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Väinö Lehtosen muistivihosta
Vuoden prinsiippi on ”Aatma”, henki. Voittaaksmme
sen edellyttävät voimat, tulee meidän muistaa, että olemme
henkiolentoja, että Jumalan henki asuu meissä ja että olemme
olemassa kuoleman jälkeenkin. - Avaan tänään Ruusu-Ristin neljännentoista vuosikokouksen Paavalin nimessä.
Minulla on kaksi kesää yhtämittaa ja kolmas on
alkamassa. Kaliforniassa oli suloinen kesän lämpö. Kesä
seurasi minua matkallani tänne pitkin Atlantia ja kun saavuin
Suomeen, seurasi kesä tännekin.----- Nyt on ilma jälleen vähän
kylmentynyt ja minä olen ilman vaihteesta saanut yskää ja
ääneni käheäksi. Älkää nyt sentään olko huolissanne, sillä se
on ohimenevää, aivan varmasti se on ohimenevää. Se on
minulle karmaa, se johtuu siitä, että kehuin Suomea liian
hyväksi ja sen ilmaa lämpimäksi, joka nyt ei ollut ihan totta.
Deevat ja haltijat eivät nyt osanneetkaan kaikkea, mitä olen
sanonut Suomesta….. Ojain luonto Kaliforniassa ei itsessään
ole niin kovin kaunis, mutta siellä aura on ihmeellisen puhdas.
Se paikka on vielä niin neitseellinen ja koskematon, ihmiset
siellä ovat erittäin hyviä ja ystävällisiä. Siellä on
luonnonhenkiä ja haltijoita, joita ei tapaa Euroopassa.
Irlannissa en ole käynyt, mutta muissa Europan maissa ei
myöskään ole. Meillä Suomessa voi sellaisia löytyä. Kyllä
siellä voi joskus tulevaisuudessa olla kuudennen juurirodun
kehto. Krisnamurtin ansiota on osaltaan paikan auran ylevyys.
Minulla oli aikomus odottaa Krisnamurtin saapumista Ojaihin,

mutta ajattelin, että minä olen jo niin vanhakin. Hänen
kerrotaan siellä ollessaan joka aamu varhain menevän vuorelle,
jossa muuan haltija on ja laulavan intialaisia mantroja. Tämä
oli minusta kovin runollista. En puhu nyt mitään Mestareista,
eikä minulla ole mitään oikeutta heistä puhua. Voin vain
mainita, että Mestari Mooria katselee suopein silmin työtämme
täällä Suomessa. Apostoli Paavali, joka nyt on viisauden
mestari, auttaa myöskin työtämme. Mestari Mooria kyllä
hymyilee minulle, hänen hymynsä on hyvin suopeata
hymyä…. Kyllä Mooria katselee suopein silmin myöskin
teidän Päämaja-hankettanne.
Olen koko ikäni ollut sairas, vaikka en siitä ole paljon
puhunut. Minulla ovat munuaiset olleet heikot, jo lapsesta
saakka olen sairastanut selkärangan käyristymistä. Olen niitä
ihmisiä, joka tiedän olevani ruumiillinen olento sentähden,
etten koskaan ole oikein terve. Ei siitä pidä kuitenkaan niin
kovin huolehtia, jos kuolee, niin pääseehän tänne uudestaan.
Kesäkurssit pidetään Jyväskylässä. Se paikka on osoittautunut
niin hyväksi, että sinne on muodostunut eräänlainen henkinen
keskus. Aika kesäkurssin pitämiseen olisi elokuun 17-18.
päivinä. Minä sanon teille, että tähtimaailma on silloin
sellaisessa suhteessa meihin, että vastus on vähäisempi. Jos
otetaan toinen aika, pitäisi meitä saapua vähintäin
kaksinkertainen määrä ennenkuin tuloksia saavutetaan. Meidän
tehtävämme ihmisinä kyllä on voittaa vaikeudet, mutta valitaan
suotuisa aika ja meitä on paljon ja tulokset mitä runsaammat.
Paljon suurempia kykyjä kuin minä olen, tulee
jatkamaan tätä työtä…. H.P.Blavatsky on luvannut jälleensyntyä Suomeen. --- Jos teillä joskus on ollut uskoa KosmillisMystilliseen Kristukseen ja Jeesus Kristuksen opettamaan
elämänymmärrykseen ja hänen käskyihinsä, jos olette uskoneet
Ruusu-Ristin tehtävään, siihen, että täällä Suomessa tulee

syntyä Mysterio-opisto, joka on elävänä yhdyssiteenä hengen
maailman ja ainemaailman välillä, jos joskus olette tähän
uskoneet, niin pitäkää se uskonne lujana.

