Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot alkoivat syyskuun 23 p:nä ja jatkuvat sunnuntaisin klo 12 päivällä
Suomalaisen Normaalilyseon juhlasalissa, Ratak. 4. Ensimäisten luentojen aiheena on ollut Suomen
tulevaisuus henkiseltä kannalta ja henkisesti nähtynä.
Kysymysillat alkoivat lokakuun 4 p:nä ja jatkuvat torstaisin klo 7 ip. Ruotsalaisen Naisliiton
klubihuoneustossa, Vladimirink. 12.
Helsingin Ruusu-Ristin kokoukset alkoivat lokakuun 1 p:nä klo 7 i.p. Vladimirinkadun 12:ssa ja
jatkuvat ainakin joka toinen maanantai.
Pienemmistä ryhmistä mainittakoon puhuja- ja
aloittelijaryhmä, jossa pidetään esitelmiä ja keskustellaan teosofisen elämänymmärryksen perusopeista.
Sen kokoukset ovat avoinna sivullisillekin asianharrastajille. Ryhmä kokoontuu joka toinen torstai klo
½9 i.p. kysymyskokouksen jälkeen Vladimirinkadun 12:ssa. Toiminta alkoi lokakuun 11 p:nä.
Ruusu-Ristin maaseuturyhmät ovat melkein kaikki alkaneet toimintansa jo syyskuussa.
Uusia Ruusu-Ristin maaseuturyhmiä on muodostunut Kuopioon ja Turkuun. Kuopion ryhmän
puheenjohtaja on musiikkikauppias H. Keinänen ja Turun ryhmän puheenjohtajana toimii rouva Lyyli
Kolkkala.
Christosophia-kirjoitus ei ole vielä päättynyt, vaikka jatko sattuneesta syystä on jäänyt
marraskuun numeroon.
Aikakauskirjamme uusi vuosikerta lähenee suurin askelin ja eräiltä tahoilta on lausuttu se
mielipide ja toivomus, että Ruusu-Risti ensi vuodesta lähtien olisi saatettava yhteisvoimin leviämään
mahdollisimman laajoihin piireihin.
Teosofisen Seuran kahdeksas europpalainen kongressi Wienissä, joka pidettiin heinäkuussa ja
jonka puheenjohtajana toimi Mr. Jinarajadasa, oli erittäin onnistunut. Osanottajien lukumäärä nousi
kahteen tuhanteen.
Varsovassa pidettiin syyskuussa toinen kansainvälinen kongressi psyykkistä tutkimusta varten.
Puheenjohtajana toimi toht. William Mackenzie Genuasta. Näissä kongresseissa esitetään tieteellisesti
johdettujen mediumististen ja spiritististen tutkimusten tuloksia valitulle tieteelliselle kuulijakunnalle,
ja ilolla voidaan todeta, että molemmat tähänastiset kokoukset ovat vieneet tieteellistä maailmaa
lähemmä käsitystä henkimaailmasta. Tänä vuonna professori Oesterreich esim. nimenomaan
huomautti, että spiritististä hypoteesia (vainajain myötävaikutuksen olettamista) ei ole pidettävä
epätieteellisenä olettamuksena, vaan päinvastoin työhypoteesina, joka voi aiheuttaa uusia havaintoja.
Materialismin ei enää tarvitse hallita maailmaa, jos tosi teolla ryhdymme tutkimaan yliaistillisia
ilmiöitä.
»Kryptaesthesiaksi» (salaiseksi aistimeksi) nimittää kuuluisa ranskalainen fysiologi, professori Ch.
Richet kuudetta aistia, selvänäköisyyttä j. n. e., jonka todellisuudesta hän on täysin vakuutettu. Hän on,
kuten tunnettu, kymmeniä vuosia tutkinut yliaistillisia ilmiöitä ja on spiritistisen katsantokannan
tukipylväitä.
(Ruusu-Risti 1923 Lokakuu N:o 8, s. 316-318)

