavaisesta
uhrautuvaisuudesta ja luottamuksesta, jota hän osoitti kertomalla näistä ihmeellisistä kokemuksistaan.
E. K.
═════
Otan vastaan psykoskoopitilauksia ja annan neuvoja sielullisissa parannustavoissa omakätisen
kirjoituksen perusteella. Syntymäaika ja postiosoite mainittava. Hinnat: huokein Smk. 25: ─ ja kallein
Smk. 100: ─.
A. Huttunen.
Mikkeli, Esikaupunki.
(Ruusu-Risti 1923 Huhtikuu N:o 4, s. 157-159)

