TIEN VARRELTA.
T. S. palveleva veljistö. Tämä presidenttimme äsken perustama järjestö on herättänyt suurta
mieltymystä Intian teosofeissa. Useita veljistöön kuuluvia „liittoja“ on jo muodostettu ja toisia
suunnitellaan. Niillä on tietysti intialainen leima ja ne soveltuvat intialaisiin oloihin, mutta
toivottavasti esimerkkiä pian noudatetaan muuallakin. Niinpä on perustettu liittoja kansallista
kasvatusta varten, tyttöjen kasvatusta varten, ennenaikaisten avioliittojen poistamiseksi, ulkomailla
matkustamisen edistämiseksi, islam'in viisautta käsittelevien teosten kääntämistä ja julkaisemista
varten. y. m. Liittoja kirjallista ja sanomalehtityötä varten, eläinten suojelukseksi, hindulaisten ja
muhamettilaisten eläinuhrien poistamiseksi suunnitellaan. Erityistä huomiota ansaitsee League of
Aesculapius niminen liitto, jonka tarkotuksena on „tutkia terveydellisiä lakeja ja levittää
terveysopillisia tietoja tietämättömien kesken; oppia „ensi apua“ eli keinoja hengen pelastamiseksi
hätätilassa; perustaa ja tarkastaa vapaita rohtoloita“. Tästä näkyy, että teosofit alkavat tulla
„käytännöllisiksi“, joka tietysti tapahtuu niin pian kuin teosofinen maailmankatsomus on saanut
vahvan jalansijan jossain maassa. Mitä nyt voimme sanoa Suomesta? Olemme vakuutetut siitä, että
ennemmin tai myöhemmin täälläkin tullaan muodostamaan erilaisia liittoja, meidän oloihin
sovellettuja. Onpa meillä mielessämme jo joitakuita. Mainitsemme tuumamme tässä, että lukijamme
voisivat niitä pohtia ja itse puolestaan keksiä uusia suunnitelmia. Toimitus on kiitollinen kaikista
kirjallisista ehdotuksista, jotka tavalla tai toisella vastaavat kysymykseen: mitä teosofit Suomessa
voisivat tehdä?
Teosofisia työaloja. Meidän tulevaisuussuunnitelmamme on, että perustettaisiin seuraavia
liittoja.
1) Siirtola-liitto, joka rajottuisi T. S:n jäseniin ja jonka tarkotuksena olisi, että
kaupunkilaislooshien jäsenet joko vuokraisivat asuntonsa samassa talossa tai rakentaisivat, jos
mahdollista oman talon, tai vielä paremmin asettuisivat kaikki asumaan yhdessä yhteisellä maalla
lähellä kaupunkia, josta heidän olisi helppo päästä töihinsä kaupunkiin. Näissä maasiirtoloissa olisi
joka perheellä oma asuinrakennuksensa ja puutarhansa, mutta ateriat, ainakin päivällinen, syötäisiin
yhdessä erityisessä ruokalassa. Looshilla olisi oma kokoushuone, kirjasto j. n. e. Tämmöinen tuuma
tuntuu monen mielestä mahdottomalta toteuttaa ─ „eihän päästä minnekkään ilman rahaa“. Totta kyllä,
mutta vielä varmempi on, että jos ei ole lujaa tahtoa ja halua, niin ei ole rahasta mitään hyötyä, vaikka
sitä olisi kuinka paljon. Mutta kun tahto on, kun ihanne on, silloin tulee raha ja kaikki mitä ihanteen
toteuttamiseen vaaditaan. 2) Samanlainen Aesculapius-liito kuin edellämainittu intialainen. Tämän
tarkotuksena voisi erityisesti olla levittää tietoa fyysillisestä puhtaudesta kodissa, raittiin ilman
tärkeydestä, lämpimien ja vedosta vapaiden suojien välttämättömyydestä y. m. ja käytännöllisesti
auttaa ja ohjata tietämättömiä näissä asioissa. 3) Henkinen Auttaja-liitto, jonka tarkotuksena olisi
ajatuksen voimalla puhdistaa kansamme henkistä ilmapiiriä.
Avustajain liitto. Muuan tuuma on jo valmiina. Vuosikokouksessa maaliskuun 16 p:nä lausuttiin
toivomus, että Suomalaisen Osaston hallinto koettaisi taas panna toimeen esitelmiä maaseudulla.
Hallinto on asiaa pohtinut, ja koska on suotava, että propagandatyötä teosofisten aatteiden puolesta
tehdään niin paljon kuin mahdollista, ja työntekijöitä kyllä on, mutta ei varoja, on hallinto päättänyt
turvautua seuraavaan keinoon varojen hankkimiseksi. Perustetaan vapaaehtoinen avustajain liitto.
Liiton jäseneksi voi päästä jokainen, joka ennen elokuun 1 päivää ilmottautuu T. S:n ylisihteerille.
Jäseneksi liitytään vähintäin kahdeksitoista kuukaudeksi ja jäsenen tehtävä on rahallisesti avustaa
teosofista liikettä. Avustus tapahtuu seuraavasti: jokainen jäsen saa hallinnolta erityisen säästölaatikon,
johon hän joka päivä (mikäli mahdollista samaan aikaan) laskee rahan ─ suuremman tai pienemmän,
mutta vähintään viiden pennin rahan, samalla ajatellen avustuksen tarkotusta. Jos tähän liittoon tulee
sata jäsentä, tekee heidän avustuksensa kuukausittain ainakin 150 markkaa. Ennenkuin 50 jäsentä
ilmaantuu, ei liittoa laisinkaan perusteta. Mutta jos ennen elokuun 1 p:ää on riittävä määrä jäseniä
ilmaantunut, ryhdytään toimeen syyskuun 1 p:nä ja annetaan tarkempia tietoja aikakauskirjamme

elokuun numerossa. Huom! Tähän liittoon voi ken tahansa ruveta jäseneksi, mutta hallinnon kehotus
kohtaa etupäässä T: S:n jäseniä.
Suomalaisen Osaston ensimäinen vuosikokous. Tämä kirja on nyt valmistunut suomen kielellä
ja on lähetetty maksutta T. S:n jäsenille (ruotsiksi se myös piakkoin valmistuu ja lähetetään T. S:n
ruotsia puhuville jäsenille). Kirja sisältää selonteon sekä virallisesta vuosikokouksesta että
vuosijuhlasta esitelmineen. Ylisihteerin pitkä ja valaiseva vuosikertomus sekä katsaus teosofisen
liikkeen historiaan Suomessa on kirjan tärkein ja mieltäkiinnittävin osa. Koska kirja voi huvittaa
muitakin kuin T. S:n jäseniä, on hallinto päättänyt myydä neljä sataa kappaletta „Tietäjän“ lukijoille.
Hinta on Suomessa rahtivapaasti 2 markkaa ja Amerikassa 50 centtiä. Kirja tilataan Teosofisesta
Kirjakaupasta ja Kustannusliikkeestä, Helsinki. Kaikki tulot lankeavat Teosofiselle Seuralle.
T. S:n vuosimaksut. Hallinto pyytää huomauttaa, että ne irtojäsenet, jotka eivät vielä ole
suorittaneet vuosimaksuaan (3: ─) Suomalaiselle Osastolle, tekisivät sen viimeistään kesäkuun ajalla,
muuten rahat sääntöjen 22 §:n mukaan peritään postietuannin kautta asianomaisten kustannuksella.
Vuosimaksu lähetetään Suomalaisen Osaston rahastonhoitajalle, herra F. A. Johansson, Helsinki,
Mikonkatu 11 (kesäkuun 1 p:stä Korkeavuorenkatu 45).
Uusi osote. Teosofisen Seuran, Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen ynnä Teosofisen
Kirjaston osote Helsingissä tulee kesäkuun 1 p:stä lähtien olemaan Korkeavuorenkatu 45.
“Tietäjä“. Tämä numeromme on kaksoisnumero. Kesäkuussa ei ilmesty „Tietäjää“ eikä liioin
heinäkuussa, sillä elokuussa ilmestyy taas kaksoisnumero. „Tietäjälläkin“ on täten kesäloma.
Elokuun numero. Ensi kaksoisnumeromme tulee sisältämään useampia merkillisiä kirjotuksia:
C. W. Leadbeaterin kirjotuksen „Suhteestamme lapsiin“, ensimäisen osan Aatteen uudesta sarjasta
„Miksi uskon teosofiaan?“ seikkaperäisen selonteon Mr. A. V. Peters'in selvänäköisyyskokeista
Teosofisessa Seurassa Helsingissä, mahdollisesti insinööri Krohn'in ja ehkä myös Uranielin
kirjottaman artikkelin astrologiasta, V. H. V:n kirjotuksen „Ristin ihme“, selonteon englantilaisesta
„Samurai-liitosta“ y. m.
Uusia teosofisia kirjoja. Piakkoin valmistuu Annie Besantin erinomaisen valaiseva teos
„Kristinuskon salainen puoli“. Hinta Smk. 4: ─, sid. 5: ─. Tilauksia vastaanotetaan nyt jo.
Ennen pitkää ilmestyy myös H. P. Blavatskyn „Hiljaisuuden ääni“, teosofisen kirjallisuuden ehkä
kallein helmi.
Teosofinen Kustannusliike on ottanut huomioonsa „Tietäjän“ viime numerossa lausumamme
ehdotuksen kaunokirjallisuuden suhteen ja aikoo painosta julkaista aluksi „Valkoisen lootuskukan
tarinan“ ja „Zanonin“. Viimemainittu Bulwer Lyttonin ihmeellinen romaani, joka kirjotettiin v. 1842,
mutta on peräti teosofis-salatieteellinen kertomus valkoisen maagikon eli tietäjäihmisen elämän
vaiheista, alkaa ilmestyä kaksoisvihkoissa, joista ensimäinen kesäkuussa. Kaksoisvihkon hinta on 50
p:iä, ja tämä Teosofisen Kustannusliikkeen uusi hanke on varmaan saavuttava suuren menestyksen.
Kaksoisvihkoja tulee yhteensä noin 12.
Ajan merkki. Helsingin psyykkisessä seurassa piti äskettäin insinööri L. Krohn esitelmän
ruotsiksi astrologiasta ja sama esitelmä on sittemmin ollut painettuna Argus-nimisessä viikkolehdessä.
Sukupuoliasiain salaisuudet.
Kustannusliike Vellamon Kustannuksella (Helsinki.
Aleksanterink. 13) ilmestyy näinä päivinä Veikko Palomaan kirjottama uusi teos „Rakkaus ja lempi
sekä silmäys sukupuoliasiain salaisuuksiin“. Tekijä koskettelee tässä kirjassaan samoja asioita kuin v.
1905 ilmestyneessä teoksessaan „Sukupuoliasia järjen ja hengen kannalta“. Hinta on Smk. 1: 25.

Helsingin teosofiset luennot. Ruotsinkielinen luentokausi loppui huhtikuun viimeisenä
sunnuntaina ja suomenkielinen loppuu toukokuun 31 p:nä „pitkällä luennolla“. Pääsymaksu tähän
luentoon on 50 p:iä.
Englantilainen selvänäkijä Helsingissä. Helsingin Psyykkisen Seuran kutsusta vieraili täällä
klärvoajantinen mediumi Mr. Alfred V. Peters kahden viikon ajan antanen seuralle kahdeksan istuntoa.
Koska Mr. Peters oli vanha tuttu „Omantunnon“ lukijoille, jonka palstoilla hän v. 1905 ja 1906 teki
selkoa elämänvaiheistaan, järjestettiin myös kolme istuntoa Teosofisen Seuran jäsenille. Psyykkisistä
istunnoista tehnee Psyykkinen Seura selkoa erityisessä kirjasessa, teosofisista tulee „Tietäjän“ elokuun
numero sisältämään seikkaperäisen referaatin. Mr. Petersin vilpitön ja vaatimaton esiintyminen herätti
paljon mieltymystä ja hänen useinkin hämmästyttävät kokeensa panivat varmaan monen epäilijän
ajattelemaan. Teosofit ennakolta uskoivat näiden asioiden todenperäisyyteen, mutta mieleenjäävä
muisto kaikilla läsnäolijoilla epäilemättä on teosofisista istunnoista. Olihan se harvinainen tilaisuus
saada omin silmin nähdä jotain semmoista, jota tosin ei ole epäillyt, mutta ehkei liioin kokemuksesta
tiennyt. Syrjäiset ovat luultavasti taas sekottaneet yhteen teosofian ja spiritismin, mutta minkä sille
voi? Mr. Peters oli itse erittyin mieltynyt Suomen teosofeihin. Ensimäisessä teosofi-istunnossa vallitsi
tunnelma, joka saattoi Mr. Petersin melkein haltioihinsa. „Jos teosofit joka paikassa Suomessa ovat
samanlaisia kuin täällä Helsingissä“, hän lausui seansin loputtua, „silloin teosofinen liike leviää teillä
valkean nopeudella.“
Ylisihteerin matkat. Suom. Osaston ylisihteeri kävi Turussa pääsiäispyhinä ja piti siellä kaksi
luentoa suomen ja ruotsin kielellä. Turkuun perustettiin silloin myös ruotsinkielinen looshi nimeltä
„Auroora“. Osastossamme on tätä nykyä 12 looshia.
Paikallisyhdistysten toiminta huhtikuulla 1908. Seuraavat looshit ovat kertoneet Tietäjälle
toiminnastaan:
Sampo Viipurissa. 5 p:nä: Juho Leino teki selvää Saksanmatkastaan kertoen käynnistään
teosofisessa looshissa Berlinissä sekä saksalaisen teosofisen liikkeen johtajasta, t:ri Rud. Steineristä ja
hänen opetustavastaan. Sen jälkeen luettiin Pekka Ervastin esitelmä: „Mitä on henkinen elämä ja
kuinka voimme sitä itsessämme kehittää?“ ─ 12 p:nä: Valfr. Suhonen luki suomennoksen J.
Bergmanin kirjottamasta Giordano Brunon elämäkerrasta. ─ 19 p:nä: Juho Leino luki kirjottamansa
esityksen aineesta: „Muutamia mietteitä henkisen kehityksen käytännöllisyydestä jokapäiväisessä
elämässä.“ ─ 26 p:nä: Valfr. Suhonen luki suomentamansa esityksen Annie Besantin esitelmästä:
„Mikä on luonteenomaista teosofille?“ ─ Luetun johdosta on tavallisesti keskusteltu ja koeteltu
selvitellä käsitteitä.
Kalervo Oulunkylässä. Viikkokokous 7 p:nä muodostui juhlatilaisuudeksi. Vietettiinhän
erojaisjuhlaa. Paikkakunnalta poismatkustuksen tähden erosi pienestä yhdistyksestämme 5 jäsentä: J.
Tukiainen puolisoineen Joensuuhun, K. Lindgren puolisoineen Lappilaan ja E. Happonen Helsinkiin.
Tilaisuuteen oli saapunut vieraitakin, m. m. ylisihteerimme Pekka Ervast. Ylisihteeri puhui
„Rakkaudesta“ ja miten se sieluissamme ilmenee. Sitten kukin hyvästi jättäessään puki ajatuksensa
pieneen erojaispuheeseen. Kaihoisan juhlalliselta tuntui kokous. ─ Sen jälkeen on niinkuin ennenkin,
joka viikko pidetty kokouksia. On ollut yhteisesti mediteerattavana joku aine, josta sitte kokouksessa
on kukin kertonut havaintojaan. 21 pnä pidetyssä kokouksessa pyysi Martti Humu eroa
puheenjohtajatoimestaan. Se myönnettiin ja tilalle valittiin E. Turunen. Näin on tämä pienoinen
ryhmä työskennellyt kuluneen kuun ajalla. Totisesti kasvattavaa ja ihanaa on työ jumalallisen totuuden
tietoon pyrkivällä sielulla, muokatessaan sydäntään Jumalan hengen asuttavaksi.
Sarastus Nokialla. Maaliskuun ajalla oli kaksi kokousta. Kokouksessa 8 pnä annettiin esimiehen
toimeksi tervehdys- ja onnittelukirjeen lähettäminen T. S. Suomalaisen Osaston vuosikokoukselle.

Luettiin „Teosofian avainta“ ja keskusteltiin luetun johdosta. 22 pnä esimies luki tekemiään
käännöksiä eräästä ruotsalaisesta teoksesta. Luettiin yhdistyksen kirjotettu „Sarastus“-lehti. Luettiin
„Teosofian avainta“, kuten edellisessä kokouksessa ja siitä keskusteltiin. Huhtikuun ajalla oli yksi
kokous 19 pnä. Luettiin yhdistyksen kirjotettu lehti „Sarastus“. Jotkut jäsenet herättivät
keskustelukysymyksiä ja niistä keskusteltiin vapaata keskustelua.
Teosofia Lahdessa. Teosofinen innostus Lahdessa on lupaava. T. S:n jäseniä on kohta
kymmenkunta, vaikkeivät vielä ole muodostuneet looshiksi. Mutta kokouksia on kuitenkin Helsingin
vuosikokouksen jälkeen pidetty parikin viikossa. On keskusteltu luonteen kasvatuksesta ja ruoan sekä
juoman suhteesta siihen, on luettu kirjaa „Mitä on kuolema?“ Rouva Hanna Ruuskanen, joka
ensimäisen kokouksen kutsui kokoon, kirjottaa meille: „minä puolestani olen kovin iloinen, että on
voitu kokoontua, sillä se on niin rakasta ja elähyttävää, tuntuu kuin jokainen ajattelisi erotessa
kokouksesta, että „tällä viikolla koetan enemmän panna teosofiaa käytäntöön elämässäni“, vaikkei se
niin onnistuisikaan. Ainakin on minulle tullut elämä tärkeäksi.“
Teosofia New-Yorkissa. Teosofisen Seuran (Amerikkalaisen Osaston) jäsen, herra Emil Kaarna
kirjottaa ylisihteerille New-Yorkin suomalaisista teosofisista olosuhteista seuraavat ilahuttavat uutiset:
„Täälläkin ovat teosofiset opetukset saaneet monen kansalaisemme sydämessä vakavan sijansa, josta
meidän on etupäässä kiittäminen teitä siellä kotona ja täällä V. Vileniusta, joka on väsymättä lietsonut
teosofista henkeä, sekä myynyt kirjoja y. m. ─ Niinpä olemme, vaikka pienenä joukkona, kokoontuneet
melkein säännöllisesti, jo kauemmin kuin kaksi vuotta, joka toisena sunnuntaina keskustelemaan ja
tutkimaan elämän kysymyksistä teosofisessa hengessä. Ensin nämät kokemuksemme olivat enemmän
kuin yksityistä laatua, tuttavapiirin kesken, mutta tämän talven ajalla olemme jo uskaltaneet pitää 7
julkista esitelmää teosofiasta, joita kuulemassa on ollut usein täydet huoneet väkeä.
Olisimme niin mielellämme yhtyneet loosheina T. S. Suomalaiseen Osastoon jos se olisi ollut
mahdollista, mutta näinkin ollen olemme kuin Suomalaisen Osaston looshi, vaikka virallisuutta
puuttuu. Iloitsemme teidän menestyksestänne ja koetamme ainakin ajatuksillamme auttaa ja olla kuin
veljet samassa työssä.“
Tähtien sanomat. Sepharial huomautti viime kesänä Saturnuksen ja Jupiterin yhtymisestä
Kauriin merkin 14 asteessa marraskuussa 1901, lausuen sen mielipiteen, että v. 1915 ja 1916, kun
Saturnus astuu mainitun asteen vastakohtaan, tulevat olemaan kriitillisiä niille maille, jotka ovat
Kauriin merkin alaisina. Ehkä voisimme lievässä muodossa lausua saman huhtikuussa 1909, jolloin
Saturnus on neliöasemassa mainittuun pisteeseen. Viime tammikuun lopussa Uranus kosketteli tätä
arkaa paikkaa ja silloinhan tapahtui yhtä ja toista maassamme (ilkitöitä). Tulevan heinäkuun lopulla ja
elokuun alussa Uranus on taas samassa asemassa.
Uusikuu 2 p. helmikuuta oli todellakin uhkaava, sillä Helsingissä sijaitsi Uranus silloin juuri
keskitaivaalla, sitä vastakkain oli Neptunus ja molempiin neliössä oli Mars. Vähä ennen seuraavaa
täysikuuta kenraalikuvernöörimme erosi ─ aivan astrologisten sääntöjen mukaan. Uudella kuulla 1 p.
huhtikuuta Uranus oli taas keskitaivaalla Helsingissä. Neptunus vastakkain sekä aurinko ja kuu
neliössä molempiin. Tällä kertaa ei kestänyt kuin viisi päivää ja eduskuntamme oli hajotettu.
Uranuksen neliö aurinkoon tuli näet täsmälliseksi yöllä 6 ja 7 p. välillä.
Uuden eduskunnan vaalien aikana ovat aurinko ja Saturnus neliössä, ja ensi istunnon aikana ovat
ne kolmio-aspektissa, joten näyttää niinkuin vanha Saturnus olisi tekemisissä uuden eduskuntamme
kanssa.
Minua on kehotettu kirjottamaan jotain käytännöllistä astrologiasta. Olen ajatellut vähäsen
selitellä jokapäiväisiä aspekteja ja planeettatunteja, joidenka avulla jokainen voisi vähäsen kokeilla
tähtien vaikutusta jokapäiväisessä elämässä. Tahtoisin kumminkin edeltäpäin kuulla missä määrin
„Tietäjän“ lukijoille lienee harrastusta asiaan, ennenkuin ryhdyin työlääseen toimeen. Voitte
kirjeellisesti (postikortilla) lausua mielipiteenne allekirjottaneelle, os. Kouvola. (Uraniel.)

T. S:n jäsenet huom.! Vuosikokouksen pöytäkirjat lähetetään loosheille yhteisesti, joten
jokainen jäsen periköön omansa yhdistyksen puheenjohtajalta. Helsingin Kalevalan ja Atran jäsenet
käykööt hakemassa kirjansa Teos. Kirj. ja Kust.:stä, Mikonk. 11 (kesäkuusta Korkeavuorenk. 45).
Mitä on synti? Tähän kysymykseen vastaa Mr. Leadbeater amerikkalaisen The Theosophic
Messenger'in toukokuun numerossa seuraavasti: „Siinä merkityksessä, jossa tätä sanaa tavallisesti
käytetään, voidaan sanoa, että synti on teologisen mielikuvituksen sepitys. Yleisesti arvellaan, että se
merkitsee jumalallisen lain tahallista rikkomista ─ jollakin teolla, minkä tekijä tietää vääräksi. On
sangen epätietoista, tapahtuuko milloinkaan tällainen ilmiö. Melkein kaikissa ajateltavissa tapauksissa
rikkoo ihminen lain tietämättömyyden tai huolimattomuuden kautta eikä itsetietoisesta aikomuksesta.
Kun ihminen kerran tuntee ja näkee Jumalan tarkotuksen, toimii hän vastustamattomasti sopusoinnussa
sen mukaan, kahdesta syystä: varhemmalla asteella sentähden että hän näkee kerrassaan typeräksi ja
turhaksi tehdä toisin, ja myöhemmin sentähden että hän nähdessään päämäärän kirkkauden ja
kauneuden ei voi muuta kuin heittäytyä sitä toteuttamaan kaikilla sydämensä ja sielunsa voimilla. Yksi
pahimpia niistä monista vääristä käsityksistä, jotka olemme pimeiltä ajoilta perineet, on se aate, että
niin kutsuttu synti on jotain luonnotonta, joka vaatii rangaistusta ja ankaraa vainoa, vaikka se
todellisuudessa on tulosta tietämättömyyden tilasta, johon voidaan vaikuttaa ainoastaan valistuksella ja
kasvatuksella. Tätä vastaan väitetään ehkä, että me jokapäiväisessä elämässä alituisesti näemme
ihmisten tekevän mitä he tietävät vääräksi, mutta nämä sanat eivät pidä paikkaansa. Ihmiset tekevät
mitä he ovat kuulleet vääräksi sanottavan, joka on aivan toinen asia. Jos ihminen totisesti tietää, että
joku teko on väärä ja että siitä ehdottomasti johtuu pahoja seurauksia, varoo hän sitä tekemästä.
Ihminen tietää, että tuli häntä polttaa, sentähden hän ei siihen pistä kättänsä. Hänelle on kerrottu, että
helvetintuli polttaa häntä seurauksena jostakin teosta ─ sanokaamme esim. kortinpeluusta pyhäpäivänä
─ mutta hän ei todella tiedä sitä ja sentähden, kun hän tuntee halua pelaamaan korttia, tekee hän niin
huolimatta uhkaavista seurauksista. Voidaan huomata, että jokainen väärin tekevä todistaa itselleen
väärän teon oikeaksi sitä tehdessään, vaikkapa hän jälkeenpäin kylmäverisesti ajattelisi siitä mitä
tahansa. Siis sanon, että synti, niinkuin tavallisesti käsitetään, on teologisen mielikuvituksen keksintö;
todellisuudessa on vain onneton tietämättömyyden tila, joka usein johtaa Jumalallisen Lain
loukkaamiseen. Tätä tietämättömyyttä on velvollisuutemme koettaa poistaa teosofian valolla.“
(Tietäjä 1908 Toukokuu N:o 5 & 6, ss. 185-191)

