Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Lopetettuaan sarjansa Suomen tulevaisuudesta ja onnen ehdoista
on Pekka Ervast uudessa sarjassa puhunut terveydestä, sairaudesta ja ajatuksen voimalla
parantamisesta. Nämä luennot ovat houkutelleet lukuisan kuulijakunnan, joka henkeään pidättäen
seuraa kuvauksia niistä ihmeellisistä tuloksista, joita parantaminen sielun ja hengen voimilla sekä
yleensä tieteellinen tutkimus hypnotismin, magnetismin ja suggestionin alalla on saavuttanut. Onkin
lausuttu hartaita toivomuksia näiden esitelmien pikaisesta julkaisemisesta kirjana.
Helsingin Ruusu-Ristin kokouksissa on tänä syksynä vieraillut: lokakuun 1 p:nä August Aaltonen,
Suomen T. S:n kunniajäsen ja teosofisen liikkeen ensimäisiä tukipylväitä Suomessa; eloisassa ja
huumorilla höystetyssä puheessa tämä liikkeemme veteraani kuvaili teosofisia alkuaikoja maassamme
ja niiden vaikeuksia, saaden toisiakin läsnäolevia »vanhuksia» omilla muistelmillaan lisäämään illan
tunnelmikkuutta; lokak. 15 p:nä Rikhard Hannula, kaikille tunnettu lahjakas ja uuttera puhujamme ja
kirjailijamme, joka kertoi puheessaan puhdistuksen tiestä, sen monista vaaroista ja vaikeuksista, mutta
samalla sen onnea ja elämäniloa tuottavista kokemuksista ja voitoista; ja marraskuun 12 p:nä Alex
Huttunen, Mikkelin R. R:n johtaja, joka piti alustavan esitelmänsä »kemiallisen tason salaisuuksia»
kuvaavasta sarjasta; sarjaa jatkettiin viikon päivinä ja puhuja kertoi varsinkin eetteriruumiin
kuolemanjälkeisistä kohtaloista, nojaten omiin monipuolisiin psyykkisiin kokemuksiinsa.
Tämän numeron mukana jaetaan tilaajille tilauslista 1924 asiamiestemme ja kenen tahansa
käytettäväksi, joka tahtoo ilahduttaa toimitusta hankkimalla Ruusu-Ristille uusia tilauksia, ─
käyttäkööt sitä monet, monet lukijat!
Ruusu-Risti-merkkejä on taas saatavana. Jäsenet voivat tilata johtajalta.
Viisasten kivi. Tanskalainen kirjailija J. Anker Larsen on kirjoittanut tämän nimisen romaanin ja
sillä saavuttanut suuren palkinnon. Romaani käsittelee teosofisia ja okkultisia aiheita, kuvaten
totuuden etsijän taisteluita, tappioita ja voittoja. Se on ilmestynyt suomeksikin Werner Söderströmin
kustannuksella.
Ruusu-Risti-aikakauskirjamme maksaa vuodessa Smk. 50: ─. Se ei ole kallista, kun ajattelemme:
sivu maksaa 12 ½ penniä!
Kirja on hyvä joululahja. Älkäämme unohtako lahjoittaa ystävillemme teosofisia kirjoja jouluksi.
Uusista kirjoista on esim. »Paavali» erinomainen joululahja.
Hanna Haloselle muistosäkeitä. Erään äsken kuolleen ruusuristiläisen muistoksi kirjoitetaan
meille:
Hanna lähti muutolintuin lailla,
kera kukkain loppuun kukkineiden.
Ikävöiden autioilla mailla
tuijotamme jälkeen lähteneiden.
Eihän lintu pelkää kaukomatkaa,
epäile ei siiven kantavuutta.
Luonto aina kevääntullen jatkaa
siemenestä kukoistusta uutta.
Niin myös Hanna lähti rauhamiellä,
kantain povessansa saman kaihon,
johtona mi muultolinnun tiellä,
keväisin mi kehittävi laihon.
Hanna pääsi ikikesän maille
parantui jo kuolon-sairas siipi . . .

Vaikka jäimme ystävätä vaille
rauhanhenkäys sieluihimme hiipi.
Kouvolassa 26/9 1923.
H. P.
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