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Kiitokset

Tämä kirja on edeltäjiensä tavoin omistettu kiitoksin ja arvostuksenosoituksin niille, joiden työ ja
tutkimukset ovat tarjonneet aineiston, josta se on ammennettu.

Kuvitus

1. Pallot ja niiden vastinparit (A)
2. Pallot ja niiden vastinparit (B)
3. Maa-ketjun seitsemän palloa
4. Maa-ketjun seitsemän kierrosta
5. Maa-evoluution seitsemän ketjua
6. Maaevoluution seitsemän ketjua ja niiden pralayat
7. Maa-evoluutio
8. Aurinkokunnan suunnitelma
9. Aurinkokunta nykytilassa
10. Kymmenen olemassaolevaa ketjua
11. Tattvat ja tanmātrat
12. Fyysisten planeettojen suhde Aurinkoon
13. Neliulotteinen yhteys Auringon ja planeettojen välillä 
14. Kolmetoista elämänvirtausta ja niiden eteneminen
15. Peräkkäisten evoluutioiden elämänvirtaukset
16. Seitsemän ketjun päämäärät
17. Saavutetut asteet
18. Luomakuntien edistyminen
19. Maa-ketjun juurirodut
20. Seitsemän Maa-kauden rodut
21. Evoluutiomme juurirodut ja alarodut
22. Elämänaallon kulku
23. Planeettojen ytimet sisäisellä kierroksella
24. Eteneminen taaksepäin sisäisellä kierroksella
25. Nopeutuminen sisäisellä kierroksella
26. Maa-ketjun tuotokset
27. Juurirodun tuomiopäivä (neljäs aste)
28. Pallokauden tuomiopäivä (kolmas aste)
29. Tuomiopäivät yhdellä kierroksella (neljäs, kolmas ja toinen aste)
30. Ketjumme 400 tuomiopäivää
31. Alaspäinen ja ylöspäinen kaari
32. Vaikutusten toiminta jollain tasolla (astraalisesti)
33. Aineen seitsemän tason vaikutuksen toiminta
34. ”Palvelijat” ja muut ryhmät Kuu-ketjussa
35. Tiettyjen ryhmien synty Kuu-ketjussa
36. Kuu-ketjun tuotokset
37. Barhishadien työ Maa-ketjussa
38. Maa-ketjun ensimmäinen kierros
39. Maa-ketjun kierrokset 3, 4 ja 5
40. Kolmas juurirotu, lemurialainen
41. Juurirotujen kehittyminen alaroduista
42. Kultaisten porttien kaupunki
43. Kaldealaisen temppelin pohjapiirros
44. Peilien sijoitus kaldealaisessa temppelissä
45. Viides juurirotu ja ensimmäinen kansainvaellus (toinen alarotu) 
46. Kolmas ja neljäs alarotu
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47. Viides ja ensimmäinen alarotu

La�hteet
KIRJA TEKIJÄ LAITOS
Astral Plane C. W. Leadbeater 1910
Changing World A. Besant 1909
Devachanic Plane C. W. Leadbeater 1902
Hidden Side of Things. Vol. 1 C. W. Leadbeater 1913
Initiation of the Perfecting Man C. W. Leadbeater 1912
Inner Life. Vol. 1 C. W. Leadbeater 1910
Inner Life. Vol. 2 C. W. Leadbeater 1910
Ihminen. Mistä ja miten? Besant and Leadbeater 1913
Mestarit ja Polku C. W. Leadbeater 1927
Pedigree of Man A. Besant 1904
Pyramids and Stonehenge A. P. Sinnett 1912
Atlantis W. Scott-Elliott 1925
Seitsemän prinsiippiä A. Besant 1904
Talks on the Path of Occultism Besant and Leadbeater 1926
Teosofia C. W. Leadbeater 1914
Theosophy A. Besant -

Kustantajan esipuhe

Tähän sarjaan kuuluvien kirjojen koostamisessa on tekijän tarkoituksena ollut säästää lukijan
aikaa ja vaivaa tarjoamalla tiivistetty synteesi huomattavasta määrästä Annie Besantin ja C. W.
Leadbeaterin kynästä lähtöisin olevaa kirjallisuutta kustakin aihepiiristä. Liitteenä olevasta listasta
käy ilmi kirjamäärä, josta hän on ammentanut. Mikäli mahdollista, on käytetty menetelmää, jossa
muodon  puoli  selitetään  ensin  ja  elämän  sitten  eli  ensin  on  kuvattu  ilmiöiden  objektiivista
mekanismia  ja  sitten  tietoisuuden  toimintaa,  joka  saa  ilmauksensa  mekanismin  välityksellä.
Missään ei yritetä todistaa tai oikeuttaa mitään todettua.

H.  P.  Blavatskyn  teoksia  ei  ole  käytetty,  koska tekijän  mukaan työ,  joka  olisi  ollut  tarpeen
Salaisen opin ja muitten kirjoitusten tutkimiseksi, olisi ollut hänelle liian laaja. ”Olemme velkaa H. P.
Blavatskylle  enemmän kuin voimme koskaan tuoda esiin  lainauksilla  hänen monumentaalisista
teoksistaan. Ellei hän olisi näyttänyt alkuun tietä, eivät muut tutkijat olisi koskaan löytäneet edes
jäljille”, toteaa tekijä. 

Johdanto

Sekä  ennen  että  jälkeen  vuonna  1888  tapahtuneen  H.  P.  Blavatskyn  Salaisen  opin
julkaisemisen  on  okkultismin  opiskelijoille  tullut  tarjolle  melkoinen  määrä  aurinkokuntaa  ja
elämänvirtauksia koskevaa informaatiota, niiden joukossa meidän omaa, tässä aurinkokunnassa
kehittyvää  ihmiskuntaammekin  koskevaa.  Vuonna  1883  ilmestyi  A.  P.  Sinnettin  Esoteerinen
buddhalaisuus, jota seurasi vuonna 1896 saman tekijän The Growth of the Soul (ei suomennettu.
Suom.huom.) Vuonna 1897 Annie Besant julkaisi  Aikain viisauden, ja vuonna 1903 tältä suurelta
okkultismin  tutkijalta  ilmestyi  tärkeä  luentosarja  otsikolla  The  Pedigree  of  Man.  Se  käsittelee
yksityiskohtaisemmin kuin mikään aiemmin julkaistu teos aurinkokuntaa ja sen ketjuja, kierroksia,
palloja, rotuja ja alarotuja jne. C. W. Leadbeater on syventänyt asiaa ja lisännyt yksityiskohtia eri
kirjoissa  ennen  kaikkea  teoksessa  The  Inner  Life,  osat  I  ja  II  sekä  kirjassa  A  Textbook  of
Theosophy.

Vuonna 1913 ilmestyi  Ihminen: mistä ja miten?.  Tämä lisäksi ilmestyi vuosina 1896 ja 1904
kaksi W. Scott-Elliotin kiehtovaa teosta The Story of Atlantis ja Lost Lemuria karttoineen (suomeksi
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Atlantis.  Suom. huom.) Niissä kuvattiin varsin yksityiskohtaisesti rotuja, jotka asuttivat näitä maita
ja niiden sivilisaatioita. 

Mikään noista tähän mennessä ilmestyneistä kirjoita ei kuitenkaan kata tätä laajaa aihepiiriä
kokonaisuutena,  jossa  kuvataan  niin  evoluution  ”kenttää”  kuin  siinä  ajan  myötä  kehittyviä
elämänvirtauksia.

Tämän  kirjan  tarkoitus  on  täyttää  tuo  tarve.  Kaikki  kirjan  sisältämä  informaatio  löytyy  jo
mainituista teoksista tai muista, joista on täydellinen lista liitteenä.

Aiheen monimutkaisuuden ja monet yksityiskohdat huomioon ottaen on tekstiin sisällytetty suuri
määrä piirroksia,  joista  monet  ovat  alkuperäisiä.  Toiveena on,  että ne helpottavat  lukijan  työtä
hänen  pyrkiessään  hallitsemaan  sen  järjestelmän  mutkikkuutta,  johon  kuulumme,  ja  jonka
alaisuudessa evoluutiomme etenee. Samassa tarkoituksessa on tekstiin lisätty joitakin toteamuksia
ja yhteenvetoja.

Jotta  teos  pysyisi  mittasuhteiltaan  järkevissä  mitoissa,  on  monia  yksityiskohtia  jätetty  pois
koskien atlantislaisten ja lemurialaisten rotujen sivilisaatioita.  Näitä koskevat yksityiskohdat ovat
kuitenkin helposti löydettävissä tekstissä mainituista teoksista. 

Vaikka  jotakin  on  jätetty  pois,  niin  se  ei  mitenkään  estä  tai  katkaise  tarinan  jatkuvuutta
sellaisena  kuin  se  on  kerrottu  tässä  kirjassa.  Todellisuudessa  niiden  mukaanotto  olisi  ehkä
mutkistanut ja laajentanut kuvaa tarjottuna yhdessä teoksessa niin,  että olisi ollut vaarana, että
lukija kadottaa näkyvistään ”metsän”, kun ”puita” on niin runsaasti.

Tämän  teoksen  tarkoituksena  on  antaa  järjestynyt  ja  yhteensopiva  kuva  ”metsästä”  eikä
niinkään  kuvailla  jokaista  yksittäistä  ”puuta”.  Lukija  voi  sitten  itsekseen tutkia  lisää  yksittäisten
puitten, pensaiden, tiheikköjen ja muun historiaa, jos hänen aikansa sallii,  ja kiinnostusta riittää.
Nämä  kaikki  muodostavat  jättimäisen  elämien  metsän,  joka  asuttaa  upeaa  maailmaa  tai
oikeastaan maailmojen sarjoja, joissa olemme ja kehitymme.

Teos on jaettu kolmeen jaksoon. Ensiksi  kuvataan kenttää, jossa evoluutio tapahtuu. Tähän
kuuluvat eri pallot, niiden toisiaan seuraavat aktiivisuuden ja näkymättömyyden kaudet, ketjut ja
evoluutiot. Tämä on muodonpuoli aiheemme käsittelyssä, niiden paikkojen kuvaus, joissa elämä
kehittyy. Toinen jakso käsittelee erilaisia elämänvirtauksia, joita vuodatetaan valmistetulle kentälle
ja  metodia,  jonka  mukaan nämä virtaukset  kehittyvät  vakaasti  edelleen  ja  käyvät  läpi  erilaisia
vaiheita eli kasvun ja saavutusten tasoja. Näitä prosesseja käsitellään tässä vain pääpiirteittäin.
Siitä lukija saa yleisnäkymän tapahtumien juhlallisesta esiinmarssista.

Kolmas jakso kuvaa yksityiskohtaisemmin tiettyjen luomakuntien osien edistymistä elämässä,
erityisesti ihmiskunnan rotujen ja alarotujen. Tässä jaksossa vältetään syventymistä yksityiskohtiin,
jotta  lukija  kykenisi  havaitsemaan  ja  ymmärtämään  periaatteet,  jotka  määrittävät  mahtavaa
suunnitelmaa,  jonka  noudattamiseen kaikki  on  järjestynyt  tässä suurenmoisesti  organisoidussa
universumissa.  Siellä,  siinä aurinkokunnassa,  johon meillä on kunnia kuulua,  ei  ”varpunenkaan
putoa” muutoin kuin Isän tahdosta.
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Luku 1 Pallot

Aloitamme pienistä yksiköistä sen ”kentän” tutkimisen, jossa evoluutio tapahtuu, ja etenemme
rakentamaan niistä laajempia, toisin sanoen siirrymme erityisestä yleiseen. Tätä pidetään asiaa
opiskelevalle  helpompana  tapana  kuin  päinvastainen  menetelmä,  jossa  aloitetaan  suuresta  ja
jaetaan  sitä  komponentteihin  ja  pienempiin  yksiköihin.  Myöhemmin,  kun  pääsemme tutkimaan
elämää, joka ”kentällä” kehittyy, meistä on helpompaa käyttää vastakkaista menetelmää, aloittaa
suurista elämänvirtauksista ja edetä jakamaan niitä komponentteihin ja pienempiin yksiköihin. Näin
sovellamme menetelmäämme aina aiheemme luonteen mukaisesti.

Maa ja muut planeetat tunnetaan palloina. Meidän Maamme on yksi seitsemän pallon sarjasta.
Tällaiset sarjat tunnetaan ketjuna, ja Maa on kiintein ketjunsa seitsemästä pallosta.

Maa-ketjun seitsemästä pallosta kaksi on mentaalista, kaksi astraalista ja kolme fyysistä palloa.
Kaikki  ketjut  eivät  välttämättä  muodostu  juuri  tällaisista  palloista,  mutta  siihen  tulemme

tuonnempana.
Jokaisella  pallolla  on  kuitenkin  ”vastinpareja”,  kuten  niitä  kutsutaan,  jotka  koostuvat

hienommanasteisista aineista kuin se itse. Niinpä fyysisellä pallolla on vastapuolinaan astraali-,
mentaali-,  buddhi-  ja  aatmisen  aineen  pallot.  Astraalisella  pallolla  puolestaan  on  vastapuolet
alemmasta mentaaliaineesta ja kaikista sitä korkeammista aineista koostuvat pallot.

Näitä tosiseikkoja voidaan symboloida piirroksessa 1 näin:

Ei pidä kuitenkaan kuvitella, että mikään pallo sijaitsisi avaruudessa erillisenä ja vastinparistaan
erotettuna, koska asia ei ole näin. Pallon vastinparit sijaitsevat täsmälleen samassa kohdassa kuin
pallo  itse,  mutta  korkeamman  tai  hienomman  aineen  kehät  ovat  suurempia  kuin  alempana.
Alemman aineen  ympyrät  mahtuvat  korkeamman  sisään,  joka  ulottuu  alempien  ympärysmitan
ulkopuolelle,  aivan kuten ihmisen astraaliruumis  pitää sisällään fyysisen ruumiin ja  ulottuu sen
rajojen yli. Samoin tekee mentaaliruumis jne. Pallojen tilanne totuudenmukaisemmin esitettynä käy
selville piirroksesta 2. 
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Kaikki tiedettä opiskelleet tietävät, että aineen hiukkaset eivät oikeastaan kosketa toisiaan edes
kiinteimmissä  substansseissa.  Hiukkasten  välimatkat  ovat  aina suurempia  kuin  itse  hiukkasten
koko.  Siten  avaruuden  kaikissa  osissa  kaikenasteisilla  atomeilla  on  tilaa  kiinteämmän  aineen
atomien välissä, ja lisäksi ne voivat liikkua niiden seassa ja ympärillä melko vapaasti.

Tästä seuraa,  että  Maan kaltainen  fyysinen  planeetta  ei  ole  yksi  maailma,  vaan seitsemän
sisäkkäistä maailmaa samassa kohdassa ainoana poikkeuksena, että hienommantyyppinen aine
ulottuu kauemmas keskuksesta kuin tiiviimpi. 

On sovittu, että ketjun seitsemän palloa tunnetaan nimillä pallo A, pallo B, pallo C, pallo D, pallo
E,  pallo  F ja  pallo  G. Maa-ketjussa pallot  A ja  G ovat  alempaa mentaaliainetta,  pallot  B ja  F
astraalista ja C, D ja E ovat fyysisiä. C on planeetta Mars, D on Maa ja E on planeetta Merkurius.
Palloilla A, B, F ja G ei nykytilanteessa ole muita nimiä kuin kirjaimet niitä tarkoittamassa.

Piirroksessa  3  on  esitetty  Maa-ketjun  seitsemän  palloa.  Hindujen  Puranoissa  ketjumme
tunnetaan nimellä Dvipat ja Maa nimellä Jambudvipa.

Jokainen  seitsemästä  pallosta  on erillinen  planeetta,  jolla  katsotaan olevan määrätty  sijainti
avaruudessa ja joka kiertää aurinkoa tai on jollain tavoin riippuvainen siitä. 
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Lukijaa  pyydetään  ystävällisesti  panemaan  merkille  erilaiset  viivoitukset,  joilla  tarkoitetaan
eriasteista ainetta. Samaa viivoitusta käytetään samassa tarkoituksessa koko kirjassa.

Kun fyysinen on tiheintä, sitä edustaa ristikkäinen viivoitus. Astraalinen mentaalisen ja fyysisen
välissä merkitään 45 asteen kulmassa olevalla vinoviivoituksella. Alempaa mentaalitasoa edustaa
vaakaviivoitus ja korkeampaa samanlainen viivoitus, mutta harvempana.

Buddhista ainetta merkitään vaakasuorilla pisteviivoilla ja atmista pystysuorilla.
Meistä  ei  ole  helppoa  saada  käsitystä  planeetasta,  joka  on  niin  korkealla  kuin  nirvaaninen

(atminen) tai  buddhinen.  Onkohan edes oikeutettua käyttää niistä näitä termejä? Tällä  kaikella
tarkoitetaan kuitenkin, että avaruudessa on tiettyjä kohtia, jossa tapahtuu tiettyjen entiteettiryhmien
evoluutiota noilla korkeilla tasoilla olevien toimijoiden välityksellä.
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Luku 2 Kierrokset

Vaikka ketjun kaikki seitsemän palloa ovat olemassa samanaikaisesti,  ne eivät suinkaan ole
kaikki  samanaikaisesti  ylläpitämässä  elämää.  Yleisesti  ottaen  vain  yksi  pallo  kerrallaan  on
aktiivinen ja täydessä toiminnassa. Muut kuusi ovat uinuvassa tilassa.

Pallot tulevat aktiivisiksi, kun eri luokkiin kuuluvat olennot asuttavat sen täysimääräisesti. Näistä
puhumme seuraavissa luvuissa. Ensin aktivoituu pallo A. Valtavan pitkän ajanjakson jälkeen elämä
sillä alkaa asteittain vähetä ja katoaa lähes täysi. Se siirtyy seuraavalle pallolle B. Silloin pallo A
siirtyy uinuvaksi, ja pallo B herää aktiiviseksi.

Toisen valtavan pitkän ajanjakson jälkeen pallo B ”käy nukkumaan”, ja suurempi osa elämästä
siirtyy järjestyksellä seuraavalle pallolle C.

Prosessi jatkuu niin pitkään, että jokainen pallo on vuorollaan herännyt nukkuvasta tilastaan,
pitänyt yhden aionin ajan elämän päävirtausta ja siirtynyt jälleen uinuvaksi. Ajanjaksoa, jolloin pallo
on aktiivinen ja pitää yllä elämän päävirtausta, kutsutaan pallokaudeksi.

Elämänsyklin  kulku  kaikkien  seitsemän  pallon  kautta  tunnetaan  kierroksena.  Yksi  kierros
koostuu siis seitsemästä pallokaudesta tai maailmankaudesta, kuten niitä joskus kutsutaan.

Kun yksi kierros on käyty läpi, koko prosessi alkaa uudestaan pallon A herätessä jälleen eloon,
ja elämä siirtyy seuraavaksi pallolle B, sitten palloille C, D, E, F ja G järjestyksessä, kunnes kierros
on käyty. Koko prosessi toistetaan, kunnes on käyty läpi seitsemän kierrosta. 

Piirros 4 kuvaa Maa-ketjun seitsemää kierrosta. Spiraaliviiva osoittaa elämänvirtausta, joka käy
läpi seitsemän täyttä kierrosta ketjun seitsemällä pallolla.

Näemme, että
7 pallokautta on 1 kierros, ja 49 pallokautta on 7 kierrosta eli 1 ketjukausi.
Puhuimme  edellä  siitä,  kuinka  jokainen  pallo  vuorollaan  siirtyy  uinuvaan  tilaan,  kun

elämänvirtaus jättää sen.  Kun tämä tapahtuu,  elämä pallolla  ei  lakkaa kokonaan.  Pieni  määrä
elämää, eräänlainen ydin jää aina pallolle ja palvelee useita tärkeitä tarkoituksia. Käsittelemme tätä
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ilmiötä jäljempänä. Tässä se vain mainitaan, jotta lukijalle ei muodostuisi väärää käsitystä siitä,
mitä todella tapahtuu.

Luku 3 Ketjut

Kuten olemme nähneet, yksi ketju koostuu seitsemästä pallosta, joista jokainen on aktiivisena
seitsemän kautta niin, että 49 pallokautta muodostaa yhden ketjukauden.

Kun ketjukausi on valmis, pallot, jotka ketjun muodostivat, hajoavat, ja aine, josta ne koostuivat,
muodostaa seitsemän uutta  palloa.  Nämä seitsemän uutta  palloa  käyvät  sitten  läpi  seitsemän
aktiviteettikautta aivan kuten edellä. Sitten ne hajoavat muodostuakseen uudeksi seitsemän pallon
setiksi.

Prosessi tapahtuu seitsemän kertaa seitsemässä ketjussa, joista jokainen koostuu seitsemästä
pallosta, joista jokainen on olemassa seitsemän aktiivisuukautta.

Yksittäiset  pallot,  jotka  muodostuvat  aiemman  ketjun  hajonneesta  aineesta,  eivät  ole
samanasteista ainetta, vaikka ne onkin muodostettu samoista perimmäisen aineen hiukkasista.
Piirros 5 selventää tapahtuvaa. Ensimmäinen ketju muodostuu

kahdesta atmisen aineen pallosta
kahdesta buddhisen aineen pallosta
kahdesta korkeamman mentaaliaineen pallosta
yhdestä alemman mentaaliaineen pallosta

Seuraava ketju laskeutuu askeleen alemmas aineensa puolesta, joten siinä on siten

kaksi buddhisen aineen palloa
kaksi korkeamman mentaaliaineen palloa
kaksi alemman mentaaliaineen palloa
yksi astraaliaineen pallo

Kolmas ja neljäs ketju sukeltavat vielä alemmas aineeseen, kuten piirros 5 osoittaa.

Kuvasta käy ilmi useita kiinnostavia asioita, jotka on syytä panna merkille. Siten 49 pallosta 
koko seitsemän ketjun sarjassa

neljä on atmista
kahdeksan buddhista
kaksitoista korkeampaa mentaalitasoa
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kaksitoista alempaa mentaalitasoa
kahdeksan astraalista
viisi fyysistä

Siten  vain  ensimmäisessä  ja  seitsemännessä  ketjussa  on  puhtaasti  atmisia  palloja.  Vain
toisessa  ja  kuudennessa  ketjussa  on  puhtaasti  buddhisia  palloja.  Kaikissa  muissa  paitsi
neljännessä ketjussa on korkeamman mentaalitason palloja, ja kaikissa paitsi ensimmäisessä ja
seitsemännessä  on  alemman  mentaalitason  palloja.  Vain  kolmannessa,  neljännessä  ja
viidennessä ketjussa on fyysisiä palloja.

Keskimmäinen  viidestä  tasosta  on  mentaalinen,  ja  vain  tämä  jakaantuu  kahteen  osaan.
Jokaisessa seitsemästä  ketjusta  on palloja  mentaalitasolla.  Kaikissa  muissa paitsi  neljännessä
ketjussa on palloja sekä korkeammalla että alemmalla mentaalitasolla.

Tästä käy  selväksi,  että  mentaalitaso  näyttelee tärkeää osaa ihmisen  evoluutiossa,  sillä  49
pallosta  24  eli  lähes  puolet  on  mentaalitasolla.  Niinpä  tämä  osoittaa  oikeaksi  okkulttisen
määritelmän ihmisestä  ”universumin olentona,  jossa  äly liittää  toisiinsa  korkeimman hengen  ja
alimman aineen, olipa hän missä universumin osassa tahansa”.

Voimme siis myös sanoa, että seitsemän ketjun sarjassa mentaaliaine, älyn substanssi liittää
toisiinsa korkeimman henkisen ja alimman aineellisen. Pallojen hajoamista komponentteihinsa ja
järjestymistä  uudelleen  uusiksi  seitsemäksi  palloksi  alemmalla  tai  korkeammalla  tasolla
tapauksesta riippuen on kuvattu piirroksessa 6.

Aikaa  kahden  peräkkäisen  ketjun  välillä  kutsutaan  ketjun  pralayaksi  tai  ketjujen  väliseksi
pralayaksi. Silloin edellisen ketjun aine on ei-integroituneena.
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Koko seitsemän ketjun sarja kutsutaan evoluutiojärjestelmäksi eli toisinaan vain järjestelmäksi.
Näin saamme seuraavan taulukon:

seitsemän pallokautta muodostaa yhden kierroksen,
49 pallokautta eli seitsemän kierrosta muodostaa yhden ketjukauden,
343  pallokautta  eli  49  kierrosta  muodostaa  seitsemän  ketjukautta  eli  yhden

evoluutiojärjestelmän.
Voimme mainita tässä ohimennen, että kuten piirros 5 osoittaa, olemme tätä nykyä evoluution

neljännessä ketjussa, ja siksi aineellisuuden alimmalla asteella. Tarkka kohta, jonka olemme nyt
saavuttaneet  tässä  ketjussa,  on  niin  tärkeä,  että  se  ansaitsee  oman  erillisen  tarkastelunsa
myöhemmässä vaiheessa.

Seitsemästä peräkkäisestä ketjusta puhutaan joskus ketjun ”inkarnaatioina”. Ketjuja kutsutaan
myös planeettaketjuiksi.

Ketjua  voidaan  pitää  planeettalogoksen  upādhina eli  käyttövälineenä.  Planeettalogos  on
entiteetti,  josta  puhumme  tuonnempana.  Voimme  ajatella  planeettalogoksen  jälleensyntyvän
seitsemässä peräkkäisessä ketjussa, joista jokainen alkaa sen edeltäjän kantamasta sadosta ja
jokainen luovuttaa seuraavalle sen, mitä on itse saanut aikaan.

Kolmessa ensimmäisessä ketjussa henki eli Elämä laskeutuu aineeseen; neljännessä ketjussa
henki ja aine lomittuvat ja muodostavat lukemattomia erilaisia keskinäisiä suhteita; kolme viimeistä
ketjua  ovat  kiipeämistä  ylöspäin,  minkä  päätteeksi  kaikki  palaa  planeettalogokseen,  sulautuu
Ishvaraan evoluution tuottaman sadon kanssa. 
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Luku 4 Evoluutiot

Näimme edellisessä luvussa, että evoluutio muodostuu seitsemästä peräkkäisestä ketjusta eli
ketjun seitsemästä inkarnaatiosta.

Evoluutio  on  pääosin  erillinen,  itsenäinen  evoluutionkenttä,  joskin  tästä  periaatteesta  on
olemassa joitakin tärkeitä muunnelmia, joita selitetään myöhemmin.

Piirros 7 kuvaa Maan evoluutiota, jossa näkyy seitsemän ketjua, joissa jokaisessa seitsemän
palloa. Jokaisen ketjun seitsemää kierrosta kuvaavat ympyrät palloissa.

On huomattava, että vaikka piirroksessa näkyy evoluution 49 palloa, niin vain yksi seitsemän
pallon setti on tavallisesti kulloinkin olemassa. Sen lisäksi voi olla joitakin ”ruumiita” kuten meidän
Kuumme, joka ei ole täysin hajonnut vielä.

Piirroksessa  osoitetaan  Marsin,  Maan  ja  Merkuriuksen  kuuluvan  neljänteen  ketjuun,  Kuun
kolmanteen.

Se,  mitä  kutsumme nyt  kuuksi,  on  viimeinen  jäänne  paljon  suuremmasta  pallosta,  joka  oli
fyysinen planeetta kolmannessa ketjussa. Sillä oli silloin sama asema kolmannessa ketjussa kuin
Maalla on nyt neljännessä ketjussa. Kuu tulee hajoamaan täysin niin, että Maa jää ilman satelliittia.

Aurinkokunnassa on kymmenen erillistä evoluutiota. Ne tunnetaan niiden fyysisten planeettojen
nimien mukaisesti, jotka tällä hetkellä ovat osa kutakin evoluutiota. Kymmenen evoluutiota ovat:

1) Vulkanuksen evoluutio
2) Venuksen evoluutio
3) Maan evoluutio
4) Jupiterin evoluutio
5) Saturnuksen evoluutio
6) Uranuksen evoluutio
7) Neptunuksen evoluutio
8) ”Asteroidien” evoluutio
9) Ei nimeä, ei fyysistä planeettaa
10) Ei nimeä, ei fyysistä planeettaa

Kymmenen evoluution  nykyvaihe käy ilmi  oheisesta taulukosta.  Evoluutiot  on järjestetty sen
mukaan, millä etäisyydellä niiden fyysinen planeetta on auringosta. 
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Seitsemännellä kierroksellamme satelliittimme Kuu tulee häviämään kokonaan, mikä on samaa
kuin mitä on jo tapahtunut Venuksen ketjussa. Se on nyt seitsemännellä kierroksella eikä sillä ole
satelliittia.  150  vuotta  sitten  joukko  astronomeja  kuitenkin  havaitsi  Venuksen  satelliitin,  jonka
läpimitaksi  arvioitiin  vajaat  2 000  kilometriä.  Vaikka  tavallisesti  otaksutaan  noiden  astronomien
erehtyneen,  niin  näyttää  todennäköiseltä,  että  satelliitti  oli  olemassa  heidän  tehdessään
havaintojaan,  mutta  että  se  on  sittemmin  hävinnyt,  kuten  tulee  tapahtumaan  meidän
satelliitillemme seitsemännellä kierroksella.

On esitetty, että aine, joka tällä hetkellä muodostaa asteroidit, tulee jossain vaiheessa palloksi,
johon viitataan evoluutiossa no. 8. Jos katsomme hyväksi kutsua sitä asteroidien evoluutioksi, niin
se tulee sijoittumaan Maan ja Jupiterin evoluution väliin,  jos järjestyksenä käytetään planeetan
etäisyyttä auringosta. 

Huolimatta  H.  P.  Blavatskyn  arvoituksellisesta  toteamuksesta,  että  Neptunus  ei  ole  meidän
aurinkokunnassamme, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Neptunus kiertäisi aurinkoa ja etteikö
Neptunus-ketju olisi  osa meidän aurinkokuntaamme yhtenä kymmenestä ketjusta. Kokemus on
osoittanut, että monet H. P. Blavatskyn toteamukset ovat vastoin tunnettuja faktoja osoittautuneet
myöhemmin oikeiksi jossain syvemmässä ja esoteerisemmassa mielessä. Voi hyvin olla, että se,
mitä  hän  on  sanonut  Neptunuksesta,  tullaan  aikanaan  toteamaan paikkansa  pitäväksi  jossain
esoteerisessa mielessä.

Salaisessa opissa on todettu, että Mars ja Merkurius eivät kuulu Maa-ketjuun. Annie Besant ja
C. W. Leadbeater ovat todenneet niiden kuuluvan Maa-ketjuun, minkä eräät okkultismin opiskelijat
ovat väittäneet olevan väärin. Tämän kirjan tekijä ei yritä toimia sovittelijana näiden kahden mitä
ilmeisimmin  yhteensovittamattoman  väitteen  välillä,  vaan  noudattaa  kahden  viime  mainitun
näkemystä, koska koko tämä teos on koottu heidän teoksistaan ja vähemmän H. P. Blavatskyn.

Näiden  kymmenen evoluution  lisäksi  aurinkokunnassamme on käynnissä  muita evoluutioita,
sillä joka tuuma on käytetty hyödyksi.

Jopa koilonissa itsessään voi olla käynnissä evoluutio, josta emme tiedä mitään, emmekä voi
edes kuvitella siitä mitään.
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Koko avaruus on täynnä elämää, ja on jopa olemassa fyysistä tasoa alempia tasoja. Ihminen
voi  satunnaisesti  kohdata alempaa evoluutiota,  mutta sen kanssa tekemisissä oleminen ei  ole
toivottavaa ja voi olla vahingollista. Näin ei ole siitä syystä, että alempaa evoluutiota pidettäisiin
jotenkin pahana, vaan siksi, että sitä ei ole tarkoitettu meidän ihmiskunnallemme.
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Luku 5 Aurinkokunta

Piirros 8 esittää aurinkokuntaa ja sen kymmentä evoluutiota, joista jokainen koostuu seitsemän 
pallon seitsemästä ketjusta. Jokaisen ketjun seitsemää kierrosta osoitetaan palloja yhdistävillä 
lenkeillä.

Lukija on varmaan jo ymmärtänyt, että jokaisen evoluution setisemän ketjua ovat olemassa 
peräkkäin. Niinpä piirros 8 ei näytä aurinkokuntaa sellaisena kuin se on nykyisin, vaan 
kollektiivisesti kaikissa vaiheissa, jotka se käy läpi.

Aurinkokunnan nykytila käy ilmi piirroksesta 9. Millä kierroksella kukin ketju on, osoitetaan, 
mikäli se on tiedossa. Ellei, niin kierros on merkitty pilkkuviivalla. Evoluutioiden kahdeksan, 
yhdeksän ja kymmenen ketjua merkitään myös pilkkuviivalla, koska niiden nykytilasta ei tiedetä.
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Aurinkokunnassa on tätä nykyä 70 planeettaa,  joilla  voidaan katsoa olevan määrätty sijainti
avaruudessa ja jotka kiertävät meidän aurinkoamme tai ovat jollain tavalla siitä riippuvaisia. Nämä
70 planeettaa näkyvät piirroksessa 10.

Nyt voimme koota lopullisen taulukkomme:
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Seitsemän pallokautta on yksi kierros.

49 pallokautta eli seitsemän kierrosta on yksi ketjukausi.

343 pallokautta eli 49 kierrosta eli seitsemän ketjukautta on yksi evoluutio.

Kymmenen evoluutiota muodostaa aurinkokuntamme.
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Luku 6 Aurinkokunnan rakentuminen

Kun  olemme  nyt  tarkastelleet  päällisin  puolin  evoluution  ”kentän”  yleissuunnitelmaa
aurinkokunnassamme,  niin  on  hyödyllistä  laskeutua  jälleen  maan  pinnalle  ja  lisätä  joitakin
yksityiskohtia,  sekä  tarkastella  myös  sitä,  miten  aurinkokunta  on  alun  alkaen  rakentunut
ikiaikaisesta aineesta.

Aloitamme  tällä  kertaa  suuresta  yksiöstä,  aurinkokunnasta  kokonaisuutena  ja  raivaamme
tiemme vähitellen pienemiin yksiköihin, palloihin. 

Ennen kuin aurinkokuntamme aloitti olemassaolonsa, oli perimmäistä juuriainetta, substanssia,
josta  kehittyivät  kaikenlaiset  aineet,  jotka  tunnemme  nykyisin.  Tätä  juuriainetta  tiedemiehet
kutsuvat  avaruuseetteriksi,  ja  teoksessa  Occult  Chemistry sitä  kuvataan  nimellä  koilon (kreik.
koilos ontto).

Tätä  eetteriä  ei  tietenkään  pidä  sekoittaa  siihen  eetteriaineeseen,  josta  fyysisen  kehomme
hienommat osat on tehty.

Kaikin fyysisin aistein arvioituna koilonin avaruus vaikuttaa tyhjältä. Tämä eetteri on kuitenkin
tiheämpää kuin  mikään kuviteltavissa oleva.  Tämän kuuluisan,  okkulttisten tutkimusten kanssa
yhtäpitävän  teorian  kehittäjä  professori  Osborne  Reynolds  määrittää  tämän  eetterin  tiheyden
olevan  10 000  kertaa  suuremman  kuin  veden,  mikä  tarkoittaa  750 000  tonnin  painetta
neliötuumalla.

Tämän substanssin havaitsemiseen tarvitaan erittäin kehittynyt selvänäkökyky. Meidän täytyy
olettaa, että on ollut  olemassa aika, jolloin tämä substanssi täytti koko avaruuden, vaikka meillä ei
ole suoraa tietoa siitä hetkestä. Meidän on myös oletettava, että jokin suuri olento, paljon suurempi
kuin aurinkokunnan Logos, muutti tätä lepotilaa vuodattamalla henkeään tai voimaansa johonkin
tämän aineen osaan, joka oli kooltaan koko universumin kokoinen.

Tämän  voiman  vaikutus  on  kuin  mahtavan  henkäyksen  puhaltaminen,  jolloin  eetteriin  eli
koiloniin  muodostuu  lukematon  määrä  pieniä,  pyöreitä  kuplia.  Nämä  kuplat  koilonissa  ovat
perimmäisiä atomeja, joista valmistuu kaikki, mitä kutsumme aineeksi.

Kuplat  ovat  alimman  kosmisen  tason  atomista  ainetta.  Niistä  aurinkokuntamme  Logos
muodostaa aurinkokuntamme seitsemän tasoa, jotka yhdessä ovat alin kosminen taso.

Saattaa olla, että voima, joka muodostaa kuplat, on se, mitä H. P. Blavatsky kutsuu fohatiksi,
jonka  hän  sanoi  ”kaivavan  reikiä  avaruuteen”.  Tämä  muistuttaa  sitä,  mitä  eräs  ranskalainen
tiedemies on hiljattain sanonut, ettei ole mitään ainetta. On vain reikiä eetterissä.

Nämä kuplat eivät ole saippuakuplia, jotka ovat vedestä muodostuneita kalvoja, joilla on sisä- ja
ulkopinta. Nämä ovat kuin soodavesikuplat, joilla on vain yksi pinta, jossa ilma kohtaa veden.

Kuten  juuri  on  todettu,  parhaimmalla  saatavissa  olevalla  näkökyvyllä  tarkasteltuna  kuplat
näyttävät  aivan  tyhjiltä,  eikä  tiedetä,  tapahtuuko  niiden  sisällä  liikettä.  Ei  myöskään  tiedetä,
pyörivätkö ne akselinsa ympäri.

Niillä ei tunnu olevan mitään omaa liikkumiskykyä,  vaan niitä voidaan liikuttaa tahdon avulla
kokonaisuutena  ulkoapäin  yksittäisesti  tai  massana.  Kaksi  kuplaa  eivät  missään  olosuhteissa
kosketa toisiaan.

Kun  Aurinkologos,  aurinkokuntaamme edustava  suuri  olento,  aurinkokuntamme inkarnaatio,
valitsee  ilmentymisen,  kun  se  tulee  ulos  ikuisuudesta  aikaan  ja  haluaa  muodostaa  tämän
aurinkokunnan, sillä on valmiina käden ulottuvilla tätä ainetta, tämä ääretön massa pienenpieniä
kuplia. 

Se aloittaa alueen,  oman toimintakenttänsä määrittämisen määräämällä ensin ehkä auransa
rajat.  Se on laaja  piiri,  jonka  ympärysmitta  on  paljon  suurempi  kuin  sen tulevien  planeettojen
kiertorata kaukaisimmillaan.

Niin typerryttävän suuri  kuin tämä alue onkin,  niin aurinkokuntien välinen etäisyys on paljon
suurempi  kuin  aurinkokunnat.  On  kuitenkin  ehkä  niin,  että  aurinkokuntien  Logokset  ovat
yhteydessä toisiinsa korkeammilla tasoilla.

Merkitsemänsä  ympyrän  sisällä  Aurinkologos  panee  käyntiin  liikkeen,  joka  lakaisee  yhteen
kaikki  kuplat  suureksi  keskusmassaksi.  Näin se tiivistää tai  puristaa kokoon kupla-aineen,  joka
alkuun oli hajaantuneena ympäri laajaa avaruutta pienempiin alueisiin. 
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Vaiheessa,  jossa  sen  pallon  säde  ulottuu  paljon  aurinkokunnan  etäisimmän  planeetan
kiertoradan tuolle puolen, se panee tietyssä vaiheessa tätä tiivistämistä tai puristamista liikkeelle
pyörteen  intensiivisen  sähköisen  toiminnan  säestämänä.  Näin  se  tekee  valtavankokoisia
moniulotteisia pyörteitä aineesta, josta on tuleva tähtisumua. 

Massapyörteen  puristaminen  jatkuu  ajan,  joka  meistä  tuntuu  lukemattomilta  aikakausilta.
Tosiasiassa Logoksen aikaansaama pyörre on käynnissä edelleen. Puristamisoperaation ollessa
käynnissä se lähettää itsestään seitsemän impulssia eli ”henkäystä” kolmannen aspektinsa kautta.

Ensimmäinen  impulssi  tekee  kaikkialle  piirin  sisällä  suuren  määrän  pieniä  pyörteitä,  joista
jokainen  imee itseensä  49 kuplaa  ja  järjestää  ne tiettyyn muotoon.  Nämä näin  muodostuneet
pienet kuplaryhmät ovat toisen, anupadaka- eli monadisen tason atomeja.

Kaikkia  kuplia  ei  käytetä  tällä  tavoin,  vaan  jäljellä  on  riittävästi  vielä  hajallaan  olevia
ensimmäisen eli adi-tason maailmaan.

Aikanaan seuraa toinen impulssi, mikä nappaa mukaansa melkein kaikki 49 kuplan atomit. Se
jättää  riittävästi  anupadaka-maailmalle  ja  vetää  muut  takaisin  itseensä,  hajottaa  ne
kuplakomponenteiksi ja viskaa sitten taas ulos itsestään sekä muodostaa niiden keskeen pyörteitä,
joissa jokainen pitää sisällään 492 eli 2 401 kuplaa. Nämä ovat kolmannen maailman, atma-tason
atomeja. 

Jonkin ajan kuluttua tulee kolmas impulssi, joka samoin nappaa mukaansa melkein kaikki 2 401
kupla-atomista  jättäen  riittävästi  atomeja  atmisen  maailman  muodostamiseksi.  Se  vetää  ne
itseensä, hajottaa ne ja viskaa ne jälleen ulos neljännen maailman, buddhi-tason atomeina, joista
jokainen sisältää 493 eli 117649 kuplaa.

Prosessi toistuu, kunnes kuudes impulssi on rakentanut seitsemännen eli alimman maailman,
fyysisen  tason.  Sen atomit  sisältävät  496 eli  noin  14 mrd.  alkuperäisistä  kuplista.  Nämä eivät
tietenkään ole atomeja, joista kemistit puhuvat, vaan perimmäisiä atomeja, joista kaikki kemialliset
atomit on tehty.

Seitsemän tasomme sisältämät kuplamäärät käyvät ilmi oheisesta taulukosta:

Näyttää todennäköiseltä, että elektronit ovat astraaliatomeja, sillä tiedemiehet ovat todenneet,
että vedyn kemiallinen atomi sisältää 700–1 000 elektronia ja 882 astraaliatomia. Tämä voi olla
yhteensattuma,  mutta  se  ei  vaikuta  todennäköiseltä.  Tiedemiehet  näyttävät  siten  olevan
hajottamassa  fyysistä  ainetta  ja  löytämässä  astraaliaineen,  vaikka  he  eivät  luonnollisestikaan
ajattele sitä astraaliaineena, vaan pitävät sitä fyysisen aineen alaosastona.

Piispa Leadbeater, jonka kirjoituksista edellä oleva on lainaus, ei tiedä, muodostuvatko hajotetut
atomit  joksikin  muuksi.  Mutta  kun  fyysinen  atomi  hajotetaan  tahdonponnistuksella  astraali-  tai
mentaaliatomeiksi, tahdonponnistuksen on jatkuttava atomien pitämiseksi tilapäisesti muuttuneissa
muodoissa. Kun tahdonvoima vedetään pois, palautuva atomit fyysisiksi.
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Tämä näyttää kuitenkin  pitävän paikkansa vain perimmäisten fyysisten atomien osalta.  Kun
kemiallisesti  atomit  hajotetaan  perimmäisiksi  atomeiksi,  ne  pysyvät  tässä tilassa eivätkä palaa
alkuperäiseen tilaan.

On  huomattava,  että  vaikka  esimerkiksi  fyysisen  tason  atomit  eivät  ole  suoraan  samasta
aineesta  kuin  välittömästi  sen  yläpuolella  olevan  eli  astraalitason  aine,  niin  ne  eivät  voi  olla
fyysisten  atomien  rakennusainetta,  elleivät  kuplat  ole  kulkeneet  kaikkien  yläpuolisten  tasojen
kautta. 

Hindut selittävät prosessia seuraavasti: Jokaisella tasolla on ”tanmâtra”, sananmukaisesti tietty
määrä  ”Sitä”,  ja  ”tattva”,  sanamukaisesti  ”myötäsyntyinen  ominaisuus”  ”Siitä”.  Tanmâtra  on
modifikaatio Logoksen tietoisuudessa. Tattva on vaikutus, jonka modifikaatio saa aikaan aineessa. 

Voimme  verrata  tanmâtroja  nousuveden  aaltoihin,  jotka  kohtaavat  hiekkaisen  rannan,
vetäytyvät, ja joiden jälkeen tulee seuraava aalto, joka nousee hiukan pitemmälle rantaan. Tattvat
ovat kuin pieniä aaltomaisia harjanteita, joita aallot tekevät hiekkaan siellä, mihin ne kauimmillaan
yltävät. Piirros 11 osoittaa tämän vertauskuvallisesti.

Jokaisella  atomilla  on  oma  ”Se”,  joka  on  kunnioittava  ilmaisu  jumalallisesta  olennosta.
Värähtelynsä määrä, jonka Logoksen tahto on atomille osoittanut, on tanmâtra, Sen määrä. Nämä
ovat  atomin  akselit,  joiden  välinen  kulma  määrää  aromin  pinnan  muodon  tietyissä
värähtelyrajoissa. 

Näin ollen Logoksen tietoisuus on jokaisessa atomissa ilmaistuna tietyin rajoituksin, joita me
toisinaan kutsumme ”tasoiksi”.

Eri  vaiheissa  olevan  aineen  luomisprosessia  on  usein  kuvattu  jumaluuden  sisään-  ja
uloshengityksenä.

Aineen  olemassaolo  on  ehdottoman  riippuvainen  Logoksen  mielessä  olevan  idean
jatkuvuudesta. Jos se valitsee voimansa vetämisen pois esimerkiksi fyysiseltä tasolta eli  lakkaa
ajattelemasta sitä, niin jokainen fyysinen atomi hajoaa välittömästi, ja koko fyysinen taso katoaa
yhdessä hetkessä kuin sammuksiin puhalletun kynttilän valo.
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Perimmäisessä  fyysisessä  atomissa  on  omasta  takaa  kolmenlaista  liikettä:  1)  pyöriminen
akselinsa ympäri, 2) liike kieroradalla ja 3) sydämensykettä muistuttava syke, jatkuva supistuminen
ja laajeneminen. Nämä kolme liikettä ovat jatkuvasti käynnissä, eikä niihin vaikuta mikään voima
niiden ulkopuolelta. Ulkopuolinen voima, esimerkiksi valonsäde saa koko atomin liikkuvaan rajusti
ylös-alas.  Liikkeen  laajuus  on suhteessa valon intensiteettiin,  ja  aaltopituuteen vaikuttaa valon
väristä määräytyvä liikkeessä olevien atomien määrä.

Sen Logoksen voiman lisäksi,  joka  pitää  koossa atomin  muotoa,  jokin  sen muista voimista
kulkee sen läpi eri tasoilla.  Tätä voimaa on seitsemänä eri asteena, joista yksi on toiminnassa
jokaisella kierroksella atomin spirillien kautta. Lukijat löytävät kuvauksen näistä spirilleistä ja muista
atomin rakennetta koskevista yksityiskohdista teoksesta Occult Chemistry. 

Tähtienvälisessä tilassa aurinkokuntien  välillä  atomit  ovat  tilassa,  joka tunnetaan ”vapaana”,
erillään toisistaan tasaisen välimatkan päässä, mikä vaikuttaa olevan niiden normaalitila, kun niitä
ei häiritä.

Edellä esitetystä käy ilmi, miten on mahdollista, että ihminen syyruumiissaan voi liikkua vapaasti
planeetan lähiympäristössä, jossa atominen mentaaliaine on yhteenpuristuneessa tilassa, mutta ei
kykene  liikkumaan  tai  toimimaan  kaukaisessa  avaruudessa,  jossa  atomit  ovat  aina  vapaita  ja
erillään.

Jatkaaksemme kuvausta aurinkokunnan rakentumisesta olemme tulleet vaiheeseen, jossa suuri
pyörre sisältää seitsemään erityyppistä atomiainetta. Ne ovat pohjimmiltaan kaikki yhtä, koska ne
ovat rakentuneet samanlaisista kuplista, jotka eroavat toisistaan tiiviydeltään. Kaikki nämä eri tyypit
sekoittuvat vapaasti keskenään niin, että näytteitä jokaisesta tyypistä löytyy pieniä määriä kaikesta.
Yleinen suuntaus on kuitenkin, että raskaammat atomit painuvat enemmän kohti keskusta.

Seuraavaksi Logos lähettää edelleen kolmannesta aspektistaan seitsemännen impulssin. Se ei
vedä fyysisiä atomeja takaisin Logokseen tai  hajota niitä alkuperäisiksi  kupliksi,  vaan vetää ne
yhteen tietynlaisiksi kertymiksi, jolloin syntyy erilaisia protoalkuaineita, joksi voimme niitä kutsua.
Nämä  puolestaan  liittyvät  jälleen  yhteen  erilaisiksi  muodoiksi,  jotka  tiede  tuntee  kemiallisina
alkuaineina.

Tämä tapahtuu hyvin pitkien ajanjaksojen kuluessa ja tapahtuu tietyssä järjestyksessä useiden
voimien vaikutuksesta, kuten Sir William Crooke on asiaankuuluvasti  todennut tutkimuksessaan
The Genesis of the Elements.

Tämä valmistuminen  ei  ole  vieläkään  päätöksessään.  Uraani  on  viimeisin  ja  raskain  tähän
mennessä  tunnettu  alkuaine,  mutta  muita  vielä  monimutkaisempia  valmistuu  ehkä
tulevaisuudessa. 

Kun  aikakaudet  vierivät,  niin  kondensoituminen  lisääntyy,  ja  päästään  laajan  hehkuvan
tähtisumun  vaiheeseen,  joka  tavallisesti  on  valkohehkuista  vetyä.  Erilaiset  järjestelmät
universumissamme ovat  parhaillaan menossa tässä vaiheessa,  kuten suurella  teleskoopilla  voi
todeta.

Meidän tapauksessamme, kun edelleen vinhasti  pyörivä massa jäähtyi,  se supistui  ja litistyi,
kunnes siitä lopulta tuli valtava pyörivä kiekko. Kiekkoon ilmestyi halkeamia ja se hajosi renkaiksi.
Tila  muistutti  ulkomuodolta  planeetta  Saturnusta  ympäristöineen,  joskin  suuremmassa
mittakaavassa.

Kun päästiin lähemmäs aikaa, jolloin planeettoja tarvittiin evoluutiotarkoituksiin, niin Logos asetti
apupyörteen tiettyyn pisteeseen jokaisen renkaan paksuudessa. Siihen kerääntyi vähitellen suuria
määriä renkaan ainetta.

Kerääntyneiden kappaleiden yhteentörmäykset  saivat  kuukuuden nousemaan jälleen ja  aine
muuttui kaasuksi, joka muodostui hehkuvaksi palloksi. Se jäähtyi taas kerran ja tiivistyi vähitellen
fyysiseksi  planeetaksi,  näyttämöksi  meidän  kaltaisellemme  elämälle.  Näin  muodostuivat  kaikki
aurinkokuntamme planeetat.

Tässä tietyssä aurinkokunnan osassa, joka on meidän, ei ensimmäinen fyysiseksi muodostunut
planeetta ollut Maa, vaan Kuu. Piirroksesta 5 näkyy, että ensimmäinen fyysinen planeetta ilmestyi
kolmannessa ketjussa, ja se oli meidän evoluutiossamme Kuu.

Kun Kuun aktiivinen elämä kolmannessa ketjussa oli ohi, tehtiin uusi pyörre lähelle Kuuta, loput
renkaan aineesta kerääntyi siihen. Syntyneiden törmäysten voimasta muodostui jälleen hehkuva
kaasupallo, joka ympäröi Kuun ja muutti sen pian samaan tilaan.
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Kun  tämä  massayhdistelmä  jäähtyi,  tiivistymistä  tapahtui  kahden  pyörteen  ympärillä.  Niistä
uudempaan  kertyi  paljon  enemmän  ainetta,  ja  siitä  tuli  Maa,  jolloin  Kuu  jäi  paljon  entistä
pienemmäksi ja kokonaan ilmanvettä ja ilmaa.

Kuu oli edelleen kovan kuumuuden takia muovautuvassa tilassa kuin kuuma muta, ja Maassa
tapahtui sen varhaisvaiheissa valtaisia vulkaanisia kouristuksia. Suuria määriä kiveä lensi kauas
avaruuteen eri suuntiin.

Pääosa  kivistä  putosi  takaisin  maahan,  mutta  osa  iskeytyi  Kuuhun,  joka  ei  ollut  vielä
jähmettynyt.  Ne  synnyttivät  ne  valtavat  painaumat,  joita  kutsumme  nyt  Kuun  kraattereiksi.
Muutamat harvat niistä ovat todellisia vulkaanisia kraattereita.

Kuu on nykyisellään suuri kova, mutta huokoinen kuonamöykky, jonka koostumus muistuttaa
hohkakiveä,  mutta on kovempaa. Sen pinnalla  tapahtuu tuskin mitään fyysistä toimintaa.  e on
todennäköisesti hajoamassa ja tulee seitsemännellä kierroksella menemään kappaleiksi. Niistä ja
osasta  Maata  rakennetaan  jokin  uusi  maailma,  joka  tulee  olemaan  Maa-evoluution  viidennen
ketjun  ainoa fyysinen  planeetta  (Ks.  piirros  5).  Maan jäänteet  tulevat  toimimaan tämän uuden
planeetan satelliittina, kuten Kuu nyt.

Teosofisessa  kirjallisuudessa  Kuuta  kuvataan  usein  kahdeksantena  piirinä,  koska  se  ei  ole
mikään  niistä  seitsemästä  planeetasta,  jolla  evoluutiota  tapahtuu.  Siksi  se  on  ”perimmäinen
nurkka”, johon kerätään vain sellaista, mikä ei kelpaa muualle. Se on eräänlainen aurinkokunnan
roskakasa,  astraalinen  likakaivo,  johon  heitetään  maatuvia  jäänteitä  esimerkiksi  niistä
persoonallisuuksista, jotka ovat repineet itsensä irti egostaan (Ks. Syyruumis).
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Luku 7 Aurinkologos ja planeettalogokset

Aiemmissa luvuissa olemme maininneet Aurinkologoksen. Nyt on sopivaa tarkastella häntä ja
hänen suhdettaan aurinkokuntaan ja myös hänen tärkeimpiä ministereitään, joita usein kutsutaan
planeettalogoksiksi, vaikka tarkempi nimitys olisi planeettaketjun logos.

Aurinkokuntamme  Logos  on  niin  lähellä  persoonallista  tai  olisi  parempi  sanoa  yksilöllistä
jumalaa kuin kukaan järkevä ihminen voi toivoa. Sillä hänen kohdallaan on totta kaikki hyvä, jonka
katsomme  kuuluvan  persoonalliseen  jumalaan.  Sellaiset  ominaisuudet  kuin  puolueellisuus,
epäoikeudenmukaisuus,  kateus,  viha,  julmuus  jne.  voimme  luonnollisesti  panna  sivuun  kerta
kaikkiaan, koska ne ovat mahdottomia millekään jumaluuden ansaitsevalle, koske ne ovat pelkkää
ihmisten kuvitelmaa. Aurinkokunnassaan hän on kaikkitietävä, kaikkialla läsnäoleva ja kaikkivaltias.
Rakkaus, voima viisaus ja kunnia ovat hänessä täydessä mitassaan.

Mutta hän on kaikesta huolimatta mahtava yksilö, kolminaisuus ja totisesti Jumala , mutta vielä
vaikka kuinka monta astetta alempana kuin absoluutti, Hän, josta ei voi mitään tietää, jonka edessä
aurinkokunnatkin ovat pelkkää avaruuspölyä.

On todennäköistä, että emme kykene kuvittelemaan häntä lainkaan. Siksi monet hartaat ihmiset
eivät edes yritä tehdä hänestä kuvaa, vaan ainoastaan mietiskelevät häntä kaikkiallisena niin, että
me itsekin olemme hän, eikä todellisuudessa ole mitään muuta kuin Jumalaa.

Aurinko on hänen pääilmentymänsä fyysisellä tasolla. Se voi auttaa meitä ymmärtämään jotain
hänen  ominaisuuksistaan  ja  näkemään,  kuinka  kaikki  on  lähtöisin  hänestä.  Sitä  voidaan  pitää
linssinä, jonka lävitse hänen voimansa loistaa. 

Tässä  voimme huomauttaa,  että  jokainen  kiintotähti  on  myös  kuten  oma  aurinkomme osa
logoksen ilmausta.

Fyysistä aurinkoa voidaan pitää eräänlaisena tsakrana tai voimakeskuksena, hänen ruumiinsa
pääkeskuksen ulkoisena ilmentymänä vastaten sydäntä ihmisessä. 

Vaikka  koko  aurinkokunta  on  hänen  fyysistä  ruumiistaan,  niin  hänen  toimintansa  sen
ulkopuolella  on verrattomasti  suurempaa kuin  sen sisällä.  Tämä aurinkokunta,  joka tuntuu niin
mahtavalta  meistä,  on  hänelle  vain  pikkujuttu,  sillä  vaikka  hän  on  kaikki  tämä,  niin  hän  on
olemassa sen ylä-  ja ulkopuolella  kunniassa ja loistossa,  josta emme tiedä vielä mitään.  Siten
vaikka  olemme  yhtä  mieltä  panteistien  kanssa,  että  kaikki  on  Jumalaa,  niin  menemme  vielä
pitemmälle, koska ymmärrämme, että hän on olemassaolo, joka on universuminsa tuolla puolen ja
sen  yläpuolella.  ”Olen  olemassa,  koska  olen  kyllästänyt  koko  universumin  osalla  itseäni.”
(Bhagavad Gita).

Hän  on  siten  olemassa  paljon  järjestelmänsä  yläpuolella.  Siellä  hän  istuu
lootusvaltaistuimellaan.  Hän  on  siis  ihmiskunta  korotettuna,  mutta  paljon  suurempana.
Ajattelemme augoeidesiä (Ks.  Syyruumis) korotettuna yhä korkeammalle äärettömyyteen. Onko
tämä muoto pysyvä vai onko se mahdollista nähdä vain tietyllä tasolla, kuka sen sanoo?

Tässä on selitys tunnetulle symbolille ”suuresta linnusta”, jolla oli tapana tarkoittaa jumaluutta
lentelemässä universuminsa yllä, leijumassa avaruuden vesien päällä tai syöksymässä eteenpäin
evoluutionsa mukaisesti.  Saada levätä suuren linnun siipien välissä tarkoittaa sekä meditaatiota
että yhteyden toteutumista Logoksen kanssa. Ja on sanottu, että ihminen, joka saavuttaa tämän
tason, voi levätä siinä lukemattomia vuosia.

On ehkä sanojen ilmaisukyvyn tuolla puolen yrittää kuvata menetelmää, jolla ihmiskunta pääsee
yhteyteen  hänen  kanssaan.  Me ihmiset  voimme hyvinkin  olla  soluja  hänen  kehossaan,  mutta
olemme varmasti  paljon  enemmänkin.  Sillä  hänen elämänsä ja  voimansa  ilmentyy  kauttamme
suhteessa paljon voimakkaammin kuin suhteessamme alempaan tasoon, toisin sanoen fyysisen
kehomme solujen suhteessa meihin itseemme henkisinä entiteetteinä. 

Voimme olettaa, että hänen ilmennyksessään alimmalla kosmisella tasolla hänen ensimmäinen
aspektinsa on korkeimmalla eli  adi-tasolla,  toinen anupadaka- eli  monadisella tasolla ja kolmas
atmisen tason yläosassa.
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Kun adepti sitten kehityksensä kulussa vähitellen kohottaa tietoisuuttaan taso tasolta, niin hän
tulee  ensin  tähän  kolmanteen  aspektiin  ja  tajuaa  ykseytensä  sen  kanssa.  Täyteen  ykseyteen
toisen ja ensimmäisen aspektin kanssa hän siirtyy vasta pitkien aikojen kuluttua.

Kreikan muinaisissa mysteereissä Logosta symboloi  Baccus-lapsi,  joka esitettiin  leikkimässä
tietyillä leikkikaluilla. Yksi niistä oli arpakuutio, joka koostui Platonin kappaleista. Ne ovat:

Tetraedri, neljä tasasivuista kolmiota
Heksaedri, kuutio, kuusi neliötä
Oktaedri, kahdeksan tasasivuista kolmiota
Dodekaedri, 12 säännöllistä viisikulmiota
Ikosaedri, 20 tasasivuista kolmiota

Kun näiden yhteen päähän lisätään piste ja toiseen päähän ympyrä saamme seitsemän kuviota,
jotka vastaavat  aurinkokunnan seitsemään tasoa.  Jokainen niistä on osoituksena  linjoista,  joita
pitkin voima, joka ympäröi noita atomeja, liikkuu. Ne eivät tarkoita eri tasojen etomien muotoa. 

Tämä valaisee jonkin verran Platonin tunnettua sanontaa, että ”Jumala harrastaa geometriaa”.
Näyttää siltä, että muinoin tutkittiin Eukleideen geometriaa oppaana johonkin korkeampaan eikä
sen itsensä vuoksi. 

Toinen Bacchuksen leikkikaluista oli hyrrä, joka symboloi pyörivää atomia.
Kolmas  lelu  oli  pallo,  joka  edusti  Maata.  Se  on  ketjun  pallo,  johon  Logoksen  ajattelu  on

erityisesti suunnattu nykyisellään.
Neljäs lelu oli peili, joka on aina symboloinut astraalivaloa, jossa arkkityyppiset ideat heijastuvat

ja sitten materialisoituvat. Puhumme tästä tuonnempana.
Bacchus-lapsen leikkiessä leluillaan titaanit nappaavat hänet ja repivät kappaleiksi. Myöhemmin

palaset kootaan kokonaiseksi. Tämä on tietenkin vertauskuva Yhden laskeutumisesta moneksi ja
monen yhdistymisestä Yhdessä kärsimyksen ja uhrauksen kautta. Hindut ovat jo pitkään ajatelleet,
että jumaluus leikkii, ja he ovat kutsuneet evoluutiota lilaksi eli Sri Krishnan leikiksi. 

Koko aurinkokuntamme on sen Logoksen ilmentymä, ja sen jokainen hiukkanen on ilman muuta
osa Logoksen käyttövälineistä. Kaikki fyysinen aine aurinkokunnassa kokonaisuutena muodostaa
hänen fyysisen kehnonsa, kaikki astraaliaine hänen astraaliruumiinsa, kaikki mentaalinaine hänen
mentaaliruumiinsa jne. Aurinkologoksesta vuotaa kaikki elämä toisiaan seuraavissa vuodatuksissa
(ks.  Syyruumis).  Ensimmäinen  vuodatus  lähtee  hänen  kolmannesta  aspektistaan.  Se  antaa
olemassaoleville  atomeille  kyvyn  liittyä  toisiinsa  kemiallisiksi  alkuaineiksi.  Tätä  kuvataan
kristillisissä kirjoituksissa Jumalan henkenä, joka liikkui avaruuden vetten yllä.

Kun  myöhemmässä  vaiheessa  kaikki  luontokunnat  on  saatu  aikaan,  tulee  toinen  vuodatus
hänen toisesta aspektistaan. Se muodostaa mineraalien, kasvien ja eläinten joukkosielut. Tämä on
Kristus-prinsiipin laskeutuminen aineeseen, ja vain tästä syystä olemassaolomme on mahdollista.
Ihmiskunnassa  ego  itse  on  kolmannen  vuodatuksen  ilmentymä,  joka  tulee  ensimmäisestä
aspektista, rakastavasta, ikuisesta Isästä.

Ennen  aurinkokunnan  ilmentymistä  Logos  oli  muodostanut  mielessään  koko  systeemin  ja
antanut  sille  samanaikaisesti  olemassaolon  mentaalitasollaan.  Hän  on  siis  ajatellut  sen
olemassaolevaksi  ei  vain  sellaisena  kuin  nyt,  vaan  sellaisena  kuin  se  on  ollut  joka  hetki
menneisyydessä ja tulee olemaan joka hetki tulevaisuudessa.

Millä  tasolla  hänen  mentaalitasonsa  on,  on  mahdoton  sanoa.  Se  voi  olla  kosmisella
mentaalitasolla  tai  vielä  korkeammalla.  Kosminen  mentaalitaso  on  kaksi  kokonaista  seitsemän
tason sarjaa korkeammalla kuin meidän seitsemän tason sarjamme.

H.  P.  Blavatsky  antoi  kosmiselle  mentaalitasolle  nimeksi  ”arkkityyppien  taso”.  Kreikkalaiset
kutsuivat  sitä  ”älyn  maailmaksi”.  Kaikki,  mitä  on sanottu koko järjestelmän luomisesta  tyhjästä
”hetkessä”, viittaa tähän kosmisen ajatusmuodon muodostamiseen.

Voimme siten sanoa, että koko aurinkokunta kutsuttiin samanaikaisesti olemassaolevaksi tällä
kosmisella  tasolla  hänen  ajatuksellaan  eli  luomisteollaan,  ja  sen  kaiken  täytyy  nyt  olla
samanaikaisesti olemassa hänelle. Voi olla, että hänen mahtava tietoisuutensa heijastuu jossain
määrin jopa paljon alemmilla tasoilla niin, että ihminen voi satunnaisesti saada vilahduksen noista
heijastuksista. Tämä voi selittää sen, kuinka selvänäköiset voivat toisinaan nähdä tulevaisuuden
etukäteen, kuten on kiistatta aika ajoin tapahtunut.
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Logos ajattelee, mitä hän aikoo antaa jokaiselle planeettaketjulle tehtäväksi. Hän etenee kohti
yhä  pienempiä  yksityiskohtia,  sillä  hän  ajattelee  valmiiksi  ihmistyypin  jokaiselle  juurirodulle  ja
alarodulle  alusta  alkaen  atlantislaiselle,  lemurialaiselle,  arjalaiselle  ja  seuraaville  roduille.
Palaamme  myöhemmin  tiettyihin  virkailijoihin,  mikäli  termi  sallitaan,  jotka  ovat  vastuussa
aurinkokunnassa  tapahtuvan  evoluution  ohjaamisesta  ja  hallinnasta.  Voimme  kuitenkin  tässä
mainita, että jokaisesta evoluutiosta on vastuussa entiteetti,  jotka tunnetaan planeettalogoksina,
täsmällisemmin planeettaketjun logoksina. He ovat vastuussa kunkin evoluution seitsemän ketjun
sarjasta.

Nämä  seitsemän  apulaislogosta  ovat  suuria  yksilöllisiä  entiteettejä,  ja  kuitenkin  ne  ovat
samanaikaisesti Aurinkologoksen aspekteja, voimakeskuksia eli tsakroja hänen kehossaan.

Niiden  suhde  hänen  on  kuin  hermokeskusten  suhde  aivoihin.  Koko  evoluutio,  joka  lähtee
hänestä, kulkee jonkin niistä kautta.

Jokaisella näistä keskuksista on oma paikkansa tai pääfokuksensa Auringon ruumiissa, ja myös
vähäisempi fokus, joka on aina Auringon ulkopuolella. Vähäisemmän fokuksen sijainti osoitetaan
aina fyysisellä planeetalla. Piirros 12 on yritys kuvata tätä ajatusta.

Niiden  todellisia  suhteita  on  lähes  mahdoton  tehdä  selväksi  meidän  kolmiulotteisella
terminologiallamme.  Mutta  voimme  sanoa,  että  jokaisella  keskuksella  on  vaikutuskenttä,  joka
ulottuu käytännöllisesti katsoen yhtä laajalle kuin aurinkokunta. Jos tarkastellaan yhtä kenttää, niin
voidaan havaita sen olevan soikio. Toinen jokaisen soikon fokuksista on aina Auringossa ja toinen
apulaislogoksen hallitsema erityisplaneetta. 

Kaikki fyysiset planeetat sisältyvät siihen osaan aurinkokuntaa, joka on yhteistä kaikille soikioille
niin, että jokaisella pyörivällä soikolla on oma segmenttinsä. Niinpä koko aurinkokuntaa on verrattu
kukkaan ja sen terälehtiin.

On olemassa toinenkin syy verrata sitä lootukseen. Vaikka kaikki planeetat vaikuttavat meistä
erillisiltä,  niin  todellisuudessa  niiden  välillä  on  olemassa  sellainen  yhteys,  josta  voi  saada
käsityksen, kun on saanut jonkin verran harjaannusta neliulotteisen avaruuden ymmärtämisessä.

Vertauskuvasta  voi  olla  apua.  Jos  pitää  kättä  kämmen  ylöspäin  niin,  että  muodostuu
eräänlainen kuppi, jossa sormet ovat kuitenkin erillään ja asettaa sitten paperiarkin sormenpäille,
niin ympyrät sormenpäiden kontaktipisteissä paperin kanssa edustavat fyysisiä planeettoja, jotka
näyttävät olevan varsin erillään toisistaan.

Nämä ympyrät ovat kaikki yhteydessä toisiinsa toisella suunnalla käden osina, vaikka ajatus
kädestä  on  sormenpäissä  olevien  ympyröiden  piirissä  elävän  kaksiulotteisen  olennon
ymmärryskyvyn tuolla puolen 
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Samaten korkeammassa ulottuvuudessa kaikki  fyysiset  planeetat  ovat  yhdistyneenä yhdeksi
kokonaisuudeksi,  jotka  ovat  tästä  korkeammasta  näkökulmasta  katsottuna  vain  yhden  suuren
kukan terälehtien  kärkiä.  Kukan sydämestä työntyy ylöspäin  emikukka,  jonka meille  näyttäytyy
fyysisenä aurinkona.

Piirros 13 on yritys tuoda esiin ideaa.
Normaalisti  eivät  meidän  planeettojemme  fyysinen,  astraalinen  tai  mentaalinen  taso

kommunikoi toisen planeetan vastaavan tason kanssa. Buddhisella tasolla on kuitenkin tila, joka on
yhteinen ketjumme kaikille planeetoille. 

Huolimatta  edellä  todetusta  jokaisella  kosmisella  tasolla  eli  aurinkokuntamme  seitsemällä
atomisella alatasolla on   atomisen aineen tila, joka muodostaa yhden kosmisen tason, alimman
niistä, ja jota toisinaan kutsutaan kosmiseksi prakritiksi. 

Yhdestä  näkökulmasta  katsottuna  me olemme todella  ikään  kuin  planeettalogoksen  itsensä
ilmauksia, ja evoluutio tapahtuu ikään kuin sen ruumiissa. Pallot ovat keskuksia sen ruumiissa tai
eivät oikeastaan pallot, jotka näemme, vaan niiden henki, niiden korkeammat prinsiipit.

Tästä näkökulmasta pallo A olisi sen aivojen eli mentaaliruumiin ilmaus ja kaikki nämä muodot
olisivat  olemassa  sen  mielessä.  Sillä  meidän  mentaalitasomme  ei  ainoastaan  ole  alimman
kosmisen tason kolmas alataso, vaan se on myös samalla Logoksen ilmennyksen alin alataso eli
aspekti.

Voimme ajatella, että se ilmentää itseään seitsemällä tavalla eli seitsemän aspektin kautta, ja
että  jokainen  niistä,  mitä  kutsumme  tasoiksi,  on  jonkin  aspektin  alin  muoto  niin,  että
mentaalitasomme atominen osa on todellakin planeettalogoksen mentaaliruumiin alin alataso.

Pajunlehtikuviot  Auringon  pinnalla  ovat  deevojen  ylläpitämiä  ilmennyksiä  fyysisellä  tasolla
erityistä tarkoitusta varten. Sen tekee mahdolliseksi tietty uhrautuminen eli toiminnan rajoittaminen
korkeammilla tasoilla, jotka ovat niiden luontaista asuinympäristöä. Kun muistamme, että Auringon
valo,  lämpö ja elinvoima tulevat  meille  pajunlehtikuvioiden kautta,  niin  näemme,  että deevojen
uhrautumisen  tarkoitus  on  tuoda  fyysiselle  tasolle  tiettyjä  voimia,  jotka  jäisivät  muutoin
ilmentymättä. Nämä suuret deevat toimivat kanavina, heijastajina tai erikoistajina kosmisilla tasoilla
toimiville jumalaisille voimille meidän aurinkokuntamme hyväksi. 
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Luku 8 Ela�ma�nvirtaukset

Olemme  nyt  saaneet  valmiiksi  tutkimuksemme  ensimmäisen  osan,  joka  käsittelee
evoluutiokenttä. Olemme siinä kartoittaneet tasot ja paikat, joissa elämänevoluutio tapahtuu. Tätä
voi  kenties  pitää  yliopiston  rakennusten  kuvauksen  kaltaisena  laitoksineen,  luentosaleineen  ja
luokkahuoneineen.  Seuraava  askeleemme  on  tutkia  elämänvirtauksia,  jotka  vuodattuvat
yliopistoon ja käyvät läpi erilaisia oppikursseja ja saavat aikanaan arvosanansa siirtyäkseen sen
jälkeen  maailmaan  suorittamaan  tehtäviä  mieltymystensä  ja  pätevyytensä  mukaan.  Yliopiston
sijaan on täsmällisempää puhua suuresta oppilaitoksesta, jossa annetaan kaikenasteista opetusta
lastenseimestä ja -tarhasta yliopiston edistyneimpään diplomikurssiin.

Aloitamme  suuremmista  yksiköistä,  laajoista  elämänvirtauksista  ja  seuraamme  niitä  eri
luomakuntien läpi alajaoitteluineen, kunnes pääsemme aikanaan rotuihin ja alarotuihin ja noiden
rotujen  yksilöihin,  jotka  kiipeävät  ihmiskunnan  korkeampien  tasojen  kautta  siihen  asti,  että
pääsevät yli-inhimillisille tasoille. 

Modernissa  teosofisessa  kirjallisuudessa  on  termiä  ”elämänvirtaus”  käytetty  kolmessa  eri
mielessä:

Ensiksi edustamaan kolmea suurta jumalaisen elämän vuodatusta kolminaisuuden kolmesta
persoonasta, joiden välityksellä aurinkokunta syntyy ja saa ravintonsa ja ylläpitonsa.

Toiseksi kuvaamaan  kolmea  toisiaan  seuraavaa  impulssia  eli  elämänvirtausta,  jotka
muodostavat toisen vuodatuksen. Näitä käsittelemme tässä luvussa, ja puhumme niistä selvyyden
vuoksi elämänvirtauksina.

Kolmanneksi merkitsemään elämän siirtymistä ketjun yhdeltä planeetalta toiselle eri ”kierrosten”
kuluessa.  Tätä  käsittelemme  yksityiskohtaisesti  myöhemmässä  vaiheessa,  jolloin  tulemme
näkemään, että tällainen elonaalto eroaa huomattavasti siitä, mitä kutsumme elämänvirtaukseksi.

Jätämme toistaiseksi huomiotta deevaevoluution ja muut mahdolliset  evoluutiot,  joista emme
tiedä  juuri  mitään,  ja  pitäydymme  ihmisevoluutiossa.  Silloin  huomaamme,  että  Maa-
evoluutiossamme on  seitsemän  pääluomakuntaa  kehittymässä  rinta  rinnan.  Emme toistaiseksi
tiedä  varmasti,  noudatetaanko  muissa  yhdeksässä  evoluutiossa  samaa  menetelmää,  mutta
näyttää olevan viitteitä siitä, että näin saattaa olla asianlaita.

Seitsemän luomakuntaa ovat:

Ensimmäinen elementaalikunta
Toinen elementaalikunta
Kolmas elementaalikunta
Mineraalikunta
Kasvikunta
Eläinkunta
Ihmiskunta

Kaikki  seitsemän luomakuntaa ovat  saman elämän,  Logoksen yhden elämän ilmentymiä tai
ilmauksia saaden ilmennyksensä toisessa suuressa vuodatuksessa, joka lähtee kolminaisuuden
toisesta  aspektista  sen  jälkeen,  kun  primitiivinen  aine  on  valmistettu  sen  vastaanottamiseen
ensimmäisessä  vuodatuksessa,  joka  lähtee  kolminaisuuden  kolmannesta  aspektista.  (kolmesta
vuodatuksesta ja niiden työstä lähemmin ks. Syyruumis).

Toinen  vuodatus  tapahtuu  toisiaan  seuraavina  aaltoina  merenaaltojen  tapaan.  Seuraamme
tässä ja seuraavissa luvuissa näitten elämänvirtauksiksi  nimittämiemme elonaaltojen edistymisen
historiaa.  Kolme  ensimmäistä  seitsemästä  luomakunnasta  kuuluvat  evoluution  alaspäiselle
kaarelle, jolloin elämä niissä sukeltaa yhä syvemmälle aineeseen. Ensimmäinen elementaalikunta
ei  tosiasiassa  laskeudu  korkeamman  mentaalitason  alapuolelle.  Toinen  elementaalikunta  ei
laskeudu  alemman  mentaalitason  alapuolelle,  ja  kolmas  elementaalikunta  tulee  alimmillaan
astraalitasolle.
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Mineraalikunta edustaa käännekohtaa, jolloin elämä saavuttaa alimman pisteensä aineessa ja
alkaa nousta jälleen eri tasojen kautta. Tämä ilmiö, jossa laskeudutaan aineellisuuteen ja noustaan
jälleen henkisyyteen tapahtuu yhä uudelleen monin tavoin, joista enemmän myöhemmin.

Kasvi-, eläin- ja ihmiskunta on nousemassa vakaasti eri tasojen kautta.
Voimme siksi järjestää eri luomakunnat seuraavasti:
Toisen  Logoksen  toinen  vuodatus  muodostuu  elämänvirtauksista,  joita  meidän

evoluutiossamme  on  seitsemän  vastaten  seitsemää  luomakuntaa.  Ne  virtaavat  evoluutiomme
ensimmäiseen ketjuun.

Yleisen  suunnitelman  mukaan  jokainen  virtaus  elävöittää  yhtä  luomakuntaa  kokonaisen
ketjukauden ajan ja siirtyy seuraavaksi korkeampaan luomakuntaan seuraavassa ketjussa. Näin
ollen luomakunta tarvitsee kokonaisen ketjukauden kehittyäkseen siihen pisteeseen,  että se on
sovelias siirtymään seuraavaksi edistyneempään luomakuntaan.

Kuten  sanottu  tämä  on  suunnitelma  yleisesti  ottaen,  mutta  siitä  on  olemassa  tärkeä
muunnelma,  jota  käsittelemme aikanaan.  Emme ota  sitä  esiin  nyt  kaiken  muun  kanssa,  jotta
välttäisimme vaikeuksia liian varhaisessa vaiheessa tutkimustamme.

Näemme,  että  kun  ensimmäinen  elementaalikunta  siirtyy  toiseksi  elementaalikunnaksi.
muodostuu  aukko  siihen  kohtaan,  josta  yksi  luomakunta  on  siirtynyt  toiseksi.  Tämä  aukko
täytetään aivan tuoreella  elämänvirtauksella  Logoksesta,  ja se muodostaa uuden ensimmäisen
elementaalikunnan.

Koska  näin  täytyy  tapahtua  jokaisessa  seitsemästä  ketjusta,  niin  havaitsemme,  että
evoluutiossamme  on  kaiken  kaikkiaan  13  elämänvirtausta.  Nämä  koostuvat  seitsemästä
virtauksesta,  yksi  jokaista  ketjuun  tulevaa  luomakuntaa  varten  ja  kuudesta  kokonaan  uudesta
virtauksesta kuuteen ketjuun tuottamaan uuden ensimmäisen elementaalikunnan.

Luomakuntien edistyminen evoluutiomme seitsemän ketjun kautta on kuvattu piirroksessa 14.
Lukijaa pyydetään ystävällisesti huomioimaan systeemi, jolla osoitetaan eri luomakunnat, koska

samaa  käytetään  seuraavissa  piirroksissa.  ensimmäistä  elementaalikuntaa  merkitään  yhdellä
pystyviivalla,  toista  kahdella  pystyviivalla,  kolmatta  kolmella  pystyviivalla,  mineraalikuntaa
ruudukolla,  kasvikuntaa  merkinnällä  V,  eläinkuntaa  A ja  ihmiskuntaa  H.  Nämä merkinnät  ovat
käytössä myös eri tasojen aineesta, mikä helpottaa muistamista.

Lukija  huomaa  myös,  että  kaikissa  piirroksissa  palloja  ja  kierroksia  merkitään  ympyröin,
luomakuntia ja entiteettiryhmiä neliön tai suorakaitein.

Piirroksesta 14 näemme, että elämä, jonka ilmauksena on nyt meidän nykyinen ihmiskuntamme
on  kulkenut  eläinkunnan  kautta  kolmannessa  eli  Kuu-ketjussa,  kasvikunnan  kautta  toisessa
ketjussa ja mineraalikunnassa ensimmäisessä ketjussa. Kun jokaisen luomakunnan on käytävä
läpi kaikki edeltävät luomakunnat, niin on selvää, että elämänvirtauksen, josta nykyinen ihmiskunta
on muodostunut,  on  täytynyt  käydä  läpi  kolme elementaalikuntaa  jossain  aiemmassa ketjussa
jossain edellisessä evoluutiossa.
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Samaa  pätee  luonnollisesti  myös  kaikkiin  muihin  paitsi  alimpaan  elämänvirtaukseen
ensimmäisessä  ketjussamme  eli  niiden  on  täytynyt  käydä  edeltävien  ketjujen  kautta  jossain
aiemmassa evoluutiossa. Näistä meillä ei ole suoraa tietoa ainakaan vielä, vaikka vedämme sen
johtopäätöksen, että niiden on täytynyt olla olemassa.

Piirros 14 on yritys kuvata elämänvirtausten etenemistä peräkkäisten evoluutioiden kautta.
Piirroksissa  14  ja  15  ihmiskuntaa  tarkoittavassa  kolmiossa  on  huipulla  seitsemän  pientä

säteittäistä  viivaa  kuvaamassa  sitä,  että  ihmisentiteetit  siirtyvät  ihmiskunnasta  yli-inhimillisiksi
kehittymään edelleen seitsemää mahdollista polkua pitkin. Tämän täydellinen selittäminen täytyy
jättää hiukan myöhemmäksi.
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Jos  katsomme  piirrosta  14,  havaitsemme,  että  ainoa  elämänvirtaus,  joka  kulkee  kaikkien
seitsemän  luomakunnan  läpi  seitsemän  ketjun  evoluutiossamme,  on  se,  joka  tuli  mukaan
ensimmäisenä  elementaalikuntana  ensimmäisessä  ketjussa  (no.  7  piirroksessa).  Kiipeämällä
luomakunta  kerrallaan  tämä  elämänvirtaus  saavuttaa  ihmiskunnan  ja  siirtyy  siitä  pois
evoluutiomme seitsemännessä eli viimeisessä ketjussa.

Ensimmäisen ketjun kuuden muun luomakunnan on täytynyt aloittaa kehityksensä aiemmissa
ketjuissa. Niiden kuuden elämänvirtauksen, jotka lähtivät Logoksesta ja tulivat mukaan kuuteen
ketjuun  ensimmäisen  jälkeen,  on  jatkettava  matkaansa  ja  saatava  kehityksensä  päätökseen
ketjuissa, jotka seuraavat meidän evoluutiomme seitsemännen eli viimeisen ketjun jälkeen.

Nämä  pohdinnat  antavat  meille  vaikutelman,  että  vaikka  evoluutiomme  on  täydellinen  ja
enemmän tai  vähemmän itseriittoinen  evoluutiokenttä,  jolla  on  määrätty  alku  ja  loppu,  niin  se
muodostaa kuitenkin yhden osan laajemmasta toisiaan seuraavista evoluutioiden sarjasta. Tästä
päätellä,  että aurinkokuntakin  noudattaa kokonaisuutena yleistä periaatetta,  jonka huomaamme
olevan toiminnassa niin monella suunnalla, ja on vain yksi inkarnaatio jossain valtavan suuressa
sarjassa.  Kuten  olemme saattaneet  odottaakin,  kaikki  luonnon  perimmäisessä  lopullisuudessa
näyttää olevan täysin mielikuvituksemme rajojen tuolla puolen.

Olemme nähneet, että elämänvirtaukset kehittyvät eri ketjuissa ja käyvät läpi seitsemän pallon
kokonaisuuden  jokaisessa  ketjussa.  Meille  on  hyvin  vaikeaa  ymmärtää  fyysisellä
tietoisuudellamme,  minkälaiset  ovat  alempien  luomakuntien  elämänolosuhteet  korkeammilla
tasoilla.  Tavalliselle  mielelle  ei  avaudu  mitään  käsitettävää,  millaista  on  mineraalin  evoluutio
mentaalitasolla.  Me osaamme ajatella  mineraalia  vain oman käsityksemme mukaan.  Meidän ei
kuitenkaan tule olettaa, että ajatusmuoto, jonka me kykenemme muodostamaan mineraalista, on
sen ainoa tuolla tasolla. Siellä esiintyvä ajatusmuoto on Manun, ja sen on muovannut voima, joka
on mentaalisesti ymmärryksemme tuolla puolen.

Ymmärtämisessä meitä saattaa auttaa myös se, että muistamme, kuinka jokaisella mineraalilla
on astraalinen ja mentaalinen vastinparinsa.  Niiden evoluutio  muodostuu näissä korkeammissa
vastinpareissa aikaansaaduista vaikutuksista. 

Lisäksi  ne  aineet,  joista  niiden  vastinparit  muodostuvat,  ovat  mineraalimonadin  ilmentymiä
kyseisillä  tasoilla,  ja voimme olettaa, että monadi kehittyy näiden ilmennysten kautta ollessaan
ylevämmillä tasoilla.

Perimmäinen tosiasia, joka tulee pitää mielessä on, että koko prosessi tuo alemmille tasoille
mielen  energiaa  Logoksesta,  sen  kosmiselta  mentaalitasolta  mentaaliseen  prakritiin,  joka  on
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meidän  mentaalitasomme.  Hänen  ajatuksensa  mineraalista  materialisoituu  niinkin  alhaalla  kuin
meidän ajatuksessamme mineraalin eetteriruumiista.

Joukkosielun tulee myös aina pitää sisällään piilevät mahdollisuudet niiltä korkeammilta tasoilta,
joiden kautta se on laskeutunut alemmas. Ja saattaa olla, että noiden evoluutiovaiheiden kuluessa
näitä mahdollisuuksia kehitetään jollainen menetelmässä, joka ei kuulu tuntemiimme.

Ilman psyykkisten kykyjen kehittymistä emme voi odottaa ymmärtävämme yksityiskohtaisesti
hienomman  aineen  korkeammissa  sfääreissä  tapahtuvaa  kätkettyä  kasvua.  Tärkeää  on,  että
meidän  tulee  ymmärtää,  että  elämänvirtaukset  kehittyvät  jollain  tavoin  sinä  aikana,  jonka  ne
viettävät kaikilla palloilla, ja että hyödyllistä kehitystä tapahtuu ketjun kaikissa osissa.

On jo tullut mainituksi, että meidän noudattamamme evoluutiolinjan lisäksi on muitakin linjoja,
joiden  voidaan  katsoa  kulkeva   omamme kanssa  rinnakkain.  Sillä  jumalainen  elämä  puristuu
ylöspäin useina virtoina, joista omamme on vain yksi eikä määrällisesti mitenkään tärkein. Täytyy
muistaa,  että  fyysinen  ihmiskunta  pitää  hallussaan  vain  pientä  osaa  maanpinnasta,  kun  taas
vastaavan tasoiset entiteetit  muissa evoluutiolinjoissa ovat maanpinnallakin paljon tiheämmässä
kuin ihminen, ja lisäksi samalla myös laajasti meressä ja ilmassa. Oheisesta elämänevoluutiota
kuvaavasta taulukosta näkyy elämänvirtausten kulku rinnakkain mineraalikuntaan saakka. Mutta
kun ylöspäinen kaari alkaa, ne eroavat. Ne yhtyvät jälleen aurinkohenkien tasolla.

Taulukkoa ei  tule pitää mitenkään tyhjentävänä esityksenä,  koska ei  ole epäilystäkään siitä,
etteikö ole kehityslinjoja, joita emme ole tarkastelleet. Lisäksi on myös kaikenlaisia variaatioita ja
mahdollisuuksia  linjojen  ristetä  keskenään  eri  tasoilla.  Taulukon  tarkoitus  on  antaa  lavea
yleiskäsitys kehityksestä.
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Luku 9 Seitsema�n ketjun pa�a�ma�a� ra�

Olemme jo nähneet, kuinka jokainen elämänvirtaus kapuaa vakaasti ylöspäin luomakunnissa
keskimäärin  yksi  luomakunta  kussakin  ketjussa,  kunnes  ne  saavuttavat  ihmiskunnan.
Elämänvirtaus  jatkaa  kehittymistä  ihmiskunnassa  ja  jättää  aikanaan  tavallisen  ihmisyyden
sellaisena kuin me sen tunnemme ja siirtyy yli-inhimilliseen luomakuntaan. Siinä se liikkuu jollakin
seitsemästä  edistymisen  ja  palvelun  polusta.  Luettelemme ne  ja  kuvailemme  näitä  seitsemää
mahdollisuutta.

Mutta vaihe, jossa ihmisentiteetit jättävät taakseen tavanomaisen ihmisevoluution ja siirtyvät yli-
inhimilliseen luomakuntaan, vaihtelee huomattavasti sen ketjun mukaan, jossa se tapahtuu. Taso,
jonka  kehittyneimmät  ihmiskunnan  edustajat  saavuttavat  neljännessä  ketjussa,  on  paljon
korkeampi  kuin  ensimmäisessä  ketjussa  saavutettu  taso.  Seitsemännessä  ketjussa  taso  tulee
olemaan vielä korkeampi. 

Tosiasiassa ihmiskunnalle  on asetettu ”päämäärä” jokaisessa ketjussa.  Voimme verrata sitä
lopputenttiin.  Mutta  jotta  analogia  olisi  täydellinen,  meidän  on  käsitettävä,  että  on  tiettyjä
opiskelijaluokkia,  jotka valmistuvat  yliopistosta  sanokaamme vaikka vain yhden opiskeluvuoden
jälkeen.  He  ovat  saavuttaneet  tietyn  opetusstandardin  tason,  ja  koska  maailma  tarvitsee
kaikentasoisia  työntekijöitä,  heidät  voidaan katsoa päteviksi  suorittamaan tietyntasoisia  tehtäviä
ulkoisessa maailmassa. 

Toisen lukuvuoden päättyessä valmistuu seuraava ryhmä opiskelijoita.  He ovat saavuttaneet
astetta korkeamman tason kuin ensimmäisen vuoden jälkeen valmistuneet. Tästä syystä he ovat
päteviä vastuunalaisempiin asemiin ulkoisessa maailmassa. 

Samoin  kolmen  yliopistovuoden  jälkeen  valmistuu  kolmas  ryhmä,  jonka  taso  on  edelleen
korkeampi. He ovat päteviä vielä vastuunalaisempiin asemiin, joissa tarvitaan enemmän tietoa ja
kokemusta.  Prosessi jatkuu seitsemän vuotta,  kunnes seitsemäs opiskelijaryhmä valmistuu. He
ovat saavuttaneet jo hyvin korkean tason ja oppineet mahdollisesti kaiken, mitä yliopisto voi heille
opettaa.

Sen  jälkeen  yliopisto  suljetaan  pitkää  lomaa  varten.  Tai  ehkä  on  parempi  sanoa,  että  se
lopetetaan,  rakennukset  puretaan,  ja  opetushenkilökunta  hajaantuu.  Opiskelijat,  jotka  eivät
valmistu tästä yliopistosta, jatkavat opiskeluaan tulevaisuudessa jossain toisessa. Heillä on uudet
opettajat ja kokonaan uusi kampus. Seitsemälle ketjulle osoitetut päämäärät eli loppututkinnot ovat
seuraavat:

Ensimmäinen ketju: ensimmäinen vihkimys
Toinen ketju: kolmas vihkimys
Kolmas ketju: neljäs vihkimys eli arhat-vihkimys
Neljäs ketju: viides vihkimys eli asekha-vihkimys

Ei  ole saatavissa tarkkaa tietoa viidennen,  kuudennen ja seitsemännen ketjun päämääristä.
Voimme  kuitenkin  spekuloiden  hiukan.  Tiedämme,  että  evoluution  varhaisemmissa  vaiheissa
kehitys on ajassa mitattuna käsittämättömän hidasta,  kun taas  myöhemmissä vaiheissa se on
vastaavasti uskomattoman nopeaa. Mesta Kuthumi on todennut, että ”kun henkilö astuu Polulle, ja
jos hän kohdistaa kaiken energiansa siihen, hänen edistymisensä ei tapahdu aritmeettisesti eikä
geometrisesti, vaan eksponentiaalisesti.”

Toisin sanoen se ei tapahdu aritmeettisesti 2, 4, 6, 8 jne. eikä geometrisesti 2, 4, 8, 16 jne.,
vaan suhteessa 2, 4, 10 256, 65 536, 4 294 296 jne. Edistymisestä, jota ilmaistiin kakkosella tulee
neljän  vaiheen  jälkeen numero,  joka on yli  4  miljardia.  Näin  valtaisin  askelin  luonto saavuttaa
suuren tarkoituksensa.

Voimme siksi olettaa, että viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä ketjussa edistys tulee
olemaan paljon  suurempaa kuin  ensimmäisissä  neljässä.  Tämä käy  ilmi  siitä,  että  kolmannen
ketjun  lopussa  saavutetun  arhat-tason  voidaan  katsoa  olevan  neljännen  ketjun  lopussa
saavutettavan adepti-tason puolivälissä. Näin ollen neljäs ketju tarjoaa yhtä paljon edistystä kuin
kolme aiempaa yhteensä.
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Salaisessa  opissa,  I  todetaan,  että  ketjumme  seitsemännen  kierroksen  täydelliset  ihmiset
tulevat  olemaan ”vain  yhden  askeleen  päässä  siirtymisestä  pois  hierarkiansa  juurirodusta,  siis
Maan ja Maa-ketjun korkeimman tasosta.”  Tämä tarkoittaa siis,  että ihmiskuntamme täydelliset
edustajat tulevat olemaan kolmen ja puolen evoluutiokierroksen kuluttua yhden askelman päässä
”Maailmanherrasta.”

On  muitakin  osoituksia  siitä,  että  ihmiskunta  tulee  saavuttamaan  hyvin  korkean  tason
seitsemännen  ketjun  lopussa.  Esimerkiksi  kun  jo  buddhinen  tietoisuus  antaa  ihmiselle  hänen
ensimmäisen  kosketuksensa  ykseyteen  Logoksen  kanssa,  asekha-adepti  pyrkii  kohottamaan
monadinsa  tietoisuuden  Logoksen  tietoisuuteen.  Logos  projisoi  monadit,  jotta  nämä  aikanaan
palaisivat sen luokse suurina ja loistavina aurinkoina, joista jokainen kykenee antamaan elämää ja
valoa koko suurenmoiselle järjestelmälle, jonka avulla miljoonat muut monadit voivat vuorostaan
kehittyä.  Jokainen  monadi  on  tullut  ilmennykseen  yhden  planeettaketjun  logoksen  kautta,  ja
hänestä tulee aikanaan osa tätä taivaallista ihmistä, jotka ovat aurinkokunnan todellisia asukkaita.
He  ovat  planeettalogoksen  mielen  synnyttämiä  poikia,  joiden  kohtalona  on  tulla  itse
planeettalogoksiksi tulevaisuudessa. Voimme siksi olettaa, että seitsemännen ketjun lopussa, kun
evoluutiomme  on  tullut  päätökseen,  silloin  saavuttamamme  taso  tulee  olemaan  verrattavissa
planeettalogokseen. 

Piirros 16 auttaa ehkä painamaan mieleen ketjuillemme asetetut päämäärät. Piirroksessa ketjun
on asetettu sisäkkäin ensimmäinen sisimpänä ja seitsemäs uloimpana. Elämänaalto, joka käy läpi
ketjujen ja tulee ensimmäiseen ketjuun ja kiertää sen pallot ja heittää edistyneimmän ihmiskunnan
kuin lingotun kiven ylemmälle tasolle eli ensimmäiseen vihkimykseen. 
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Loppu elämänaallosta tulee toiseen ketjuun, kiertää sen pallot ja saa lisää heittosädettä, koska
ympyränkehä on nyt  suurempi  aivan kuten tapahtuu kivelle,  kun sitä  pyöritetään laajemmassa
kaaressa.  Näin  edistynein  ihmiskunta  lingotaan  kolmanteen  vihkimykseen.  Näin  tapahtuu  joka
kierroksella, kun evoluution venyvyys kasvaa, kun ympyrät laajenevat, kunnes seitsemäs kierros
kykenee heittämään edistyneimmät jäsenensä hyvin korkealle, toistaiseksi tuntemattomalle tasolle.

Olemme juuri  nähneet,  että kun entiteetti  on saavuttanut  ihmiskunnalle  tavoitteeksi  asetetun
tason  jossain  ketjussa,  niin  hän  aloittaa  yli-inhimillisen  evoluution  ja  hänen  eteensä  avautuu
seitsemän polkua, joista hän valitsee yhden.

Seitsemän polkua, joista ihmiskunnan tuolle puolelle kehittynyt voi valita, ovat:

1) Hän voi astua nirvanaan, tulla kenties avataraksi eli jumaluuden inkarnaatioksi jossain
tulevassa  maailmassa.  Tätä  kutsutaan  joskus  ”pukeutumiseksi  dharmakaya-
vaatteeseen”. Dharmakaya ei säilytä mitään monadin alapuolella olevaa.

2) Hän  voi  astua  ”henkiselle  aikakaudelle”.  Se  on  polku,  johon  kuuluu  ”pukeutuminen
sambhogakaya-vaatteeseen”.  Silloin  hän  säilyttää  mahdollisuuden  ilmestyä
kolmoishenkenä ja voi todennäköisesti näyttäytyä tilapäisenä augoeideksenä.

3) Hän voi ”pukeutua nirmanakaya-vaatteeseen”, jolloin hän säilyttää syyruumiinsa ja kaikki
pysyvät atominsa.

4) Hän voi jäädä okkulttisen hierarkian jäseneksi.
5) Hän voi siirtyä seuraavaan ketjuun auttamaan sen muotojen rakentamisessa.
6) Hän voi liittyä deevaevoluutioon.
7) Hän voi liittyä Logoksen ”henkilökuntaan”. Lisätietoja näistä seitsemästä polusta löytyy

kirjasta Syyruumis.
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Luku 10 Saavutettavat asteet

Kun olemme nyt saaneet käsityksen elämänvirtausten vakaan etenemisen pääpiirteistä, jolloin
noustaan keskimääräisellä tahdilla yksi luomakunta kerrallaan jokaisena ketjukautena, niin voimme
nyt ottaa mukaan luvussa kahdeksan mainitun tärkeän muuntelutekijän.

Voimme edelleen  verrata  tilannetta  opiskelijaerään  yliopistossa.  On käytännöllisesti  katsoen
yleisen  kokemuksen  mukaista,  että  jokaisessa  opiskelijaryhmässä  on  pieni  vähemmistö,  joka
ampaisee toisten edelle joko siksi, että heillä on poikkeuksellisia kykyjä tai siksi, että paneutuvat
täysillä opintoihinsa. Tämä on se osa luokasta, joka valmistuu ”huippuarvosanoin”.

Heidän  jälkeensä  tulee  opiskelijoiden  pääosa,  joka  onnistuu  pääsemään  läpi  tenteistä
”normaaliarvosanoin”.

Heidän jälkeensä tulee toinen vähemmistö, luokan ”häntäpää”. Nämä opiskelijat  eivät pääse
läpi  ja  heidän  on  siksi  palattava  yliopistoon  vielä  yhdeksi  lukukaudeksi  tai  sen  osaksi
täydentämään arvosanojaan joko siksi, että heidän kykynsä ovat vähäisemmät tai ahkeruuden ja
paneutumisen vähäisyyden takia.

Juuri näin tapahtuu jokaisen elämänvirtauksen kohdalla jokaisessa luomakunnassa.  On aina
pieni vähemmistö, joka ehtii loppujen edelle ja saavuttaa ”maalin” ennen määräaikaa. Seuraavaksi
tulee  entiteettien  suuri  enemmistö,  joka  suorittaa  tehtävänsä   ja  saavuttaa  tavoitetason
määräajassa. Heidän jälkeensä tulee toinen, edellistä suurempi vähemmistö, ”häntäpää”, joka jää
jälkeen, koska ei saavuttanut vaadittua tasoa.

Piirros 17 kuvaa tätä prosessia. Kuvassa näkyy kolme luomakuntaa A, B ja C, ja kaksi kautta !
ja II. Luomakunnasta B ampaisee pieni vähemmistö muiden edelle, saavuttaa tavoitteen ja siirtyy
luomakuntaan A saman kauden aikana. Valtaosa luomakunnasta B siirtyy luomakuntaan A kauden
II aikana normaalilla tavalla.

Loput  luomakunnasta  B,  mikä  on  enemmän  kuin  edellinen  vähemmistö,  ei  pätevöidy
luomakuntaan A ja jatkaa luomakunnassa B kauden II ajan.

Mutta  koska  heillä  on  jo  jonkin  verran  kokemusta  luomakunnasta  B  verrattuna  muihin
luomakunta B:n jäseniin, jotka ovat juuri tulleet luomakunnasta C ja vasta aloittavat kehittymistä
siinä, tämä jälkeenjääneiden vähemmistö kykenee pääsemään johtoon täällä. Piirroksessa näkyy,
kuinka he astuvat mukaan luomakuntaan B kaudella II muiden edellä.

Voimme nyt rakentaa uudelleen luomakuntien edistystä kuvaavan piirroksemme niin, että siinä
näkyvät  nämä  täydennykset  yksityiskohtaisesti.  Piirros  18  on  tällainen  uusi  rakennelma.  Sitä
voidaan selittää seuraavasti:  Otetaanpa esimerkiksi  vaikka kasvikunta ketjussa I.  Jälkeenjäänyt
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osuus tästä luomakunnasta astuu ketjuun II  ja johtaa siellä kasvikunnan evoluutiota. Valta osa
ketjun  I  kasvikunnasta  siirtyy  ketjun  II  eläinkuntaan.  Pieni  vähemmistö  ketjun  I  kasvikunnasta
onnistuu pääsemään eläimen tasolle ketjussa I ja liittyy siksi ketjun I eläinkuntaan.

Prosessi toistuu ketjun II eläinkunnan valtaosan kohdalla. Jälkeenjääneet eläimet liittyvät ketjun
III eläinkuntaan ja ovat tämän luomakunnan johdossa. Valtaosasta tulee ihmisiä ketjussa III. Pieni
etujoukko liittyy ihmiskuntaan ketjussa II.

Ketjussa III laahustajat palaavat jatkamaan ihmisevoluutiotaan ketjussa IV, jossa he johtavat
ihmiskuntaa  tässä  ketjussa.  Valtaosa  ihmisentiteeteistä  saavuttavat  tavoitteen  ketjussa  III  ja
siirtyvät  muille  evoluution  ja  palvelun  kentille  jonkin  linjan  mukaan setisemästä,  kuten käy ilmi
piirroksen nousevista, vaihtelevista viivoista luomakunnan kärjessä.

Jälleen pieni vähemmistö onnistuu ennen muita. Se näkyy piirroksessa pienenä kimppuna, joka
kohoaa  keskeltä.  Tälläkin  ryhmällä  on  luonnollisesti  valittavanaan  seitsemän  polkua,  joita
osoittavat seitsemän säteistä viivaa.

Kun otamme huomioon, että jokaiseen luomakuntaan kuuluvien jäsenten menestys tavoitteen
saavuttamisessa vaihtelee, meidän tulee nähdä jokainen elämänvirtaus jakautuvana pienempiin
virtoihin,  joista  jotkut  yhtyvät  edellisen,  toiset  seuraavan virtauksen kanssa,  vaikka  enemmistö
kulkee eteenpäin vakaasti määrättyä kurssia.

Meidän on mainittava tässä eräs tärkeä periaate, joka vaikuttaa eri elämänvirtausten ja niiden
alajakautumien edistykseen. Lisää esimerkkejä tästä löydämme myöhemmin. On yleinen sääntö,
että  ne,  jotka  pääsevät  korkeimpaan  mahdolliseen  jossain  ketjussa,  kierroksessa,  pallolla  tai
rodussa, eivät synny uudelleen seuraavan ketjun, kierroksen, pallon tai rodun alussa.

Varhaiset vaiheet on aina varattu jälkeenjääneille entiteeteille, ”nuorimmille”, ja vasta, kun he
alkavat lähestyä paremmin pärjänneiden tasoa, nämä laskeutuvat inkarnoitumaan ja liittyvät jälleen
mukaan joukkoon.

Tämä tarkoittaa,  että  lähes  koko ensimmäinen  puolisko  rodun,  pallon,  kierroksen tai  ketjun
evoluutiosta on omistettu jälkeenjääneiden saattamiseen paremmin pärjänneiden tasolle.  Vasta
sitten  nämä  paremmin  pärjänneet,  jotka  ovat  tällä  välin  levänneet  mentaalimaailmassa
deevakhanissa  laskeutuvat  inkarnoitumaan  muitten  joukkoon,  ja  kaikki  yhdessä  etenevät
edistyksensä polun mukaisesti.

Siten esimerkiksi kehittyneimmät kolmannesta eli Kuu-ketjusta eivät tule mukaan neljänteen eli
Maa-ketjuun  kuin  vasta  neljännen  kierroksen  puolivälissä.  Samoin  egot,  jotka  inkarnoituvat
planeetan ensimmäiseksi  juuriroduksi,  ovat  niitä,  jotka eivät  ole edenneet  evoluution  puoliväliä
pitemmälle edellisellä planeetalle.



39

Jos käytämme jälleen vertauksena yliopisto ja opiskelijoita, niin voimme kuvitella, että enemmän
jälkeenjääneet opiskelijat palaavat kouluun loman jälkeen aikaisemmin kuin edistyneemmät. Silloin
heillä on tilaisuus saada lähes kiinni edistyneempien taso, jotka siis edelleen jatkavat lomaansa.
He palaavat kouluun vasta, kun jälkeenjääneet ovat saamassa heidät kiinni ja kaikki jatkavat siitä
eteenpäin rinnakkain.

Lukijan on syytä pitää tämä tärkeä periaate mielessä,  koska kuten sanottu sen toiminnasta
löytyy monia esimerkkejä ja syy siihen käy selväksi, kun pääperiaate käsitetään.

Tavoitteiden saavuttaminen eri luomakunnissa johtaa meidät tarkastelemaan kiinnostavinta ja
tärkeintä  seikkaa  evoluution  yleisessä  suunnitelmassa,  ”tuomiopäiviä”.  Käsittelemme  tätä
erillisessä luvussa, mutta koska siihen sisältyy viittauksia ihmiskunnan rotuihin, selitämme ensin
ihmiskunnan jakautumista näihin rotuihin ja alarotuihin.
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Luku 11 Rodut ja alarodut

Jokaisella pallokaudella ihmiskunta jakautuu evoluutiotarkoitusten vuoksi seitsemään suureen
rotuun, joita tavallisesti kutsutaan juuriroduiksi.  Mutta olisi täsmällisempää sanoa, että jokaisella
pallokaudella  ihmiskunnan  kasvussa  on  seitsemän  vaihetta.  Nämä  vaiheet  eivät  aina  erotu
toisistaan yhtä selvästi kuin nykyisellään selvästi erottuvissa roduissa.

Jokainen näistä juuriroduista eli kehitysvaiheista jakaantuu seitsemään alarotuun eli seitsemään
alavaiheeseen.  Jokainen  alaroduista  puolestaan  jakaantuu  seitsemään  pienempää  yksikköön,
jotka tunnetaan haararotuine eli kansakuntina.

Nykyisellä pallokautemme seitsemän juurirotua ovat:
Ensimmäinen  juurirotu.  Tätä  kutsutaan  eetteriroduksi,  koska  sillä  ei  ollut  eetteriruumista

tiheämpää  ruumista.  Mistään  määrätyistä  alaroduista  ei  voi  puhua,  joskin  oli  seitsemän
kasvuvaihetta eli evoluutiomuutosta. Tämä rotu on kauan sitten hävinnyt Maan päältä.

Toinen juurirotu. Tämä oli hyperborealaisrotu. Sillä oli fyysinen ruumis, ja se asui mantereella
nimeltä Plaksha pallon pohjoisosassa. Sekin on hävinnyt Maan päältä.

Kolmas juurirotu. Tämä lemurialainen rotu asui Lemurian eli Shalmalin mantereella, kuten sitä
kutsuttiin  muinaisessa  tarinassa.  Karkeasti  ottaen  tämä  oli  suuri  Tyynen  meren  manner
Etelämerellä.  Rotu  oli  negroidi,  ja  joitain  sen  jälkeläisiä  on  vielä  olemassa,  vaikkakin  erittäin
sekoittuneena muiden myöhempien rotujen jälkeläisten kanssa.

Neljäs juurirotu. Tämä atlantislainen rotu asui Atlantiksen eli Kushan mantereella, josta suurin
osa on nyt hävinnyt Atlantin valtameren pohjaan. Suurin osa nykyisistä eurooppalaisista kuuluu
tähän rotuun. 

Viides  juurirotu.  Tämä on arjalainen rotu,  ja  siihen lukeutuvat  nykyisin  edistyneimmät  Maan
asukkaat. Krauncha oli  nimeltään maapinta, joka kattoi Euroopan, Aasian,  Afrikan, Amerikan ja
Australian.

Kuudes juurirotu. Tämä rotu ei vielä ole olemassa, mutta on tulossa pian. Se tulee pitämään
hallussaan uutta mannerta, joka on jo alkanut kohota pala palalta Tyynestä valtamerestä.

Seitsemäs  juurirotu.  Tämä  rotu  seuraa  kuudetta,  ja  se  on  viimeinen  maan  päällä  tällä
kierroksella. Sen tulevaisuudessa asuttamasta mantereesta ei vielä tiedetä mitään, mutta sitä on
joskus kutsuttu nimellä Pushkara.

Neljännen eli atlantislaisen juurirodun seitsemän alarotua ovat:
1) Rmoahal
2) Tlavatli
3) Tolteekki
4) Turanilainen
5) Seemiläinen
6) Akkadilainen
7) Mongoli

Viidennen juurirodun alarodut ovat:
1) Hindut
2) Alkuperäiset semiitit
3) Iranilaiset
4) Keltit
5) Teutonit
6) On vasta alkanut nousta eri puolilla maailmaa
7) Ei ole vielä esiintynyt

Tarkastelemme myöhemmin lähemmin näitä rotuja ja alarotuja. Nyt keskitymme vain 
ihmiskunnan jakautumiseen näiden laajojen luokkien kesken.
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Piirros 19 kuvaa juurirotuja eli juurirotuja vastaavia kehitysvaiheita ketjumme palloilla. Kun 
jokaisella pallokaudella esiintyy seitsemän juurirotua, niin jokaisella kierroksella niitä esiintyy 49 ja 
koko ketjussa 343. 

Piirros 20 kuvaa Maata ja sen juurirotuja ja rotuja. Olleita ja menneitä kuvataan pilkkuviivoilla. 
Niitä, joiden jälkeläisiä on vielä olemassa, osoitetaan yhtenäisellä viivalla nimet merkittyinä. Ne 
juurirodut, jotka eivät vielä ole ilmestyneet, osoitetaan jälleen pilkkuviivalla.
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Jotta lukija saisi jonkinlaisen idean juurirotujen ja alarotujen keskinäisistä suhteista koko 
systeemissä, piirroksessa 21 on kuvattu kaikki yksiköt ketjuista alarotuihin. 

Numeerisesti merkittyinä niiden suhteet ovat:

7 haararotua eli kansakuntaa … 1 alarotu
7 alarotua … 1 juurirotu
7 juurirotua … 1 pallokausi
7 pallokautta … 1 kierros
7 kierrosta … 1 ketju
1 ketju … 1 evoluutio
10 evoluutiota … aurinkokuntamme
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Luku 12 Sisa� inen kierros

Luvussa 2 käsittelimme kierroksia ja näimme, että jokainen ketju tulee vuorollaan aktiiviseksi.
Sitten se siirtyy hämäryyteen,  kun seuraava pallo järjestyksessä tulee täysin aktiiviseksi.  Tämä
prosessi toistuu, ja jokainen ketjun pallo nauttii seitsemästä täyden aktiivisuuden kaudesta, joiden
välillä on lepokausi eli pralaya. 

Toinen  tapa kuvata  tätä  ilmiötä  on sanoa,  että Logos kiinnittää  huomionsa  tuohon palloon,
jolloin elämä siellä leimahtaa liekkiin, ja eri luomakuntien evoluutio menee nopeasti eteenpäin. Kun
hän  vetää  huomionsa  pois  siitä  pallon  elämänaallosta,  elämä  haihtuu  pois,  kehityksenpyörät
hidastuvat  ja  elämänaalto  siirtyy pallolle,  johon  hänen huomionsa seuraavaksi  kiinnittyy.  Mutta
elämä  ei  kuole  kokonaan  millään  näistä  palloista.  Termiä  elämänaalto  käytetään  kuvaamaan
elämän siirtymistä pallolta toiselle.

Piirros 22 kuvaa tätä. Piirroksessa näkyy yksi pallo, johon Logoksen huomio kohdistuu täydesti
samalla, kun kuusi muuta saavat nauttia hänen säteilynsä pienestä säteestä. Ne ovat lepotilassa,
mutteivät täysin.

Elämänaallon  siirtyminen  pallolta  toiselle  on  asteittainen  prosessi,  ja  siinä  on  paljon
päällekkäisyyttä. 

Otetaanpa esimerkiksi oma pallomme nykyaikana. Vaikka Logoksen huomio on kiinnittyneenä
erityisesti Maa-palloomme, joka siis nauttii maksimiaktiivisuudenajasta, niin kaikilla kuudella muulla
ketjun pallolla on samanaikaisesti olemassa kaikkien luomakuntien edustajia.  Näiden edustajien
ydinryhmä palvelee ainakin kolmea tarkoitusta:

I. Ne ovat välttämättömiä elämän eri luomakuntien muotojen luomiseksi uudelleen seuraaville
täyden aktiivisuuden kausille. Ne ovat siemen, josta muodot kehittyvät, kun Logoksen huomio taas
kerran suuntautuu kyseiseen planeettaan seuraavalla kierroksella.

II.  Ne  toimivat  evoluutiokenttinä  entiteeteille,  jotka  ovat  jääneet  jonkin  verran  jälkeen
tovereistaan.

III. Ne toimivat voimaloina tietyille entiteeteille, joiden edistyminen on epätavallisen nopeaa.

Tarkastelemme nyt näitä funktioita. 
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On ilmeistä, että jollei eri luomakuntien edustajia jäisi  jokaiselle pallolle,  vaadittaisiin valtavat
määrät työtä ja aikaa luomakuntien eri muotojen rakentamiseksi uudelleen joka kerta, kun pallo
tulee täysin aktiiviseksi.  Se olisi  epätaloudellista, eikä sitä nyt tarvita, kun ydinryhmä jokaisesta
luomakunnasta jää pallolle.

Jokaisen  luomakunnan  ydinjoukko  pysyy  pienenä.  Se  pysyy  yleensä  samalla  tasolla
lukemattomien miljoonien vuosien ajan, jotka kuluvat ennen kuin planeetasta tulee taas aktiivinen.
Kun  sen  vuoro  tulla  jälleen  aktiiviseksi  koittaa,  ja  suuri  joukko  entiteettejä  on  valmiina
inkarnoitumaan sinne, pysähtyneisyyden tilassa ollut rotu puhkeaa yhtäkkiä elämään. Kaikenlaisia
suuria muutoksia ja parannuksia otetaan nopeasti käyttöön ja kehitetään nopeasti käyttövälineitä,
jotka  ovat  sopivia  ottamaan  vastaan  korkeammin  kehittyneitä  entiteettejä  kuin  alkuperäinen
ydinjoukko. 

Piirros 23 kuvaa tätä prosessia. Tämä kuva esittää omaa ketjuamme. Alkuperäiset seitsemän
luomakuntaa  pallolla  C  (Mars)  on  merkitty  seitsemällä  pisteellä,  mikä  tarkoittaa,  että  ne  ovat
hävinneet lukuun ottamatta kovasti supistunutta ydinryhmää, jota edustavat pisteviivoilla merkityt
neliöt. Sitten elämänaalto siirtyy seuraavalla pallolle, Maahan, jossa siitä tulee täysin aktiivinen ja
kaikki luomakunnat saavuttavat maksimikokonsa. 

Kun tulee aika elämänaallon jättää Maa ja siirtyä Merkuriukselle,  pallolle E, niin siellä  oleva
ydinryhmä havahtuu ja laajenee ytimestä täysikokoisiksi luomakunniksi.

Nyt  pääsemme ydinryhmän toiseen tehtävään,  evoluutiokentän tarjoamiseen jälkeenjääneille
entiteeteille. Aina kuljettaessa kohti kierroksen loppua on joka kierroksella kaikissa luomakunnissa
tiettyjä  entiteettejä,  jotka  eivät  aivan  yllä  siihen,  mitä  heiltä  odotettiin.  Siitä  seuraa,  että  kun
evoluutio pallolla F on valmis, he eivät ole kelvollisia siirtymään pallolle G.
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Heidät jätetään jälkeen, ja he jatkavat työskentelyä pallolle jääneen ydinryhmän keskuudessa.
Ajan  myötä  he voivat  edistyä  riittävästi  liittyäkseen  pallolle  G jäävään  ydinryhmään.  On myös
mahdollista,  että  jokin  epätavallinen  impulssi  saa  heidät  kiirehtimään  ja  ottamaan  kiinni
elämänaallon, josta he jäivät jälkeen.

Useimmiten  he  kuitenkin  pysyvät  laahustajina  siihen  asti,  kunnes  elämänaalto  seuraavalla
matkallaan  pallosta  toiseen  nappaa  heidät  mukaansa.  Siinä  tapauksessa,  kun  puhumme
ihmisentiteeteistä, heidät löytää tavallisesti monadiluokasta, joka on alempi kuin se, mihin he alun
perin kuuluivat. 

Tällaiset  laahustajat  putoavat  taaksepäin  elämänaallossa,  menettävät  yhden  kierroksen  ja
joutuvat alemmalle luokalle. Tällaisia laahustajia esiintyy tietyssä suhteessa kaikilla planeetoilla ja
kaikissa  luomakunnissa,  siis  mineraaliainetta,  joka  ei  yllä  kasviksi,  kasveja,  jotka  eivät  yllä
eläimiksi, eläimiä, jotka eivät yksilöidy ihmisiksi.

Piirros 24 kuvaa tätä prosessia. Kuvassa on kaksi entiteettiluokkaa, toinen puolitettuna ja toinen
jaettuna neljään osaan. Entiteetti putoaa ykkösluokasta ja jää pallolle F pienen ydinryhmän kanssa.
Loput ykkösluokasta ja kakkosluokka siirtyvät sitten pallojen G, A, B, C, D ja E takaisin pallolle F
seuraavalla  kierroksella.  Entiteetti,  joka  on  edelleen  ydinryhmässä  pallolla  F,  liittyy  silloin
kakkosluokkaan pallolla F ja jatkaa evoluutiotaan tämän luokan kanssa.

Ydinryhmien  kolmas  tehtävä  on  se,  josta  tavallisesti  puhutaan  varsinaisena  sisäisenä
kierroksena.  Se  on edellä  esitetty  päinvastaiseen  suuntaan,  ja  se  tekee  mahdolliseksi  tietyille
entiteeteille edetä normaalia nopeammin. Piirros 25 kuvaa tätä prosessia.
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Pallolla D, Maa näkyy kaksi entiteettiluokkaa, no, I ja II. Tietyissä olosuhteissa voimakas halu
edistymiseen kakkosluokkaan kuuluvan entiteetin kohdalla, jonka voi nähdä pyrkivät epätavallisen
voimallisesti  kehittämään itseään,  saa aikaan sen,  että  hänet  erotetaan tovereittensa suuresta
massasta  tällä  planeetalla,  ja  siirretään  auktoriteettien  toimesta  varsinaiseen  sisäiseen
kierrokseen. Silloin hän ei inkarnoidu seuraavaksi Maahan, vaan Merkuriuksen rajoitetun väestön
joukkoon.

Siinä tapauksessa hän viettää siellä saman ajan, jonka hän olisi ollut inkarnoituneena jossakin
Maan juuriroduissa ja siirtyy sitten astraaliplaneetalle F. Samanlaisen siellä käytetyn ajan jälkeen
hän siirtyy palloille G, A ja B ja sitten Marsiin ja Maahan. 

Kun  hän  vietti  jokaisella  pallolla  ajan,  joka  vastaa  normaalisti  juurirodussa  vietettyä  aikaa,
elämänaalto on jättänyt Maan ja siirtynyt Merkuriukselle siihen aikaan, kun hän olisi kierroksensa
päättäneenä  palaamassa  sinne  jälleen.  Hän  liittyy  siihen  jälleen  Merkuriuksella,  mutta  nyt
ykkösluokan jäsenenä ja jatkaa siinä luokassa evoluutiotaan. Näin ravaamalla nopeasti läpi ketjun
seitsemän planeettaa hän on noussut korkeampaan monadiluokkaan. 

Nykyisin  tällaiset  evoluution  erikoislinjan  läpikäyneet  entiteetit  muodostavat  enemmistön
Merkuriuksen ja Marsin väestöstä. Mutta Marsissa on myös tietty jäänne primitiivistä ihmiskuntaa,
joka  jätettiin  jälkeen,  kun  elämänaalto  siirtyi  Marsista  Maahan,  koska  he  eivät  olleet  valmiita
tulemaan Maahan tovereittensa kanssa. Tämä rotu edustaa alempaa ihmiskunnan vaihetta kuin
mikään olemassaoleva, josta tiedämme. Se on luultavasti kuollut sukupuuttoon kauan ennen kuin
me saavutamme Marsin viidennellä kierroksella,  koska näyttää siltä, että nykyään ei ole egoja,
jotka tarvitsevat ilmennystä sillä tasolla. 
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Luku 13 ”Tuomiopa� iva� t”

On paljon legendoja ”viimeisestä tuomiosta”, jossa ihmisten tulevaisuuden kohtalo ratkaistaan.
Näiden  legendojen  takana  on  tärkeä  okkulttinen  totuus,  joskin  keskiaikaisen  munkin  sairas
mielikuvitus  valitettavasti  vääristi   ”ikuiseksi  tuomioksi”  muutoin   aivan  yksinkertaisen  ja
järkeenkäyvän ajatuksen kehittymisen keskeytymisestä toistaiseksi.

Voimme jälleen ottaa käyttöön aiemman vertauksen koulusta tämän prosessin selittämisessä.
Voimme kuvitella mielessämme opettajaa,  jolla on edessään vuoden työ valmistaa  oppilaitaan
tiettyyn tutkintoon . Hän suunnittelee, kuinka jakaa työnsä sopiviin annoksiin jokaista lukukautta ja
kuukautta  varten.  Mutta  koska  oppilaiden  ikä  ja  kyvyt  vaihtelevat,  jotkut  oppivat  nopeasti  ja
edistyvät vauhdilla, toiset tulevat jäljessä. Lisäksi luokkaan tulee koko ajan uusia oppilaita, joista
jotkut vasta juuri ja juuri täyttävät minivaatimukset.

Puolessa välissä vuotta opettaja päättää olla enää hyväksymättä uusia oppilaita luokkaansa.
Hän tekee näin, koska hän tietää, mitä tutkinnossa vaaditaan ja ymmärtää, ettei kukaan oppilas
tietyn  alkuperäisen  tason  alapuolella  voi  edistyä  niin  paljon,  että  läpäisee  tutkinnon  vuoden
lopussa. 

Myöhemmin  samana vuonna  opettaja  silmäilee  oppilaittensa  tilannetta  ja  näkee,  että  jotkut
tulevat varmasti pääsemään läpi, kun taas joidenkin kohdalla se on epävarmaa. Ja sitten on vielä
niitä,  jotka  varmasti  tulevat  reputtamaan.  Silloin  hän  sanoo  hyvästä  syystä  näille  vähiten
edistyneille oppilailleen:

”Olemme  päässeet  vaiheeseen,  jossa  työskentelyn  jatkaminen  tässä  luokassa  on  teille
hyödytöntä. Ette mitenkään voi päästä ajoissa tasolle, jota tutkinnossa vaaditaan, vaikka kuinka
yrittäisitte. Pitemmälle edistynyt opetus, jota nyt tulen antamaan toisille, ei sovellu teille, ja koska
ette  ymmärrä  sitä,  tuhlaatte  vain  aikaanne  ja  lisäksi  haittaatte  muun luokan  edistymistä.  Siksi
teidän  on  parempi  siirtyä  välittömästi  luokkaa  alemmas,  parantaa  suorituksianne  sen  asteen
läksyissä, joita ette vielä ole oppineet kunnolla ja tulla takaisin tälle tasolle ensi vuoden luokan
kanssa. Silloin pääsette varmasti läpi hyvin arvosanoin.”

Tämä  on  tarkka  vertauskuva  siitä,  mitä  tapahtuu  meidän  Maa-ketjussamme.  Neljännen
kierroksen  puolivälissä  ”ovi  pantiin  kiinni”  eläimiltä  päästä  ihmiskuntaan  muutamia  harvoja
poikkeuksia lukuunottamatta. Syynä tähän oli se, että jos niiden olisi annettu päästä mukaan näin
myöhäisessä  vaiheessa  ketjua,  olisi  niiden  ollut  mahdotonta  jatkaa  kehittymistään  rinta  rinnan
ihmiskunnan kanssa, joka olisi ollut niin paljon niitä edellä.

Seuraavan  eli  viidennen  ketjun  puolivälissä  tulee  tapahtumaan  suuri  ”erottelu”,  jolloin
ihmisentiteetit,  jotka  eivät  ole  riittävästi  kehittyneet  edistyäkseen  edelleen  muitten  kanssa,
pudotetaan pois joukosta ja siirretään toistaiseksi keskeytyneen kehittymisen tilaan, kunnes jossain
tulevassa ketjussa heille tarjoutuu sopiva tilaisuus jatkaa evoluutiotaan.

Tämä osa ihmiskunnasta saattaa meistä muista tuntua ”menetetyltä”, koska he putoavat pois
tästä tietystä hyvin pienestä evoluution aallosta.  Oppilaitosten jargonilla  sanottuna he eivät  ole
”meidän vuosikurssiamme”. Heistä tulee kuitenkin ”seuraavaa vuosikurssia”, jossa he tosiasiassa
tulevat olemaan kärkipäässä johtuen työstä, jota he ovat jo tehneet, ja kokemuksista, joita ovat jo
käyneet läpi.

Useimmat ihmiset eivät läpäise siksi, että ovat he ovat liian nuoria, vaikka ovatkin liian vanhoja
jäämään yhtä luokkaa alemmas eläinkuntaan.  He ovat  jo  kokeneet,  mitä on käydä läpi  ketjun
alkuosa, ja he tulevat siksi kykenemään seuraavassa ketjussa ottamaan paikkansa evoluutiossa
helposti  ja  nopeasti.  Lisäksi  he  kykenevät  auttamaan  jälkeenjääneitä  tovereitaan,  joilla  ei  ole
ennestään etuna samoja kokemuksia.  Siksi  ei  ole mitään syyttä moittia  niitä,  jotka ”reputtavat”
siksi, että ovat liian nuoria. 

Mutta  on  kuitenkin  toinen  iso  luokka  niitä,  jotka  olisivat  voineet  onnistua  määrätietoisella
pyrkimyksellä,  mutta  jotka  reputtivat,  koska  tarvittava  yritys  puuttui.  Tämä  vastaa  reputtaneita
oppilaita, jotka eivät ole liian nuoria, vaan liian laiskoja hoitaakseen työnsä. Heidän kohtalonsa on
sama kuin noiden toisten, mutta toisia ei ollut syyttäminen, koska he tekivät parhaansa, kun nämä
sen sijaan  ansaitsevat  moitteet,  koska  eivät tehneet  parastaan.  He  saavat  tästä  kantaakseen
epämiellyttävää karmaa, josta toiset ovat vapaat.
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Tähän luokkaan  kuuluville,  jotka  eivät  yrittäneet  riittävästi,  olivat  Kristuksen sanat  osoitettu,
toisin  sanoen  ihmisille,  joilla  olisi  ollut  tilaisuus  ja  kyky  onnistua,  mutta  jotka  eivät  nähneet
tarvittavaa vaivaa.

Näistä  H.  P.  Blavatsky  puhui  voimallisin  sanakääntein  ”hyödyttöminä  kuhnureina,  jotka
kieltäytyvät tulemasta Luonnon työtovereiksi, ja joita tuhoutuu miljoonittain elämän manvantarojen
syklissä” (Salainen oppi III). Meidän tulee kuitenkin huomata, että tämä ”tuhoutuminen” tarkoittaa
vain tätä ”manvantaran sykliä”, toisin sanoen tässä ketjussa, ja että se ei merkitse heille täydellistä
häviämistä, vaan ainoastaan viivästystä.

Viivästys on itse asiassa pahinta, mitä ihmisille voi tapahtua evoluution normaalissa juoksussa.
Viivästyminen on epäilemättä paha juttu,  mutta siitä  huolimatta parasta,  mitä voi tehdä heidän
suhteensa. Tällaiset ihmiset ovat selvästi lisäharjoittelun tarpeessa, ja sitä heidän saamansa pitää,
vaikka se merkitsisi monia elämiä, joista monet kuluttavia ja kenties täynnä kärsimystä. Mutta se
on  ainoa  tapa,  jolla  he  voivat  päästä  heille  tarkoitetulle  tasolle,  minkä  he  taatusti  tulevat
saavuttamaan ajallaan.

Mahdollisimman  monen  ihmisen  ”säästäminen”  tältä  lisäkärsimykseltä  oli  näiden  Kristuksen
opetuslapsilleen osoittamien sanojen tarkoitus: ”Menkää siis kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia  kaikille  olennoille.  Joka  uskoo ja  kastetaan,  pelastuu,  mutta  joka  ei  usko,  hänet
tuomitaan.” Sillä kaste ja sitä vastaava riitti muissa uskonnoissa on merkki elämän omistamisesta
suuren veljeskunnan palvelukseen. Ja ihminen, joka käsittää totuuden ja sen seurauksena kääntää
kasvonsa oikeaan suuntaan, on varmasti ”pelastettujen” joukossa ”turvassa” ”tuomiolta” viidennellä
kierroksella.  ”Uskominen”,  johon  edellä  viitataan,  ei  tietenkään  tarkoita  yksinomaa  heitä,  jotka
ottavat vastaan kristinuskon tai teosofian. Ei ole pienintäkään väliä, mikä heidän uskontonsa on,
kunhan he tähtäävät henkiseen elämään, kunhan he ovat järjestäytyneet hyvän puolelle pahaa
vastaan ja työskentelevät epäitsekkäästi päästäkseen eteenpäin ja ylöspäin. 

Edellä  esitettyä ongelmaa voi  lähestyä myös numeerisesti.  Jopa alimman kehitystason villi-
ihmiselle näyttää olevan mahdollista saavuttaa tarvittava taso viidennellä kierroksella evoluution
jatkamiseksi  tässä  ketjussa,  mutta  sitä  varten  hän  ei  saa  jättää  ainuttakaan  hänelle  tarjottua
tilaisuutta hyödyntämättä. Vain hyvin harva tekee näin.

On  arvioitu,  että  niitä,  jotka  ovat  valmiita  jatkamaan  tässä  ketjussa  on  noin  3/5  nykyisen
ihmiskunnan koko väkimäärästä, kun taas 2/5 kohdalla kehitys viivästyy toistaiseksi.

Nykyisen ihmiskunnan kokonaismäärä on arviolta 60 mrd., mihin sisältyy fyysisen väen lisäksi
luonnollisesti myös astraali- ja muilla tasoilla olevat. Niinpä miltei 36 mrd. jatkaa tässä ketjussa ja
24 mrd. jää odottamaan.

Tämän suuren ”erottelun” jälkeen ympäristö tulee olemaan erityisesti sovelias edistyneempien
egojen nopeaan kehitykseen ja siksi täysin sopimaton entiteeteille,  jotka ovat alemmalla tasolla
evoluutiossaan,  koska  villi-ihmisen  jähmeän  ja  vain  puoliksi  muodostuneen  astraaliruumiin
kehityksen tarvitsemia väkivaltaisen intohimon värähtelyjä ei ole enää käytettävissä. On helppo
kuvitella,  miten  olosuhteet  ovat  heille  epäsopivia.  Esimerkiksi  maailmassa,  jossa  älyllinen  ja
henkinen  kehitys  on  korkealla,  missä  sodat  ja  eläinten  teurastaminen  ovat  taaksejääneitä,
himoiltaan  hillitsemättömien  ja  riitaisten  villi-ihmisrotujen  olemassaolo  toisi  paljon  vakavia
vaikeuksia ja hankaluuksia. Ja vaikka olisi keinoja heidän hillitsemisekseen, niin tuo hillitseminen
estäisi heiltä toiminnan, johon osallistuminen on tarpeen heidän varhaiselle kehitysasteelleen.

Peränpitäjiksi  jätetyt  entiteetit  saavat  paikkansa  seuraavassa  ketjussa.  He  eivät  siitä  kärsi
mitenkään.  Heillä  tulee olemaan vain pidennetty  lepokausi  siinä taivasmaailmassa,  jota heidän
kyvyillään  saattaa  arvostaa,  ja  vaikka  heidän  tietoisuutensa  tulee  tuona  aikana  olemaan  vain
osittain valveilla, niin siinä tapahtuu jotain sisäistä edistymistä. 

Tästä tilasta  he laskeutuvat  seuraavassa ketjussa evoluution  varhaisempaan vaiheeseen  ja
tulevat  olemaan  primitiivisen  ihmiskunnan  johtajia  siellä.  Muu  ihmiskunta  tulee  koostumaan
ihmisentiteeteistä, jotka ovat syntyneet siitä, mikä nyt on maan päällä eläinkuntana.

Toinen  tärkeä  syy  siihen,  miksi  viidennen  kierroksen  suuri  ”erottelu”  on  tarpeen,  on,  että
myöhempien  rotujen  ihmiset  tulevat  olemaan  paljon  läheisemmässä  kontaktissa  adeptien  ja
suurten deevojen kanssa kuin nyt. Siksi heidän on pidettävä itsensä tilassa, jossa voi ottaa helposti
vaikutteita vastaan, valmiudessa vastaanottamaan vaikutusten vuodatusta ja vastaamaan siihen.
Tämä vuorostaan vaatii, että he viettävät rauhallista ja mietiskelevää elämää, mikä ei tietenkään
olisi mahdollista, jos maailmassa olisi edelleen villirotuja, jotka hyökkäisivät meditoivien ihmisten
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kimppuun ja tappaisivat heitä. Tuon ajan voimakkaammat värähtelyt eivät kohottaisi villi-ihmistä,
vaan  vain  stimuloisivat  ja  voimistaisivat  hänen  alempia  intohimojaan  niin,  että  hän  ei  hyötyisi
mitenkään elämästään maan päällä tuohon aikaan. Hän vain estäisi kehittyneempien edistymistä.

Ei  pidä ajatella,  että kaikki  ihmisentiteetit,  jotka onnistuvat  pääsemään läpi  kriittisen kohdan
viidennellä kierroksella pääsisivät lopulliseen maaliin tässä ketjussa eli tulisivat adepteiksi asekha-
vihkimyksessä. Asia on aivan päinvastoin, on arvioitu, että vain 1/3 noista ketjussa jatkaneista tulisi
adepteja.

Lopun 2/3 on jatkettava seuraavassa,  viidennessä ketjussa,  joskaan ei  sen alkuasteilla.  He
tulevat todennäköisesti mukaan sen keskikohdassa. Asia kuitenkin mutkistuu heidän kohdallaan,
koska viidennessä ketjussa vaatimukset maaliin pääsemiseksi ovat korkeammat kuin neljännelle
eli nykyisessä ketjussa. Heidän on siis päästävä asekha-adeptin tasoa korkeammalle tasolle. 

Voimme varmaan hyvin päättä tämän osion kuvaukselle ihmisentiteettien jakaumasta meidän
ketjumme  lopussa.  Voimme  luetella  kuusi  selvästi  erottuvaa  luokkaa,  vaikka  jokaisessa  voi
edelleen olla alajakautumia.

1. Jyrkempää  Polkua  kulkevat,  jotka  saavuttavat  adeptiuden  jollain  kierroksella  ennen
viidettä kierrosta.

2. Seitsemännellä  kierroksella  adepteiksi  tulevat.  He  ovat  edelläkävijöitä  tavanomaista
polkua noudattavien keskuudessa.

3. Seitsemännellä kierroksella arhat-tason saavuttavat
4. Varsinaisen Polun kolmella alemmalla tasolla olevat, toisin sanoen ensimmäisen, toisen

ja kolmannen vihkimyksen läpäisseet
5. Viidennen kierroksen kriittisessä kohdassa ”epäonnistuneet”
6. Suurilukuinen   eläinkunta,  joka  saavuttaa  yksilöitymisen   seitsemännen  kierroksen

lopussa ja tulee muodostamaan viidennen ketjun ihmiskunnan. 
Tässä evoluutiossa mukana olevista 60 mrd. egosta odotetaan 1/5 saavuttavan asekha-tason

seitsemännen kierroksen lopussa. Toinen 1/5 on siihen mennessä saavuttanut arhat-tason. 3/5
tulee olemaan Polun alimmissa vaiheissa ja lopu 2/5 putoavat pois suuressa erottelussa viidennen
kierroksen puolivälissä.
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Piirros  26  kuvaa  sekä  suurta  ”erottelua”  viidennen  kierroksen  keskivaiheilla  että  myös
ihmisentiteettien jakaumaa ketjun lopussa.

Piirroksessa  ne,  jotka  ovat  saavuttaneet  adeptiuden  ennen  seitsemättä  kierrosta,  näkyvät
asekha-vihkimystä  korkeamman  tason  saavuttaneina,  koska  on  todennäköistä,  että  he  ovat
saavuttaneet  korkeampia  vihkimyksiä  ketjun  päättyessä,  ja  kuvassa  näytetään  tilanne  ketjun
lopussa.

Samanlainen  ”tuomiopäivä”  tapahtui  eläimille  ihmiskuntaan  astumisessa  nykyisen  ketjumme
neljännen  kierroksen  keskivaiheessa,  evoluutiomme  puolivälissä.  Silloin  ”ovi  sulkeutui”
eläinkunnalle  ihmiskuntaan  pääsyn  suhteen.  Tämän  jälkeen  ”eivät  monadit  voi  enää  päästä
ihmiskuntaan.  Ovi  on kiinni  tämän syklin  osalta”  (Salainen  oppi I).  Tässäkään  tapauksessa  ei
toteamusta tule tulkita liian ankaraksi kuten ei tuomiopäivissäkään, sillä siellä täällä on eläimiä,
jotka  erityisapua  saatuaan  voivat  vielä  kehittyä  siihen  pisteeseen,  että  ihmisinkarnaatio  on
mahdollinen,  mutta melkein aina on mahdotonta löytää riittävän alhaisella  kehitystasolla  olevaa
ihmisruumista inkarnaation toteutumiseksi.

Eläinten ovi ihmiskuntaan suljettiin vain siksi,  että näköpiirissä ei ollut  sellaisia,  jotka olisivat
kyenneet saavuttamaan vaaditun tilan ilman, että olisi  toistettu valtaisa impulssi,  joka annetaan
vain  kerran  evoluutiossa  sen  puolivälissä.  Meidän  evoluutiomme  osalta  se  tapahtui  Liekin
valtijoiden laskeutuessa Venukselta, josta kuvaus seuraa myöhemmin. 

Eräs  kiintoisa  seikka  ansaitsee  tulla  mainituksi  tässä.  Näyttää  siltä,  että  kunkin  ketjun
ihmiskunta  voi  edetä  kohti  Polkua  ja  astua  sille  vain,  kun  eläinten  yksilöityminen  ketjussa  on
käytännössä  lakannut  ja  kun  yksilöityminen  tulevaisuudessa  voi  olla  mahdollista  vain
poikkeustapauksissa.  Kun  eläinten  ovi  ihmiskuntaan  sulkeutuu,  niin  ovi  Polulle  avautuu
ihmiskunnalle.
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Nykyisen  eläinelämän  suuri  joukko  tulee  yksilöitymiseen  vasta  nykyisen  ketjumme
seitsemännellä kierroksella ja muodostaa siis seuraavan eli viidennen ketjun ihmiskunnan. Mutta
sattuu niinkin, että tavallisesti läheisessä yhteydessä ihmiskuntaan oleva eläin, jonka tunteet ja äly
ovat  erityisesti  kehittyneet,  onnistuu  saavuttamaan  yksilöitymisen  nykyisellä  maailmankaudella.
Sellainen eläin voidaan sijoittaa primitiiviseen ihmiskehoon silloin, kun elämänaalto ottaa haltuunsa
seuraavan planeetan Merkuriuksen nykyisessä ketjussamme. On ilmeistä, että vain hyvin harvat
kykenevät käyttämään tätä hyväkseen, mikä näkyy olevan viimeinen tilaisuus päästä ihmiskuntaan
tässä ketjussa. 

Tunnetaan tapaus, jossa epätavallisen älykäs ja ihmisystävälleen omistautunut eläin olisi voinut
inkarnoitua tähän maailmaan miltei  välittömästi,  ellei  olisi  ilmaantunut  tiettyjä  vaikeuksia.  Tämä
eläin kykeni lisäksi liikkumaan astraaliruumiissaan ja käymään silloin isäntänsä luona. Eläimestä
olisi  inkarnoituneen  tullut  monin  tavoin  villi-ihminen,  ja  toisaalta  sen  inkarnoituminen  edellytti
pääsyä elämään isäntänsä välittömässä läheisyydessä. Eläimen suhde isäntäänsä oli niin vahva,
ettei sitä olisi millään voinut estää pyrkimästä hänen luokseen. Tämäkin vaikeus olisi vielä ollut
voitettavissa,  mutta  esteeksi  muodostui  lopulta  se,  ettei  ollut  mahdollista  taata  sitä,  että  villi-
ihminen olisi tarvittavaa sukupuolta. 

”Oven  sulkeutuminen”  koskee  vain  niitä  eläimiä,  jotka  ovat  vasta  tulossa  ihmiskuntaan
nykyisellä pallokaudella eikä niitä, joilla on jo syyruumis, vaikka primitiivinenkin. Siten ihmisapinat,
joista  H.  P.  Blavatsky  puhui  edelleen  soveliaina  ihmiskehoon,  kuuluvat  Kuu-ketjun,  ei  Maan
eläinkuntaan. Ne asettuivat aikoinaan kehoihin, jotka olivat muodostuneet ”mielettömyyden synnin”
seurauksena  (selitetään  myöhemmässä  luvussa).  Niitä  ovat  gorillat,  simpanssit,  orangutangit,
paviaanit ja gibbonit. Ne saattavat olla tarkoitetut Afrikkaan, jossa ne saattavat inkarnoitua edelleen
siellä asuvien varsin alkukantaisten lemurialaisrotujen keskuuteen. 

On  todennäköistä,  että  ”erottelun”  eli  saman  luomakunnan  tai  elämänvirtauksen
kehittyneempien  jäsenten  keskuuteen  soveltumattomien  entiteettien  kehittymisen  tilapäisen
keskeyttämisen taustalla olevaa periaatetta on mahdollista soveltaa monella muullakin kuin tässä
kuvatulla tavalla. 

The Theosophist  -aikakauskirjassa  vuoden  1916  heinä-,  elo-  ja  syyskuussa  G.  E.  Sutcliffe
esittää kehittämäänsä ideaa varsin terävästi ja tarkasti ja erittäin kiinnostavasti. Hän tuo esiin, että
okkultismissa  niin  laajalti  käytössä  olevan  vastaavuuksiensäännön  mukaan  ”niin  ylhäällä  kuin
alhaalla, niin sisällä kuin ulkona” jotain ”tuomipäiviä” vastaavaa pitäisi tapahtua jokaisessa syklissä
ja alasyklissä evoluutiossamme. Kun viidennen kierroksen puolivälissä tapahtuvassa erottelussa
poistetaan ketjuun sopimattomat,  niin joka viidennen pallokierroksen puolivälissä tulisi  tapahtua
toisen asteen erottelu, jossa hylätään lopu kierrokseen sopimattomat, ja joka viidennen juurirodun
puolivälissä tulisi tapahtua kolmannen asteen erottelu ja neljännen asteen erottelu joka viidennen
alarodun puolivälissä, jolloin hylätään jäljellä olevista  juurirotuun sopimattomat. 

Kun testaamme näitä päätelmiä, huomaamme, että vuonna 75025 eaa. Atlantiksen tuhonneen
suuren katastrofin  on täytynyt  tapahtua neljännen  juurirodun viidennen  alarodun keskivaiheilla,
jolloin  sen on  täytynyt  olla  neljännen  asteen  tuomiopäivä,  jossa  hylättiin  ne,  jotka  eivät  olleet
sopivia jatkamaan neljännen juurirodun muun osan kanssa. 

Samoin  on  mahdollista,  että  äskeinen  maailmansota,  joka  joidenkin  mielestä  ei  ole  vielä
päättynyt,  ja  jonka  vaikutukset  tuntuivat  viidennessä  juurirodussa,  mutta  kuitenkin  vain
satunnaisesti viidennessä alarodussa, on kolmannen asteen ”tuomiopäivä”, jossa niiden kehitys,
jotka eivät ole sopivia jatkamaan muiden kanssa pallokauden loppuun, keskeytetään toistaiseksi.
Jos  tämä  olettamus  pitää  paikkansa,  niin  kehityksessään  tilapäisesti  keskeytetyt  siirretään
jatkamaan evoluutiotaan Marsissa. Silloin he ottavat osaa sisäiseen kierrokseen vastakkaisessa
järjestyksessä, kuten edellisessä luvussa on selitetty. 

Tätä  teoriaa  tukee  seuraava  toteamus:  …  jotkut  katumattomat  tähän  sotaan  osallistuvat
heitetään ulos avichiin odottamaan siihen saakka, kunnes jokin tuleva planeetta kehittyy, jolloin he
voivat jälleen aloittaa evoluutionsa.”

Kriisin suuruutta, josta maailmansota oli ainakin osa, kuvaa seuraava: ”Sota tulee saattamaan
nopeasti  ja  varmasti  muutamassa  vuodessa  päätökseen  vuosisatojen  työn  ja  varmistamaan
ennennäkemättömän edistyksen kohti jalompaa ja parempaa sivilisaatiota.” Ja vielä: ”Olen viime
aikoina painottanut  kiireellistä  velvollisuuttamme antaa Hierarkialle  sellaista  yhteistyötä,  jota  se
pyytää. Ensi kertaa evoluution historiassa tapahtuu niin, että Hierarkia voi saavuttaa tavoitteensa
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ilman koko  sivilisaation  tuhoamista,  kuten  se  teki  Atlantiksella  ja  pienemmässä  mittakaavassa
Roomassa” (Annie Besant).

Edelleen näyttää siltä, että Marsissa saavutettavissa olevat olosuhteet soveltuvat ylivoimaisesti
paremmin niiden evoluutioon, joiden voimme käsittää ilman, että olemme ennakkoluuloisia, heidän
”tieteellisen  materialisminsa”  takia  olevan  epäsopivia  jatkamaan  rinta  rinnan  vähemmän
materialistisesti  orientoituneiden kanssa Maassa viidennen juurirodun jäljellä  olevana aikana ja
kuudennessa ja seitsemännessä juurirodussa. 

Sutcliffen teoria on tätä vasten tarkasteltuna varsin järkeenkäypä ja tuntuu syntyneen kahdesta
tosiseikasta tarkasteltavissa olevassa historiassa. Voimme siis ainakin käyttää sitä koeluontoisesti
ja yrittää kuvata sen toimintametodia taulukossa.

Tehdäänpä ensi taulukko tiedoistamme:

Seuraavassa piirroksessa juurirodut  on merkitty  suorakaiteena,  jonka voi  ajatella  koostuvan
seitsemästä  pystysuorasta  kaistaleesta,  jotka  edustavat  alarotuja.  Neljän  asteen  tuomipäivien
vaikutus näkee suorakaiteen oikeasta alakulmasta leikattuina paloina. Piirros 27 osoittaa neljännen
asteen tuomiopäivän vaikutukset niihin, jotka eivät sovellu jatkamaan muun juurirodun kanssa. 

Piirroksessa 27 näkyy kolmannen asteen tuomiopäivän vaikutus. Siinä poistuvat ne, jotka ovat
epäsopivia  jatkamaan  pallokautta  muitten  kanssa.  Voimme  panna  merkille,  että  viidennen
pallokauden puolivälistä lähtien kahden eri asteen tuomipäivät ovat päällekkäin.
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Piirros  29  osoittaa,  mikä  vaikutus  on  toisen  asteen  tuomiopäivällä,  jolloin  kierrokselle
sopimattomat  poistetaan.  Siinä  näkyy  myös  kolmannen  ja  neljännen  asteen  tuomiopäivien
vaikutus. 

Kaikkien neljän asteen tuomipäivien vaikutukset näkyvät piirroksessa 30.
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On kiinnostavaa huomata, että kaikkien neljän asteen tuomiopäivien lukumäärä ketjussamme
on tasan 400, mikä näkyy piirroksesta 30.

Ideana tässä koko prosessissa on, että kaikkina aikakausina niiden määrä, jotka ovat soveliaita
jatkamaan kauden loppuun,  vähenee huomattavasti  jokaisena tuomiopäivänä.  Siten entiteettien
määrä,  jotka kykenevät  pääsemään koko ketjun loppuun asti,  on  huomattavasti  pienempi  kuin
niiden, jotka ketjun aloittivat. Viidennen kierroksen keskivaiheille määrä vähenee 100 prosentista
60 prosenttiin,  ja  sen päälle  tulevat  vielä  vähennykset  toisen,  kolmannen ja  neljännen  asteen
erotteluissa. 

Kuu-ketjun tuomiopäivän on sanottu tapahtuneen kuudella kierroksella neljännellä  pallolla eli
Kuussa itsessään. Sääntömme mukaan sen olisi pitänyt tapahtua viidennellä kierroksella. Voi siis
olla, että sääntömme yleistäminen ei pidä paikkaansa tai tässä tapauksessa on jotain poikkeavaa.
Ehkä tuomiopäivä jatkuu huomattava ajanjakson ja ehkä sen viimeinen vaihe tapahtui kokonaista
kierrosta myöhemmin sen alkuun verrattuna.

Oli miten oli, niin sodassa tuhottiin kokonainen villi-ihmisten rotu, joka ei olisi kyennyt jatkamaan
Kuu-ketjussa, koska alemmalle evoluutiovaiheelle sopivia kehoja ei olisi ollut enää saatavissa. Kun
he kuolivat  tai  heidät  surmattiin,  he eivät  syntyneet  uudestaan,  vaan siirtyivät  unitilaan.  Monet
samanlaiset  alemmantyyppiset  kehot  tuhoutuivat  seismisissä  katastrofeissa,  jotka  autioittivat
laajoja  alueita.  Pallon väestö väheni  huomattavasti.  Sen jälkeen muita painostettiin  etenemään
mahdollisimman  nopeasti,  mikä  valmisti  heitä  evoluutioon  seuraavassa  eli  Maa-ketjussa.  Kun
toivottomat ”laahustajat” olivat pudonneet pois, oli kasvu nopeampaa ja vakaampaa kuin aiemmin.

Toteamus, että Kuu-ketjun seitsemännellä kierroksella jokaiselta pallolta putosivat pois ne, joille
seuraavien pallojen olot  eivät  olisi  olleet  sopivia.  He jäivät  hiljaiseen tilaan siihen asti,  kunnes
seuraava ketju oli valmis ottamaan heidät jatkamaan evoluutiotaan.

Toinen  poikkeus  yleiseen  sääntöön  on,  että  ensimmäisessä  ketjussa  ei  kukaan  putoa
evoluutiostaan.  Jos siinä tapahtui  tuomiopäivää,  niin  siitä  ei  ole havaintoa.  Siihen on toinenkin
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selitys, jota eräät voivat pitää parempana. Teoria, johon seuraava taulukko perustuu, ei kaipaa
selityksiä:

Merkinnällä (a) varustettujen tiedetään olevan faktoja, ja niin ollen teoria voi pitää paikkansa. 
Ellei, niin piirrokseen 30 on tehtävä muutoksia, vaikka pääperiaate pysyykin entisenä.
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Luku 14 Involuutio ja evoluutio

Läpi  aurinkokunnan  kaikkien  vaiheiden  on voimassa perustavaa laatua oleva periaate,  joka
toistuu yhä uudestaan eri tasoilla. Tämä periaate tulee käsittää hyvin, koska se on Ariadnen lanka
koko labyrintissa. Se käsittää involuution ja evoluution seitsemän suurta vaihetta. Kolmen vaiheen
aikana henki laskeutuu aineeseen. Elämä on silloin muotoa. Neljäs vaihe on konfliktia hengen ja
aineen,  Elämän ja  muodon välillä.  Kolmessa  jäljellä  olevassa vaiheessa  henki  nousee.  Elämä
kehittyy muodon kautta ja siitä pois. 

Laskeutuessaan  hengen  voidaan  käsittää  leijuvan  aineen  yllä,  jakavan  ominaisuuksia  ja
antavan  aineelle  voimia  ja  laatua.  Neljäs  vaihe  on  erillinen.  Silloin  ainesaatuaan  tai
vastaanotettuaan erilaisia voimia ja ominaisuuksia joutuu moninaisiin suhteisiin ainetta täyttävän
hengen kanssa. Tämä on suuri taistelu universumissa, valtaisia konflikti hengen ja aineen välillä,
Kurukshetran,  kahden  armeijan  suurten  joukkojen  taistelu,  kuten  hindukirjoituksissa  prosessia
kuvataan.

Kentän  tässä  osassa  on  tasapainopiste.  Henki  on  ensin  alakynnessä  joutuessaan
monenkaltaisiin  suhteisiin  aineen  kanssa.  Sitten  tulee  tasapainopiste,  jolloin  kumpikaan  ei  ole
voitolla. Sitten henki alkaa hitaasti saada voittoa aineesta niin, että lopulta neljännessä vaiheessa
henki hallitsee ainetta ja on valmis nousemaan kolmeen viimeiseen vaiheeseen seitsemästä.

Kolmessa  viimeisessä  vaiheessa  henki  järjestelee  ainetta,  jonka  on  saanut  hallintaansa,
henkistää  sen  ja  kääntää  sen  palvelemaan  omia  tarkoituksiaan.  Se  muovaa  aineen  itsensä
ilmaukseksi niin, että aineesta voi tulla keino, jonka avulla hengen kaikki voimat voivat ilmentyä ja
aktivoitua, kun ne on muovattu täydelliseksi käyttövälineeksi, jota henki tarvitsee ilmentääkseen
itseään täydellisesti. 

Hengen laskeutumisen kuluessa, mitä usein kutsutaan alaspäiseksi kaareksi, vallitsee suuntaus
kohti  suurempaa  aineellisuutta,  henki  tulee  tekemisiin  aineen  kanssa  oppiakseen  ottamaan
vastaan  vaikutteita  sen  kautta.  Mutta  sen  lisäksi  on  myös  suuntaus  kohti  erilaistumista,  kun
jumalainen  elämä  jakautuu  yhä  useampiin  haaroihin  ja  pienempiin  virtauksiin  ja
tietoisuusyksiköihin.

Varhaisemmassa  osassa  hengen  nousemista  ylöspäisellä  kaarella,  jolloin  henki  opettelee
hallitsemaan  ainetta  ja  näkemään  sen  ilmauksenaan,  suuntaus  on  edelleen  kohti  suurempaa
erilaistumista ja samanaikaisesti kohti henkistymistä ja aineellisuudesta irrottautumista.
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Ylöspäisen  kaaren  myöhemmässä  osassa,  kun  jumalaisen  elämän  erilaistuminen  erillisiksi
ihmisentiteeteiksi  on  saatu  päätökseen,  suuntaus  on  kohti  ykseyttä  ja  myös  kohti  suurempaa
henkisyyttä.  Tässä  vaiheessa  henki  on  oppinut,  kuinka  ottaa  vastaan  vaikutelmia  aineen
välityksellä  ja  kuinka ilmaista  itseään sen avulla,  kun uinuvat  voimat ovat  heränneet.  Se oppii
käyttämään  voimiaan  oikein  jumaluuden  eli  Logoksen  palveluksessa.  Piirros  30  kuvaa  tätä
prosessia.

Tämä periaate toistuu yhä uudestaan monilla tasoilla, kuten sanottu. Sen voi nähdä toiminnassa
peräkkäisissä  ketjuissa,  kierroksissa,  palloilla,  roduissa  ja  alaroduissa,  ja  huolellinen  tutkimus
paljastaisi todennäköisesti monia muitakin esimerkkejä sen soveltamisesta.

Kuten lukija on huomannut, evoluution seitsemän planeettaketjua noudattavat laskeutumisen ja
nousemisen prosessia aineen eri asteiden tai tasojen kautta kulkiessaan (ks. piirros 5).

Ketjun  pallojen  tapauksessa  vilkaisu  piirroksiin  3  ja  5  osoittaa,  että  kunkin  ketjun  pallot
laskeutuvat ja nousevat aineellisuudessa.

Kaikissa ketjuissa kolme palloparia, A ja G, B ja F ja C ja E ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa,
mutta toinen niistä on karkea luonnos ja toinen viimeistelty kuva.

Ensimmäinen  pallo,  pallo  A  on  kuin  ketjun  siemen,  ja  viimeinen,  pallo  G  ketjun  kukka  tai
hedelmä.  Niinpä  palloa  A  kutsutaan  toisinaan  juurimaailmaksi,  ja  palloa  G  vastaavasti
siemenmaailmaksi,  koska se tuottaa  seuraavan  ketjun  siemenen,  vaikka onkin  oman ketjunsa
hedelmä.

Ketjun ensimmäisillä  kolmella  pallolla  kehittyvät  muodot.  Neljännellä  muotojen  ja  niiden  yllä
viipyvien henkien välille muodostuu kuilu, ja muodot henkistyvät. Viimeisillä kolmella pallolla henki
muodostaa muodot tahtonsa mukaan. 

Ketjun  palloa  A  kutsutaan  joskus  arkkityyppien  palloksi,  koska  se  sisältää  niiden  muotojen
arkkityypit, jotka kierros tuottaa. Mutta kuten H. P. Blavatsky sanoo: ”Sanaa arkkityyppinen ei pidä
käsittää  samassa  mielessä  kuin  platonilaiset,  toisin  sanoen,  että  maailma  olisi  olemassa
jumaluuden mielessä, vaan että maailmasta on tehty ensimmäinen malli, jota maailmat fyysisesti
noudattavat ja jota parannetaan” (Salainen oppi I).

Kun tarkastelemme yksityiskohtaisemmin rotuja ja alarotuja, huomaamme saman periaatteen
olevan toiminnassa sielläkin.

Olemme juuri ohittaneet puolivälin evoluutiossamme. Koko evoluution keskipiste on selkeästi
neljäs ketju, neljäs kierros, neljäs pallo ja neljäs juurirotu. Siten varsinainen puoliväli osui ajallisesti
edelliseen suureen juurirotuun, atlantislaisiin. Mitä tulee arjalaisrotuun, niin viimeinen tällä pallolla
esiintyvä tulee olemaan neljännen pallon viides juurirotu, joten ihmiskunta kokonaisuudessaan on
aivan vähän yli puolivälin evoluutiossaan laskettuna puhtaasti aritmeettisesti vaiheiden mukaan,
jotka  sen  on  käytävä  läpi.  Kysymykseen  siitä,  kuinka  pitkän  ajan  nämä  eri  vaiheet  vaativat,
palaamme hiukan myöhemmin.

Koska ketjumme on neljäs, niin se on taisteluiden ja tasapainon ketju. Siinä henki ja aine ovat
kytköksissä toisiinsa ja punoutuneena yhteen niin, että korkein ja alhaisin, luonnon kaksi napaa
yhtyvät  yhdessä  monimutkaisessa  olennossa,  ihmisessä,  joka  on  korkeamman  evoluution
lähtöpiste.

Lisäksi kuten olemme juuri  nähneet,  olemme nyt neljännellä  pallolla  niin,  että olemme suuri
kamppailun  keskuksessa,  kiihkeimmän  taistelun  ja  suurimpien  vaikeuksien  keskellä,  todellakin
planeetan Kurukshetrassa. Juuri täällä neljännen kierroksen neljännen ketjun neljännellä pallolla
tapahtuvat hengen ja aineen suurimmat konfliktit päättyäkseen hengen voittoon.

Voimme myös panna merkille,  että seitsemän luomakunnan evoluution ketjun kierroksilla  on
käynnissä  toinen  syklinen  prosessi.  Jokaisella  kierroksella  yksi  luomakunta  kehittyy  oman
tyyppinsä korkeimpaan täydellisyyteen. Tulevia tyyppejä, jotka eivät kuulu kyseiseen kierrokseen,
on  tietenkin  mukana,  mutta  enemmän  tai  vähemmän  sikiöasteella  verrattuna  niiden  tulevaan
kehitykseen seuraavilla  kierroksilla.  Siten meidän ketjussamme täydellistyvät  luomakunnan ovat
seuraavat:

Ensimmäinen kierros Ensimmäinen elementaalikunta
Toinen kierros Toinen elementaalikunta
Kolmas kierros Kolmas elementaalikunta
Neljäs kierros Mineraalikunta (meidän nykyinen kierroksemme)
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Viides kierros Kasvikunta
Kuudes kierros Eläinkunta
Seitsemäs kierros Ihmiskunta

Tätä  hiukan  laajentaen  voimme sanoa,  että  pallon  A  ensimmäisellä  kierroksella  Rakentajat
antoivat  jokaiselle  luomakunnalle  seitsemän  arkkityyppistä  muotoa.  Pallolla  B  ne  monistivat
muotoja  ottaen  mukaan  oleellisimman   jokaisesta  arkkityypistä.  Pallolla  C  ne  tiivistivät  näitä
muotoja.  Pallolla  D ne muotoilivat  niitä  vielä  tiheämpään muotoon.  Pallolla  E ne tekivät  niistä
mutkikkaampia ja hiukan hienostuneempia. Pallolla F ne rakensivat niitä hienommasta aineesta, ja
pallolla G niistä tehtiin lopulta täydellisiä.

Tämä on niiden työskentelymetodi joka kierroksella. Ainoastaan ensimmäisellä kierroksella ne
keräävät ainetta itsensä ympärille ja asustavat siinä jonkin aikaa sopeuttaakseen ainetta. Tässä
työssä ne käyttävät ainoastaan jokaisen tason aineen neljää korkeinta alatasoa.

Käsittelemme  edellä  kuvattua  prosessia  yksityiskohtaisemmin  kierros  kierrokselta  ja  pallo
pallolta, kun pääsemme Maa-ketjun kuvaukseen.

Toinen seikka mutkistaa tilannetta,  koska joka kierroksella  atomeihin vuodatetaan lisävoima,
joka aktivoi atomeissa uuden spirillin.

Ensimmäinen kierros – yksi spirilli aktivoituu
Toinen kierros – kaksi spirilliä aktivoituu
Kolmas kierros – kolme spirilliä aktivoituu, jne. Kun olemme nyt neljännellä kierroksella, meillä

on aktiivisina neljät spirillit.

Jokainen kierros näyttää ihmiskunnan tapauksessa olevan erityisesti omistettu tietyn prinsiipin
kehittämiseen.  Nykyisen  neljännen  kierroksen  tulisi  olla  omistettu  pääasiassa  kama-prinsiipin,
tunteen ja halun kehittämiseen, ja seuraava, viides älyn edistykseen. Tätä yleissääntöön näyttää
tulleen muunnelma nykyisellään, koska olemme edistyneet pitkälle meille merkityssä ohjelmassa,
ja  olemme  jo  kehittämässä  älyä.  Syynä  tähän  on  Liekin  valtijoiden  tulo  Maahan  (selitetään
myöhemmässä  luvussa  tarkemmin).  Samalla  on  sanottava,  että  meidän  nykyinen  älymme on
murto-osa  siitä,  mikä  tulee  olemaan  keskivertoihmisen  äly  seuraan  eli  viidennen  kierroksen
päättyessä.

On  vielä  yksi  tärkeä  tekijä,  joka  tulee  ottaa  huomioon.  Jokaisella  alatasolla  on  seitsemän
alaosastoa. Ihmisen keho sisältää kaikkien alatasojen ja kaikkien alaosastojen ainetta, mutta se on
aktiivinen  vain  niiden  alaosastojen  osalta,  jotka  vastaavat  aiemmin  tai  parhaillaan  koettujen
ketjujen järjestyslukua.

Siten  toisen  ketjun  toisella  kierroksella  ihminen  kykenee  käyttämään  vain  astraali-  ja
mentaaliruumiinsa jokaisen alatason ensimmäisen ja toisen alaosaston astraali- ja mentaaliainetta.
Kolmannella kierroksella hän kykenee käyttämään ensimmäisen, toisen ja kolmannen alaosaston
ainetta, joskaan ei vielä täydellisesti kolmatta.

Maa-ketjun neljännen ketjun toisella kierroksella ihminen toimi jokaisen alatason ensimmäisen
ja  toisen  alaosaston  puitteissa  ja  vain  heikosti  kolmannen  ja  neljännen.  Vasta  seitsemännen
kierroksen seitsemännessä juurirodussa  ihmisellä  on käytössään loistava  keho,  jossa  jokainen
hiukkanen värähtelee vastaanottavaisena. Ja vielä silloinkaan ei tilanne ole niin täydellinen kuin
myöhemmissä ketjuissa.

Olen pahoillani, etten kykene rakentamaan piirrosta kuvaamaan yllä esitettyä prosessia, koska
saatavilla oleva tieto ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista. Tällä haavaa meidän on tyydyttävä yleiseen
periaatteeseen,  että  evoluution  kuluessa  ihminen  ottaa  käyttöön  lisää  jokaisen  alatason
alaosastoja ja tulee kykeneväksi ilmaisemaan itseään niiden avulla yhä lisääntyvässä määrin.
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Luku 15 Aikoja ja pa� iva�ma�a� ria�

On  vain  hyvin  vähän  tietoa  siitä,  kuinka  pitkiä  ajanjaksoja  vaaditaan  ketjuja,  kierroksia,
pallokausia  ja  rotuja  varten.  Siksi  on  nykyisellään  tuskin  käytännöllisesti  järkevää yrittää  edes
arvioida näitten suunnattoman laajoja aikoja.

Eksoteeriset  hindukirjat  antavat  tarkkoja  numeroita,  mutta  H.  P.  Blavatsky  toteaa,  ettei  ole
mahdollista luottaa niihin,  koska niihin sisältyy muita ja esoteerisia näkökantoja, joita kirjoittajat
eivät ole ottaneet huomioon. 

Vaikkei suoraa tietoa olekaan, niin on jonkinlaista syytä epäillä, että kierrosten vaatima aika ei
ole muuttumaton, vaan toiset ovat lyhyempiä kuin toiset. On ajateltu, että tulevat eivät ehkä ole niin
pitkiä  kuin  ne,  jotka  olemme  jo  ohittaneet.  Mutta  tästäkään  ei  ole  tarkkaa  tietoa,  ja  tuntuu
hyödyttömältä spekuloida niin vähäisellä tiedolla.

Voimme kuitenkin valaista aikakysymystä evoluution varhempien ja myöhäisempien jaksojen
osalta panemalla tässä yhteydessä merkille, että tutkimukset ovat osoittaneet, että kun aiemmat
radikaalit muutokset ihmisen rakenteessa vaativat pitkiä ajanjaksoja, niin myöhemmät muutokset
sivilisaatioiden kehityksessä menivät paljon nopeammin. Siinä missä sivilisaatioitten kehitys vei
tuhansia vuosia, aiemmat ja radikaalimmat muutokset tarvitsivat miljoonia vuosia.

Tässä vaiheessa voimme ainoastaan luetella muutamia joidenkin auktoriteettien toteamuksia, ja
sen  me  teemme  nyt.  Okkulttisten  aikakirjojen  mukaan  aurinkokunnalla  on  takanaan  noin
1 955 884 703 vuoden elämä, siis vajaat 2 mrd. vuotta. 

300  miljoonaa  vuotta  on  sanottu  kuluneen  tällä  neljännellä  kierroksella  pallolla  D  (Maa).
Venuksen valtiaat tulivat Maahan noin 16,5 miljoonaa vuotta sitten.

Sukupuolien erottuminen kolmannen, lemurialaisen juurirodun keskivaiheilla tapahtui noin 16,5
vuotta sitten. Mutta erottuminen oli pitkä prosessi, joka jatkui yli miljoonan vuoden ajan, ja tapahtui
eri aikaan eri osissa maailmaa.

Meidän nykyiselle viidennelle, arjalaiselle juurirodulle annettu aika on noin miljoona vuotta.
850 000  vuotta  on  kulunut  viimeisen  Atlantiksen  osan  muodostaneen  suuren  saaren,

atlantislaisten neljännen juurirodun Rutan hukkumisesta.
Pieni saari Daitya tuhoutui noin 270 000 vuotta sitten. 
Poseidoniksen hävittänyt katastrofi alkoi vuonna 75025 eea.
Poseidoniksen hukkuminen tapahtui vuonna 9564 eea.
Salaisesta opista löytyy seuraavaa:
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H. P. Blavatsky on sanonut edellä esitetyistä luvuista, että ne ovat ”eksoteerisia” ja ”yleisesti
hyväksyttyjä Intiassa ja vastaavat varsin läheisesti salaisten kirjoitusten tietoja. Ne ovat laajempia,
koska niissä on mukana jako esoteerisiin sykleihin, joita ei koskaan mainita brahmaanien yleisissä
kirjoituksissa … Näitä ei tietenkään ole koskaan julkistettu.”

Nykyisellään  meidän  sanotaan  oleva  hyvin  lähellä  arjalaista  Kali  yugaa.  Seuraavassa
taulukossa  annetaan  tiivistetty  historia  eläin-  ja  kasvielämästä  Maassa.  Suluissa  on  mainittu
nykyiset kallioperätiedot Haeckelin mukaan. Kahdessa muussa sarakkeessa ovat nykyiset tiedot
ihmisroduista ja suuret mullistukset kuten okkultistit ne tuntevat. 
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Luku 16 Planeettaketjujen logokset ja muut korkeat virkailijat

Näimme luvussa 7 , että aurinkologoksessa on itsessään seitsemän planeettalogosta ikään kuin
voimakeskuksinaan,  kanavina,  joiden  kautta  hänen  voimansa  vuodattuu.  Samanaikaisesti  hän
jossain mielessä koostuu niistä.

Hindut  puhuvat  niistä  Aditin  seitsemänä  poikana,  kahdeksas  oli  Marttanda,  itse  aurinko.
Jokaisella  pojalla  eli  adityalla  on  oma ”talonsa”.  Niitä  on  kutsuttu  myös  seitsemäksi  hengeksi
Auringossa. Muinaisessa Egyptissä niitä kutsuttiin termillä seitsemän mysteerijumalaa. Zoroasterin
uskonnossa  ne  olivat  seitsemän  amshaspendiä.  Juutalaisilla  ne  ovat  seitsemän  sefirotia,  ja
kristityillä ja muhamettilaisilla seitsemän arkkienkeliä.

Kaikissa  uskonnoissa  he  seisovat  Logoksen  ilmenneen  kolminaisuuden  ympärillä  Ishvaran
sijaishallitsijoina  aurinkokunnan  laajassa  imperiumissa.  Jokaisella  on  oma  valtakuntansa  ja
jokainen  hallinnoi  omaa  osastoaan.  Nykyaikaisessa  teosofiassa  niitä  kutsutaan  seitsemäksi
planeettalogokseksi,  koska ne on aina samaistettu seitsemään pyhään planeettaan,  jotka  ovat
niiden  fyysisiä  kehoja.  Olemme  jo  käsitelleet  aiemmissa  luvuissa  näitä  planeettoja  ja  niiden
suhdetta  evoluutioihin,  joihin  ne  kuuluvat.  Kaikilla  näillä  logoksilla  on  siis  oma  talonsa,  ja  ne
hallitsevat omaa valtakuntaansa yhtenä määrättynä osana aurinkokuntaa.

Planeettalogosten  käyttövälineet  koostuvat  aurinkokunnan  aineesta  samoin  kuin
aurinkologoksenkin käyttövälineet. Missään aurinkokunnassa ei ole ainetta, joka ei ole osa jostakin
niistä. Tämä pitää luonnollisesti paikkansa joka tasolla. Otetaan esimerkiksi astraalitaso, koska sen
aine on riittävän liikkuvaa tarkoitukseemme ja  samalla  riittävän läheistä  fyysiselle,  jotta asia  ei
menisi fyysisen tason ymmärryskykymme yli.

Jokainen astraaliaineen hiukkanen on siis osa paitsi  aurinkologoksen astraaliruumista,  myös
osa seitsemän planeettalogoksen astraaliruumista.  Niinpä jokaisen ihmisen astraaliruumissa on
hiukkasia,  jotka  ovat  samoja  kuin  seitsemän  planeettalogoksen,  mutta  vaihtelevassa  määrin.
Jokainen monadi on tullut maailmaan yhden planeettalogoksen kautta (ks. Syyruumis), ja hänellä
tulee olemaan kautta koko evoluution itsessään enemmän jonkin planeettalogoksen hiukkaisia kuin
minkään  muun.  Tällä  tavoin  ihmiset  voidaan  erotella  kuuluviksi  ensisijaisesti  yhdelle  näistä
seitsemästä suuresta voimasta.

Planeettalogoksissa  tapahtuu  ajoittain  tiettyjä  psyykkisiä  muutoksia.  Kenties  ne  vastaavat
jollainen äärettömän korkealla tasolla fyysisen tason sisään- ja uloshengitystä tai sydämensykettä
meissä. Olipa tämä miten tahansa, niin tässä tuntuu olevan äärettömän suuri määrä mahdollisia
yhdistelmiä. 

Jotkut näistä ajoittaisista muutoksista ovat nopeampia kuin toiset niin, että tuloksena on hyvin
monimutaisia  vaikutussarjoja.  Niihin  yhdistettyjen  fyysisten  planeettojen  liikkeiden  on  havaittu
olevan avain näiden suurten kosmisten vaikutusten toimintaan.

Kun nyt  meidän  astraaliruumiimme ovat  rakentuneet  näiden  astraaliruumiiden  aineesta,  niin
siitä seuraa, että missään näistä planeettalogoksista ei voi tapahtua muutosta astraalisesti ilman,
että  se  vaikuttaa  maailman  kaikkien  ihmisten  astraaliruumiiseen.  Vaikutus  on  luonnollisesti
suurempi niissä, joiden astraaliaineesta suurin osa on samaa kyseisen planeettalogoksen kanssa.
Kun  sama  pätee  kaikilla  muillakin  tasoilla,  niin  voimme  ymmärtää,  kuinka  tärkeitä
planeettalogoksissa tapahtuvat liikkeet ja muutokset ovat meille.

On lisäksi muitakin vaikutuksia, jotka koskettavat eri tasojen ja alatasojen ainetta. Käsittelemme
asiaa seuraavassa osuudessa.

LIPIKA JA DEVARA/ JAT

H. P. Blavatsky kirjoittaa tietystä ylimpien olentojen luokasta, jota hän kutsuu termillä lipika eli
karman herrat. Lisäksi meille kerrotaan, että karman hallinnoimisessa heillä on agentteinaan neljä
(todellisuudessa seitsemän) devarâjaa eli Maan hallitsijaa.

Jokaisella  näistä  on  alaisuudessaan  suuri  joukko  deevoja  ja  luonnonhenkiä  ja  jopa
elementaalista ydinainesta. Selittämistä varten otetaan taas esimerkiksi vain yksi taso, astraalinen
pitäen mielessä, että sama pätee kaikkiin muihin tasoihin. Astraaliaine kokonaisuudessaan on siis
yhden devarâjan hallinnan alaisuudessa, mutta koska astraalitaso on kuudes seitsemästä tasosta,
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niin  kaikkien muiden tasojen kuudes alataso on jossain  määrin myös tämän saman devarâjan
ohjauksessa, koska sen suhde tasoon, josta se on osa, on sama kuin astraalitason suhde koko
seitsemän tason kokonaisuuteen. Siten jokaiseen alatasoon vaikuttaa kaksi tekijää – koko tason
hallitsijan vaikutus ja alatason hallitsijan sivuvaikutus. 

Mutta  näimme edellisessä  osuudessa,  että  jokaisen  tason  ja  alatason  aineeseen  vaikuttaa
erikoisesti joku planeettalogoksista. Aineeseen kohdistuu kauttaaltaan kolmenlaista vaikutusta: 1)
jonkin  planeettalogoksen,  2)  tason  devarâjan  vaikutus  kokonaisuutena  ja  3)  sen  alatason
devarâjan vaikutus, johon kyseinen aine kuuluu.

On edellä esitetystä käy selväksi, että jokaisella tasolla on erittäin monenlaista ainetta niin, että
vaikkemme ottaisi huomioon aineen alaosastoja, (mitä niitäkin on,) niin saamme lähes loputtoman
määrän mahdollisia  aineen  kombinaatioita,  joista  ihmisen  eri  ruumiit  rakentuvat.  Siten  olivatpa
egon luonteenomaiset piirteet millaisia tahansa, hän löytää sopivan ilmauksen itselleen.

Piirroksessa 32 näkyy vain yksi aineen taso, kuudes eli astraalitaso ja siihen vaikuttavat kolmet
vaikutukset. 

Ensiksi meillä on se, mitä usein kuvataan seitsemän planeetan pystysuoriksi vaikutuksiksi. Ne
jakavat koko tason aineen seitsemään tyyppiin, säteeseen tai ”väriin”.

Toiseksi tulevat kuuden tasoa kokonaisuutena hallitseva devarâjan horisontaaliset vaikutukset.
Piirroksessa tämä on osoitettu devarâjan no. kuusi varjostuksella ja koko astraalitason vastaavalla
varjostuksella. 

Kolmanneksi kuudennen devarâjan vaikutus tuntuu jälleen erityisemmin kuudennella alatasolla.
Tätä osoittaa kuudennen alatason kaksoisvarjostus. Sen on tarkoitus näyttää, että tähän alatasoon
kohdistuu kaksoisvaikutus kuudennesta devarâjasta. Sama pätee luonnollisesti  kaikkiin  kuuteen
muuhun tasoon.

Piirros  33  yrittää  kuvata  kolmea  kaikkiin  seitsemään  tasoon  ja  alatasoon  kohdistuvaa
vaikutusta. Piirroksellisuuden vuoksi oli tarpeen näyttää devarâjojen vaikutusten tulevan kahdesta
suunnasta. Sitä, että nämä todellisuudessa tulevat samasta lähteestä, on osoitettu pilkkuviivoin,
jotka yhdistävät piirroksessa näkyvät kaksi lähdettä.

Täten  näemme,  että  esimerkiksi  ensimmäisen tason  ensimmäisen  alatason  aineeseen
kohdistuu samanlainen kaksoisvaikutus kuten toisen tason toisen alatason aineeseen jne. kaikilla
alatasoilla. Siksi ensimmäisen tason ensimmäisen alatason aineen, toisen tason toisen alatason
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aineen  ja  kolmannen tason  kolmannen alatason  aineen  välillä  on jonkin  verran eroavaisuutta,
vaikkakaan  emme  tai  ainakaan  tämän  kirjoittaja  ei  toistaiseksi  tiedä,  minkä  tyyppisestä
eroavaisuudesta on kyse. Nyt voimme vain kiinnittää huomiota asiaan varjostamalla alatasot, joihin
kohdistuu kaksoisvaikutus.

_____________________________________________________________________

Planeettahenkien  tietoisuuden  muutokset  näkyvät  ihmisrotujen  pitkässä  historiassa
säännöllisinä  syklisinä  muutoksina  kansojen  temperamentissa  ja  heidän  sivilisaatioittensa
luonteessa.  Jokaisessa  juurirodussa  seitsemän  säteen  johtoasema  vuorottelee  esiintyen
mahdollisesti  useammin  kuin  kerran,  mutta  säteen  hallitessa  myös  seitsemän  alasykliä
vaikutuksineen.  Esimerkiksi  kun  viides  säde hallitsee  rodun historiassa,  niin  säteen  keskeinen
ajatus  ja  mahdollisesti  siihen  perustuva  uskonto  on  etusijalla  ihmisten  mielessä,  mutta  tämä
etusijalla  olo  jakautuu seitsemään alajaksoon,  joista ensimmäistä  värittää  ensimmäisen säteen
ajattelu,  toista  toisen  säteen  jne.  Viidennen  alajakson  aikana  on  viidennen  säteen  vaikutus
puhtaimmillaan  ja  vahvimmillaan.  On  mahdollista,  että  nämä  jaotteluilla  ja  alajaotteluilla  on
vastaavuutensa alaroduissa ja kansakunnissa, mutta tätä ei ole vielä voitu jäljittää.

YLEISESIKUNNAN HENKILÖ5 KUNTA

Jokaisella  yleisvirkailijalla  on hänen käskyjään  toteuttavien tavallisten  alaisten  lisäksi  joukko
virkailijoita, jotka muodostavat hänen henkilökuntansa, jotka huolehtivat henkilökohtaisesti hänestä
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ja ovat joka hetki valmiina tekemään, mitä hän toivoo tai ottavat vastaan tehtävän, missä sellainen
avautuu. Niin myös Aurinkologoksella on hänen oma henkilökuntansa, joukko adepteja, jotka eivät
ole minkään erityisen ketjun palveluksessa,  mutta kuitenkin aina valmiina lähetettäväksi avuksi,
missä ikinä apua tarvitaan. Tähän henkilökuntaan kuuluvat lupautuvat siten Logoksen välittömään
palvelukseen  hänen  käytettäväkseen  missä  tahansa  aurinkokunnan  osassa.  He  ovat  hänen
palvelijoitaan ja viestinviejiään,  jotka elävät  vain toteuttaakseen hänen tahtonsa ja  toimiakseen
hänen työssään koko hänen hallitsemassaan aurinkokunnassa.

Liittyä tämän henkilökunnan jäseneksi on yksi niistä poluista, joista ihminen, joka ”on päässyt
toiselle rannalle”, voi valita. Sitä tunnutaan pitävän hyvin rankkana polkuna, kenties suurimpana
uhrauksen, jonka adepti voi tehdä. Siksi se tuo mukanaan suurta arvostusta.

Yleisesikunnan  henkilökuntaan  kuuluvalla  ei  ole  fyysistä  kehoa,  vaan  hän  tekee  itselleen
sellaisen  kriyashaktin,  ”tekemisenvoimalla”  sen  pallon  aineesta,  johon  hänet  lähetetään.
Henkilökuntaan  kuuluu  hyvin  eritasoisia  arhateista  ylöspäin.  Jotkut  heistä  omistautuivat  työlle
saavuttaessaan arhat-tason Kuu-ketjussa,  jotkut  ovat  asekha-adepteja (Mestareita).  Jotkut  ovat
ehtineet pitkälle ihmisevoluution tuolle puolen.

Tarve tällaiseen henkilökuntaan syntyy monesta meille tuntemattomasta syystä siksi, että ketjun
kaikkein varhaisimmissa vaiheissa erityisesti alaspäisellä kaarella tai pallolla tarvitaan enemmän
ulkopuolista  apua  kuin  myöhemmin.  siten  esimerkiksi  meidän  evoluutiomme  ensimmäisessä
ketjussa  oli  tavoitteeksi  asetettu  ensimmäinen  vihkimys,  jolloin  kukaan  sen  ihmiskunnasta  ei
saavuttanut asekha-tasoa buddhaudesta puhumattakaan, mikä tapahtui vasta paljon myöhemmin.
Siitä seurasi, että Buddhan virka ja muut korkeat virat oli täytettävä entiteeteillä, jotka tulivat Maa-
evoluution  ulkopuolelta.  Myöhemmätkin  ketjut  saivat  samankaltaista  apua.  Maa-ketjunkin  on
aikanaan toimitettava korkeita virkailijoita aiemmille muitten evoluutioitten ketjuille sen lisäksi, että
huolehtii  niiden  saamisesta  Maa-evoluution  omille  myöhemmille  palloille  ja  kierroksille.
Todellisuudessa meidän tietojemme mukaan Maan okkulttisesta hierarkiasta on kaksi jäsentä jo
jättänyt  Maan  joko  liittyäkseen  yleisesikunnan  henkilökuntaan  tai  Maan  hierarkian  pään
lainaamana jollekin toiselle hierarkian päälle jollain toisella pallolla Maa-evoluution ulkopuolella.
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Luku 17 Manut

Manu on  yleistermi,  jota  käytetään  erittäin  moniasteisesta  ohjaavien  älykkyyksien  luokasta.
Siten  manu,  joka  toimii  johtajana  seitsemän  peräkkäisen  ketjun  evoluutiolle,  on
evoluutiojärjestelmän manu, vaikka hänestä yleensä puhutaan planeettaketjun logoksena. Termi ei
ole  kovin  tarkka,  koska  se  antaa  ymmärtää,  että  hän  on  vastuussa  yhdestä  ketjusta.
Täsmällisempää  olisi  sanoa  evoluutiologos,  mutta  kuten  sanottu  tavallisesti  käytetään  nimeä
planeettalogos tai planeettaketjun logos. 

Planeettaketjun logoksen alaisuudessa on manu, joka on vastuussa evoluution kierroksesta.
Hänet tunnetaan kierrosmanuna.

Hänen määräystensä alaisuudessa työskentelee toisenasteinen manu vastaten pallokaudesta,
johon  kuuluu  luonnollisesti  jokainen  juurirotu.  Häntä  kutsutaan  tavallisesti  rotumanuksi  tai
juurirotumanuksi.

Jokainen  näistä  manuista  vastaa  hänelle  osoitetusta  evoluution  osastosta  johtaen  sen
muodostumista ja kasvua. 

Sanskritin sana manvantara merkitsee kirjaimellisesti kahden manun välistä kautta. Siksi sitä
voidaan  soveltaa  moneen  tasoon.  On  tapana  rajoittaa  termi  manvantara  tarkoittamaan  yhden
ketjun  kestoa,  toisin  sanoen  aikaa,  jonka  elämänvirtaukset  tarvitsevat  kulkeakseen  seitsemän
kertaa seitsemän pallon kautta.

Seitsemän  peräkkäisen  ketjun  eli  evoluution  muodostamasta  suuremmasta  aikakaudesta
käytetään termiä mahamanvantara. Se tarkoittaa yksinkertaisesti suuri manvantara.

Jos lukija katsoo piirrosta 21, hän huomaa, että jokaisen siinä kuvatuista yksiköistä yläpään
suuresta ympyrästä alimpaan juurirotua edustavaan suorakaiteeseen voidaan katsoa edustavan
myös manua eli näistä yksiköistä vastaa virkailijaa. 

Voimme nyt tarkastella hiukan lähemmin joitakin mainittujen virkailijoiden tehtäviä.
Näyttää  siltä,  että  ketjun  seitsemännellä  kierroksella  olento,  jonka  virkana  on  toimia  ketjun

”siemenmanuna”, ottaa vastatakseen ihmiskunnasta ja elävien olentojen alemmista luomakunnista,
joita siinä ketjussa on ollut kehittymässä. Tämän kirjoittaja ei ole onnistunut varmistamaan, onko
siemenmanu  sama  kuin  ketjumanu  vai  eri  virkailija.  Olipa  miten  tahansa,  niin  tässä  on  mitä
ilmeisimmin kyse erityisestä tehtävästä. Ja jos pidämme sen mielessämme, ei ole tällä hetkellä ole
paljon väliä, suorittaako tätä tehtävää siemenmanu vai ketjumanu.

Siemenmanu  kerää  itseensä  ketjun  päätteeksi  tällä  ketjulla  tapahtuneen  evoluution  kaikki
tulokset ja siirtää ne ketjujen väliseen maailmaan, kuolevan ketjun asukkaiden nirvanaan. Siellä
hän  ravitsee  niitä  itsessään  ja  luovuttaa  ne  lopuksi  määrättynä  aikana  seuraavan  ketjun
juurimanulle. Taaskaan tämän kirjoittajalle ei ole selvää, onko juurimanu sama kuin ketjumanu vai
eri entiteetti. Käytämme siksi edelleen sanaa juurimanu kuvaamaan tätä tehtävää suorittipa sitä
kuka tahansa. 

Siemenmanun  tehtävänä  on  johtaa  kaikkia  valmisteluja  valtaisan  väkimäärän  siirtämiseksi
ketjusta seuraavaan. Juurimanun tehtävänä on tehdä järjestelyt välimäärän vastaanottamiseksi ja
ottaa moneen luokkaan kuuluvat entiteetit ketjuunsa oikein jaksotettuina ja oikeina aikoina.

Seuraavassa on eräs esimerkki  siemenmanun työstä.  Kuu-ketjun  siemenmanulla  oli  valtava
suunnitelma,  jonka  mukaan  hän  ryhmitteli  entiteetit  Kuu-ketjusta  jakaen  magnetisointia  apuna
käyttäen  heidät  luokkiin,  alaluokkiin  ja  alaluokkien  alaluokkiin  heidän  viimeisen  kuolemansa
jälkeen. Näin muodostuu tietyntaajuista värähtelyä, ja ihmiset, jotka kykenevät työskentelemään
parhaiten tällaisella  taajuudelle,  ryhmitettiin  yhteen.  Nämä ryhmät  muodostuivat  automaattisesti
taivasmaailmassa  samoin  kuin  hieno  tomu  muodostuu  kuvioiksi  sävelen  vaikutuksesta
värähtelevän levyn päällä. 

Siemenmanua avustivat tässä jättimäisessä tehtävässä monet suuret olennot,  jotka tottelivat
hänen ohjeitaan.  Koko valtava suunnitelma vietiin  läpi  järjestyksessä ja  sanoinkuvaamattoman
vaikuttavan väistämättömästi.

Edeltävän ketjun tulokset kerättiin näin siemenmanun auraan, jossa ne järjestettiin, taulukoitiin
ja  tallennettiin  täydellisen  järjestelmällisesti.  Nämä  monen  eri  asteen  sisäänpäin  kääntyneet
älykkyydet elävät kummallisen hidasta subjektiivista elämää vailla ajantajua, ja siemenmanu valaa
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heihin stimuloivan magnetisminsa virtaa pienissä pätkissä. Jatkuva virta särkisi heidät kappaleiksi,
joten hän päästää heihin virtausta ja lopettaa sen sitten taas, jolloin he jatkavat unenomaisessa
tilassaan toiset miljoona vuotta sulauttaen sitä itseensä hitaasti. Sitten seuraa taas uusi virtaus ja
niin  edelleen miljoonia  vuosia.  Niiden mielessä,  jotka ovat  kyenneet  seuraamaan tapahtunutta,
muodostuu monenlaisia vertauskuvia: puutarhurin hyllyillä olevat kukkasipulit,  joita hän käy aika
ajoin  tarkastelemassa;  vauvankorit  sairaalassa,  joita  lääkäri  joka  päivä  tarkastaa.  Jossain
vaiheessa tulee aika, jolloin suuri puutarhuri antaa kukkasipulinsa istutettavaksi. Istutuspenkkinä
on seuraava ketju, ja kukkasipulit ovat sieluja.

Manun työ, jossa hän siirtää entiteettiryhmiä ketjusta tai  kierroksesta seuraavaan muistuttaa
mieliimme hindupuranoiden tarinat manusta ylittämässä merta laivalla tuomassa mukanaan uuden
maailman  siemeniä.  Se  muistuttaa  myös  juutalaisten  tarinaa  Noasta  keräämässä  arkkiinsa
kaikkea, mitä tarvittiin maan kansoittamiseen uudelleen vedenpaisumuksen jälkeen.  Uskontojen
pyhissä  kirjoituksissa  säilyneet  legendat  perustuvat  usein  tositapahtumiin  okkulttisessa
maailmassa.

Kun  Kuu-ketjulta  tuotiin  Maa-ketjuun  ihmisluokkaa,  jonka  syyruumis  oli  korinpohjamallinen,
huomattiin  mielenkiintoinen  seikka.  Huom.  Korinpohjasyyruumis  on  sellainen,  joka  ei  ole  vielä
täysin  muodostunut,  vaan  koostuu  raidoista,  jotka  muistuttavat  korinpohjaa.  Siitä  nimi.  Ks.
Syyruumis).

”Hyllyt”, joilla ”kukkasipuleita” säilytettiin, oli tehty korkeammasta mentaaliaineesta. Mutta koska
eri  ketjujen  välillä  ei  ole  mentaaliaineen  yhteyttä,  siemenmanun  aurassa  tuodut  kukkasipulit
kuljetettiin korkeamman eli buddhisen tason kautta, jolloin Kuun mentaaliaineesta tehty korinpohja
hajoaa. Se on muodostettava uudestaan, ennen kuin entiteetit voivat jatkaa elämäntehtäväänsä
Maa-ketjussa. Niinpä kun ne olivat uinuneet aikakausia buddhisessa maailmassa, heidät puettiin
uudestaan Maa-ketjun vastaavaa ainetta olevaan korinpohjaan. 

Siemenmanu näytti  myös valitsevan virkailijoita  seuraavalle  ketjulle.  He yltäisivät  evoluution
pitkässä matkassa tovereitaan edelle  ja  heistä tulisi  mestareita,  manuja jne.  eri  kierroksissa ja
roduissa.  Hän  valitsi  paljon  enemmän  kuin  tarvittiin,  kuten  puutarhuri  valitsee  monia  kasveja
erikoisesti kasvatettavaksi ja valitsee niistä edelleen muutamia myöhemmin. Kuu-ketjussa suurin
osa valitsemisesta tapahtui pallolla D eli Kuussa itsessään. 

Työ  tarvitsee  valtavan  pitkiä  aikoja  ketjujen  välissä.  Ne  ovat  niin  pitkiä,  että  mieli  karkaa
väkisinkin ajatukseen, että aikakäsityksellä ei ole kiinnilyötyä olemassaoloa, vaan se on pitkä tai
lyhyt  kyseessä  olevan  olennon  tietoisuuden  toiminnan  mukaan.  Ketjujen  välisessä  nirvanassa
ainoat  todella  työskentelevät  tietoisuudet  ovat  juuri  päättyneen  ketjun  siemenmanun  ja  sitä
seuraavan ketjun juurimanun tietoisuus.

Suuri suunnitelma on siemenmanun mielessä, ja juurimanu saa sen häneltä ja toteuttaa sen
johtamassaan uudessa ketjussa. 

Siemenmanu määrittää jokaisen entiteettiryhmän sisällön  ja  määräyksen,  jolla  se lähetetään
uuteen ketjuun. Juurimanu jakelee peräkkäin saapuvat ryhmät eli  ”laivalastit”,  kuten niitä joskus
kutsutaan.

Kuu-ketjun siemenmanu on Chakshushas. Häntä avustavat virkailijat, jotka raportoivat hänelle,
kuinka  tiettyjen  ryhmien  jäsenet  ovat  reagoineet  hänen  heihin  kohdistamaansa  vaikutukseen
ketjujenvälisen nirvanan aikana.

Periaate,  jota  entiteettien  lähettämisessä  uuteen  ketjuun  noudatetaan  on,  että  ”iässä”  tai
kehityksessä vähiten edistyneet lähetetään ensin, jotta ne asettuisivat primitiivisimpiin muotoihin.
Edistyneemmät seuraavat,  kun muodot ovat kehittyneet korkeammalle. Esimerkkejä periaatteen
toiminnasta esitetään myöhemmin.

Maa-ketjun  juurimanu  on  Vaivasvata.  Häntä  ei  pidä  sekoittaa  samannimiseen  manun,  joka
vastaa viidennestä juurirodusta ja ihmeellisestä arjalaisesta sivilisaatiosta. Juurimanu Vaivasvata
johtaa koko evoluutiojärjestystä Maa-ketjussa. Hän on olento, joka on peräisin Venus-evoluution
neljännestä ketjusta. Kaksi hänen avustajaansa ovat samasta ketjusta ja kolmas on korkea adepti,
joka ”oli mukana” varhain Kuu-ketjussa. Neljännen juurirodun (atlantislaisen) manu oli myös adepti
Venukselta.  Hänet  tunnetaan  herra  Chakshushas  manuna,  ja  hän  on  syntyjään  kiinalainen  ja
kastiltaan hyvin korkea.

Ketjun juurimanun on saavutettava ketjulle  tai  ketjuille  määrätty  taso ollessaan ihmisenä,  ja
hänestä tulee silloin yksi ”herroista”. Sitten hänestä tulee rotumanu, sen jälkeen pratyeka-buddha,
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sitten maailmanherra, sen jälkeen juurimanu, sitten kierroksen siemenmanu ja vasta sitten ketjun
juurimanu. Kuten todettu hän johtaa kierrosten manuja, jotka jakavat työn rotujen manuille.

Lisäksi jokaisesta ketjusta saadaan joukko menestyneitä ihmisiä, ”ketjunherroja”,  joista jotkut
omistautuvat työlle uudessa ketjussa sen juurimanun alaisuudessa. Niinpä Maa-ketjua varten on
seitsemää eri luokkaa olevia Kuun herroja, jotka siis ovat ”menestyksiä” Kuu-ketjun planeetoilta ja
työskentelevät Maa-ketjun juurimanun alaisuudessa.

Ennen kuin ketjun tai kierroksen manu aloittaa hänelle osoitetun tehtävän, hän tutkii sitä osaa
Logoksen ajatusmuodosta, joka on yhteydessä hänen työhönsä ja tuo sen alemmas tasolle, jossa
sitä pääsee helposti käyttämään. Saman tekevät hieman alemmalla tasolla jokaisen maailman eli
pallon ja jokaisen juurirodun manu. Jokaisella manulla on edessään omalla tasollaan malli,  jota
kohden  hänen  on  rakentamisessaan  pyrittävä.  Hän  yrittää  tehdä  maailmastaan  tai  rodustaan
mahdollisimman tarkan kopion siitä, mikä on Logoksen aikomus. Koska hänen on rakennettava
vain materiaaleista, joita hänellä on, hän tavallisesti lähestyy vaadittavaa tarkkuutta asteittain. Siksi
varhaisempi muoto esimerkiksi rodusta on usein vain osittain onnistunut.

Esimerkiksi  Maa-ketjun  ensimmäisellä  kierroksella  manu toi  alemmas kaikki  arkkityypit  koko
ketjua varten. Vaikkei niistä tehdä täydellisiä  ennen kuin vasta seitsemännellä kierroksella,  niin
niiden idut ovat mukana jo ensimmäisellä kierroksella.

Jokaista  luomakuntaa  varten  hän  valitsi  tietyn  setin  muotoja,  jotka  hän  halusi  elävöittää
ensimmäisellä  kierroksella  tarkoituksenaan  kehittää  niistä  myöhemmissä  asteissa  kaiken,  mitä
Logos toivoi Maa-ketjun tuottavan.

Nämä muodot materialisoituina tasolle, jolla niitä voitiin käyttää, annettiin tietyille Kuu-herroille,
joille uskottiin tehtävä saada toiminta käyntiin ensimmäisessä ketjussa. He tekivät nämä muodot
ensimmäisen  kierroksen  jokaiselle  seitsemälle  pallolle.  Kun  ne  oli  tehty,  eläinihmiset  Kuusta
asettuivat  niihin,  lujittivat  ne,  käyttivät  niitä  ja  tuottivat  niistä  muita,  alempitasoisia,  joihin  Kuu-
eläimet saattoivat asettua. Selitämme ”eläinihmisiä”, ”Kuu-eläimiä” jne. myöhemmin. Tällä  hetkellä
riittää,  kun toteamme, että nämä nimet tarkoittavat  entiteettiluokkia  tietyllä  kehitystasolla  niiden
jättäessä Kuu-ketjun.

On huomioitava, että juurirodun manu aloittaa ja asettaa jokaisen juurirodun ja alarodun tyypin
inkarnoitumalla siihen itse.
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Luku 18 Buddhat, mahatsohanit ja bodhisattvat

Olemme nähneet, että manut ovat käytännöllisesti katsoen yksinvaltiaita, jotka pitävät huolta eri
ihmisrotujen evoluutiosta. He edustavat hallitsijaosastoa, joka ohjaa kaikkea evoluutiota, muuttaa
maapallon  pinnanmuodostusta,  rakentaa  ja  hävittää  mantereita,  panee  alkuun  uusia  rotuja,
kontrolloi kansojen kohtaloita, muodostaa sivilisaatioitten kohtalot, tasoittaa aika ajoin tilit rotujen ja
kansakuntien kesken ja hallitsee ihmisten ulkoista kohtaloa.

Toinen suuri osasto on uskonto- ja opetusosasto. Sieltä ovat tulleet kaikki suuret opettajat ja
kaikki  uskonnot  ovat  saaneet  alkunsa.  Tämän osaston päänä toimiva virkailijan  arvo on kaksi
astetta  mestarin  eli  asekha-adeptin  yläpuolella.  Hänet  tunnetaan  bodhisattvana,  jagatguruna,
maailmanopettajana, Kristuksena. Hän vartioi ihmiskunnan henkisiä kohtaloita. Hän tulee joko itse
tai lähettää jonkun oppilaansa perustamaan uutta uskontoa, kun hän päättää, että sitä tarvitaan.
Hänen  siunauksensa  lepää  kaikkien  tämän  ajan  elävien  uskontojen  yllä.  Sitä  voidaan  pitää
tasaisena paineena, joka virtaa automaattisesti jokaiseen kanavaan, joka on sille avoin. Hän toimii
samanaikaisesti kaikkien uskontojen kautta käyttäen kaikkea, mikä on hyvää niissä antaumuksen
itseuhrauksen  kannalta.  Lisäksi  hän  nimittää  yhden  tai  useamman mestarin  erityisoppaaksi  ja
suojelijaksi tietylle uskonnolle.

Jokaiselle juurirodulle on manu ja bodhisattva. Ne ovat taivaallisen ihmisen aivot ja sydän, jotka
tulevat  esiin  jokaisen  juurirodun  evoluutiossa.  Taivaallisessa  ihmisessä  on  kuten  ihmisessäkin
seitsemän keskusta ja jokaista niistä edustaa okkulttisen hierarkian virkailija. Näin muodostuneet
taivaalliset ihmiset ovat aurinkokunnan todellisia asukkaita, planeettalogosten mielenpoikia, jotka
ovat  päättäneet  ryhtyä  itse  planeettalogoksiksi  tulevaisuudessa.  Me  elämme  heidän  tietoisina
komponentteinaan, joilla on kuitenkin jokaisella täysi vapaus ja mahdollisuudet toimia. 

Juurirodun manun ja bodhisattvan lisäksi on myös eräs toinen samantasoinen virkailija,  jota
kutsutaan mahatsohaniksi.  Hän ohjaa ihmisten mieliä  niin,  että kulttuurien ja sivilisaatioiden eri
muodot  kehittyvät  syklisen  suunnitelman  mukaan.  Jos  manu  on  pää,  bodhisattva  sydän,  niin
mahatsohan on kädet tai viisi sormea. Kaikki ovat aktiivisina maailmassa muovaten rotua yhdeksi
orgaaniseksi olennoksi, taivaalliseksi ihmiseksi. 

Manu noudattaa ensimmäisen säteen, bodhisattva toisen säteen linjaa, kun taas mahatsohan
on loppujen viiden säteen pää.

Edellinen bodhisattva, joka aiemmin antoi uskonnot viidennelle arjalaiselle juurirodulle, on nyt
herra Buddha. Kun hän oli maailmanopettaja, hän tuli ensimmäisen alarodun keskuuteen Vyasana
ja  perusti  hindulaisuuden,  auringon  uskonnon.  Hän  opetti  Thotina,  joka  myöhemmin  tunnettiin
Hermeksenä Egyptissä perustaen valon uskonnon. Hänestä tuli Persian Zoroaster 31 000 vuotta
sitten luoden tulen uskonnon.  Kreikassa hän oli  Orfeuksena, joka opetti  musiikilla ja äänellä  ja
perusti Orfeuksen mysteerit.

Hän esiintyi viimeisen kerran Hindustanissa saavuttaen siellä valaistumisen Buddhana ja päätti
buddhalaisuudella muinaisen syklin jättäen maailmanopettajan työn jatkon seuraajalleen. 

Kaikkialla  idässä  herra  Gautama  Buddhaa  kohtaan  tunnetulla  syvällä  kunnioituksella  ja
voimakkaalla rakkaudella on kaksi syytä. Toinen on, että hän oli ensimmäinen ihmiskunnasta, joka
saavutti buddhauden korkeudet, joten häntä voi todella kuvata rotumme johtajana ja ensimmäisenä
hedelmänä.  Kaikki  edelliset  buddhat  ovat  kuuluneet  muihin  ihmiskuntiin,  jotka  ovat  kypsyneet
aiemmissa ketjuissa.

Toinen  seikka  on,  että  ihmiskunnan  edistyksen  nopeuttamiseksi  hän  otti  vastuulleen
uskomattomia lisätöitä, joiden luonnetta meidän on vaikea ymmärtää.

Buddhauden saavuttaminen ei ole vain valaistumista, vaan se on myös suuri ja määrätynlainen
vihkimys. Ihminen, joka on sen ottanut, ei enää voi inkarnoitua maan päälle, vaan luovuttaa työnsä
seuraajalleen ja yleensä siirtyy kokonaan pois maan piiristä.

Herra Gautama pysyttelee kuitenkin edelleen tietyssä määrin kosketuksissa maailmaan. Kerran
vuodessa  Wesak-juhlassa,  toukokuun  ensimmäisenä  täysikuuna  hän  näyttäytyy  adeptien
veljeskunnalle  ja  vuodattaa  siunauksensa  heidän  ylitseen,  jotta  se  välittyisi  heidän  kauttaan
maailmalle.  Ja  hänet  voivat  edelleen  tavoittaa  ne,  jotka  tietävät  kuinka.  Selostus  Wesak-
seremoniasta on kirjassa Mestarit ja Polku.
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Herra Buddhan seuraaja,  nykyinen Bodhisattva on herra Maitreya,  joka lännessä tunnetaan
Kristuksena.  Hän  ilmestyi  ensin  Krishnana  Intian  tasangoilla  ja  sitten  nykyisen  juurirotumme
viidennen  eli  teutonisen  alarodun  keskuudessa  Kristuksena  Palestiinassa.  Hän  korosti  yksilön
arvoa ja itseuhrausta. Hänen on määrä ilmestyä uudelleen maan päälle antamaan uskonnollista
opetusta, joka sopii erityisesti viidennen juurirodun kuudennen ja seitsemännen alarodun tarpeisiin.
Sitten hän siirtyy eteenpäin kuudennen juurirodun Buddhaksi. Kuudennen juurirodun manu tulee
olemaan nykyinen tsohan Morya ja bodhisattva tsohan Koot Hoomi. Ne ovat kaksi tsohania, jotka
ovat kiinteimmin tekemisissä Teosofisen Seuran perustaminen ja työn kanssa. 

Seuraavassa on lista meidän evoluutiomme bodhisattvoista ja buddhista:
Kuu-ketjun  pallolla  F  Buddha  oli  herra  Dipankara,  joka  tuli  Venus-evoluution  neljännestä

ketjusta ja oli yleisesikunnan jäsen. Maa-ketjun neljännen kierroksen pallo D:n (Maa) osalta lista on
seuraava:

Juurirotu Bodhisattva Buddha
3 herra Kashyapa --
4 herra Gautama herra Kashyapa
5 herra Maitreya herra Gautama
6 (tsohan) Koot Hoomi herra Maitreya
7 -- (tsohan) Koot Hoomi

Buddha on virkailija, joka johtaa paljon enempää kuin pelkkää ihmiskuntaa. Hän on deevojen eli
enkelien  samoin  kuin  ihmisten  opettaja  niin,  että  vaikka  ihmiskunta  on  hyvin  alhaisella
evoluutioasteella,  se  ei  tee  tarpeettomaksi  tällaista  korkeaa  virkaa.  Hän  vastaa  toisen  säteen
erityistyöstä koko maailman osalta omistautuen sille osalle työstä, joka tapahtuu korkeammissa
maailmoissa  ja  uskoo  avustajalleen  ja  edustajalleen,  bodhisattvalle  maailmanopettajan  viran
alemmilla tasoilla.  Sen, josta tulee buddha, on täytynyt antaa tuhansia vuosia aiemmin elävälle
Buddhalle lupaus. Ja sanotaan, että siitä eteenpäin Buddhan vaikutuksen varjostaa häntä. Ja kun
hän aikanaan  saavuttaa buddhauden,   henkisen  Buddhan  suuri  vaikutus  leijuu  inkarnoituneen
Buddhan yllä. 
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Luku 19 Maailmanherra ja ha�nen avustajansa

Maapallollamme  on  korkea  virkailija,  joka  tunnetaan  maailmanherrana,  joka  edustaa
aurinkologosta  ja  on  vastuussa  kaikesta  evoluutiosta,  mikä  tapahtuu  tällä  planeetalle.  Hän  ei
vastaa vain ihmiskunnasta, eläinkunnasta kasveista, mineraaleista ja elementaaleista, vaan myös
luonnonhenkien  ja  deevojen  ei  inhimillisistä  luomakunnista.  Häntä  ei  pidä  sekoittaa  tietenkään
Maa-henkeen, joka käyttää Maata fyysisenä ruumiinaan ja on aivan eri entiteetti.

Me  voimme  ajatella  maailmanherraa  tämän  maailman  todellisena  KUNINKAANA,  jonka
alaisuudessa  on  ministerietä  vastaamassa  eri  osastoista.  Hänet  tunnetaan  Sanat  Kumarana,
”kuusitoistakesäisenä  nuorukaisena”,  ”ikuisena  neitsytnuorena”.  Kumara  on  arvonimi,  joka
tarkoittaa  prinssiä  tai  hallitsijaa.  Hän  tuli  yhdessä  muiden  kanssa  Maa-pallolle  Venus-
evoluutiostakolmannen  juurirodun  (lemurialainen)  puolivälissä  nykyisen  neljännen  kierroksen
puolivälissä.  Tulemisen tarkoitus oli  1)  nopeuttaa mentaalista  evoluutiota,  2)  perustaa Maahan
okkulttinen hierarkia ja 3) ottaa hoitaakseen Maa-pallon hallitus. Käsittelemme näitä tuota pikaa.

Sanat kumaran kanssa saapui hänen kaksi oppilastaan, jotka toimivat hänen avustajinaan. He
ovat Buddha-tasoisia ja heitä kutsutaan pratyeka-buddhiksi  eli  pachcheka-buddhiksi.  Heidän on
määrä tulla kolmeksi maailmanherraksi,  kun ihmiskunta pitää hallussaan planeetta Merkuriusta,
sillä  jokaisen  maailmankauden  aikana  on  kolme  maailmanherraa.  Viran  nykyinen  hoitaja  on
kolmas.

Mukana oli  myös 25 tai  30 eriasteista adeptia  ja 100 tavallista ihmistä,  jotka olivat  jotenkin
liittyneinä näihin korkeisiin mestareihin tai ehkä yksilöityneet heidän avustuksellaan. He sulautuivat
maan tavalliseen väestöön.

Useimmat  heistä  olivat  täällä  vain  historiamme  kriittisen  vaiheen  ajan,  joka  selitetään
myöhemmin. Muutama on vielä jäljellä suuren valkoisen veljeskunnan korkeissa viroissa siihen
asti,  kunnes  oma  evoluutiomme  on  kohonnut  tasolle,  jossa  voimme  vapauttaa  nämä  vieraat
tehtävistään.

Kuten  sisäisten  koulujen  katkismuksessa  sanotaan:  ”Seitsemästä  neitsytmiehestä  (kumara)
neljä  uhrautui  maailman  syntien  vuoksi  ja  tietämättömien  opettamiseksi  jäämään  nykyisen
manvantaran loppuun. He ovat aina läsnä, vaikka näkymättömiä. … Nämä ovat kuolemattoman
tiedon (jnana) pää, sydän, sielu ja siemen. Oi oppilas, sinun ei tule koskaan mainita näitä suuria
yleisön edessä nimeltä. Vain viisaat ymmärtävät.”

Maailmanherra on veljeskunnan pää. Se ei  ole vain ryhmä ihmisiä,  joista jokaisella  on oma
velvollisuutensa hoidettavanaan maan ohjaamisessa. Se on myös hämmästyttävä ykseys, täysin
taipuisa  instrumentti  maailmanherran  kädessä,  mahtava  ase,  jota  hän  voi  heiluttaa.  Hänet
tunnetaan ainoana vihkijänä, joskin ensimmäisen ja toisen vihkimyksen osalta hän voi valtuuttaa
jonkun toisen adeptin suorittamaan seremonian hänen puolestaan. Mutta silloinkin vihkijä kutsuu
maailmanherraa ratkaisevalla hetkellä myöntäessään kyseisen asteen vihittävälle.

Hän  on voima,  joka  pitää  käynnissä  masinan  nimeltä  maailma.  Hän  on  jumalaisen  tahdon
ruumistuma.  Hänen  tietoisuutensa  kattaa  kaiken  elämän  pallollamme.  Hänen  käsissään  ovat
syklisen hävityksen voimat,  sillä  hän käyttelee fohatia sen korkeimmissa muodoissa ja  voi  olla
tekemisissä  suoraan  ketjumme  ulkopuolisten  kosmisten  voimien  kanssa.  Hän  tuntuu
työskentelevän ihmiskunnan kanssa joukkoina eikä yksilöinä, mutta kun hän vaikuttaa yksittäiseen
henkilöön,  hän tekee sen atman eikä egon kautta. Kukaan Venuksen herroista ei inkarnoitunut
ihmiskuntaan  lainkaan.  Sen  sijaan  he  rakensivat  itselleen  käyttövälineet,  jotka  muistuttavat
tarkkaan ihmismuotoa ulkonäöltä, mutta ovat täysin erilaiset siinä, että aika ei niihin vaikuta eivätkä
ne muutu tai hajoa.

Vaikka  nämä  ruumiit  ovat  olleet  käytössä  16  miljoonaa  vuotta,  niin  ne  ovat  silti  aivan
samanlaisia  kuin  päivänä,  jolloin  ne  luotiin  kriyashaktin  avulla.  Niitä  täytyy  pitää  eräänlaisina
pysyvinä materialisaatioina. Ne ovat kuin veistoksia, mutta siitä huolimatta näyttävät ja tuntuvat
ulkonäöltään tavallisen ihmisen ruumiilta.

Heidän  asuinpaikkansa  ”oli  ja  on  ikuinen  pyhä  maa,  jossa  loistaa  säkenöivä  tähti,  maan
hallitsijan  symboli,  muuttumaton  napa,  jonka  ympäri  Maa  ikuisesti  pyörii.”  Napa  ei  tarkoita
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maantieteellistä napaa, vaan maan henkistä napaa. Nykyisin se on Shamballaksi kutsuttu keidas
Gobin autiomaassa. 

Kerran seitsemässä vuodessa  maailmanherra  pitää  Shamballassa  suuren seremonian,  joka
muistuttaa Wesak-tapahtumaa, mutta on vielä suurempi mittakaavaltaan ja erityyppinen.  Silloin
kaikilla  adepteilla  ja  jopa  joillakin  vihityillä  on  tilaisuus  tavata  ja  päästä  kosketuksiin  suuren
johtajansa kanssa.  Muina aikoina hän toimii  vain virallisen hierarkiansa päämiesten välityksellä
paitsi erikoistilanteissa, jolloin hän käskee muut luokseen.

Mainitsimme aiemmin, että jokaisena maailmankautena on kolme peräkkäistä maailmanherraa.
Näistä  kolmannen  tehtävä  on  vaativampi  kuin  ensimmäisen  ja  toisen,  koska  hänen
velvollisuutensa  on  saattaa  evoluutiokausi  tyydyttävään  päätökseen  ja  luovuttaa  miljoonat
kehittyvät  oliot  siemenmanun käsiin,  joka pitää  niistä  huolta  planeettakausien  välisen  nirvanan
aikana ja joka luovuttaa ne vuorostaan seuraavan pallon juurimanulle.

Kun  kolmas  maailmanherra  on  täyttänyt  velvollisuutensa,  hän  ottaa  vihkimyksen  tämän
maailmamme ulkopuolelta ja saavuttaa hiljaisen vartijan tason. Tässä ominaisuudessa hän pysyy
vahdissa  koko  kierroksen  ajan,  ja  vasta  kun  elämänaalto  on  taas  saavuttanut  meidän
planeettamme ja on valmis jättämään sen, hän jättää itselleen omaksumansa oudon tehtävän ja
luovuttaa sen seuraajalleen. 

Venuksen valtiaat tunnetaan myös muilla nimillä kuten Liekin herrat, tulisumun lapset ja tulen
pojat. 

Ryhdymme  nyt  käsittelemään  liekin  herrojen  tulon  vaikutusta  pallomme  mentaaliseen
evoluutioon.  Jaamme sen kahteen osaan:  ensiksi  vaikutukset  ihmiskuntaan yleisesti  ja toiseksi
vaikutus eläinkuntaan.

Ihmiskunnasta puhuessamme meidän pitäisi omistautua tällä neljännellä kierroksella tunteiden
kehitykseen, astraaliprinsiippiin,  jos seuraisimme tapahtumien luonnollista kehitystä. Seuraavalla
viidennellä kierroksella omistaudutaan normaalisti mielen, mentaaliprinsiipin kehittämiseen. Mutta
liekin herrojen aikaansaama vaikutus oli  niin  suuri,  että edistys hyppäsi  kokonaisen kierroksen
eteenpäin  ja  äly  on  huomattavan  kehittynyt  nykyisellä  neljännellä  kierroksella.  Samalla  tulee
ymmärtää,  että  äly,  josta  nyt  olemme  niin  ylpeitä,  ei  ole  kuin  murto-osa  siitä,  mitä
keskivertoihmisellä tulee olemaan seuraavan eli viidennen kierroksen huippukohdassa. 

Huomautamme, että maan päällä on vielä eräs korkea virkailija, Sanat kumaraakin korkeampi,
mutta hänen tehtävästään tai hänestä itsestään tiedetään vain vähän. H. P. Blavatsky kirjoittaa:
”Neljääkin korkeampi on YKSI niin maan päällä kuin taivaassa, mystisempi ja yksinäisempi olento
– hiljainen vartija.”

Nyt rupeamme tarkastelemaan Liekin herrojen tulon vaikutusta eläinkuntaan.
Salaisessa opissa liekin herroista puhutaan kipinän istuttajina vailla  mieltä oleviin  ihmisiin  ja

älyn herättäjinä heissä. Tämä ei tule johtaa meitä ajattelemaan, että he viskasivat osan itseään
ihmisruumiisiin. He toimivat kuin magneettinen heräte. He loivat valoaan ihmisten ylle kuin aurinko
kukkien ylle ja vetivät  heitä näin puoleensa.  Näin he kykenivät  kehittämään piilevän kipinän ja
yksilöitymään.  He  siis  nopeuttivat  mentaalisen  elämän  ituja,  että  ne  puhkesivat  kasvuun.
Seurauksena  oli  monadin  syöksyminen  alaspäin  kolmantena  elonaaltona,  mikä  sai  aikaan
syyruumiin  muodostumisen  ja  ”egon  syntymän  tai  laskeutumisen”  kaikissa,  jotka  olivat  tulleet
eläinkunnasta.  (Ks.  Syyruumis).  Reaktio  oli  niin  äkillinen,  että  siitä  puhutaan  mielen  kipinän
”antamisena”  tai  ”projisointina”.  Mutta  kipinää  ei  annettu,  vaan  se  lietsottiin  liekkiin.  lahjan
luonteeseen  kuului  ihmiskunnassa  synnynnäisesti  olevan  idun  kasvun  nopeuttamisesta.  Se  oli
auringonsäteen vaikutusta siemeneen, ei siemenen antamista.

Liekin herrat keskittivät Logoksen voiman aivan kuten linssi keskittää auringonsäteet, ja tämän
vaikutuksen alaisena ilmestyi kipinä reaktiona.

Liekin  herrat  ovat  todellisia  manasaputria,  mielen  poikia  Venuksen  viidenneltä,
mentaalikierrokselta.  Venuksen  valtiaatt  tekivät  siis  miljoonille  entiteeteille  mahdolliseksi  tulla
ihmisiksi.  Ilman  heidän  vaikutustaan  nämä entiteetit  saattaisivat  edelleen  kuulua  eläinkuntaan.
Maa-pallon  neljännellä  kierroksella  poikettiin  suoraviivaisesta  evoluutiokehityksestä,  mikä  oli
kummallinen  katkos  säännöllisessä  ja  metodisessa  asioiden  järjestyksessä.  Koska  tämä  oli
evoluution  puoliväli,  se  oli  viimeinen  hetki,  jolloin  kuumaailman  eläinkuntaan  kuuluneet  voivat
yksilöityä. Se oli erityisjärjestely, jotta niin monelle kuin mahdollista annettaisiin viimeinen tilaisuus.
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Tähän pääsemiseksi ensimmäisen ja toisen kierroksen olosuhteet  tuotettiin tarkoituksellisesti
uudestaan pienoiskoossa ensimmäisessä ja toisessa juurirodussa. Aiemmissa kierroksissa eivät
jälkeenjääneet egot olleet kyenneet täysin käyttämään hyväkseen tällaisia olosuhteita. Nyt jotkut
heistä kykenivät tämän kolmannella kierroksella järjestyneen lisäevoluution avulla hyödyntymään
siitä,  ja  näin  he ryntäsivät  eteenpäin  viime hetkellä  ennen kuin  ”ovet  suljettiin”  ja  ehtivät  näin
ihmisiksi. 

Liekin  herrat  tulivat  maan  päälle  auttaakseen  tänä  kiireisenä  aikana  juuri  ennen  ”ovien
sulkeutumista.” 

Näin yksilöityneet entiteetit eivät saavuta kovin korkeaa tasoa ihmiskehityksessä, mutta ainakin
heille  on  eduksi  jossain  myöhemmässä  ketjussa,  että  heillä  on  edes  hiukan  kokemusta
ihmiselämästä. 

Auttaakseen evoluutiota Liekin herrat toivat Venukselta myös jotain lisää luomakuntiimme. He
toivat  vehnän  erityisen  sopivana  ravintona  ihmiskunnalle,  ja  he  toivat  myös  mehiläiset  ja
muurahaiset. Mehiläisten oli määrä muuntaa kasvikuntaa ja auttaa kukkien pölytyksessä, samoin
kuin tarjota miellyttävää ja ravintopitoista ruokaa ihmisille.

Kirjassa Syyruumis selitettiin, että sekä mehiläiset että muurahaiset elävät melko eri tavalla kuin
maan  asujaimet  sen  suhteen,  kuinka  joukkosielu  elävöittää  koko  muurahais-  tai
mehiläisyhdyskunnan. Se toimii kuin yhden tahdon alaisena, ja sen eri jäsenet ovat oikeastaan
yhden  ruumiin  jäseniä  kuten  kädet  ja  jalat  ovat  ihmisen  ruumiinjäseniä.  Heillä  ei  ole  vain
joukkosielu, vaan myös joukkoruumis.

Ihmisevoluutiomme on tehnyt yrityksiä matkia näitä tuontituotteita, mutta menestys ei ole ollut
kummoinen. Mehiläisiä jäljitellessämme olemme tuottaneet ampiaisia ja muurahaisia jäljiteltäessä
termiittejä.  Ruis  on  lähintä,  mitä  olemme  saaneet  aikaan  vehnää  jäljiteltäessä  ja  risteytykset
maanpäällisten ruohokasvien kanssa ovat tuottaneet kauran ja ohran.
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Luku 20 Maa-evoluution ensimma� inen ketju

Nyt meillä  on edessämme aurinkokuntamme evoluutiosuunnitelma pääpiirteissään sekä siltä
osin,  mikä  koskee  evoluution  ”kenttää”  eli  peräkkäisiä  ketjuja,  kierroksia  ja  pallokausia,  että
elämänvirtauksia, jotka tulevat kenttään ja kehittyvät eri luomakuntien kautta, kunnes saavuttavat
ihmisvaiheen erillisinä yksilöinä ja senkin tuolla puolella olevat yli-inhimilliset vaiheet.

Olemme  tähän  saakka  käsitelleet  jättiläismäistä  suunnitelmaa  vain  hyvin  laajoin  vedoin
sivuuttaen monet muunnelmat ja yksityiskohdat pääperiaatteissa. Siksi on hyödyllistä kuvata nyt
yksityiskohtaisesti Maan osuutta evoluutiossa, ja selittää samalla moni muunnelmia, joista olemme
jo puhuneet pääpiirteiden yhteydessä siinä määrin kuin niitä on käsitelty.

Aloitamme Maa-evoluution ensimmäisestä ketjusta.

ENSIMMA5 INEN KETJU

Vilkaisu  piirrokseen  5  osoittaa,  että  ensimmäisen  ketjun  pallot  koostuivat  kahdesta  atmisen
aineen pallosta, kahdesta buddhisen aineen pallosta, kahdesta ylemmän mentaaliaineen pallosta
ja yhdestä alemman mentaaliaineen pallosta. 

Vaikka  kutsumme  niitä  palloiksi  ja  annamme  niille  nimeksi  A,  B,  C  jne.,  niin  ne  ovat
enemmänkin pelkästään valon substanssista muodostuneita valonkeskuksia valon meressä, valon
polttopisteitä, joiden läpi valo syöksyy. Mutta niiden läpi kulkeva valovirta kuitenkin muuntelee niitä.
Ne ovat kuin renkaita pyörteissä, joskin vain valosta muodostuneita renkaita. Ne ovat erotettavissa
vain  niiden  pyörimisliikkeen  takia,  liikkeen  erilaisuutena  kuten  vedestä  muodostuvat  pyörteet
vedessä sillä erotuksella, että nämä ovat valopyörteitä valossa.

Edellä  esitetystä kuvauksesta ja  pallojen koostumuksesta käy ilmi,  että olosuhteet  ovat  niin
erilaiset verrattuna kaikkeen siihen, minkä tunnemme nykyisen, neljännen ketjumme perusteella,
että se  tekee tilanteen paikansa pitävän kuvailemisen  äärimmäisen vaikeaksi,  ellei  suorastaan
mahdottomaksi. Muodot ovat hienoja, herkkiä ja muuttuvia. Ne ovat ”ainetta, josta unet on tehty”.

Jopa peräkkäisiä kierroksia on vaikea erottaa toisistaan. Ne tuntuvat häipyvän toinen toisiinsa
kuin hajoavat näkymät ja erottuvat toisistaan vain vähäisillä valon lisääntymisillä ja vähentymisillä.
Edistys on hyvin hidasta muistuttaen hindukirjoitusten Satya yugasta, jossa elämä pysyy useita
tuhansia vuosia muuttumatta paljoakaan.  Entiteetit  kehittyvät  hyvin hitaasti,  kun magnetisoidun
valon  säteet  osuvat  niihin.  Se  on  kuin  itämistä,  kuin  munassa  tai  kukkanupussa  tapahtuvaa
kasvua.  Tätä  ketjua  voidaan  pitää  ajatusmatriisina  tulevista  maailmoista,  jotka  syntyvät
myöhemmin tiiviimpään aineeseen. Siksi tätä ensimmäistä ketjua kutsutaan toisinaan arkkityyppien
ketjuksi.

Kuva osoittaa yhden seitsemästä tähän ketjuun tulevasta elämänvirtauksesta juuri lähteneen  
liikkeelle Logoksesta. Kuusi muuta siirretään edeltävästä evoluutiosta, josta emme nykyisin tiedä 
mitään muuta kuin että sen on täytynyt olla olemassa. 

Voimme panna  erityisesti  merkille  sen,  että  nykyinen  ihmiskuntamme on  ollut  eläinkuntana
kolmannessa ketjussa, kasvikuntana toisessa ja mineraalikuntana tässä ensimmäisessä ketjussa.

Vaikka ensimmäisessä ketjussa on mukana kaikenasteisia egoja, niin alempien tasojen aineen
eli  astraali-  ja  fyysisen  aineen  puuttuminen  saa aikaan  huomattavan  eron evoluutiometodissa.
Tässä kaikki alkaa ja myös edistyy ”ylhäällä”, koska ei ole mitään ”alhaalla” eikä mitään muotoja
sanan tavanomaisessa merkityksessä. Sen sijaan on vain elämänkeskuksia, eläviä olentoja ilman
vakiintunutta muotoa.

Ei ole mitään astraali- tai fyysistä maailmaa, josta käsin impulssit voivat syöksähtää ”ylöspäin” ja
kutsua korkeampaa lähettämään hengen vastauksena impulssiin ja käyttämään alempien tasojen
muotoja,  kuten  tapahtuu  niissä  olosuhteissa,  joissa  me  elämme  nykyisin.  Lähimmäksi  tätä
päästään pallolla D (alemmalla mentaalitasolla), jossa eläimenkaltaiset ajatusmuodot kurottautuvat
ylöspäin pyrkien vetämään puoleensa niiden yläpuolelle leijuvien hienompien keskusten huomion.
Silloin hengen elämä sykkii voimakkaammin noihin keskuksiin ja ankkuroituu ajatusmuotoihin ja
antaa niille hengen, jolloin ajatusmuodoista tulee ihmisiä.
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Pääasiallinen  kiinnostus  ketjussa  tuntuu  olevan  näillä  korkeammilla  tasoilla  tavanomaisesti
elävien  deevojen  evoluutiossa.  Deevakunnan  liikkeelle  laskemat  värähtelyt  osuvat  alempiin
ihmistyyppeihin vahvistaen ja elävöittäen niitä. Sattuu niinkin, että joku deeva ottaa ihmisolennon
melkein leikkikalukseen tai lemmikikseen. Esimerkiksi pallolla D (alemmalla mentaalitasolla) eräs
deeva  auttoi  tarkoituksellisesti  ihmisolentoa  siirtämällä  ainetta  omasta  ruumiistaan  ihmiseen  ja
lisäten näin sen vastaanottavuutta ja taipuisuutta. Sellainen deeva on rupa-deeva, joka normaalisti
elää alemmassa mentaalimaailmassa. 

Luomakunnat,  joista  puhumme  kasvi-  ja  mineraalikuntana,  ovat  todellisuudessa  pelkkiä
ajatuksia monadeissa, jotka unelmoivat niissä ikään kuin leijuen niiden yllä ja lähettäen alaspäin
ilmassa  oleviin  muotoihin  hentoja  elämänvärähdyksiä.  Näyttää  siltä,  että  monadien  on  pakko
suunnata huomionsa niihin, tuntea niiden välityksellä, aistia niiden välityksellä, kun jokin ulkoinen
kosketus pakottaa puoliunessa huomaamaan. 

Kuten  olemme  aiemmin  nähneet,  ajatusmuodot  ovat  malleja  seitsemän  ketjun  hallitsijan
mielessä,  hänen mietiskelynsä tulosta. Niissä ja niiden välityksellä  monadit,  jotka ovat  saaneet
pysyvät atominsa jossain aiemmassa evoluutiossa, tulevat epämääräisesti tietoisiksi.

Niin  epämääräistä  kuin  tällainen  tietoisuus  onkin,  siinä  on  eroja.  Alinta  astetta  voi  tuskin
tietoisuudeksi kutsua. Se on elämää, joka muistuttaa sitä, mitä nyt kutsumme maaksi, kallioiksi ja
kiviksi. Niitä koskettavien monadien voi hädin tuskin sanoa olevan tietoisia mistään muusta kuin
paineesta,  joka  saa  niistä  lähtemään  yksitoikkoisen  elämänvireen  ,  joka  näkyy  vastarintana
paineelle. Se eroaa vielä monotonisemmasta elämästä molekyyleissa, jotka eivät ole kiinnittyneinä
monadeihin eivätkä siten tunne painetta.

Seuraavalla  asteella,  joka  vastaa  sitä,  mitä  kutsumme  metalliksi,  paineentunne  on
voimakkaampi,  ja vastustus hiukan määrittyneempi.  On kyse melkein ponnistuksesta painautua
ulospäin sitä vasten, mikä saa aikaan laajenemista. Kun tämä alitajuinen reaktio tapahtuu useisiin
suuntiin, muodostuu ajatusmalli kristallista.

Mineraalissa olevan tietoisuuden kannalta katsottuna ainoa, mikä tuntuu, on alitajuinen reaktio.
Mineraalin  ulkopuolisen  tietoisuuden  kannalta  katsottuna  se  rekisteröi  vain  paineesta  johtuvaa
epämääräistä tyytymättömyyttä ja harmistuneen yrityksen panna vastaan ja työntää takaisin. Ehkä
ilmaisua etsivästä monadista tämä turhautuminen tuntuu epämiellyttävältä.

Voimme panna merkille, että tässä ketjussa kristalleihin kiinnittyneet monadit eivät siirry toiseen
ketjuun kasvimaailman elämän alimmassa muodossa,  vaan korkeammissa. Ne läpikäytyään ne
siirtyvät kolmanteen ketjuun (Kuu-ketjuun) sen keskivaiheilla nisäkkäinä, jotka yksilöityvät siinä ja
ottavat  ihmismuodon  viidennellä  kierroksella.  Tämä  on  hyvä  esimerkki  luomakuntien
”päällekkäisyyden” periaatteesta. 

 ”Ajatukset” mineraaleista ovat liikkuvia, eivät liikkumattomia, kuten voisi ajatella. Niinpä mäki
voi  kääntyä ylösalaisin,  leijua  pois  tai  muuttaa muotoaan.  Vastaavasti  ei  ole  mitään ”kiinteää”
maata,  vaan jatkuvasti  muuttuva panoraama,  aivan  kuten sopiikin  maailmoihin,  jotka eivät  ole
alempaa mentaalitasoa alempana.

Ensimmäisen  ketjun  ihmiskunnalle  asetettu  tavoite  oli  ensimmäisen  vihkimyksen
saavuttaminen. Ne, jotka sen saavuttivat, astuivat yhdelle seitsemästä Polusta, joista viides johtaa
työskentelemään toisessa ketjussa sen ihmiskunnan muotojen rakentajana. Tämä on työtä, joka
tunnetaan viidentenä luovana hierarkiana (Ks. Syyruumis).

H.  P.  Blavatsky  käytti  näistä  termiä  asura,  joka  kirjaimellisesti  tarkoittaa  ”elävä  olento”.
Myöhemmin termillä on tarkoitettu eläviä olentoja, joissa oli kehittynyt äly, muttei tunnetta.

Nämä  asurat,  jotka  toimivat  toisessa  ketjussa  barhishadeina,  palvelivat  myös  kolmannessa
ketjussa agnishvattoina.

Ne ensimmäisessä ketjussa kehittymässä olleet entiteetit, jotka eivät saavuttaneet ensimmäistä
vihkimystä, siirtyivät toiseen ketjuun sen puolivälissä omaa kehitystään jatkamaan ja johtamaan
sen  ihmiskuntaa.  Ne  saavuttivat  vapautuksen  ketjun  päättyessä.  Jotkut  näistä  työskentelivät
vuorostaan kolmannessa ketjussa rakentamassa sen ihmiskunnan muotoja.

On huomionarvoista, että ensimmäisestä ketjusta ei kukaan pudonnut pois 
”epäonnistujana”, kuten näimme jo luvussa 13, toisin sanoen siinä ei tapahtunut ensimmäisen

asteen tuomiopäivää. 
Hindut  kutsuvat  ensimmäistä  ketjua  Brahman  ensimmäiseksi  kehoksi,  pimeyden  eli  yön

ruumiiksi. Se tunnetaan myös arkkityyppien ketjuna. 



75

Luku 21 Toinen ketju

Toinen  ketju  (ks.  piirros  5)  muodostuu  kahdesta  buddhisesta  pallosta,  kahdesta  ylemmän
mentaaliaineen pallosta,  kahdesta alemman mentaaliaineen pallosta ja yhdestä astraalipallosta.
Ensimmäisellä   kierroksella  pallolla  D  (astraalinen)  huomattava  ilmiö  olivat  ylöspäin  syöksyvät
aineen  pilvet.  Seuraavalla  kierroksella  niistä  tuli  tiiviimpiä  ja  väreiltään  loistavampia.  Ne  olivat
herkempiä  vastaamaan  värähtelyihin,  jotka  muotoilivat  niitä  erimuotoisiksi.  Niistä  oli  kuitenkin
vaikea sanoa, olivatko muodot kasvi- vai eläinmuotoja. Niinpä sellaiset, jotka olivat ulkonäöltään
kasveja, liikkuivat yhtä vapaasti kuin eläimet, vaikka järkeä niillä oli tuskin ollenkaan. Ne eivät olleet
ankkuroituneet fyysiseen aineeseen, koska alin aine tässä ketjussa oli astraalista, joten ne olivat
hyvin liikkuvia.

Työ tässä ketjussa tapahtui  korkeammilla  tasoilla,  jossa elinvoimaistettiin  hienompaa ainetta
tulevaa käyttöä varten, jolloin vaikutukset olivat vähäisiä alemmissa muodoissa. Aivan kuten nyt
elementaalista elonainetta (essenssi) käytetään rakennettaessa astraali- ja mentaaliruumiita, niin
toisessa ketjussa kama- ja rupadeevat pyrkivät erilaistumaan täydellisemmin käyttämällä aineen
pilviä ja elämällä niissä. Ne laskeutuivat alemmas tiiviimpään aineeseen alataso kerrallaan, mutta
ne eivät käyttäneet tähän ihmiskuntaa.

Jopa nykyaikanakin deeva voi antaa hengen koko maaseudulle, mikä oli hyvin yleistä toisessa
ketjussa. Deevojen ruumiit olivat astraali- ja mentaaliaineesta ja muuttui ja sekoittui koko ajan.

Satunnaisesti  mineraalien,  kasvien  ja  jopa  eläinten  pysyvät  atomit  juurtuivat  deevojen
ruumiisiin,  mikä  sai  ne  kasvamaan  ja  kehittymään.  Deevat  eivät  tuntuneet  kiinnittävän  siihen
erityistä  huomiota  enempää  kuin  me  kiinnostumme  mikrobien  evoluutiosta  fyysisessä
kehossamme.  Eläimessä  seikka  tuntui  herättävän  kiinnostusta,  jolloin  eläimen  kyky  vastata
värähtelyihin lisääntyi nopeasti.

Ketjun  ihmiskunta  eli  läheisessä  yhteydessä  deevoihin,  jotka  edelleen  hallitsivat  evoluution
kenttää.  Kama-  ja  rupa-deevojen  vaikutus  ihmisevoluutioon  oli  voimakas,  mutta  suurimmaksi
osaksi se ei ollut tarkoituksellista.

Monissa ihmisolennoissa, joilla oli astraaliruumis pallolla D, oli näkyvissä intohimo, ja sen ituja
oli  myös eläimissä. Vastaamiskyvyssä deevojen lähettämiin värähtelyihin oli  eroja, mutta, mutta
muutokset olivat  vähittäisiä ja edistys hidasta.  Myöhemmin, kun buddhitietoisuus alkoi  kehittyä,
Maa-evoluution ja Venus-evoluution välillä oli yhteydenpitoa, mutta siitä, tapahtuiko se Venuksen
ihmiskunnan vai ”yleisesikunnan” jäsenten taholta, ei ole tietoa.

Ne meistä,  jotka  nyt  ovat  ihmisiä,  olivat  toisessa  ketjussa  kasvikuntaa.  Kasvielämä tiedosti
epämääräisesti  voimat,  jotka  sitä  koskettivat,  ja  se  tunsi  eräänlaista  pakkoa  kasvamiseen.
Joissakin tunne oli halua kasvaa, ikään kuin halua kukkia. Toisissa ilmeni hienoista vastustusta
niille  esitettyä  kasvulinjaa  kohtaan  ja  yritystä  tarttua  toisenlaiseen,  niiden  itsensä  valitsemaan
kasvusuuntaan. 

Jotkut  yrittivät  käyttää hyväkseen kaikkia  niitä  koskettaneita  voimia  ja  niiden  tietoisuudenitu
käsitti  kaiken  niiden  ympärillä  olevan  niitä  varten.  Toiset  yrittivät  työntyä  suuntaan,  joka  niitä
miellytti  ja  turhautuivat  ja  harmistuivat  pyrkimyksissään.  Niinpä  esimerkiksi  jokin,  joka  oli  osa
deevasta,  näkyi  kokevan  tulevansa  estetyksi,  koska  deeva  järjesteli  asioita  itselleen  sopivalla
tavalla eikä siten kuin olisi sopinut jollekin, joka kuului sen ruumiin ainesosiin. Kasvin näkökulmasta
deevan toimet olivat yhtä käsittämättömiä kuin sää meille nykypäivinä, ja yhtä paljon hankaluuksia
aiheuttava.

Ketjun loppupuolella kehittyneemmissä kasveissa alkoi näkyä hiukan mielen vaikutusta, pientä
vauvaälyä, joka tunnisti ulkoisten eläinten olemassaolon ja sen, että pitivät tai eivät pitäneet jostain
ympäristöstä.

Esiintyi  myös  tarvetta  suurempaan  yhteensopivuuteen,  mikä  oli  ilmeisesti  tulosta  elämän
syöksymisestä  tiiviimpään  aineeseen,  luonnossa  esiintyvää  tahtoa  laskeutua  vielä  tiiviimmille
tasoille.
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Toisen ketjun  ihmiskunnalle  asetettu  tavoite  oli  kolmannen vihkimyksen saavuttaminen.  Ne,
jotka  sen  saavuttivat,  astuivat  yhdelle  seitsemästä  Polusta,  mikä  johti  kuten  aiemminkin
työskentelemään seuraavassa ketjussa.

Toinen ketju tunnetaan Brahman valoruumiina tai päiväruumiina ja myös luovana ketjuna.
”Menestyjiä” tässä ketjussa olivat  agnisvatta pitrit, joista jotkut muodostivat kuudennen luovan

hierarkian  (ks.  Syyruumis).  Heidän  tehtäväkseen  tuli  hoitaa  ihmisten  älyllistä  evoluutiota
neljännessä (Maa-) ketjussa.

Lukija muistaa varmaan, että ensimmäisen ketjun ”menestyjät” asurat palvelivat barhishadeina
tässä toisessa ketjussa.

Ne,  jotka  eivät  saavuttaneet  tavoitetta,  tulivat  mukaan  kolmanteen  ketjuun  sellaisella
kierroksella, joka sopi heidän saavuttamaansa vaiheeseen.

Toisen  ketjun  seitsemännellä  kierroksella  huomattava  määrä  ihmiskuntaa  putosi  pois
”epäonnistujina”,  koska  he  olivat  jääneet  liikaa  jälkeen  voidakseen  löytää  sopivia  muotoja
jatkaakseen toisessa ketjussa. He jatkoivat myöhemmin kolmannessa ketjussa ihmisinä.

Enemmistö  toisessa  ketjussa  yksilöityneestä  eläinkunnasta  aloitti  ihmisevoluutionsa
kolmannessa ketjussa käytyään nopeasti läpi alemmat luomakunnat ja tullen ihmisiksi. Sen jälkeen
he  johtivat  kolmannen  ketjun  evoluutiota,  kunne  ”epäonnistujat”  ja  myöhemmin  myös  täysin
onnistuneet tulivat mukaan ja astuivat johtoon.

toisen ketjun kasvikunta tuli kolmannen ketjun eläinkuntaan nisäkkäinä neljännellä kierroksella.
Loput tulivat mukaan ensimmäisellä kierroksella alempina eläiminä.

Muuta  luomakunnat  jatkoivat  vaihe  kerrallaan  vakiosuunnitelman  mukaan.  Ensimmäinen
elementaalikunta sai tavanomaisen uuden elämänvirtauksen Logokselta.
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Luku 22 Kolmas (Kuu-) ketju

VIISI ENSIMMA5 ISTA5  KIERRÖSTA

Kolmas  eli  Kuu-ketju  laskeutuu  asteen  alemmas  aineeseen.  Siinä  on  kaksi  ylemmän
mentaalitason palloa,  kaksi alemman mentaalitason palloa,  kaksi astraalipalloa ja yksi  fyysinen
pallo.  Keskimmäinen pallo  D,  joka oli  suurimman aktiviteetin näyttämönä ketjussa,  on edelleen
olemassa kuuna. Se on kaikki, mitä on siitä on jäljellä sen menetettyä paljon aineestaan, vain sen
sisempi ydin, kun kuori on hajonnut. Kooltaan paljon pienentyneenä se on matkalla kohti täydellistä
tuhoutumista Maa-ketjun seitsemännellä kierroksella.

Kuu-ketjun ihmiskunnalle asetettu tavoite oli arhat- eli neljäs vihkimys.
Kuu-ketju tunnetaan myös Brahman hämäräruumiina,  sandhyana. Sen ”menestyjät” tunnetaan

barhishad  pitreinä,  joista  Maa-ketjun  kanssa  työskennelleet  ohjasivat  fyysistä  evoluutiota,  mitä
varten niistä tuli seitsemäs luova hierarkia (ks. Syyruumis).

Lukija  muistanee,  että  ensimmäisen  ketjun  menestyjät,  asurat palvelivat  toisessa  ketjussa
barhishad pitreinä ja kolmannessa ketjussa agnisvatta pitreinä.

Tämän  nimenomaisen  elämänvirtauksen  kärki  tuli  Kuu-ketjuun  nisäkkäinä  sen  keskivälissä
ilmestyen  pallolle  D  (Kuu)  neljännellä  kierroksella.  (Ks.  piirros  34).  Nämä  nisäkkäät  olivat
eriskummallisia olioita, pieniä, mutta tavattoman aktiivisia. Edistyneimmät olivat muodoltaan apinan
kaltaisia ja tekivät valtavia loikkia.

Nämä  neljännen  kierroksen  olioilla  oli  alkuun  suomupeite,  joka  myöhemmin  muuttui
sammakonnahan kaltaiseksi. Edistyneimmät kehittivät harjakset, jotka myöhemmin muodostuivat
karkeaksi turkiksi.

Ilma  oli  kaiken  kaikkiaan  erilaista  kuin  nykyisessä  ilmakehässämme.  Se  oli  raskasta  ja
painostavaa muistuttaen tukahduttavaa höyryä, mutta se ilmeisesti sopi Kuun asujaimistolle.

Tarkastelemamme pienillä  nisäkkäillä  oli  pitkä  vartalo  ja  lyhyet  jalat.  Ne  olivat  jonkinlainen
näätäeläimen, mungon ja preeriakoiran sekoitus, jonka häntä oli lyhyt ja joka oli kaiken kaikkiaan
kömpelöä ja viimeistelemätöntä tekoa. Ne olivat punasilmäisiä ja kykenivät näkemään pimeissä
luolissaan.  Kun ne tulivat  ulos,  ne nousivat  takajaloilleen ja tukivat  itseään lyhyellä  hännällään
käännellen päätään puolelta toiselle nuuhkien.

Ne  olivat  melko  älykkäitä  ja  niiden  suhde  ihmisiin  näytti  ainakin  yhdellä  alueella
ystävällisemmältä kuin villieläinten ja ihmisten nykyisin Maassa. Ne eivät ole kesyjä, mutta eivät
karkaa pois ihmisten lähestyessä. Toisissa osissa, missä ihmiset ovat pelkkiä villi-ihmisiä ja syövät
vihollisiaan, milloin saavat heidät kiinni ja eläimiä, kun ihmislihaa ei ole saatavilla, villieläimet ovat
arkoja ja pakenevat ihmisasumusten läheisyydestä.

Tämän ensimmäisen  vaiheen  jälkeen  niistä  tulee  olioita,  joilla  on  peukalon  kaltainen  uloke
suorassa kulmassa raajaansa kuin kukon kannus,  jossa on käytä kynsi.  Juostessaan nopeasti
oksien  alapuolta  pitkin  eläin  käyttää  kynttä  pitääkseen  otteensa  muun  osan  jaloista  ollessa
toimettomina. Mutta kun se juoksi maassa, se astui päkiällään kannuksen jäädessä maan pinnan
yläpuolelle eikä se näin ollen haitannut liikettä.
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Paljon  näitä  kehittyneempiä  ja  älykkäämpiä  muodoltaan  apinan  kaltaisia  eläimiä  elää
ihmisyhteisöissä tehden erilaisia palveluksia ihmisille, joihin ne ovat voimakkaasti kiintyneet.

Tämä eläinluokka yksilöityy neljännen kierroksen pallolla D. Palloilla E, F ja G ne kehittävät
astraali-  ja  mentaaliruumiit  sekä  syyruumiin,  joka  on  muodoltaan  täydellinen,  muttei  juurikaan
kasvanut. Heillä on kolme kierrosta ihmisinä, ja he jättävät Kuu-ketjun seitsemännen kierroksen
puolivälissä.  Tähän  ryhmään  kuuluvat  sellaiset  entiteetit  kuin  Mars  ja  Merkurius,  joista  tulee
myöhemmin  Manu  ja  Bodhisattva  kuudennessa  juurirodussa  Maassa  neljännellä  kierroksella.
Heistä ja monista muista tulee Mestareita Maa-ketjussa.

Jätettyään  pallon  D  ensimainitun  ryhmän  eläimet  käytännöllisesti  katsoen  nukkuvat  koko
neljännen kierroksen lopun ja kolme ensimmäisen pallon ajan viidennellä kierroksella. Hyvin pian
fyysisen  kuolemansa  jälkeen  ne  menettävät  astraali-  ja  mentaaliruumiinsa,  ja  kun niillä  ei  ole
syyruumista, ne nukkuvat eräänlaisessa deevakhanissa vailla kosketusta ilmenneisiin maailmoihin.
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Pallon  D  viidennellä  kierroksella  ne  ilmestyvät  taas  suurina  apinan  kaltaisina  olioina,  jotka
tekevät pitkiä loikkia ja näyttävät nauttivat valtavista hypyistä ilmassa.

Pallon  D neljännellä  kierroksella  ne  kesyyntyvät   ja  toimivat  omaisuudenvartijoina  ja  lasten
leikkikavereina. Ne kehittävät kiihkeän kiintymyksen ihmisisäntiinsä. Heidän joukossaan ovat ne,
jotka tunnetaan Herakleena, joka yksilöityy tahdolla pelastettuaan isäntänsä hengen, ja Sirius, joka
yksilöityy älyn avulla, jota rakkaus ruokki, ja Alcyone ja Mizar, jotka yksilöityvät viisauden avulla
horjumattoman  antaumuksen  voimasta.  Nämä  ovat  esimerkkejä  kolmesta  ”oikeasta”
yksilöitymistavasta (Ks. Syyruumis).

Tällaiset entiteetit ovat tietenkin edelleen ihmisiä, ja heillä on sama syyruumis, jota he edelleen
käyttävät. (Huom. Tämä ei tarkalleen ottaen pidä aivan paikkaansa, mutta riittää tämänhetkisiin
tarkoituksiimme.  Lisää  jäljempänä.)  Pallolla  E  he  ovat  ihmisiä,  mutta  eivät  osallistu  pallon
normaaliin  elämään.  He leijuvat  sen ilmakehässä  kuin  kalat  vedessä,  mutta  eivät  ole  riittävän
kehittyneitä ottaakseen osa normaaliin toimintaan pallolla. Siten he eivät synny lapsiksi pallon E
ihmisasukkaille, jotka sivumennen sanoen eivät olleet mitenkään puoleensavetävän näköisiä.

Niiden  uudet  astraaliruumiit  pallolla  E  muodostuivat  astraalisen  pysyvän  atomin  ympärille
kasvaneesta pullistumasta. Kun ne leijuvat  pallon E ilmakehässä, niiden astraaliruumiit  tuntuvat
tukevoituvan ja paranevan. Samoin tapahtuu niiden mentaaliruumiissa niiden leijuessa pallon G
ilmakehässä, ja vastaavasti syyruumiissa pallolla G. Tämä parannus näkyy niiden laskeutuessa
pallojen A, B ja C ilmakehien kautta kuudennella kierroksella,  jossa kaikkien ruumiiden aine on
laadultaan parempaa ja tasalaatuisempaa. Mutta näkyvää edistystä tapahtuu pallolla D, jolla ne
saavat fyysistä ainetta.

Viidennen kierroksen edistyneiden eläinten joukossa on yksi läheisessä yhteydessä primitiivisen
ihmisen kanssa elävä ryhmä, joka on erityisen kiinnostava, koska ne yksilöityivät ”väärällä” tavalla
vahvan  turhamaisuuden  tunteen  voimasta.  Se  stimuloi  imitointikykyjä  epänormaalilla  tavalla  ja
synnytti  voimakasta  erillisyyden  tunnetta,  kunnes  pyrkimys  erottautua  muista  sai  vastauksen
korkeammilta tasoilta, ja ego muodostui. Niiden annettiin yksilöityä ilmeisesti siksi, että jos niiden
olisi  annettu  jatkaa  eläiminä,  tilanne  olisi  tullut  vain  huonommaksi.  He  olivat  omalla  tavallaan
nokkelia, mutta vailla muita ominaisuuksia kuin ylpeys. He muodostavat niin kutsutun ”oranssin”
ryhmän, koska heidän syyruumiissaan ei  ole muita värejä heikko häivähdys oranssia.  Heitä oli
hiukan yli kaksi miljoonaa.

Kuolemansa jälkeen he ovat unessa kierrosten väliajan, kunnes syntyvät uudelleen kuudennella
kierroksella jälleen pallolle D.

Toinen ryhmä eläimiä yksilöityi ihailun voimasta niitä ihmisiä kohtaan, joihin olivat yhteydessä, ja
joita yrittivät jäljitellä.  Ei  ollut  kyse voimakkaasta rakkaudesta tai halusta palvella,  vaan halusta
saada opetusta ja valmiudesta totella. Kun ne yksilöityvät älyn kasvun voimasta, niin äly on valmis
alistumaan  kuriin,  tekemään  yhteistyötä,  näkemään  yhteisten  ponnistelujen  hyödyt  ja
tottelevaisuuden  välttämättömyyden.  Välitason  olemassaoloonsa  ne  tuovat  mukanaan  tunteen
yhteisestä  työstä  ja  halukkuuden  alistua  ohjaukseen,  mistä  on  heille  suurta  hyötyä
tulevaisuudessa. Ne muodostavat niin kutsutun keltaisen ryhmän koska niiden syyruumiissa näkyy
kirkasta, kullanhohtoista keltaista. Heitä oli vajaat kolme miljoonaa.

He eivät olleet kokonaan vailla tunteita, mutta heidän tunteensa olivat enemmän itsekkäitä kuin
rakastavia.  Hei  näyttävät  kehittäneen  mentaaliruumiissaan  ominaisuuksia,  joiden  olisi  pitänyt
juurtua heidän astraaliruumiisiinsa rakkauden ja omistautumisen ruokkimina.

Oli  myös  kolmas,  runsaan  kolmen  miljoonan  ryhmä,  joiden  syyruumis  oli  vaaleanpunainen
oletettavasti siksi, että ne olivat yksilöityneet kiintymyksentunteen voimasta.

Neljäs ryhmä yksilöityi pelon voimasta, joka stimuloi mieltä keksimään keinoja päästä pakoon
julmuutta. Toisissa tapauksissa eläimiä yksilöityi voimakkaasta halusta tuottaa kipua, mikä antoi
tunteen vallasta toisten yli. Tämä ryhmä tunnetaan pelko ja valta -ryhmänä.

Seuraamme näitä  ryhmiä  Kuu-ketjun  kuudennella  kierroksella,  ja  seuraamme  heidän  uutta
ihmisyyttään  niiden  suuntaviivojen  mukaan,  jotka  määräytyivät  heidän  yksilöitymistapansa
perusteella. 

Näyttää  siltä,  että  vain  kolme oikeanlaista  yksilöitymistapaa  ylhäältä  alaspäin  suuntautuvan
vuodatuksen  avulla  oli  Suunnitelman  mukaista.  Alhaalta  ylöspäin  pakottamalla  tapahtuneet
”väärät” tavat olivat ihmisen vääryyksien aikaansaamia.
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Viidennen kierroksen korkeampi sivilisaatio oli hajaantuneena ympäri palloa monina yhteisöinä,
jotka  elivät  varsin  primitiivisesti.  Jotkut  niistä  olivat  ystävällismielisiä,  joskin  vähänlaisesti
kehittyneitä  ja  taistelivat  ankarasti  hyökkääjää  vastaan.  Toiset  taas  olivat  raakoja  ja  jatkuvasti
sotimassa ilmeisesti pelkästä verenvuodatuksen ja julmuuden himosta. 

Näiden  erikokoisten  paimentolais-  tai  viljelijäyhteisöjen  lisäksi  oli  korkeammin  sivistyneitä
ihmisiä,  jotka  elivät  kaupungeissa,  harjoittivat  ammatteja  järjestyneiden  hallitusten  johdolla.  Ne
eivät  vaikuttaneet  juurikaan  olevan  mitään,  mitä  me  kutsumme  kansakunnaksi.  Kaupunki  ja
toisinaan huomattavan kokoinenkin alue sen ympärillä hajallaan olevine kylineen muodosti erillisen
valtion,  jotka  solmivat  vaihtelevia  sopimuksia  keskenään  kaupankäynnistä,  keskinäisestä
puolustuksesta jne. 

Niinpä esimerkiksi lähellä päiväntasaajaa näkyy olevan suuri kaupunki, jota ympäröivät laajat
viljelysmaat.  Kaupunki  rakentuu  erillisistä  kortteleista  asukkaiden  luokkataustan  mukaan.
Köyhempi väki asuu ulkona päiväsaikaan ja ryömii öisin ja sateella katosten alle, jotka johtavat
pitkulaisiin hautakammiota muistuttaviin  luoliin tai huoneisiin, jotka on koverrettu kallioon. Nämä
maanalaiset kolot jatkuvat pitkälle ja ovat yhteydessä toisiinsa kuin labyrintissa. Ulko-ovi on suuri
kivilaatta  pienempien  kivipilarien  päällä.  Tuhannet  huoneet  ryhmittyvät  pitkän  ympyrän  tien
molemmin puolin ja muodostavat uloimman renkaan kaupungin ympärille.

Ylemmät  luokat  asuvat  holvatuissa  taloissa  tämän  kehän  sisäpuolella,  jotka  on  rakennettu
korkeammalle ja joiden edessä on suuri terassi. Ne muodostavat renkaan samoin kuin alapuolella
oleva katu. Holvit  on tuettu lyhyillä pilareilla,  jotka on peitetty kaiverruksin, jotka kertovat varsin
pitkälle  kehittyneestä  sivilisaatiosta.  Valtava  määrä  näitä  holveja  liittyy  yhteen  alaosastaan  ja
muodostaa  eräänlaisen  kaupunkiyhteisön,  vyöhykkeen,  jonka  yläpuolella  on  terassi  sen
sisälaidalla.

Kaupungin  keskusta  on  sen  korkein  osa,  ja  talot  siellä  ovat  korkeampia  kolme  holvia
päällekkäin.  Keskimmäisessä  on  viisi  päällekkäin  pienentyen  ylöspäin.  Ylimpiin  pääsee  yhden
pohjakerroksessa  olevan  pilarin  sisällä  olevia  askelmia  myöten,  ja  ne  kiertyvät  seuraavaksi
ylemmän pilarin ympäri. Pilarit on hakattu elävään kallioon.

Ylemmissä  holveissa  ei  valosta  ja  ilmasta  ole  huolehdittu  millään  tavoin.  Korkeimmassa
holvissa  huoneen  keskellä  on  riippukeinun  tapainen.  Se  on  rukoushuone.  Vaikuttaa  siltä,  että
rukoillessa eivät saa koskettaa maata.

Tämä  oli  epäilemättä  korkeinta  ihmiskuntaa  Kuussa.  He  saavuttivat  kolmannelle  ketjulle
tavoitteeksi asetetun arhat-tason, ja heistä tuli myöhemmin Kuu-herroja. He olivat sivistyneitä ja
osasivat kirjoittaa. 

Ne  Kuun  ihmiskunnasta,  jotka  olivat  viidennellä  kierroksella  astumassa  Polulle,  olivat
kosketuksissa  tuon  ajan  Hierarkiaan,  joka  oli  siirtynyt  toisesta  ketjusta  auttamaan  kolmannen
ketjun  evoluutiossa.  He  asuivat  ylväällä  ja  käytännöllisesti  katsoen  luoksepääsemättömällä
vuorella,  mutta  Polulla  olevat  tajusivat  heidän  läsnäolonsa  ja  älykäs  ihmiskunta  hyväksyi  sen
tosiasiana tuohon aikaan.

Hierarkian Mestareiden oppilaat  pääsivät  heidän luokseen  ollessaan  irti  ruumiistaan,  ja  yksi
heistä  saattoi  satunnaisesti  laskeutua  tasangolle  elämään  jonkin  aikaa  ihmisten  keskuudessa.
Kaupungin  keskusrakennuksen  asukkaat  olivat  kosketuksissa  Hierarkiaan,  ja  saivat  heiltä
vaikutteita tärkeissä asioissa.
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Luku 23 Kuu-ketjun kuudes kierros

Koska palloista A, B ja C ei ole julkaistu mitään informaatiota, jatkamme tutkimuksiamme pallon
D (Kuu itse) kuudennesta kierroksesta.

Primitiivisten  ihmisten  ryhmä,  jota  nyt  seuraamme  ja  joka  yksilöityi  viidennellä  kierroksella
pallolla  D,  on  nyt  kuudennella  kierroksella  syntynyt  yksinkertaisiksi  ja  primitiivisiksi,  mutta  ei
raaoiksi tai täysin villeiksi. Heidän hiuksensa ovat takkuiset, huulet paksut, nenä litteä ja leveä. He
asuvat saarella. 

He eivät taistele keskenään paitsi silloin, kun ruoasta on pulaa, mutta he joutuvat taistelemaan
usein mantereelta uhkaavia maahantunkeutujia vastaan. jotka ovat erityisen brutaaleja ihmissyöjiä,
vihamielisiä ja julmia ja hyvin pelättyjä. Saarelaiset  surmaavat kaikki,  jotka saavat kiinni,  mutta
eivät kiduta heitä tai syö elävältä, kuten mantereelta tulevat. 

Mantereen villit ovat niitä, jotka yksilöityivät pelolla viidennellä kierroksella.
Saarelaiset  elävät  yhteisöllisesti  ja  ovat  siveellisesti  varsin  vapaamielisiä.  Kuoleman  ja

jälleensyntymän väli on lyhyt, vain muutamia vuosia korkeintaan, ja he syntyvät uudestaan samaan
yhteisöön.  Toisessa elämässä on havaittavissa edistymistä ulkopuolelta tulevan avun johdosta,
joka nopeuttaa heidän evoluutiotaan.

Korkeampaa tyyppiä oleva muukalaismies Mars (nykyisin Mestari Morya) saapuu saarelaisten
keskuuteen ja opettaa heitä käyttämään tulta ja viljelemään maata. Myöhemmin myös Merkurius
(nykyisin  Mestari  Koot  Hoomi)  saapuu,  ja  saarelaisista  tulee  hiukan  sivistyneempiä  hänen
vaikutuksestaan.

Jonkin ajan kuluttua Mars (nykyisin Mestari Morya) palaa omaan maahansa ja kaupunkiinsa. Se
on huomattavan sivistynyt paikka, jossa on suuria, kauniita rakennuksia ja paljon kauppoja. Eläimiä
käytetään vetojuhtina ja ratsastukseen. Kauppaa käydään muiden kaupunkien kanssa, ja kanavat
yhdistävät kaukana toisistaan sijaitsevia kaupunkeja.

Kaupunki on jaettu kortteleihin,  ja eri luokat asuvat sen eri osissa. Keskustassa asuvat ovat
korkeamman tasoisia, ja heidän ihonsa on sinertävä. Hallitsija ja hänen korkeimmat aatelisensa
olivat yhteydessä kaukana luoksepääsemättömällä alueella asevan ihmisryhmän kanssa.

Tunnemme nämä ihmiset myöhemmin Kuu-herroina, kun he olivat saavuttaneet arhat-tason. He
olivat  itse  vielä  korkeampien  olentojen  oppilaita.  Nuo  olennot  olivat  tulleet  jostain  muualta  ja
saavuttaneet arhatia paljon korkeamman tason.

Nämä olennot antoivat suuren valtakunnan pääkaupungin hallitsijalle käskyn surmata kaikki villit
mantereen rannikoilta.  Näin tapahtui.  Saarelaiset  siirrettiin sitten saarelta mantereelle ja liitettiin
valtakuntaan siirtokuntana.

Tämä oli osa Kuu-ketjun tuomiopäivää, jolloin eliminoitiin ne, jotka eivät kyenneet edistymään
enempää siinä ketjussa. Tähän ryhmään kuuluivat villi-ihmiset, joiden matalaan evoluutiotasoon
sopivia ruumiita ei enää ollut satavilla. Kuoltuaan he siirtyivät unen kaltaiseen tilaan nukkumaan.
Seismiset katastrofit tuhosivat monia samalla tavoin alempaan tyyppiin kuuluvia fyysisiä ruumiita
autioittaen laajoja alueita. Pallon väestö väheni näin huomattavasti.

Tästä alkaen kaikki suuntautui puskemaan jäljellä olevia eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja
valmistamaan heitä evoluution seuraavassa eli Maa-ketjussa.

Kokonainen  Merkuriuksen  osittain  sivistämä  heimo  onnistui  välttämään  putoamisen  pois.
Samaan  aikaan  kaupungissa  Herakles  ja  Sirius  perhekuntineen  sekä  Marsin  ja  Merkuriuksen
jälkeläiset pääsivät nipin napin jakolinjan yli johtajiaan kohtaan tuntemansa antaumuksen johdosta.

Oranssi ryhmä, joka oli yksilöitynyt viidennellä kierroksella turhamaisuudentunteen voimasta, oli
enimmäkseen  syntynyt  kaupunkiin,  jossa  he  liikkuivat  niiden  kesken,  joilla  oli  sama  maku  ja
ylenkatsoivat muita. Tosin heidän turhamaisuutensa johti usein keskinäiseen riitelyyn.

Erillisyys kärjistyi melkoisesti, mentaaliruumis vahvistui vähemmän toivotulla tavalla, jolloin siitä
tuli yhä enemmän kuori, joka sulki muut ulkopuolelle.

Kun  he  tukahduttivat  eläimellisiä  himojaan,  astraaliruumis  heikkeni,  ja  eläimelliset  himot
näännytettiin  kovalla  ja  kylmällä  asketismilla  sen  sijaan,  että  ne  olisi  muunnettu  inhimillisiksi
tunteiksi. Esimerkiksi sukupuolihimo hävitettiin sen sijaa, että se olisi muutettu rakkaudeksi. Niinpä
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heillä oli elämä elämältä aina vähemmän tunteita ja fyysistä vetoa seksiä kohtaan. Sen sijaan he
kehittivät individualismin hyvin korkealla, ja tämä kehitys johti jatkuviin riitoihin ja kapinointiin.

He muodostivat  yhteisöjä,  mutta ne hajosivat,  koska kukaan ei  halunnut  totella,  vaan kaikki
halusivat  määrät.  Kaikki  korkeammin  kehittyneiden  ihmisten  yritykset  auttaa  tai  opastaa  heitä
katsottiin  suunnitelmallisiksi  hallinta-  tai  vähättely-yrityksiksi  ja  johtivat  kateuden  ja  kaunan
purkauksiin. Ylpeys vahvistui, ja heistä tuli kylmiä ja laskelmoivia vailla sääliä tai katumusta.

Heidän  aktiviteettinsa  jatkoi  pallolla  E  (astraalinen),  mutta  vain  lyhyen  aikaa,  koska
astraaliruumis oli jäänyt kehittymättä, kunnes surkastui.

Palolla F (alempaa mentaalitasoa) mentaaliruumis kovettui ja menetti taipuisuutensa, mistä oli
seurauksena merkillinen eikä lainkaan miellyttävän näköinen torso, ikään kuin ihminen, jonka jalat
on katkaistu polven alapuolelta ja housunlahkeet ommeltu kiinni jalantynkien ympärille. 

Keltainen ryhmä, joka oli yksilöitynyt viidennellä kierroksella, oli kesy ja opetettavissa. Heistäkin
tuli  suurimmaksi  osaksi  kaupunkilaisväestöä.  He muodostivat  ensin  ruumiillisen  työn  tekijöiden
paremman  luokan,  ja  nousivat  alemmas  keskiluokan  kautta  ylempään  kehittäen  älyään
huomattavassa laajuudessa. Heissä ei ollut ylenmääräistä ylpeyttä niin, että heidän aurassaan ei
ollut oranssia, vaan kirkasta, voimakasta kullankeltaisuutta.

Koska  heillä  oli  myös  tunteita,  ne  saivat  heidät  tekemään  yhteistyötä  ja  tottelemaan
viisaampiaan.  He eivät  olleet  niinkään  rakastavia,  vaan itsekkäitä,  ja  heidän  älynsä sai  heidät
tekemään  yhteistyötä  omaksi  parhaakseen  eikä  niinkään  levittääkseen  onnellisuutta  muiden
keskuuteen. Näin heidän järjestelmällisyytensä ja kurinalaisuutensa nopeutti heidän evoluutiotaan.
Mutta kuten edellä näimme, heistä sai vaikutelman, että he olivat kehittäneet mentaaliruumiissaan
ominaisuuksia,  joiden  juurien  olisi  pitänyt  olla  astraaliruumiissa  rakkauden  eikä  oman  edun
ravitsemana. Siten heidän astraaliruumiinsa oli  riittämättömästi kehittynyt.  Siitä johtuen he eivät
hyötyneet  paljoakaan  oleskelustaan  pallolla  E  (astraalinen),  vaan  paransivat  huomattavasti
mentaaliruumistaan pallolla F (alempi mentaalitaso).

Palloista E, E ja G oli eniten hyötyä niille egoryhmille, jotka olivat yksilöityneet jollakin kolmesta
”oikeasta”  tavasta.  Siksi  he  kehittyivät  tasapainoisesti  ilman vinoutumista,  kuten tapahtui  niille,
jotka olivat yksilöityneet jollakin ”väärällä” tavalla, mitä tulee älyn kehittymiseen. Näiden egojen oli
pakko  myöhemmin  kehittää  tunteita,  joita  he  olivat  aiemmin  joko  tukahduttaneet  tai  jättäneet
huomiotta.

Pitemmän  päälle  on  kehitettävä  kaikkia  kykyjä.  Ja  kun  katsoo  valtavaa  evoluutiota
tietämättömyydestä kaikkitietävyyteen, kunkin vaiheen edistys tai menetelmät eivät enää tunnu niin
tärkeiltä kuin ne olivat aiemmin, kun ne peittyvät tietämättömyyden sumuun lähellämme. 

Kun pallot E, F ja G tulivat vuorotellen aktiivisiksi kuudennella kierroksella, edistyneemmät egot
menivät  paljon  eteenpäin  astraalisesti  ja  mentaalisesti.  Kun  tuomiopäivässä  oli  poistettu
jälkeenjääneet egot ketjusta, niin ei ollut toivottomia laahustajia hidastamassa evoluutiota, ja kasvu
oli vakaata ja nopeampaa kuin aiemmin.

Suuri  osa  kuudennen  kierroksen  kasvillisuutta  kuului  luokkaan,  jota  me  nyt  kutsuisimme
sieniksi,  mutta ne olivat  jättimäisiä  hirviöitä.  Oli  puita,  jotka  olivat  puoliksi  eläimiä  ja  kasvoivat
korkeuksiin  vuodessa.  Leikattavat  oksat  kiemurtelivat  kuin  käärmeet  ja  kiertyivät  ihmisten
ympärille,  kun  he  yrittivät  käyttää  kirvestä  ja  kouristelivat  kuollessaan.  Punaista  verentapaista
mahlaa purskahti ulos jokaisella kirveeniskulla. Puun rakenne oli lihamaista. Ne olivat lihansyöjiä ja
tarttuivat  eläimiin,  jotka  koskettivat  niitä  kietoen oksansa saaliinsa  ympärille  kuin  mustekala  ja
imien ne kuiviin. sadonkorjuu oli vaarallista ja uskottiin ainoastaan vahvoille ja taitaville miehille.
Kun  oksat  olivat  kuolleet,  ne  nyljettiin  ja  kuoresta  tehtiin  eräänlaista  nahkaa.  Niiden  liha
kypsennettiin ja syötiin.

Paljon kasvustosta, jota meidän on kutsuttava kasveiksi, oli puoliksi eläimiä, puoliksi kasveja.
Yksi oli kuin suuri sateenvarjo, jossa oli rako, jonka kaksi hammastettua puoliskoa avautuivat. Se
taivutti itseään alaspäin, avasi leukansa ja nappasi sitä hipaisseen eläimen. Puoliskot sulkeutuivat
sateenvarjomaiseksi,  ja eläin imettiin kuiviin.  Ihmiset kaatoivat puun, kun sen leuat olivat kiinni.
Siihen tarvittiin taitoa loikata sivuun, kun latvus taipui alaspäin pyydystämään hyökkääjän.

Hyönteiselämä oli jättimäistä ja tilaa vievää ja palveli pääosin lihansyöjäpuitten ravintona. Jotkut
hyönteiset olivat puolimetrisiä ja kunnioitusta herättäviä, ja ihmiset pelkäsivät niitä.
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Talot rakennettiin neliömuodostelmiin suurten pihojen ympärille. Niitä peitti vahva verkko, eikä
lasten sallittu mennä suljetun piha-alueen ulkopuolelle sellaisena vuodenaikana, jolloin hyönteiset
olivat liikkeellä.

Vuosi oli karkeasti ottaen samanmittainen kuin nyt. Maa-pallon suhde aurinkoon oli sama, mutta
tähdistöihin erilainen kuin nyt.

Kun  kuudes  kierros  oli  käyty,  alkoivat  valmistelut  seitsemännen  ja  viimeisen  kierroksen
poikkeusoloja  varten.  Silloin  kaikki  asukkaat  ja  suuri  osa Kuu-ketjun  substanssista  siirrettäisiin
seuraavaan ketjuun, Maa-ketjuun.
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Luku 24 Kuu-ketjun seitsema� s kierros

Ketjun  seitsemäs  kierros  eroaa  edeltävistä  kierroksista  siinä,  että  kun  elämänvirtaus  jättää
pallon  ja  siirtyy  järjestyksessä  seuraavalle  pallolle,  niin  tyhjentynyt  pallo  siirtyy  hiljaisuuteen
matkallaan hajoamiseen.

Lisäksi  jotkut  pallon  asukkaista  siirtyvät  kokonaan  pois  ketjusta  odottamaan  uudelleen
inkarnoitumista seuraavassa ketjussa, koska eivät kykenisi kehittymään edelleen ketjussa. Loput
jatkavat järjestyksessä seuraavalle pallolle.

Oranssisävyinen ryhmä, määrältään runsaat kaksi miljoonaa jättää tällä tavoin pallon A (ylempi
mentaalitaso).  He  ovat  siinä  määrin  sulkeutuneet  mentaalikuoreensa  ja  nälkiinnyttäneet
astraaliruumiittensa idut, että he eivät voisi jatkaa turvallisesti laskeutumistaan. Sitä paitsi he ovat
aivan liian ylpeitä tehdäkseen niin. 

Heidän syyruumiinsa on jäykkä kuori eikä elävä, laajeneva muoto. Jos heidän sallittaisiin siirtyä
pallolle  G (alempi  mentaalitaso),  se  merkitsisi  heidän  alemman mentaaliprinsiipin  kohtalokasta
kovettumista. Kuten olemme nähneet, he ovat hyvin nokkelia, mutta melko itsekkäitä. 

Manu on selvästi tyytymätön näihin oranssinsävyisiin ja tekee parhaansa lähettääkseen heidät
pois  ketjusta.  Myöhemmin  tapaamme  joitakin  heistä  uudestaan  Atlantiksella  mustakasvoisina
valtioina, pimeän palveluksen pappeina valkoisia hallitsijoita vastassa jne. Nykyisellään he ovat
ketjujen  välisissä  maailmoissa.  On  myös  joitakin  muita  entiteettejä  arhat-tason  saavuttaneita
entiteettejä, jotka jättivät Kuu-ketjun pallolta A.

Keltaisen  ryhmän  entiteetit  laivattiin  pois  pallolta,  koska  he  eivät  olleet  riittävästi  ravinneet
luontona  emotionaalista  puolta  muodostaakseen  melko  kehittyneen  astraaliruumiin  palloa  G
(astraalinen)  varten.  Heidän  halukkuutensa  totella  saattaa  heidät  hyvään  asemaan  niin,  että
Atlantiksella löydämme heidät valkoisten temppelien pappien joukosta muodostamassa vähitellen
hyviä astraaliruumiita.

Näemme, että sekä oranssi- että keltainen ryhmä tulee mukaan Maa-ketjuun sen neljännellä
kierroksella, koska he olivat liian kehittyneitä osallistuakseen aikaisempiin kierroksiin. Periaatteena
näyttää  olevan,  että  jokaisella  pallolla  on  tarpeen  kehittää  ominaisuuksia,  joiden  täyteen
ilmaukseen tarvitaan seuraavan pallon materiaalia.

On vielä toinen ryhmä, joka oli saavuttanut arhat-tason, joka lähti Kuu-ketjusta pallolla B.
Kun päästään palloon C (astraalinen), niin jälleen pieni määrä arhat-tason saavuttaneita jätti

ketjun  siirtyen  yhdelle  seitsemästä   tavanomaisesta  Polusta.  Yksi  ryhmä  näistä  on  erityisen
kiinnostava, koske se muodosti osa Kuu-herroista, joita  Salaisessa opissa  kutsutaan  barhishad
pitreiksi. Heidän tehtävänään oli huolehtia muotojen evoluutiosta Maa-ketjussa. Tämä ryhmä oli
yksilöitynyt  neljännellä  kierroksella  kaupunkiväestön  keskuudessa,  koska  olivat  asuneet
kehittyneempien ihmisten keskuudessa, mikä oli stimuloinut heidän nopeaan kasvuun. Jättäessään
pallon G he siirtyivät kohti aluetta, jossa Maa-ketjua jo rakennettiin. Siellä heihin liittyi muita, jotka
samoin antautuivat tämänkaltaiseen työhön.

Pallolla D (Kuu) asiat kehittyivät hyvin toisella tapaa, sillä kun pallon kuolemisen aika lähestyi,
suuri  enemmistö  asukkaista  ja  useimmat  eläimet  jättivät  ketjun  ja  siirtyivät  kuunirvanaan
odottamaan siirtoa Maa-ketjuun, kunhan se olisi saatu valmiiksi heitä varten. Hyvin pieni väkimäärä
jätettiin siten jatkamaan evoluutiotaan kolmella muulla pallolla E, F ja G.

Egoryhmä,  joka  tunnetaan  Palvelijoina,  jota  olemme  erityisesti  seuranneet,  osoittaa  selviä
kehittymisen merkkejä pallolla  D. Syyruumis erottuu selvästi,  äly on kehittyneempi ja kiintymys
ylempiin syventynyt ja voimistunut. Intohimoisuuden sijaan siitä on tullut  vakaa tunne, ja se on
heidän silmiinpistävin piirteensä.

Vaikka palveluvaisto on yhä sokeaa ja vain puoliksi tietoista, niin saada palvella ja olla mieliksi
korkeammille, joille he ovat omistautuneet, on nyt hallitseva motiivi heidän elämässään. Se säilyy
tulevaisuudessa heille luonteenomaisena kautta pitkien inkarnaatiosarjojen, jotka odottavat heitä
Maa-ketjussa heidän tehdessään siellä paljon pioneerityötä.

Heidän  fyysiset  kehonsa  ovat  nyt  kirkkaansinisiä  eivätkä  mudanruskeita  niin  kuin  aiemmin.
Viimeisten inkarnaatioittensa aikana Kuussa heitä saatettiin yhteen tätä edeltävän huomattavan
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järjestelyajan jälkeen. Kun heitä ohjattiin syntymään yhteisöihin, heidän egoryhmiensä väliset siteet
voimistuivat. Näin heistä tuli valmiita tekemään, mitä pyydettiin ja menemään, minne lähetettiin.

Heidät erottaa muista heikko korkeamman elämän vuodatus, joka saa buddhisen aineen langan
hiukan laajenemaan, jolloin se yhdistää buddhisen ja mentaalisen pysyvän atomin  leventäen sitä
yläosasta pieneksi suppiloksi. Suurissa määrissä paljon heitä älykkäämmissä ihmisissä ei samaa
ilmiötä näy, sillä tämä on yhteydessä haluun palvella, jota ei esiinnyt muutoin kehittyneemmissä.

Ryhmään  kuuluu  monia  eri  ihmistyyppejä,  ei  pelkästään  ensimmäisen  säteen  ihmisiä.  He
yksilöityivät yhdellä kolmesta ”oikeasta” tavasta, joko tahdon, viisauden tai toiminnan kautta, kun
heitä oli stimuloinut omistautuminen ylemmille.

Yksilöitymismetodi  saa  aikaan  alajakautumia  pääryhmässä  ja  vaikuttaa  kuoleman  ja
jälleensyntymän välisen ajan pituuteen (Ks. Syyruumis), mutta ei muuten vaikuta palvelunhaluun.

Palvelijoiden  ryhmän  päänä  on  monia,  joista  on  nyt  tullut  Mestareita.  Korkealla  heidän
yläpuolellaan on monia, jotka olivat jo arhateja, ja jotka jälleen saavat määräyksensä vielä paljon
mahtavammilta olennoilta. Seitsemännen juurirodun Manu on vastuussa asioista ja panee toimeen
Siemen-Manulta saamansa ohjeet.

Kuollessaan  Kuu-ketjussa  viimeistä  kertaa  palvelijat,  jotka  ovat  saavuttaneet  pallolla  D
vaadittavan tason,  kootaan mentaalitasolle deevakhaniin, jossa he pysyvät suunnattoman pitkän
ajan,  koska  he  ovat  aina  pitäneet  katseensa  niissä,  joita  rakastavat,  erityisesti  niissä
kehittyneemmissä egoissa, joille ovat olleet erityisesti omistautuneet. Tämä altis omistautuminen
auttaa suuresti heidän kehitystään ja saa heissä ilmenemään korkeampia ominaisuuksia niin, että
he  ovat  myöhemmin  vastaanottavaisempia  vaikutuksille,  joiden  kanssa  tulevat  kosketuksiin
ketjujen välisissä maailmoissa.

Heidät  luetaan  kuuluvaksi  siihen  yleiseen  egojoukkoon,  jota  H.  P.  Blavatsky  kutsuu
”aurinkopitreiksi” ja A. P. Sinnett ”ensimmäisen luokan pitreiksi”.

On syytä panna merkille  kaksi  aiemmin mainittua ryhmää.  Toiseen kuuluvat  Mars (nykyisin
Mestari Morya), tuleva kuudennen juurirodun Manu ja Merkurius (nykyisin Mestari Koot Hoomi),
tuleva kuudennen juurirodun Bodhisattva Maassa, muita, jotka ovat nyt Tsoohaneita ja Mestareita
yhdessä Palvelijoiden kanssa, jotka ovat nyt Mestareiden oppilaita tai lähestymässä sitä tasoa.
Nämä näyttävät kuuluvan alaryhmänä siihen ryhmään egoja, joiden inkarnaatioiden väli  on 700
vuotta.

Toiseen  ryhmään  kuului  monia  niistä,  jotka  ovat  nyt  Mestareita  ja  oppilaita  ja  jotka  kaikki
kuuluvat alaryhmään, jonka inkarnaatioiden väliaika on keskimäärin 1 200 vuotta.

Monet,  elleivät  peräti  kaikki  näissä  kahdessa  ryhmässä,  ovat  niitä,  jotka  muodostavat
Taivaallisen ihmisen. 

Seuraavassa luvussa käsittelemme lisää niitä egoluokkia, jotka jättivät Kuu-ketjun pallon D, ja
taulukoimme heidät asteiden mukaan. 

Jotkut,  joiden  syyruumis  oli  ”viivatyyppiä”,  siirtyvät  pallolle  E  (astraalinen)  jatkamaan
evoluutiotaan. Heistä tulee ”korinpohja” syyruumiisia, jolloin he liittyvät mukaan luokkaa ylempiin. 

Samaten joitakin korinpohja syyruumiisia siirtyy palloille E, F ja G, jossa he muodostavat täyden
syyruumiin ja liittyvät mukaan omaa luokkaansa ylempiin.

Palloja E, F ja G näytetään käyttävän jonkinlaisena tiettyjen kulttuurien pakkolaitoksena, joissa
jotkut  tulivat  kykeneviksi  pääsemään  Polulle,  saavuttamaan  arhatiuden  tai  lähestymään
korkeampaa astetta, mihin he eivät yltäneet pallolla D, vaikka olivat lähellä. 

Nämä planeetat olivat enemmänkin keskuksia kuin palloja. Niiden väestö oli vähäinen, koska
valtaosa  ihmis-  ja  eläinasujaimistosta  oli  siirretty  ketjujen  välisiin  maailmoihin,  kuten  olemme
nähneet. Määrä väheni vielä entisestään, kun uusia eriä lähetettiin jokaiselta pallolta sitä mukaa
kuin ne siirtyivät hiljaisiksi.

Pallolta E eteenpäin lähetettyjen joukossa oli  joitakin sellaisia, jotka olivat jo Polulla ja olivat
saavuttaneet arhat-tason, joitakin, jotka olivat täydellistyttäneet korinpohjasyyruumiina täydellisiksi
ja sellaisia, viivasyyruumiita, jotka olivat tulleet korinpohjasyyruumiin tasolle.

Kun  nämä  olivat  jättäneet  pallon  E,  niin  loppu,  joka  koostui  niistä,  jotka  eivät  vielä  olleet
saavuttaneet arhat-tasoa, mutta jotka saattoivat kestää kehittymisvoiman paineen, siirrettiin pallolle
F  (alempi  mentaalitaso).  Heidän  joukossaan  olivat  ne  suuret  entiteetit,  joista  myöhemmin  tuli
Gautama Buddha ja Maitreya. He olivat pudonneet pois toisen ketjun seitsemänneltä kierrokselta,
koska eivät kyenneet kestämään tuon ketjun kehittymisprosessin voimaa palloilla E, F ja G. He
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tulivat  mukaan Kuu-ketjuun pallolla  D neljännellä  kierroksella  primitiivisinä  ihmisinä,  ja  antoivat
pallolla F lupauksensa tulla buddhiksi.

Järjestelyt eivät silloin kuitenkaan olleet samat kuin Maassa. Taivaallisessa maailmassa toimi
tuolloin  eräänlainen  taivaallinen  neuvosto,  buddhien  Sukhavati.  Hän  oli  suuri  olento,  jolle  he
antoivat  lupauksensa  ja  joka  otti  sen  vastaan  virkaatekevänä  buddhana.  Häntä  kutsuttiin
Dipankaraksi,  joka  oli  tullut  Venus-evoluution  neljännestä  ketjusta  ja  joka  kuului  hierarkian
yleisesikuntaan. 

Pallolla G Buddha ja Maitreya läpäisivät ensimmäisen vihkimyksen ja saavuttivat myös arhat-
tason. Samoin pallolla G muun muassa Mestari Jupiter astui Polulle.

Monet tässä mainituista seikoista sisältyvät piirrokseen 34.
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Luku 25 Kuu-ketjun tulokset

Nyt  on  hyvä  koota  yhteen  kolmen  edellisen  luvun  tulokset,  jotka  käsittelevät  Kuu-ketjun
seitsemää kierrosta ja lisätä mukaan erityispiirteitä ja järjestää ne eri tavoin entiteettiluokiksi, jotka
olivat tulosta kolmannen ketjun eli Kuu-ketjun evoluutiosta.

lukijaa helpottaaksemme käytämme hyväksi taulukointia ja myös muutamia piirroksia. 
Kuvailemme ensin  Kuu-ketjun  tuloksen olleiden  entiteettien  kolme pääluokkaa,  ja  siirrymme

sitten niiden alajaottelun ja puitteiden yksityiskohtiin.
Luettelonomaisesti pääluokat olivat seuraavat:
Täydellisesti menestyneet, arhatit
Ensimmäisen asteen Kuu-ihmiset, viisiluokkainen alajaottelu
Toisen asteen Kuu-ihmiset, korinpohjasyyruumis
Kuu-ihmiset, säikeinen syyruumis
ensimmäisen luokan Kuu-eläimet
Toisen luokan Kuu-eläimet
Kolmannen luokan Kuu-eläimet
Kuu-kasvit
Kuu-mineraalit
Kuu-elementaalikunnat 3, 2 ja 1..

Tarkastelemme nyt näitä pääluokkia yksityiskohtaisesti alajaotteluineen.

Arhatit. Muistamme, että Kuu-ketjulle asetettu tavoite oli arhat-vihkimyksen saaminen. Ne, jotka
sen saavuttivat,  olivat  ketjun  ”täysmenestyjiä”,  sillä  he olivat  täyttäneet  Logoksen tarkoituksen.



88

Näin  onnistuneina  he  voivat  vapaasti  valita  yhden  seitsemästä  polusta,  jotka  avautuvat
ihmiskunnassa täydellistyneille jokaisessa ketjussa.

Ei  voi  tietää  varmasti,  ovat  nämä  seitsemän  polkua  samat,  jotka  avautuvat  adepteille
nykyisessä,  Maa-ketjussa,  mutta ainakin yksi  niistä muistuttaa niitä  tietyssä määrin.  Sillä  kuten
jotkut Maan adepteista pysyvät läheisessä kosketuksessa seuraavan ketjun, viidennen kanssa ja
inkarnoituvat siihen auttaakseen Maan asukkaita heidän evoluutiossaan, samoin yksi luokka Kuun
arhateista  eli  Kuu-herroista  kuten  heitä  usein  kutsutaan,  jäi  paikalleen  auttamaan  Maa-ketjua.
Tähän luokkaan kuuluvia kutsutaan Salaisessa opissa barhishadeiksi tai barhishad pitreiksi. 

Heidät  tunnetaan myös taivaallisina ”hämärän poikina”,  Kuun poikina,  alkuunpanijoina.  Vielä
yksi  käytetty  nimitys  on  Kuutiot,  koska  Kuu-ketjussa  he  voittivat  aineen  sen  nelinäisessä
muodossa, ja he toivat tuon aineen mukanaan kehittymään edelleen Maa-ketjussa. 

Barhishadeja on neljää eri  luokkaa,  Kuu-barhishadeja eli  rupa-barhishadeja eli  pitrejä,  kuten
heitä usein kutsutaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvien alin käyttöväline on syyruumis, ja he
toimivat Maa-ketjun ensimmäisen kierroksen johdossa.

Toisen  luokan  käyttövälinen  on  mentaaliruumis,  ja  he  työskentelevät  Maa-ketjun  toisella
kierroksella. 

Kolmas käyttää astraaliruumista, ja työskentelee Maa-ketjun kolmannella kierroksella. 
Neljännen vaatetuksena on eetterinen kaksoispuoli, se toimii Maa-ketjun neljännen kierroksen

johdossa.
Lisäksi jokainen neljästä luokasta jakautuu seitsemään alaluokkaan, jotka voivat olla joko arupa

(ei  fyysisessä  ruumiissa)  tai  rupa  (myös  fyysisessä  ruumiissa)  evoluution  erojen  mukaan.
Barhishadeja on siten 28 eri alaluokkaa, jotka työskentelevät Maa-ketjun jokaisella kierroksella.

Heitä kutsutaan toisinaan ”pitrien seitsemäksi luokaksi”, mutta heitä ei tietenkään pidä sekoittaa
toiseen seitsenluokitteluun, johon kuuluvat barhishadit, agnisvattat ja muut. 

Barhishad  pitrit  kuuluvat  seitsemänteen  luovaan  hierarkiaan  (Ks.  Syyruumis).  Niiden
alaisuudessa on suuri joukko luonnonhenkiä, jotka ovat varsinaisia muotojen rakentajia. Pitrejä voi
taas  pikemminkin  verrata  arkkitehteihin,  jotka  antavat  suunnitelmat  tai  mallit,  jotka  heidän
alaisensa toteuttavat. 

Ensimmäisen asteen Kuu-ihmiset. Tämän johtavan luokan alaisuuteen kuulu suuri ja vaihteleva
ryhmä erilaisia Kuu-ihmisiä, mm.:

1) Heitä, jotka olivat Polun alemmilla askelmilla, mutta arhat-tason alapuolella.
2) Heitä, jotka eivät olleet vielä päässeet Polulla, mutta olivat lähestymässä sitä.
3) ”Epäonnistujat”, jotka olivat pudonneet pois Kuun ihmiskunnasta suuressa erotuksessa

eli  tuomiopäivänä  kuudennen  kierroksen  puolivälissä  yhdessä  edistyneimpien  Kuu-
eläinten  kanssa.  Ne  olivat  onnistuneet  muodostamaan  täydellisen  syyruumiin  sen
jälkeen, kun olivat yksilöityneet viidennellä, kuudennella ja seitsemännellä kierroksella.

Voimme nyt lisätä joitakin yksityiskohtia ensimmäisen asteen Kuu-ihmisten luokkaan.
1) He, jotka olivat jo tuolloin Polulla, kuten Kuun herrat, ovat jo kauan sitten saavuttaneet

adeptiuden ja siirtyneet pois kentältä, joka kuuluu meidän tarkasteluumme.
2) He, jotka olivat  lähestymässä Polkua,  yksilöityivät  Kuu-ketjun neljännellä  kierroksella.

Hekin  ovat  tähän  aikaan  mennessä  saavuttaneet  adeptiuden  tai  jatkaneet  vielä
eteenpäin. Heidän joukossaan ovat nykyiset tsohanit Morya, aiemmin Mars, kuudennen
juurirodun tuleva Manu ja Kuthumi, aiemmin Merkurius ja tuleva Bodhisattva Maassa.
Heidän joukossaan ovat myös useimmat niistä, joista tuli arhateja Buddhan opetusten
vaikutuksesta.

3) Seuraava luokka koostuu ”epäonnistujista” ja eläimistä, jotka olivat saavuttaneet täyden
syyruumiin. Voimme jakaa heidät kolmeen alaluokkaan sen mukaan, millä kierroksella
he  yksilöityivät.  Yksi  alaluokka  yksilöityi  Kuu-ketjun  viidennellä  kierroksella.  He  ovat
edistyneimpiä nykyisessä ihmiskunnassamme, todella arvostettavia ihmisiä, hyväksyypä
maailma heitä tai ei. He ovat nyt joko Polulla tai lähestymässä sitä, tai he ovat suuria
pyhimyksiä tai ihmisiä, jotka yltävät korkeisiin saavutuksiin älyllisesti tai taiteellisesti.

4) Seuraava  alaluokka  yksilöityi  Kuu-ketjun  kuudennella  kierroksella.  Tämä suhteellisen
suuri  ihmisryhmä  on  erinomaisen  hyviä  ihmisiä,  joilla  on  hienostunut  tunne-elämä,
korkea kunniantunto ja jotka ovat keskivertoa parempia hyvyydessä, älykkyydessä tai
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uskonnollisissa  tunteissa.  Tyypillisiä  esimerkkejä  ovat  aateliset  maanomistajat  ja
ammattien edustajat, papisto, upseerit armeijassa tai laivastossa jne.
Heissä  on vahvuutta,  mutta  he  eivät  suinkaan  ole  vapaita  mahdollisuudesta  käyttää
väärin voimaansa. Heitä ei aina voi pitää ”kunniallisina” sanan totutussa merkityksessä,
mutta hei eivät ainakaan tee mitään alhaista tai katalaa.

5) Seuraava  alaluokka  yksilöityi  Kuu-ketjun  seitsemännellä  kierroksella.  Tämän ryhmän
jäsenet  eivät  eroa suuressa määrin edellisistä alaryhmistä,  paitsi  että  he ovat  jollain
tavoin lähempänä keskivertoa hyvyydessä, älyllisessä kehityksessä tai uskonnollisessa
tunteessa.  He  suuntaavat  älykkyytensä  enemmän  aineellisiin  päämääriin,  kenties
kaupunkien  kauppiaina.  He  edustavat  sitä,  mikä  yleisesti  tunnetaan  ylempänä
keskiluokkana, hyviä ihmisiä, mutta ehkä hiukan ammatinharjoittajien alapuolella.

Kaikki nämä ensimmäisen asteen Kuu-ihmisten alaluokat sulautuivat yhteen niin, että eri asteet
hädin tuskin erottuvat.  Yhden luokan alimmalla  oleva ego ei  paljoakaan eroa alemman luokan
korkeimmasta.  Rajalinjat  eivät  erotu  selvästi,  ja  lisäksi  esiintyy  runsaasti  päällekkäisyyttä.
Kauppiasluokkaan kuuluvia egoja löytyy hajaantuneina kaikkiin ammatteihin, kun taas korkeampaa
tyyppiä  edustavat  löytävät  itsensä väkisinkin  liike-elämästä.  Kuten Intiassa sanotaan:  ”Nykyisin
kastit ovat sekoittuneet.”

On  huomattava,  että  tämä  jako  on  tehty  sen  Kuu-ketjun  kierroksen  mukaan,  jolla  ne
yksilöityivät. Millä kierroksella näin tapahtuukaan, se merkitsee tavallisesti, että vastamuodostunut
ego  jatkaa  ihmisinkarnaatioon  seuraavalla  kierroksella.  Esimerkiksi  ne,  jotka  yksilöityivät
neljännellä kierroksella, siirtyivät ihmisinkarnaatioon viidennen kierroksen puolivälissä ja jatkoivat
inkarnaatioissa  viidennen  kierroksen  loppuun  ja  koko  kuudennen  kierroksen  ja  puoliväliin
seitsemättä.

Ne,  jotka  yksilöityivät  viidennellä  kierroksella,  aloittivat  ihmisinkarnaatioittensa  sarjan
kuudennen  kierroksen  puolivälissä.  Kuudennella  kierroksella  yksilöityneet  saivat  ensimmäisen
kokemuksen  ihmiselämästä  Maa-ketjussa  ja  olivat  ymmärrettävästi  primitiivisiä  aloittaessaan
ketjussa.

Toisen  asteen  Kuu-ihmiset.  Tämä  jokseenkin  varhaisessa  vaiheessa  eläinelämäänsä
yksilöitynyt luokka ei ollut kehittänyt täyttä syyruumista yksilöitymishetkellä, vaan niillä oli tämän
käyttövälineen  runko  valmiina.  Se  tarkoitti  muutamia  keskenään  risteäviä  voimavirtoja,  jotka
osoittivat,  mihin  aikanaan  muodostuisivat  syyruumiin  soikon  ääriviivat.  Heidät  tunnetaan  siksi
korinpohjaisina.

He  edustavat  nyt  porvariston  suurta  massaa,  alempaa  keskiluokkaa,  jota  tyypillisimmillään
edustaa  ehkä  kauppias  tai  kauppa-apulainen.  Heitä  voi  kuvata  kokonaisuutena  ottaen  hyvää
tarkoittaviksi, mutta tavallisesti kapea-alaisiksi, sovinnaisiksi ja tylsiksi. He palvovat usein sitä, mitä
kutsuvat kunniallisuudeksi. Perin juurin kunniallinen ei tavallisesti tee mitään siksi, että se on hyvää
tai siksi, että se on pahaa. Hän voi jatkaa tällä kuolettavan monotonisella tasolla monien elämien
ajan sen ohjaamana, mitä hän arvelee muitten ajattelevan hänestä.

Koska  tämän  tason  ihmiset  eivät  voi  oppia  minkään  alarodun  läksyä  yhtä  nopeasti  kuin
korkeammalla olevat luokat,  niin heiltä kuluu yleensä monia inkarnaatioita yhdessä alaluokassa
ennen siirtymistä seuraavaan.

Kuun eläinihmiset. Nämä egot yksilöityivät niin varhaisessa vaiheessa eläinkunnassa kuin se
ikinä  oli  mahdollista.  Sen  seurauksena  he  aloittivat  ihmiselämänsä  ilman  mitään,  mitä  voisi
kunnolla kutsua syyruumiiksi. Sen sijaan heidän monadinsa leijui persoonallisuuden yllä, johon se
oli kiinnittynyt vain muutamalla atmisen aineen säikeellä. Siitä heidän nimensä ”säikeelliset”, koska
heidän syyruumiinsa koostui näistä säikeistä tai langoista.

He  edustavat  sitä,  mitä  nykyisin  kutsutaan  ”työtätekeviksi  luokiksi”,  jotka  muodostavat
ihmiskunnan valtaenemmistön kaikissa maissa. He ovat taitavia työmiehiä maailmassa, kuuluvat
proletariaattiin,  mutta  edustavat  sen  parhaimmistoa.  Heissä  on  määrätietoisuutta  ja  hyvää
luonnetta, itsekunnioitusta ja luotettavuutta.

Ensimmäisen luokan Kuu-eläimet. Nämä yksilöityivät Maa-ketjun toisella kierroksella,  ja heitä
edustaa nykypäivänä laaja joukko sekatyöläisiä, hyvää tarkoittavia, mutta tavallisesti huolimattomia
ja varomattomia. Heidän kanssaan yhteen voidaan ryhmittää korkeamman tyypin villi-ihmiset kuten
zulut ja joitakin Amerikan intiaaneja ja tummaihoisia tyyppejä.



90

Toinen luokka Kuu-eläimiä. Nämä yksilöityivät Maa-ketjun neljännellä kierroksella joko jollakin
varhaisemmista palloista tai itse Maassa. He edustavat ihmiskunnan matalinta tyyppiä, joka eroaa
vain  hiukan  eläinkunnasta.  Heitä  edustavat  nykyisin  alimman  tyyppiset  brutaalit  villi-ihmiset  ja
länsimaisissa  kansakunnissa  taparikolliset,  vaimon-  ja  lastenpieksäjät  ja  senkaltaiset.  Tähän
ryhmään voidaan liittää myös joitakin heistä, jotka ovat yksilöityneet vihan tai pelon voimasta.

Kuukasvit. Nämä ovat nyt eläinkuntaa.
Kuumineraalit. Nämä ovat nyt kasvikuntaa.
Kuuelementaalikunnat III, II ja I. Nämä kaikki ovat nousseet yhden vaiheen Maa-ketjussa niin,

että elementaalikunta III on nyt meidän mineraalikuntamme, elementaalikunta II on nyt numero III
ja elementaalikunta I on nyt numero II.

Meidän  ensimmäisen  elementaalikuntamme  muodosti  luonnollisesti  tuore  elämänvirtaus
Logoksesta tavanomaisen suunnitelman mukaisesti.

__________________________________________________________________________

Nämä tulokset on taulukoitu taulukossa 1. Ne on osoitettu myös piirroksessa 36.

Taulukosta 2 käyvät ilmi yksityiskohdat nykyisen ihmiskunnan ja superihmiskunnan pisimmälle
ehtineiden edistyksestä kuten sitä selitettiin kolmessa Kuu-ketjua koskevassa luvussa ja osittain
piirroksessa  36.  On selvää,  että  olisi  mahdollista  luokitella  nämä suuret  entiteettiryhmät  kuten
ensimmäisen asteen Kuu-ihmiset monella eri tavalla,  koska tosiasia on se, että eri asteissa on
päällekkäisyyttä  ja  ne  sulautuvat  toisiinsa  ilman  rajoja.  Seuraavassa  esitetään  toinen  luokitus
ensimmäisen asteen Kuu-ihmisistä, joilla oli täysin muodostunut syyruumis.

1) Suuri  ryhmä  korkeasti  kehittyneitä  egoja  lähestymässä  Polkua,  mutta  eivät  riittävän
lähellä saavuttaakseen sen elämässään Kuu-ketjussa. Heidän kulkusuuntansa on sama
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kuin  Palvelijoiden,  mutta  liian  kaukana  edellä  ryhmästä  2,  jotta  heidät  voisi  lukea
kuuluvaksi siihen.

2) Palvelijat,  hyvin  sekalainen  ryhmä monia  asteita,  joiden  yhteisenä  piirteenä  on  halu
palvella.

3) Valtaisa ryhmä oikein hyviä ihmisiä, joilla ei kuitenkaan ole halua palvella, ja jotka eivät
siksi  suuntaa kohti  Polkua.  He muodostavat  väestön valtaosan Atlantiksen väestöstä
Maa-ketjun neljännellä kierroksella neljännessä juurirodussa sen hyvään aikaan.

4) Pieni, mutta huomattava ryhmä egoja, joita yhdistää korkeasti kehittynyt älyllinen voima;
tulevia neroja, joiden luonne ja moraali vaihtelevat, kohtalona johtajuus tulevaisuudessa,
mutta eivät omistaudu palveluun tai suuntaa kohti Polkua.

5) Hyvin laaja ryhmä hyviä ja usein uskonnollisia ihmisiä, kauppiaita, sotilaita jne., melko
älykkäitä, itsekeskeisiä,  ajattelevat  pääasiassa omaa kehitystään ja edistystään, eivät
tiedä mitään Polusta eikä heillä siksi ole halua päästä sille.

6) Toinen hyvin suuri ryhmä porvarisluokkaa, tavallisia, heikkoja ihmisiä.
7) Toinen myös hyvin suuri  ryhmä kehittymättömiä,  hyvää tarkoittavia,  kouluttumattomia

ihmisiä, alin täydellisen syyruumiin kehittänyt ryhmä.

Näissä ryhmissä on päällekkäisyyttä, joten tämä luokitus ei vastaa aivan täydellisesti aiempaa.
Aiemmin luvussa 13 mainittu G. E. Sutcliffe tuo esiin, että kaikki edellä olevat ryhmät on otettu

mukaan laskuun paitsi ensimmäinen, korkein. Vähemmän edistyneet Palvelijat tulivat Maa-ketjuun
neljännessä  juurirodussa.  Näyttää  todennäköiseltä,  että  kehittyneemmät tulevat  ketjuun
viidennessä juurirodussa ja auttavat tämän juurirodun  henkiseen huippuunsa, siis huomatkaa, ei
älylliseen huippuunsa, sillä tämä tehtävä on uskottu ryhmälle neljä. Tämä on todennäköisesti sitä
”uutta jälkikasvua”, jonka H. P. Blavatsky sanoi laskeutuva ”taivaallisista maailmoista” (Salainen
oppi III). Sutcliffe laskee, että tämän ryhmän seuraava inkarnoitumisen huippu tapahtuisi vuonna
2000, ja toteaa, että nykyisin tästä pitäisi jo olla merkkejä näkyvissä uuden tyyppisissä ihmisissä,
joita ilmaantuu eri puolille maailmaa viidennen juurirodun kuudennen alarodun alkuna (ks. luku 53).
Lisää  kiinnostavia  seikkoja  tästä  aiheesta  löytyy  Sutcliffen  erinomaisen  mielenkiintoisista
artikkeleista.

Nykyaikana  on  kuitenkin  yksi  mielenkiintoinen  seikka,  johon  on  syytä  kiinnittää  huomiota.
Korkeamman asteen Palvelijoille on ominaista, että he seuraavat ”Karitsaa”, Maailmanopettajaa,
mihin  hän  meneekään.  Alemman  asteen  Palvelijat  seuraavat  erityisesti  kuudennen  juurirodun
tulevaa Maailmanopettajaa. He jättivät Kuu-ketjun hänen kanssaan ja ovat siitä lähtien toistuvasti
inkarnoituneet hänen kanssaan.

Toinen asiaa tutkinut on esittänyt, että koska ryhmä I on ollut niin pitkään inkarnoitumatta, kun
taas ryhmällä II on ollut monia koettelemuksellisia inkarnaatioita kuten Atlantiksella, niin voi olla,
että ryhmä II  on  nyt  ”ottanut  kiinni”  ryhmän I  kehityksessä niin,  että  hiukan myöhemmin koko
Palvelijoiden ryhmä voi kyetä työskentelemään rinta rinnan kuudetta juurirotua rakentamassa ilman
liian suurta eroa niiden kehitystasoissa.

Kaikki  edellä  esitetyt  luokat  edustavat  ensimmäisen  luokan  pitrejä,  koska  heillä  on  täysi
syyruumis. Heidän alapuolellaan on valtava toisen luokan pitrien luokka korinpohjasyyruumiineen.
Kun Kuu  lähestyi  hajoamistaan,  he  vaipuivat  uneen  astraalimaailmassa,  koska eivät  kyenneet
toimimaan siellä. Kun pallo E tuli asuinkelvottomaksi, he menettivät astraaliruumiinsa ja pysyivät
sisäänpäin kääntyneinä odottaen sitä, että heidät aikanaan pantaisi matkaan kohti ketjujen välistä
maailmaa. Siellä  he nukkuisivat  siihen asti,  kunnes Maa-ketju kolmannella  kierroksella  tarjoaisi
sopivan  kentän  heidän  kasvulleen,  kuten  tulemme  näkemään.  Jotkut  korinpohjaiset  jatkavat
luonnollisesti  Kuu-ketjun  korkeammille  palloille  ja  onnistuvat  muodostamaan täyden syyruumiin
niin, että he voivat liittyä mukaan luokkaa ylempiin ja tulla ensimmäisen luokan pitreiksi. Heidän
alapuolellaan olevat  voivat tulla kolmannen luokan pitreiksi,  joilla  on ”säikeinen”  syyruumis. He
nukkuvat koko ketjujen välisen ajan ja tulevat Maa-ketjuun sen ensimmäisellä kierroksella. Jotkut
heistä jatkavat kuitenkin hiukan pitempään Kuu-ketjussa ja siirtyvät pallolle E, jossa heistä tulee
korinpohjaisia ja he liittyvät luokkaan, joka oli heitä ylempänä.
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Luku 26 Maa-ketjun rakentuminen

Pääsemme nyt  tarkastelemaan muutamia asioita,  jotka  tiedetään  neljännen  ketjun  eli  Maa-
ketjun pallojen rakentumisesta. Hindut tuntevat tämän ketjun nimellä sarastusruumis.

Palloista kaksi on mentaalisia, kaksi astraalisia ja kolme fyysistä, nimittäin Merkurius (C), Maa
(D) ja Mars (E).

Täytyy kuitenkin muistaa, että ensimmäisellä kierroksella Maa-ketjun pallot olivat samalla tasolla
kuin  Kuu-ketjun  pallot  seitsemännellä  kierroksella.  Vasta  toisella  kierroksella  Maa-ketjun  pallot
laskeutuivat yhden tason alemmas aineellisuudessa. Tämä selitetään seuraavassa luvussa.

Maa-ketjussa kuten muissakin ketjuissa, joihin on viitattu aiemmin, ketjun rakentuminen alkaa
ennen kuin edellinen ketju on hajonnut. Toisin sanoen uusi ketju alkaa rakentua ennen kuin vanha
ketju on hajonnut täysin ja hävinnyt. Siten Maa-ketjun pallo A alkoi muodostua heti, kun elonvirta
oli jättänyt pallon A Kuu-ketjun seitsemännellä kierroksella. 

Jokaista palloa voidaan pitää sellaisen entiteetin  inkarnaationa,  jota kutsutaan kunkin pallon
hengeksi. Se kuuluu todennäköisesti deevojen luokkaan, koska tämän luokan jäsenet suorittavat
pallojen rakentamistyön aurinkokunnassa.

Tällaisen deevan toimiessa välittäjänä Logoksesta lähtöisin oleva suuri elämänaalto rakentuu
atomeiksi aurinkokunnassa. Sitten rakennetaan edelleen molekyylit, solut ja niin edelleen.

Kun pallon A elämä Kuu-ketjulla oli  päättynyt,  pallonhenki ikään kuin siirsi  sisässään olevan
elämän sijaitsemaan Maa-ketjun pallolla A. Täten pallonhenki aloittaa uuden inkarnaation jatkaen
liikettä kohti aineen alempia asteita, ja näin uusi pallo alkaa muodostua sen ympärille.

Kuolleen  pallon  tai  kuolevan  ketjun  asukkaiden  on  tietenkin  odotettava,  että  uudet  pallot
valmistuvat niille. Nämä elävät olennot ovat kuin loisia pallonhengen pinnalle. Esimerkiksi Maan
tapauksessa  Maanhenki  ei  välitä  niistä  eikä  mahdollisesti  ole  normaalisti  tietoinen  niiden
olemassaolosta, joskin sillä voi olla heikkoja tuntemuksia, jos sen ruumiiseen kaivetaan hyvin syviä
kaivoksia. 

Palautetaan  mieleen,  että  Kuu-ketjun  pallolta  C pieni  ryhmä arhateja  tuli  auttamaan uuden
ketjun valmistelussa. Ne tulivat alueelle, jossa pallo A oli muodostumassa. Niiden mukana oli myös
arhateja palloilta A ja B. Pallon A elämä alkoi ensimmäisellä elementaalikunnalla, joka purkaantui
ylöspäin  pallon  keskeltä  kuin  lähteestä  ja  virtasi  joka  puolelle  paikasta,  jota  joskus  kutsutaan
kolmannen Logoksen työpajaksi. Se lähti lootuksen sydämestä kuin mahla virtaa lehtiin. 

Tämä  arhatryhmä,  barhishadit  eli  Kuun  herrat  kuten  heitä  toisinaan  kutsutaan,  ei  ottanut
aktiivisesti osaa tässä vaiheessa, vaan näytti valvovan uuden maailman rakentumista. 

Aikakausien kuluttua heihin liittyi toinen ryhmä barhishdadeja Kuu-ketjun pallolta G. Ne tekivät
alkuperäiset muodot pallolle A antamalla varjonsa (chāya) tätä varten, kuten  Salaisessa opissa
kuvataan prosessia. Sen jälkeen tulivat entiteetit täyttämään nämä muodot.

Vaikuttaa  siltä,  että  edistyneemmät  barhishadit  palloilta  A,  B  ja  C  johtivat  eri  pallojen
yksityiskohtaista rakentamistyötä osallistumatta siihen varsinaisesti itse. 

Barhishadien alin luokka,  pallolta G, jonka karkein käyttöväline oli  syyruumis, teki alkeelliset
arkkityyppiset muodot pallolle A Maa-ketjun ensimmäisellä kierroksella ja ohjasi ”raitoja”, joilla ne
täytettiin ja jotka kehittyivät niissä. 

Seuraava luokka pallolta F työskenteli mentaaliruumiissa ja valvoi muotojen evoluutiota toisella
kierroksella.

Kolmas  luokka  pallolta  E  toimi  astraaliruumiissa  ja  hoiti  samanlaista  tehtävää  kolmannella
kierroksella. 
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Neljäs luokka pallolta D (Kuu) hoiti samoja velvollisuuksia neljännellä kierroksella.
Lisäksi  joitakin  hallitsijoita  pallolta  E  toimi  Marsissa  neljännellä  kierroksella,  kun  taas  toiset

pallolta D (Kuu) aktivoituivat myöhemmin Maahan neljännellä kierroksella.
Piirros 27 auttaa tämän muistamisessa.
Pallo B (astraalinen) ja pallo C (Merkurius) rakentuivat samoin kummankin oman pallonhengen

ympärille, kun ne olivat jättäneet omat pallonsa Kuu-ketjussa.
Maa muodostui, kun asukkaat jättivät Kuun. Kun Kuunhenki lähti, Kuu alkoi hajota ja suuri osa

sen  muodostaneesta  substanssista  siirtyi  rakentamaan  Maata,  kuten  näimme  luvussa  7.  Kun
asukkaat  jättivät  Kuun  seitsemännellä  kierroksella,  Maa-ketjun  pallot  A,  B  ja  C  olivat  jo
muodostettu,  mutta  Maa  itse  ei  voinut  edetä  pidemmälle  muodostumisessaan  ennen  kuin
Kuunhenki oli jättänyt Kuun.

Voimme tässä kohtaa lisätä hiukan tietoa Maanhengestä. Sitä on siirretty tähän asti, jottei Maa-
ketjun rakentamisen kuvaus katkeaisi.

Maa itsessään on elävä olento, jota käyttää fyysisenä ruumiinaan valtava entiteetti, joka ei ole
kovin pitkälle kehittynyt, vaan jota voisi kuvitella eräänlaiseksi jättimäiseksi luonnonhengeksi, jonka
yksi  inkarnaatio  Maa on.  Sen  edellinen  inkarnaatio  oli  tietenkin  Kuu,  joka  oli  kuten  tiedetään
edellisen ketju neljäs planeetta. Sen seuraava inkarnaatio tulee olemaan Maa-ketjua seuraavan
ketjun neljäs planeetta. Sen luonteesta tai evoluutiosta emme voi tietää paljoakaan eikä se kosketa
meitä, sillä emme ole, kuten sanottu muuta kuin pieniä mikrobeja tai loisia sen ruumiissa, jotka
eivät voi tehdä mitään, millä olisi suurempaa vaikutusta siihen.

Maata ympäröivän ilmakehän täytyy olla sille jonkinlainen aura tai ehkä se vastaa eetteriaineen
kalvoa, joka ulottuu hiukan ihmisen kiinteän ruumiin ulkopuolelle. Edelleen samoin kuin muutos tai
häiriö  ihmisessä vaikuttaa tähän eetterikalvoon,  niin  mikä tahansa muutos Maa-hengen tilassa
vaikuttaa  ilmakehään  ja  siihen,  mitä  me  kutsumme  sääksi.  Jotkut  näistä  muutoksista  ovat
aikakautisia  ja  säännöllisiä  aivan  kuten hengityksen,  sydämentoiminnan  tai  jopa  kävelyliikkeen
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aiheuttamat  muutokset  meissä.  Toiset  taas ovat  satunnaisia  ja  epäsäännöllisiä,  kuten äkillisen
liikkeellelähdön  tai  tunteenpurkauksen  aiheuttamat.  Siten  kaikki,  mikä  vastaa  Maassa  ihmisen
tunteita,  voi  hyvinkin  saada  aikaan  muutoksia  Maa-hengen  fyysisessä  ruumiissa  ja
lämpötilamuutoksia sen välittömässä ympäristössä. Nämä tuottavat tuulia, äkilliset ja välivaltaiset
vaihtelut  merkitsevät  myrskyjä,  kemialliset  muutoksen  maanpinnan  alla  aiheuttavat  usein
maanjäristyksiä  ja  tulivuorenpurkauksia.  On  tunnettua,  että  jotkut  pitävät  oikeasti  sateesta,
lumimyrskyistä, ukkosesta ja sellaisesta. On todennäköistä, että tämä johtuu ainakin osaksi Maa-
hengen  aurassa  tapahtuvista  hienoisista  muutoksista,  jotka  he  kokevat  jossain  määrin
miellyttävinä.  Näiden  erilaisten  ilmiöiden  vaikutus  ihmisiin  riippuu  luonnollisesti  tietyntyyppisen
elementaalisen aineominaisuuden määrästä heidän temperamentissaan. Siksi näitä miellyttäviksi
koettuja värähtelyjä kutsuttiin siksi keskiajan tutkijoiden piirissä maa-, vesi-, ilma- tai tulihenkisiksi.
Siksi ihmiselle,  joka reagoi helposti  maan vaikutuksiin,  maaperä, jolla hän elää, on ensisijaisen
tärkeä, kun taas ihminen, joka reagoi helpoiten vedelliseen säteilyyn, vähät välittää maaperästä,
kunhan hänellä on meri tai järvi näköpiirissään tai läheisyydessä. 

Kaikella  erityyppisellä  kalliolla  tai  maalla  on  oma vaikutuksensa,  ja  ne vaihtelevat  suuresti.
Niissä  toimii  kolme  tekijää:  kallion  tms.  elämä;  sen  astraalisen  kaksoispuolen  elementaalinen
aineominaisuus;  millaisia  luonnonhenkiä  se  vetää  puoleensa.  Samanlaiset  asiat  toimivat
vaikutuksissa, joita vesi saa aikaan niihin, jotka ovat erityisen herkkiä sen säteilylle. 
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Luku 27 Maa-ketjun ensimma� inen kierros

Johtuen  edellisessä  luvussa  mainitusta  seikasta,  että  ensimmäisen  kierroksen  pallot  olivat
samantasoisia kuin Kuu-ketjun seitsemännen kierroksen, ne olivat astetta korkeammalla tasolla
kuin  missä  ne  ovat  tänä  päivänä  tai  missä  ne  ovat  olleet  toisen  kierroksen  jälkeen.  Siksi
elämänolosuhteet ensimmäisen kierroksen aikana olivat erilaiset kuin koskaan sen jälkeen. Ei vain
pallojen aine, vaan elämä itsekin oli kaiken kaikkiaan astetta korkeampaa. 

Esimerkiksi pallo A ja pallo G, jotka ovat nyt alempaa mentaalitasoa, olivat silloin näyttämönä
elämälle, joka kuului korkeammille tasoille. Pallot itsessään olivat tuolloinkin rakennettu alemman
mentaalitason aineesta,  mutta sen olosuhteet  eivät  olleet  soveliaat  sen oman tason mukaisille
asukkaille. Se ei ollut riittävän tiivistynyt tai asettunut.

Astraaliaineesta  muodostuneita  palloa  B  ja  palloa  F  käyttivät  tuolloin  vain  alemman
mentaalitason muodot.

Pallo C (Mars) ja pallo E (Merkurius) olivat vielä suurelta osin kaasumaisessa ja eteerisessä
tilassa, ja näillä kahdella planeetalla asuvat entiteetit saattoivat käyttää vain astraaliruumiita.

Oma  planeettamme  D  (Maa)  oli  jo  hyvän  matkaa  täynnä  kiinteää  fyysistä  ainetta,  mutta
kuumuus oli  niin  kova,  että siellä  oli  edelleen kokonaisia jopa suihkuavia järviä ja meriä sulaa
metallia.  Niin  ollen ruumiiltaan vähimmässäkään määrin meidänasteistemme ihmisten olisi  ollut
mahdotonta  elää  siellä.  Asukkaat  käyttivät  kuitenkin  vain  eetteriaineesta tehtyjä  käyttövälineitä
eivätkä tällaiset olosuhteet siksi estäneet heitä lainkaan.

Ensimmäisen ja toisen kierroksen väliaikana pallojen aineella oli aikaa asettua paremmin niin,
että toisella kierroksella niitä saattoi asuttaa entiteetit,  joiden käyttövälineet olivat samantasoisia
kuin pallon itsensä.

Seuraavassa  on  elävä  kuvaus  olosuhteista  ensimmäisen  kierroksen  palloilla:  ”Näemme
valtavan massan kohoilevaa, heittelehtivää, pyörteistä liekehtivää ainetta, joka välähtelee, pyörii,
muuttuu  valtavina  massoina  kerääntyen  hitaasti  kolmen  eri  tiiviysasteen  mukaan  seitsemäksi
kalvomaiseksi  muodoksi.  Niitä  voi  tuskin  kutsua  muodoiksi,  sillä  jopa  kun  laskeudumme
neljännelle,  kaikkein  aineellisimmalle  pallolle  voimme  nähdä  vain  himmeän  vilahduksen  Maan
ensimmäisestä rupasta (muoto), joka on pelkkä akaashinen kalvo, ohut, loistava, liekehtivä.  Tällä
kierroksella ei ole näkyvää tulta, liekkejä.  Seitsemän palloista näkyy hämärästi,  ja niistä neljäs,
josta  on  tuleva  meidän  Maapallomme,  on  näkyvin.  Sen  yläpuolella  laskeutuu  kaarevana  yhä
epämääräisempiä varjoja tulisen sumun keskellä. Vielä ylempänä ylöspäin kaareutuvana on kolme
muuta tulista, hädin tuskin erottuvaa varjoa. Näkymä on täynnä liekkejä, jotka ottavat valtaansa
suuren,  ihmeellisen  ja  kunnioitusta  herättävän  pallon  toisensa  jälkeen  ja  päästävät  sen  sitten
otteestaan, jonka energia on vastustamatonta.”

Maailmat ovat näin ollen omituisia kirnuavia pyörteitä. Mars ja Merkurius ovat edelleen suureksi
osaksi  kaasumaisessa  ja  eteerisessä  tilassa,  ja  siellä  elävät  entiteetit  astraaliruumiissa.  Maa
kiinteimpänä  on  kuuma,  mutainen,  tahmea,  ja  suuri  osa  sen  mantereista  ei  näytä  olevan
kiinnittynyt  kovin  tukevasti.  Ne  vaihtavat  paikkaansa  ja  koostumustaan.  Valtavat  mullistukset
nielaisevat  kitaansa  ihmisjoukkoja  kerta  toisensa  jälkeen,  mutta  ne eivät  sikiötilassaan  ja  vain
eetteriruumistaan  käyttävinä  näytä  kärsivän  juurikaan.  Ne  lisääntyvät  valtavissa  luolissa  ja
kaivannoissa ikään kuin maanpinnalla eläen.

Kun Maa-ketju koostui uusista, vastamuodostuneista palloista ei niillä  tietenkään ollut  tarjota
muotoja saapuville asukkaille. Nämä muodot oli siis saatava aikaan kakkien luomakuntien osalta.
Tämä on tarpeen uuden ketjun ensimmäisen kierroksen alussa, muttei enää koskaan sen jälkeen,
sillä kuten selitettiin luvussa ”Kolmas kierros”, jokaiselle pallolle jää pieni ydinjoukko entiteettejä
jokaisesta  luomakunnasta  silloinkin,  kun  elämän  valtavirrat  ovat  siirtyneet  järjestyksessä
seuraavalle pallolle. 

Tämänmukaisesti  Kuu-ketjun  alimman  luokan  ihmiset  tulivat  Maa-ketjun  sen  alkajaisiksi  ja
vakiinnuttivat muodot ensimmäisessä ketjussa. Heitä seurasivat seuraavan asteen entiteetit, kuten
tulemme näkemään ajallaan.

Voimme  toistaa  sen,  mitä  sanoimme  luvussa  17  esimerkkinä  Manun  työstä.  Maa-ketjun
ensimmäisellä kierrokselle Manu asiasta vastuussa olevana toi alas kaikki arkkityypit koko ketjua
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varten.  Vaikkeivät  monet  niistä  tule  täydellisiksi  ennen  kuin  seitsemännellä  kierroksella,  niin
kaikkien niiden idut ovat jo mukana ensimmäisellä kierroksella. 

Hän  valitsi  jokaista  luomakuntaa  varten  tietyn  setin  muotoja,  jotka  hän  toivoi  saattavansa
eläviksi ensimmäisellä kierroksella tarkoituksenaan kehittää niistä myöhemmissä vaiheissa kaikki,
mitä Logos toivoi Maa-ketjun tuottavan.

Se,  miten  nämä  muodot  materialisoituisivat  alempana  tasolla,  jolla  niitä  voitaisiin  käyttää,
siirrettiin hoidettavaksi joillekin Kuu-herroista eli barhishadeista, jolle oli uskottu työ panna toiminta
liikkeelle  ensimmäisessä ketjussa.  Kuu-ketjun pallon G barhishadit  olivat  vastuussa tästä Maa-
ketjun ensimmäisellä kierroksella. 

Ne tekivät näitä muotoja jokaiselle  ensimmäisen kierroksen seitsemästä pallosta.  Ja kun he
olivat saaneet ne tehdyksi, eläinihmiset Kuu-ketjusta asettuivat niihin, kiinteyttivät ne ja käyttivät
niitä. Niistä synnytettiin toisia, joihin alemmissa vaiheissa olevat kuueläimet saattoivat asettua.

Aiemmin  selitetyn  periaatteen  mukaisesti,  että  ensimmäisinä  uudelle  pallolle  inkarnoituvat
vähiten  kehittyneet  entiteetit  asettuen  siihen  asti  kehittyneisiin  primitiivisiin  muotoihin,  Kuun
eläinihmiset,  joiden  syyruumis  ei  ollut  muuta  kuin  ”raitoja”,   tulivat  Maa-ketjuun  ensin.  Heille
annettiin tehtäväksi pioneerityö ketjussa. 

Heidän  kanssaan  tuli  myös  suuri  määrä  eläimiä  Kuu-ketjun  pallolta  D.  Laivalasteittain  tai
suurissa erissä tulijoita saapui noin 100 000 vuoden välein, ja sitten toimitukset loppuivat ja seurasi
valtaisa  aikakausia,  jolloin  tulokkaat  suorittivat  pioneerityötään  ketjussa  ensimmäisen  ja  toisen
kierroksen ajan. 

Heidän  edistymisessään  oli  se  kummallinen  piirre,  että  he  eivät  jatkaneet  kehitystään  siitä
kohdasta, johon se oli jäänyt Kuu-ketjussa, vaan kävivät sen läpi sen kaikki vaiheet monta kertaa.
Maa-ketjun  jokaisen  planeetan  ensimmäisellä  kierroksella  he  asettuivat  ensimmäiseen
elementaalikuntaan  käyden  nopeasti  sen  läpi  ja  siirtyen  sitten  toiseen  ja  kolmanteen
elementaalikuntaan, kivi-, kasvi- ja eläinkuntaan päätyen aikanaan jälleen ihmiskuntaan.

Jokaisessa luomakunnassa he täyttivät tehtävänsä muodon vakiinnuttajina ottaen idean siihen
kyseisen pallon evoluutiota johtavilta barhishadeilta. Näitä primitiivisiä entiteettejä voisi ehkä pitää
olentoina, jotka lensivät ohjaajiensa tekemiin muotteihin ja materialisoivat muotit heitä seuraavien
käytettäviksi.
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Tehtyään  tämän  jokaiselle  ensimmäisen  kierroksen  seitsemästä  planeetasta  he  saavuttivat
ihmisyyden  viimeistä  kertaa  seitsemännellä  planeetalla  Maa-ketjun  ensimmäisellä  kierroksella.
Sitten he lepäsivät tästä vaativasta työstä ja aloittivat ihmisinä toisella kierroksella. Mutta vaikka he
tulivatkin toisen kierroksen ensimmäiselle pallolle primitiivisinä ihmisinä, primitiivisyys oli edelleen
niin näkyvä, että edistymistä tuskin havaitsi.

Kuten sanottu muotojen evoluutiota, joihin nämä entiteetit asettuivat Maa-ketjun eri kierroksilla,
hoitivat barhishad pitrit. Kuu-ketjun pallo G:n barhishadit olivat alinta barhishadien alinta luokkaa
tekivät primitiiviset arkkityyppiset muodot Maa-ketjun ensimmäisellä kierroksella. Kuu-ketjun pallon
F barhishadit  rakensivat  Maa-ketjun toisen kierroksen muodot.  Kuu-ketjun pallon  E barhishadit
rakensivat Maa-ketjun kolmannen kierroksen muodot. Sitä vastoin Maa-ketjun nykyisen neljännen
kierroksen muodot rakensivat Kuu-ketjun pallon D barhishadit.

Nyt  pääsemme  kuvaamaan  sitä  vähää,  mitä  tiedetään  ensimmäisen  ketjun  olosuhteista.
Saamme huomata,  että  ihmistä  pallolla  A  (nykyisellä  korkeammalla  mentaalitasolla)  voi  tuskin
kutsua  ihmiseksi  lainkaan:  hän  on  ajatus.  Hän  on  sitä,  mitä  mieliruumis  tulee  jonain  päivänä
olemaan ehkä samassa suhteessa kuin myöhempiin mahdollisuuksiinsa kuin sikiö ensimmäisen
raskauskuukauden  jälkeen  verrattuna  täysin  kehittyneeseen  ihmiskehoon.  Hänellä  on
hämmästyttävän vähän tietoisuuttaa tällä varhaisella asteella.

Pallolla  B  alemman  mentaalitason  asteella  kaikki  oli  kiinnittynyt  alemmalle  mentaalitasolle
astraalistumisen ollessa vasta alussa, vaikka toisella kierroksella tullaankin astraalisiksi.

Pallolla C (Mars) ihmisillä oli määrätyt astraaliruumiit, mutta ne olivat vielä epätäydelliset, sillä
vain tiettyjen alatasojen ainetta oli saatavilla. Mukana oli myös pieni määrä eetteriainetta, vaikka
vain tietynlaista eetteriainetta oli käytettävissä.

Pallolla D (Maa) ihmisillä oli eetteriruumis, mutta ne olivat pelkästään ajelehtivia muodottomia
pilviä,  joskin  pallokauden loppua kohden tultaessa ne alkoivat  kerätä ympärilleen  kaasumaista
ainetta eetterin lisäksi. He imivät kuumasta ilmakehästä sen, mitä tarvitsivat ravinnokseen. 

Heillä oli  toisiaan seuraavia ilmennyksiä roduissa, ihmislajeissa.  Nämä olivat vain juurirotuja,
sillä niitä oli  vain seitsemän. Yksi inkarnaatio, jos voimme sitä sellaiseksi kutsua, kesti jokaisen
yksilön kohdalla läpi koko rodun. He lisääntyivät jakautumalla. 

Maailmakaudet  vaikuttavat  tuolloin  olleen valtavasti  pitempiä kuin  nyt,  mutta silti  meidän on
vaikea käsittää, mitä elämä merkitsi ja ymmärtää, kuinka nämä kaikkein primitiivisimmät ihmisistä
onnistuivat lainkaan kehittymään.

Alemmissa luomakunnissa jotkut entiteetit eetteriruumiissa yrittivät yltää unelmoimaan kasvina
olemisesta, mutta huonolla menestyksellä.

Kivikunnan  eetteriruumiit  olivat  muodostuneet,  mutta  ne  eivät  olleet  kokonaisia,  koska  tällä
varhaisella asteella vain osa eetterisitä alatasoista oli elävöitynyt.

Lisäksi atomit olivat jähmeämpiä, koska ensimmäisellä kierroksella vain yksi setti spirillejä oli
toiminnassa. 

Yleisiä  olosuhteita  maailmassa  on  jo  kuvattu,  mutta  voimme  lisätä  joitakin  yksityiskohtia.
Mineraalit  olivat hiukan kiinteämpiä kuin ne olivat olleet Merkuriuksella, sillä sataessaan Kuusta
Maahan  ne  olivat  sulana.  Lämpötila  oli  3 500  Celsius-asteen  yläpuolella,  sillä  kupari  oli
höyrystyneenä.  Silikoni  oli  näkyvissä,  mutta  useimmat  aineet  olivat  protoalkuaineen  muodossa
eikä nykyisiä yhdisteitä juuri esiintynyt. Maata ympäröivät valtaisat höyrymassat, jotka kuumenivat
äkisti ja jäähtyivät hitaasti. Pohjoisnavalla oli kiehuvaa mutaa, joka asettui vähitellen. Muutaman
tuhannen vuoden kuluttua paikalle ilmestyi vihreää vaahtoa, josta tuli myöhemmin kasvikuntaa.

Pallokauden lopussa lämpötila oli laskenut huomattavasti keskimäärin ehkä noin 500 Celsius-
asteeseen,  joskin  joissakin  kohdin  oli  kuumempaa,  ja  joissakin  lämpötila  oli  laskenut  veden
kiehuntapisteeseen.

Pallolla E (Merkurius) oli vain kolmenlaista korkeampaa eetteriä, vaikka Maassa oli ollut neljä.
Ihmiskunta  oli  kuitenkin  selvästi  kehittynyt  ja  oli  paljon  enemmän elossa kuin  aiemmin,  vaikka
tietoisuus oli nytkin amebamainen. On kuitenkin selvää, että ihminen oli jo sokeasti raivaamassa
tietään ylöspäin ja alempana tekemään käyttövälineistään tietoisempia. 

Vaikka kaikki olikin vielä primitiivistä, niin jokainen pallo oli edistynyt. Mutta joka tapauksessa
ihminen ei  vielä  ollut  täysin  tietoinen  edes sen aineen  alatasolla,  jolla  toimi.  Jokainen  alataso
jakaantui edelleen alatasoihin, ja ihminen kykeni käyttämään vain murto-osaa niistä.
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Olosuhteista pallolla F alemmalla mentaalitasolla ja pallolla G korkeammalla mentaalitasolla ei
tiedetä juuri mitään paitsi, että siellä havaittiin ensi kertaa ilmiö nimeltä ”luokallejääneet”, josta on
puhuttu aiemmin.

On  ymmärrettävää,  ettei  mitään  alemman  tason  ainetta  viedä  pallolta  toiselle.  Vain  egot
viedään, ja ne vetävä ympäriltään itseensä uuden planeetan ainetta. Fyysisen ruumiin kyseessä
ollen he saavat sitä vauvakäyttövälineistä,  joita heille tarjoavat entiteetit,  jotka jo elävät uudella
planeetalla.

Kun  muoto  ilmestyi  ensimmäistä  kertaa  ensimmäisellä  kierroksella  Maa-ketjussa,  niin
ihmismuoto kehittyi eläimestä aivan kuten Darwinin teoria selittää. Darwinin teorialla ja okkulttisilla
opetuksilla on kuitenkin tärkeä ero. Luonnollisen valikoitumisen käsittämättömän hitaan prosessin
sijaan okkultismi esittää älyllistä suuntautumista valinnan ja variaatioiden mukaan väittäen, että
muodot kehittyvät vain ollakseen parempia ilmauksia niiden sisällä kehittyvälle elämälle.

Nykyisellä neljännellä kierroksella okkultismi poikkeaa darwinilaisesta teoriasta, sillä se opettaa,
että  prosessi  oli  päinvastainen:  ihmismuoto  esiintyi  Maassa  ennen  nykyisin  tuntemiamme
nisäkkäitä.
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Luku 28 Maa-ketjun toinen kierros

Toisella kierroksella pallot laskeutuivat asteen verran alaspäin aineellisuudessa ja niistä tuli sitä,
mitä ne ovat nyt eli kaksi alempaa mentaalipalloa, kaksi astraalista ja kolme fyysistä.

Tällä kierroksella pallon D (Maa) lämpötila oli pudonnut huomattavasti niin, että kuparista tuli
nestemäistä ja paikoitellen kiinteää. Jonkin verran maata oli napojen lähellä, mutta jos maahan teki
reiän, siitä syöksyi liekkejä.

Ensimmäisellä kierroksella valmistetut muodot olivat paikallaan, eikä ole tarpeen toistaa tässä
niiden rakennusprosessia.

Tällä  kierroksella  ihminen  työskenteli  jokaisen  alatason  aineen  ensimmäisen  ja  toisen
alajaottelun piirissä niin,  että vaikka hänessä oli  kaikkien tasojen ainetta, vain kahden alatason
kahden alemman alajakautuman oli aktiivista.

Rodut olivat tarkemmin määrättyjä ja erottautuivat selvästi toisistaan. Ihmiset eivät enää olleet
pelkkiä  ajelehtivia  pilviä,  vaan  olivat  onnistuneet  kehittämään  jonkin  verran  kiinteyttä,  vaikka
olivatkin edelleen epämiellyttävän hyytelömäisiä rakenteeltaan ja epämääräisiä muodoltaan. H. P.
Blavatsky  kutsui  heitä  ”vanukaspusseiksi”,  koska  heillä  oli  omituisen  muodottomia  ulokkeita
käsivarsien ja säärien sijalla. Kierroksen alussa he työntelivät näitä ulokkeita ulospäin kuin amebat,
mutta jatkuva toisto teki lopulta näistä ulokkeista pysyviä ja muovasi niitä lähelle sitä muotoa, johon
niiden oli  määrä lopulta  asettua.  Monet näistä olennoista olivat  niin  kevyitä ja  hataria,  että ne
kykenivät ajelehtimaan sinne tänne tuon ajan raskaassa ilmakehässä. Toiset pikemminkin kierivät
kuin ryömivät, mutta kukaan ei kyennyt pitämään itseään pystyasennossa ilman apua.

Isku  heidän  kehoonsa  sai  aikaan  painauman,  joka  alkoi  hitaasti  täyttyä  kuten  pöhöttyneen
ihmisen.  Kehon  etuosassa  oli  eräänlainen  imuaukko,  jonka  kautta  imettiin  ruokaa  ja  jolla  voi
kiinnittyä  toiseen  ja  imeä  hänet  sisäänsä  kuin  kanamunan  kuoressa  olevasta  reiästä.  Imetty
veltostui ja kuoli. 

Heidän kätensä oli  eräänlainen räpylä, vähän kuin hylkeellä,  ja ne pitivät  iloista sirkuttavaa,
töräyttävää ääntä ilmaistessaan mielihyväänsä. Se oli eräänlaista yleistä hyvänolontunnetta. Kipu
oli epämiellyttävää. Sekään ei ollut kovaa, vaan vain heikkoa tunnetta siitä, että pitää tai ei pidä
jostakin. 

Iho oli  toisinaan uurteista eri värisävyissä. Myöhemmin niistä tuli  vähemmän muodottomia ja
inhimillisempiä ja ne ryömivät maassa kuin toukat. Vielä myöhemmin lähellä pohjoisnapaa olevalla
maalla  olioille  kehittyi  kädet  ja  jalat,  vaikkeivät  ne  kyenneet  seisomaan.  Älykkyyttäkin  esiintyi
enemmän. 

Tarkkailimme erästä barhishadia Kuu-ketjun pallolta F, joka oli magnetisoinut erään saaren ja
paimentanut sinne lauman olioita, jotka muistuttivat merilehmiä tai pyöriäisiä, vaikka pää ei niissä
ollut vielä muotoutunut. Niitä opetettiin etsimään ravintoa sen sijaa, että imivät toisiaan. Kun ne
söivät  toisiaan,  niin  jotkut  osat  maistuivat  selvästi  paremmilta  ikään  kuin  maku  olisi  alkanut
kehittyä.

Painauma, joka teki suun virkaa, syveni eräänlaiseksi suppiloksi  ja vatsa alkoi  kehittyä. Sen
sisäpuoli kääntyi ulos, jos jotain vierasta, epämiellyttävää  ainetta joutui sinne. Yksi olioista käänsi
koko sisuksensa ulospäin eikä ollut moksiskaan.

Maan pinta oli edelleen hyvin epävakaa, ja ajoittain oliot saivat palovammoja tai tulivat puoliksi
keitetyiksi. Tästä ei pidetty, ja jos se jatkui liian kauan, ne menehtyivät.

Lisääntyminen  tapahtui  kehittämällä  silmuja,  ulokkeita,  jotka  irrottuaan  jatkoivat  itsenäistä
olemassaoloa.

Ihminen oli edelleen surkean epätäydellinen, mitä tulee hänen korkeampiin käyttövälineisiinsä.
Hänellä oli se, mitä voidaan pitää mielenä, ja jotain, mikä saattoi käydä heikosta astraaliruumiista,
mutta  hänen  tietoisuutensa  oli  edelleen  hämärää  ja  epämääräistä  eikä  hänellä  ollut  paljon
ajattelukykyä. Hän oli pelkkää vaistoa lähes ilman järkeä.

Jonkin aja kuluttua, se pää vartalosta, jossa suppilo sijaitsi,  suippeni hiukan ja siihen kehittyi
pieni keskus. Siitä saattoi paljon myöhemmin kehittyä aivot. Pieni ulkonema tuli näkyviin ja kehittyi
tapa ajelehtia  eteenpäin  tämä ulkonema ensimmäisenä  kuin  suuna.  Se  otti  jatkuvasti  vastaan
vaikutteita, mikä edisti kehittymistä.
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Tällä kierroksella eläinihmiset (säikeinen syyruumis) säilyttivät asemansa ihmisenä ja paransivat
sitä. Kierroksen lopussa ensimmäisen luokan eläimet olivat saavuttaneet ihmisyyden.

Aivan  kuten  mineraalikunnan  kaikki  arkkityypit  oli  tuotu  alas  ensimmäisellä  kierroksella,
vaikkeivät  ne  olleetkaan  toteutuneet  täydellisesti,  niin  kaikki  kasvien  arkkityypit  tuotiin  toiselle
kierroksella, vaikka kesti vielä pitkään, ennen kuin ne toteutuivat.

Raskas  tukahduttava  ilmakehä  edesauttoi  kasvielämää.  Oli  metsäntapaista  kasvustoa,  joka
muistutti  ruohoa,  mutta  oli  parikymmentä  metriä  korkeaa  ja  suhteellisen  tiheää.  Ne  kasvoivat
lämpimässä  mudassa  ja  kukoistivat  runsaina.  Tätä  kasvustoa  saamme todennäköisesti  kiittää
hiilivarannoistamme.

Kierroksen loppua kohti jotkut osat Maasta olivat melko kiinteitä ja vain kohtalaisen lämpimiä.
Maa halkeili supistumisen vuoksi, ja kaikki vuoret olivat toimivia tulivuoria.

Mars  kiinteytyi  ja  jäähtyi  nopeammin,  koska  se  oli  pienempi,  mutta  elämä  siellä  oli
samankaltaista kuin Maassa.

Tällä toisella kierroksella muotojen rakentamisesta vastasivat barhishadit Kuu-ketjun pallolta F.
Kuu-ketjun eläinihmiset,  jotka olivat  nopeasti  käyneet  läpi  kaikki  luomakunnat  ensimmäisellä

kierroksella,  tulivat  toisen  kierroksen  ensimmäiselle  pallolle  primitiivisen  ihmiskunnan  tasolle  ja
jatkoivat siinä evoluutiotaan ihmisinä.

Toisen kierroksen kuluessa kuueläinten ensimmäinen luokka saavutti ihmistason.
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Luku 29 Maa-ketjun kolmas kierros

Maa-ketjun  kolmannella  kierroksella  olosuhteet  täydentyivät.  Jo  kierroksen  ensimmäisillä
palloilla  ihmisestä  tule  muodoltaan  ihmismäisempi  kuin  aiemmin,  vaikka  hän  edelleen  oli
pilvimäinen, jättikokoinen ja kaikkea muuta kuin kaunis.

Pallolla  C  (Mars)  jotkut  eläimet  alkoivat  kehittyä,  vaikka  ne  ensin  näyttivät  pikemminkin
kömpelöiltä haloilta.  Kun aika kului,  ne saivat ensi kertaa tällä kierroksella jotain, minkä saattoi
sanoa muistuttavan ihmiskehoa. Tosin se oli edelleen eetterinen ja muistutti enemmän jonkinlaista
matelija-apinaa kuin ihmistä sellaisena kuin hänet tunnemme.

Hän oli  edelleen hyytelömäinen niin,  että jos hänen ihoaan tökkäsi jollain,  reiän täyttyminen
kesti  kauan.  Hänellä  oli  luuston  alkua,  mutta  se  oli  enemmän rustoa  kuin  luuta.  Hän  ei  ollut
tarpeeksi jäykkä seisoakseen, joten hän ryömi ja kieri pehmeässä, lämpimässä mudassa jokien
varsilla.

Marsin fyysiset piirteet erosivat huomattavasti siitä, minkä me nyt tunnemme, sillä vesi ei ollut
alkanut vielä hävitä. Päinvastoin kolme neljännestä Marsin pinnasta oli vettä, ja vain yksi neljännes
kuivaa maata. Niinpä mitään kanavia ei ollut kuten nyt, ja fyysiset olosuhteet yleisesti muistuttivat
paljon tämän päivän Maata.

Maaseutu oli  suurimmaksi osaksi kaunista, vaikka kasvillisuus oli  kummallista. Ilmakehä olisi
meidän kannaltamme mahdotonta hengittää, koska se oli täynnä klooria ja varsin tukehduttavaa.

Kaikki eläinten arkkityypit oli tuotu tälle kierroksella, mutta monia niistä ei toteutettu ennen kuin
vasta nykyisen, neljännen kierroksen puolivälissä.

Kuun  eläinihmiset  (säikeinen  syyruumis)  olivat  tähän  mennessä  kehittäneet
korinpohjasyyruumiin, joka oli laadultaan karkeampi kuin Kuussa kehittynyt. Kun oli päästy tähän
vaiheeseen, toisen asteen Kuu-ihmisiä alkoi virrata sekaan. Siemen-Manu lähetti myös joitakin eriä
Maahan (ks. piirros 39, joka esittää graafisesti, mitä tapahtui kierroksilla I, II ja III).

Oli mahdollista huomata, kuinka Manu toi Marsiin erän korinpohjaisia, mikä muistuttaa tarinaa
Nooan arkista  ja  myös  Hindu-purânoiden  tarinoita  Manusta  ylittämässä  valtamerta  aluksellaan
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mukanaan siemeniä uutta maailmaa varten. Marsiin saavuttuaan hän perusti sinne korinpohjaisten
siirtokunnan.

Tämä  korinpohjaisten  erä  oli  tullut  Kuu-ketjun  pallolta  G  ja  oli  siksi  vähiten  kehittynyt
korinpohjaisluokista, koska se oli viimeisenä päässyt tähän vaiheeseen.

Manu ohjasi  heitä  syntymään kolmannen  juurirodun  eturivin  perheisiin  Marsissa,  ja  kun  ne
kasvoivat, hän johti heidät siirtokuntaansa, jossa he kehittyivät nopeammin neljännen juurirodun
ihmisiksi.

Siirtokunnassa ihmiset liikkuivat Manun keskustahdon voimasta kuin mehiläispesän mehiläiset
(ks. Syyruumis). Hän lähetti heihin voimavirtoja ja ohjasi kaikkea.

Toinen  erä  korinpohjaisia  tuli  Kuu-ketjun  pallolta  F  ja  kolmas  pallolta  E.  Pallolta  F  tultiin
ensimmäisinä, ja he muodostivat neljännen juurirodun Marsissa, ja pallolta E tulleet viidennen.

Manun huolenpidon alaisuudessa he kehittivät jonkinlaisia kiintymyksentunteita ja jonkin verran
älyä.  He  elivät  ensin  luolissa  ja  alkoivat  rakentaa  asumuksia  myöhemmin.  He  jopa  opettivat
alkuasukkaille  rakentamista  heidän  johdollaan.  Siten  evoluution  tässä  vaiheessa  jopa
korinpohjaisista tuli johtajia.

He olivat  hermafrodiitteja,  mutta tavallisesti  toinen sukupuoli  oli  kehittyneempi kuin toinen ja
lisääntymiseen  tarvittiin  kaksi  yksilöä.  Alempien  tyyppien  keskuudessa  esiintyi  muitakin
lisääntymismuotoja.  Jotkut  primitiiviset  ihmiset  olivat  vesikäärmeen  kaltaisia,  jotka  lisääntyivät
silmukoimalla  ja  toiset  erittämällä  hikeä.  Jotkut  lisääntyivät  munasta.  Mutta  mitään  näistä  ei
esiintynyt korinpohjaisten keskuudessa.

Marsin  viidennessä  juurirodussa  tapahtui  muutos  sosiaalisesti,  koska  äly  oli  kehittynyt.
Mehiläismalli  katosi,  mutta  koska  heillä  edelleen  oli  vain  vähän  yksilöllisyyttä,  he  liikkuivat
laumoissa Manun paimentamina.

Korinpohjat  tiivistyivät  ja  edustivat  sitä,  mitä  kehittyvä  elämä  saa  aikaan  ihmisissä,  jotka
vastaavat itse omasta kehityksestään ilman sitä voimakasta vahvistusta, joka saatiin neljännellä

 kierroksella  Liekin  herroilta.  Tätä  ihmistyyppiä  esiintyy  vielä  runsaasti  meidän
keskuudessamme tänään.  He  ovat  ihmisiät,  jotka  pitävät  kiinni  perinteisistä  ajatuksista,  koska
toiset ovat  niin heille  opettaneet.  Heitä hallitsee ”naapurin rouva” mielipiteineen.  He ovat usein
varsin hyviä ihmisiä, mutta laumasieluja ja vastenmielisen yksitotisia.

Korinpohjaisissa  oli  yksi  hurja  ihmistyyppi,  joka  ei  elänyt  yhteisössä,  vaan  jotka  vaeltelivat
metsissä pareittain. Heidän päänsä päättyi leuan vastapäätä toiseen samanlaiseen pisteeseen, ja
he vaikuttivat oudoilta ja luotaantyöntäviltä. He tappelivat toisiaan vastaan kuin vuohet. Pää yläosa
oli kovaa luuta.

Oli vieläkin alempia tyyppejä, kummallisia matelijoita, jotka elivät puissa. He olivat suurempia
kuin ”säikeiset” ja vähemmän älykkäitä, ja käyttivät ”säikeisiä” ravintonaan, kun tilaisuus tarjoutui.

Marsissa oli myös valtavia lihansyöjiä, krokotiilin kaltaisia eläimiä, jotka hyökkäsivät raivokkaasti
ihmisten kimppuun.

Maassa kolmas kierros muistutti  Marsia. Ihmiset olivat pienempiä ja tiiviimpiä,  mutta meidän
näkökulmastamme  edelleen  valtavia  ja  gorillamaisia.  He  olivat  alusta  asti  kaikilta  osiltaan
yhteensopivampia  ja  alkoivat  seistä  pystyasennossa.  Mutta  he  olivat  edelleen  horjuvia  ja
epävarmoja ja kaatuivat maahan, jos heitä ahdistettiin tai jos he säikähtivät.

Heidän kehossaan alkoi kasvaa karvaa ja jouhia, mutta he olivat vielä epämääräisiä ja velttoja.
Iho oli  tumma eivätkä kasvot muistuttaneet juurikaan ihmisen kasvoja. Ne olivat lättänät, silmät
olivat pienet ja oudosti etäällä toisistaan niin, että he kykenivät näkemään yhtä hyvin sivuille kuin
eteensä. 

Alaleuka oli hyvin voimakkaasti kehittynyt eikä otsaa ollut käytännöllisesti katsoen ollenkaan,
vaan sen paikalla oli makkaramainen liharulla. Koko pää kallistui hassusti taaksepäin.

Käsivarret olivat suhteessa pitemmät kuin meillä eivätkä ne suoristuneet täysin kyynärpäistä.
Polviakin oli vaikea suoristaa.

Kädet  ja  jalat  olivat  valtavan kokoiset  ja  epämuodostuneet.  Kantapäät  ulkonivat  taaksepäin
lähes yhtä paljon kuin varpaat eteenpäin niin,  että ihminen kykeni kävelemään taaksepäin yhtä
nopeasti  kuin eteenpäin.  Tätä edistysaskelta helpotti  pään takaosassa sijaitseva kolmas silmä,
joka on edelleen olemassa surkastuneessa muodossa käpyrauhasena. 
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Edes ihmisillä ei ollut juurikaan järkeä, vain himoja vaistoja. He eivät tienneet tulesta eivätkä
osanneet  laskea.  He söivät  pääasiassa matelijoiden tapaisia  olioita,  mutta kaivoivat  ruoakseen
myös primitiivisiä tryffeleitä ja repivät valtavien saniaispuiden latvuksia syödäkseen sieltä siemeniä.

Maan kansoittamisen puolivälissä tapahtui sukupuolten erottuminen.
Pian  tämän  jälkeen  inkarnoituivat  toisen  asteen  Kuu-ihmiset  (korinpohjaiset)  pallolta  D  eli

Kuusta.  Heidän  jälkeensä tuli  korinpohjaisia  Marsista.  He muistuttivat  melko älykkäitä  gorilloja.
Ensi alkuun he syntyivät olemassaolevasta ihmiskunnasta, mutta perustivat pian oman tyyppinsä,
kun  heistä  tuli  pienempiä,  näppärämpiä,  vaaleampia  väritykseltään  ja  kaiken  kaikkiaan  paljon
enemmän sennäköisiä, jollaisena me tunnemme ihmisen.

Heidän  ja  varhaisempien  ja  kooltaan  suurempien  asukkaiden  välillä  vallitsi  pysyvä  sotatila.
Suuremmat söivät pienempiä, kun tilaisuus tarjoutui. Mutta viimeksi tulleet olivat älykkäämpiä ja
kykenivät hallitsemaan jättimäisiä vastustajiaan ja pitämään heidät jonkinlaisessa järjestyksessä.
Tosiasiassa käytännöllisesti  katsoen koko maailma joutui  heidän hallintaansa,  ja varhaisempien
rotujen piti joko sopeutua sivistyneempään elämään tai tulla ajetuksi maan vähemmän suosittuihin
osiin.

Eläimet  olivat  hyvin  suomuisia,  ja  jopa  olioita,  joita  kutsuisimme  linnuiksi,  peittivät  suomut
eivätkä sulat. Ne kaikki näyttivät kokoonpannuilta monista palasista sieltä täältä, puoliksi lintuja,
puoliksi matelijoita ja varsin vastenmielisen näköisiä.

Tällä kierroksella toisen luokan Kuu-eläimet saavuttivat ihmistason.
Maa oli kaukana tämän päivänä vakaudesta. Maanjäristykset ja vulkaaniset purkaukset olivat

tuskallisen yleisiä, ja elämä oli suuresti epävarmaa. Maan pinnanmuodostus oli hyvin erilaista, ja
vuoret kohosivat huimaaviin korkeuksiin, joihin emme ole tottuneet. Oli valtavia vesiputouksia ja
suuria pyörteitä.

Tähän aikaan maailma muistutti kuitenkin vähän enemmän nykyistä kuin edellisillä palloilla tai
mitään muutakaan Kuusta lähdön jälkeen. Myöhemmin rakennettiin jopa kaupunkeja.

Barhishadit, Kuun herrat olivat tällä kierroksella Kuu-ketjun pallolta E tulleita arhateja. Heidän
työnsä muistutti enemmän eläinten harjoittamista kuin ihmisevoluutiota.

Kuten edellisilläkin kierroksilla he työskentelivät sekä fyysisten että hienompien ruumiiden eri
kohtien kimpussa.

Fyysisen,  astraalisen  ja  mentaalisen  tason kolme alatasoa  käytiin  läpi,  mutta  tietenkin  vain
noitten alatasojen kolmannen alajaottelun osalta.

Lisääntymismenetelmät  Maassa  olivat  sellaisia,  jollaisiksi  ne  ovat  jääneet  alempien
luontokuntien osalta. Ensimmäisen ja toisen juurirodun osalta tapahtui edelleen fissiota, koska ne
eivät  vielä  olleet  tihentyneet,  mutta  kolmannesta  eteenpäin  menetelmät  vaihtelivat:  vähemmän
järjestyneissä  tapahtui  silmukoitumista  kuin  vesikäärmeillä;  oli  kehon  eri  elinten  solujen
irrottautumista, minkä jälkeen ne kasvoivat samanlaisiksi  elimiksi  ja myöhemmin vanhempiensa
minikopioiksi;  munittiin  munia,  joiden  sisällä  nuori  olento  kehittyi.  Nämä olivat  hermafrodiitteja,
joissa toinen sukupuoli vähitellen rupesi hallitsevaksi, mutta ei vielä riittävän määritetyksi mieheksi
ja naiseksi.

Kun  juurirotu  siirtyi  pallolle  E  (Merkurius),  tapahtui  kaiken  kaikkiaan  selvää  parannusta.
Kiintymyksentunteita esiintyi enemmän, ja ihmisissä näkyi selviä merkkejä epäitsekkyydestä. He
jakoivat ruokansa keskenään sen sijaan, että kinastelisivat siitä kuten varhaisemmissa vaiheissa
oli tavallista.

Kuu-ihmisten  (täysin  muodostunut  syyruumis)  läsnäolo  oli  antanut  voimakkaan  sysäyksen
edistymiselle.  Vaikka  ihmiskunnan  valtaosa  oli  vielä  hyvin  eläimellistä  ja  kehittymätöntä,  niin
merkkejä yhteistyöstä ja alkeellisesta sivilisaatiosta alkoi ilmestyä.

Emme tiedä mitään pallon F (astraalinen) tai pallon G (alempi mentaalinen) olosuhteista.
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Luku 30 Nelja� s kierros, pallot A, B ja C

Neljättä kierrosta kutsutaan usein ihmisen kierrokseksi, koska sen alussa jokaisen juurirodun
kaikki  arkkityypit  tuotiin  alas  pallolle  A.  Näitä  arkkityyppejä  tutkimalla  on  mahdollista  nähdä,
millaisia ihmiset tulevaisuudessa ovat. Heillä on kaikin tavoin hienommat käyttövälineet, he ovat
selvästi kauniimpia ulkomuodoltaan, ja heidän muotonsa on ilmaus heidän henkisistä voimistaan.

Lukija  muistanee  myös,  että  neljännellä  kierroksella  mineraalin  on  tarkoitus  saavuttaa
täydellisyytensä,  eli  korkein  piste  kovuudessa  ja  tiheydessä.  Kolme  tärkeää  piirrettä  erottaa
neljännen kierroksen edeltävistä:

1) Muutos elementaalisessenssin olosuhteissa.
2) Oven sulkeutuminen eläinkunnalle ja oven avautuminen Polulle.
3) Kolmen ensimmäisen kierroksen toistuminen neljännellä pallolla D, Maa.

Käsittelemme näistä ensimmäistä tässä luvussa ja  muita myöhemmissä luvuissa.  Pallolla  A
neljännellä kierroksella mieli asettui alemmalle mentaalitasolle niin, että voimme sanoa, että tällä
kierroksella  ihminen alkoi  toden teolla  ajatella.  Tulos  ei  alkuun ollut  ollenkaan  hyvä.  Edellisillä
kierroksilla  ihminen ei  ollut  riittävästi  kehittynyt synnyttääkseen mitenkään laajemmassa määrin
ajatusmuotoja. Sen seurauksena pallojen elementaaliessenssiin olivat vaikuttaneet vain deevojen
ajatukset,  minkä  seurauksena  kaikki  oli  harmonista  ja  rauhallista.  Nyt,  kun  ihminen  rupesi
heittämään sekaan itsekkäitä ja ristiriitaisia ajatuksiaan, tämä miellyttävä tilanne häiriintyi suuressa
määrin.  Tuli  kiistoja,  epäsopua  ja  levottomuutta:  elementaalit  alkoivat  osoittaa  vihamielisyyttä
ihmistä kohtaan,  sillä  niiden näkökulmasta  ihminen ei  enää ollut  eläin  eläinten joukossa,  vaan
itsenäinen ja hallitseva entiteetti, joka olisi todennäköisesti vihamielinen ja aggressiivinen.

Lisäksi eläinkunta vetäytyi kauemmas ihmisestä ja alkoi tuntea pelkoa ja vihaa häntä kohtaan.
Kun  elämänaalto  saavutti  pallon  C  (Mars),  sitä  piti  hallussaan  paitsi  tavanomainen

siemenihmiskunta myös toinen hyvin epämiellyttävä rotu, josta Salaisessa opissa puhutaan ”vesi-
ihmisinä, kauheina ja pahoina.” Ne olivat huonolaatuisia korinpohjasyyruumiita, joista eräät olivat
yksilöityneet pelolla ja vihalla.

Ne polveutuivat tyypistä, joka oli jätetty jälkeen edellisellä kierroksella epäkelpona edistymään.
Siitä lähtien ne olivat kehittäneet luonteensa huonoja puolia.

Ne  olivat  suomupeitteisiä  vedessä  ja  maalla  eläviä  puoliksi  matelijoita  puoliksi  apinoita  ja
näyttivät tarantula-hämähäkeiltä silmineen, ja ne iloitsivat julmuudesta ja pahuudesta. Niillä tuntui
olevan  tietyssä  määrin  myös  alemman  tason  mesmerististä  kykyä.  Ne  olivat  eräänlainen
primitiivinen  laitos  malakurumbaseista,  joita  H.  P.  Blavatsky  kuvaa  Nilgirisin  vuoriheimoista
kertoessaan.  

Kun elämänaalto saapui tänne, sisäänmuuttava ihmiskunta sai nopeasti niin vahvan jalansijan,
että  vapautui  pelosta  näitä  hirviöitä  kohtaan.  Ihminen  rakensi  ensimmäiset  linnoitukset
puolustautuakseen  niiden  hyökkäyksiä  vastaan.  Myös  ensimmäiset  primitiiviset  kaupungit
rakennettiin  ja  niissä  alettiin  asua  yhdessä  juuri  näiden  olentojen  pahantahtoisuutta  vastaan
puolustauduttaessa. Ensin rakennettiin puusta ja savesta, joskus myös kivistä.

Tähän aikaan jotkut Kuun herrat  inkarnoituivat  neljänteen rotuun ja opettivat  ihmisille  monia
asioita  muun  muassa  tulen  käytön,  joskaan  ihmiset  eivät  osanneet  itse  saada  tulta  aikaan.
Suuremmat olennot sytyttivät tulen ihmisille, jotka pitivät sitä sitten aina palamassa erityisessä tätä
tarkoitusta  varten  pyhitetyssä  rakennuksessa.  Nuoret  tytöt,  jotka  eivät  vielä  kyenneet  työhön
eivätkä voineet taistella,  vartioivat tulta. Tästä lähti varmaan liikkeelle ajatus pyhitetystä tulesta,
jota  pidettiin  palamassa  uskonnollisissa  toimituksissa  ja  Vestan  neitsyeistä,  jotka  asetettiin
vartioimaan sitä. 

Joskus suuren tulvan tai myrskyn aikana tapahtui, että kokonainen alue jäi ilman tulta. Silloin
ihmisten piti matkustaa pitkän matkan päähän hakemaan kotiinsa tämä hyödyke. Jotkut rohkeat
saivat  tällaisessa  hätätilanteessa  ajatuksen  ottaa  tulta  tulivuoren  kraatterista,  ja  monia  henkiä
menetettiin tällaisissa yrityksissä.
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Kuu-barhishadit  Kuu-ketjun  pallolta  E  suunnittelivat  myös  kanaalisysteemin,  koska  vettä  oli
niukasti.  Korinpohjasyyruumiit  suorittivat  työn  Kuu-herrojen  johdolla.  Marsin  meret  eivät  ole
suolaisia, ja napa-alueen vuoret ovat lumihuippuisia. Kun lumi suli,  siitä saatiin vettä kasteluun,
mikä mahdollisti maanviljelyksen ja viljasatojen kasvun.

Viides juurirotu oli valkoinen ja edistyi huomattavasti. Korinpohjat kehittivät täyden syyruumiin.
He  olivat  hyviä,  hyväntahtoisia  ja  ystävällisiä,  joskaan  ei  suuriin  ajatuksiin,  laajempiin
rakkaudentunteisiin  tai  itseuhraukseen  kykeneviä.  He  alkoivat  melko  varhain  jakaa  ruokansa
toisten  kanssa  sen  sijaan,  että  olisivat  taistelleet  siitä  ja  kehittivät  sosiaalisia  tunteita  jossain
määrin.

Verrattain kehittyneinä he rakensivat  talonsa kivestä tosin ilman laastia.  He olivat  ylpeitä ja
sotaisia,  mutta  heillä  oli  hassuja  ajatuksia.  Heillä  ei  ollut  minkäänlaista  aloitteellisuutta,  ja  he
kauhistuivat kaikkea uutta moraalittomana ja vastenmielisenä.

Heillä ei ollut kestävyyttä ja vain vähän järkeilykykyä. Kaikki tehtiin impulssista eikä mikään ollut
hallinnassa, kunhan ei vain ollut mitään uutta. Heitä voi verrata monella tapaa joihinkin nykyäänkin
Maan päällä eläviin rotuihin.

Kuudennen  rodun  ihmiset  olivat  paljon  voimakkaampia  ja  heillä  oli  huomattavassa  määrin
tahtoa ja päättäväisyyttä. He saivat pian viidennen rodun valtansa alle, omaksuivat sen sivilisaation
ja veivät sitä eteenpäin. He onnistuivat valloittamaan koko planeetan ja saamaan sen valtansa alle,
vaikka suuri enemmistö sen asukkaista kuului viidenteen rotuun.

Näillä ihmisillä oli enemmän mieltä kuin muilla ja jonkin verran keksijänkykyä, mutta heillä oli
taipumus aloittaa monta asiaa eikä tehdä yhtä alusta loppuun valmiiksi.

Heissä kehittyi jonkinlaista psyykkisyyttä, mutta se oli hallitsematonta. Hallinnan puute oli tämän
marsilaissivilisaation pysyvä piirre.  Kaikki  oli  sattumanvaraista,  vaikka ihmisillä  oli  tietyllä  tapaa
kykyä.

Seitsemännen  rodun  ihmiset  saivat  vallankahvasta  kiinni  ei  väkivallalla,  vaan  olemalla
mentaalisesti  ja  viekkaudessa  ylivoimaisia.  He eivät  olleet  niin  sotaisia  kuin  kuudennen  rodun
edustajat, ja heitä oli aina vähemmän, mutta he tiesivät monella tapaa enemmän.

He alkoivat lähestyä modernia ihmistä. Heillä oli selvempi käsitys oikeasta ja väärästä. He olivat
vähemmän julmia ja enemmän lainkuuliaisia. Heillä oli määrätty politiikka asioissa ja he elivät sen
mukaan.

Heidän  ylivoimaisuutensa  oli  täysin  älyllistä  ja  he  osasivat  yhdistelemisen  taidon.  Heidän
sosiaalinen elämänsä oli vähän kuin muurahaisten tai mehiläisten. Heitä voi hyvin verrata moniin
nykyisiin rotuihin.

Tässä rodussa kirjoitustaito oli varsin yleinen. He ymmärsivät jotain taiteesta, sillä heillä oli kuvia
ja patsaita, mutta ne olivat täysin erilaisia kuin meidän. Tämä oli  myös ensimmäinen rotu, joka
rakensi teitä.
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Luku 31 Maan ensimma� inen juurirotu

Nyt  pääsemme Maan  haltuunottoon  neljännellä  kierroksella,  ja  käsittelemme tässä  luvussa
ensimmäistä juurirotua.

Kuten  aiemmissa  luvuissa  on  mainittu  Maan  varhaisempien  rotujen  kohdalla  oli  neljännellä
kierroksella sellainen erikoisuus, että aiemmat rodut saattoivat silloin toistaa ensimmäisen, toisen
ja kolmannen kierroksen. Tämä järjestely oli tarkoitettu hyödyntämään niitä entiteettejä, jotka olivat
jääneet huomattavasti jälkeen. Näin ne saattoivat ponnistelemalla erityisesti tätä varten ottaa kiinni
toiset.

Ensimmäinen rotu oli eetterinen toistaen ensimmäistä kierrosta. Toinen rotu oli ”vanukaspussi-
tyyppiä” ja toisti toisen kierroksen. Kolmas rotu toisti kolmannen kierroksen. Neljättä rotua voidaan
pitää  normaalimpana  neljännen  kierroksen  rotuna.  Näitä  yleisperiaatteita  selitetään  tarkemmin
jokaisen rodun kohdalta yksilöllisesti.

Neljännen kierroksen alussa olosuhteet Maassa olivat valtavassa myllerryksessä. Luonnossa
tapahtuu  valtavia  mullistuksia.  Vuoria  sortuu,  tulivuoret  möyryävät,  valtavat  aallot  heittelevät
kivilohkareita, laavavyöryjä ja melkein kokonaisia vuoria kuin leikkikaluja. Tuli pääsee valloilleen
siellä täällä, myrskyjä, tornadoja ja pyörremyrskyjä. Se on kuin ensimmäinen kierros minikoossa,
paitsi että aine on nyt tiiviimpää ja sortuminen ja järistykset ovat sen takia suurempia kuin silloin,
kun pallon koostumus oli hienompaa ainetta.

200 miljoonan vuoden ajan näitä järistyksiä ”tapahtuu keskeytymättä, minkä jälkeen niistä tulee
kausittaisia ja niiden väliajat pitenevät” (Salainen oppi).

300 miljoonan vuoden ajan luonnonhenget ovat olleet työssä muodostaen mineraaleja, kasveja
ja alemman tason eläimiä. Kolme edellisen kierroksen jäänteistä ne ovat ottaneet muotojen kuoria
ja  yrittäneet  muotoilla  niitä  uusiksi  eläviksi  organismeiksi.  Tuloksena  on  outoja  sekalaisia  eri
sukupolvista  peräisin  olevia  hybridihirviöitä,  jotka  ovat  puoliksi  eläimiä,  puoliksi  ihmisiä.
Kaikenlaisia  matelijamuotoja  on  näkyvissä.  Niiden  voidaan  sanoa  olevan  ”luonnon  oppipojan
käden”  tuotoksia,  sillä  alemmat  deevat,  luonnonhenget  ovat  niitä  tehneet  ilman  Kuunherrojen
ohjaavaa voimaa.

Kun loputon myllerrys on ohi, tulevat Kuun herrat eli barhishadit katsomaan, onko Maa valmis
vastaanottamaan ihmisen. Kaikki alemmat muodot pyyhkäistään silloin pois, jotta saataisiin tietä
ihmiselle ja korkeammille elämänmuodoille yleensä.

Eräässä vaiheessa ensimmäinen maa tulee näkyviin  vellovan valtameren ylle.  Se on Meru-
vuoren  huippu.  Varhemmassa  kirjallisuudessa  sitä  on  kuvattu  Pohjoisnavan  huipuksi.  Sen  on
ymmärretty olleen suurempi, kun pallojen koostumus oli hienompaa ainetta. Tämä on ikuinen pyhä
maa,  joka  sijaitsee  nyt  Gobin  autiomaassa.  Sitä  on  kutsuttu  myös  deevojen  maaksi,
Shvetadvipaksi, Valkoiseksi saareksi, Keskusmaaksi Ja joskus Jambudvipaksi, joka on myös koko
Maan nimi. 

Parsit kutsuvat sitä Airyana Vaejoksi,  ja väittävät oikeutetusti,  että heidän suuri profeettansa
Zarathustra oli syntynyt siellä. 

Meru-vuoresta  lähtee  seitsemän  niemekettä,  joiden  reunamia  kutsutaan  joskus  nimellä
Pushkara, vaikka tämä nimi kuuluu tarkemmin ottaen seitsemännelle mantereelle,  joka ilmestyy
näkyviin, kun seitsemännen juurirodun aika tulee.

Jokainen ihmisrotu syntyy täällä riippumatta siitä, mihin sen kulku johtaa syntymän jälkeen. Sen
ilmastoa kuvataan keväiseksi.

Seuraavaa vaihetta kuvataan Viisauden kirjassa seuraavasti: Käsky on käynyt: ”Suuret tsohanit
kutsuivat ilmaruumiiset  Kuun herrat ja sanoivat heille:  ’Tuottakaa ihmisiä,  kaltaisianne.  Antakaa
heille sisäiset muodot. Nainen rakentaa ulkoiset peitteet. Mies-naisia pitää heidän oleman. Liekin
herrat  myös.’  .  .  .  He  menivät  hänelle  osoitetulle  maalle;  seitsemän  heitä  oli,  jokaiselle  oma
tonttinsa.  .  .  .  Seitsemän  isäntää,  tahdosta  syntynyttä  herraa,  jotka  elämänhenki  oli  saanut
syntymään  ja  erotti  ihmiset  toisistaan,  jokainen  omalle  vyöhykkeelleen.  Seitsemän  kertaa
seitsemän  tulevan  ihmisen  varjoa  syntyi,  jokainen  omaa  väriään  ja  lajiaan,  jokainen  Isäänsä
vähäisempi. Isät, luuttomina eivät kyenneet antamaan elämää sellaiselle, jolla on luusto. Heidän
jälkeläisensä olivat Bhuta, jolla ei ole muotoa eikä mieltä. Siksi heitä kutsutaan chhayaksi.”
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Tällä tarkoitetaan, että Kuun herrat, barhishad pitrit laskeutuivat Ikuiseen maahan ja erottivat
omista  eetteriruumiistaan  chhayan  eli  varjon,  elämän  siemenen,  joka  pitää  sisällään
ihmismuodoksi kehittymisen mahdollisuudet.

Tahtonsa  voimalla  he  tekivät  kaksoiskappaleen  omasta  eetterisestä  kaksoispuolestaan
materialisoiden näin toisen eetterisen kaksoispuolen entisen lisäksi. Sen he tekivät pysyväksi ja
astuivat sitten itse siitä ulos.

Muodot  olivat  valtavia,  rihmaisia,  sukupuolettomia  tyhjiä  bhutoja,  jotka  kelluivat  tiheässä
ilmakehässä ja kuohuvissa merissä. Meistä ne vaikuttaisivat jättikokoisilta aaveilta. Ne huokuvat ja
ajelehtivat  sinne tänne, valtavat,  epämääräiset,  alkueliön kaltaiset  eetteriaineen muodot.  Niiden
ääriviivat  muuttuivat  jatkuvasti  sisältäen  kaikkien  muotojen  siemenet,  jotka  barhishadit  olivat
keränneet  edellisten  evoluutioiden  aikana.  Väriltään  ne  olivat  kuun  kaltaisia  kelta-valkeita  eri
sävyisinä.

Tämän työn suorittaneiden barhishadien joukossa oli seitsemän toisistaan erottuvaa alaluokka,
joista jokainen kansoitti yhden seitsemästä aiemmin mainitusta niemekkeestä. 

Lisäksi jokainen seitsemästä alaluokasta edusti evoluution seitsemään astetta ja piti sisällään
jäseniä  jokaisesta  seitsemästä  tyypistä eli  säteestä.  Sieltä  on  peräisin  virke  edellä  olleessa
lainauksessa esiintynyt  ”seitsemän kertaa seitsemän.”

Nämä 49  variaatiota  tarjosivat  sisääntuleville  entiteeteille  käyttövälineitä,  jotka  olivat  heidän
tyyppinsä mukaisia ja sopivat heidän kasvuvaiheeseensa. 

Nämä  alkueläintä  muistuttavat  muodot  purkautuivat  esiin  barhishadien  eetteriruumiista
suunnilleen samoin kuin eetterisen kaksoispuolen voi nähdä purkautuvan ulos meedion kyljestä
(ks. Eetterinen kaksoispuoli). Ne muodostivat ensimmäisen ihmisrodun ruumiit.

Muodot  itsessään  eivät  olleet  ihmisiä,  vaan  niihin  tuli  entiteettejä,  jotka  kehittyivät
ihmisolennoiksi.

Näiden  valtaisien  muotojen  sanotaan  ajelehtineen  sinne  tänne  passiivisena  ja  mitään
tajuamatta. Niiden sisään muuttavien entiteettien tietoisuus oli  atmisella tasolle,  joten se kykeni
vaikuttamaan vain hyvin vähän näihin kömpelöihin ruumiisiin.  Niillä näkyi olevan epämääräinen
kuuluaisti ja hämärä tietoisuus tulesta.

Monadit  viipyivät  muotojen yllä.  Niiden säteet  lämmittivät  ne toimintaan ja muovasivat  niistä
elimiksi, jotka kykenevät pitämään yhteyttä ulkomaailman kanssa. Koska ylevä tietoisuus kosketti
niitä,  niistä  puhutaan  toisinaan  jumalten  rotuna  tai  myös  joogan  poikina,  koska  barhishadit
lähettivät itsestään ulos chhayansa ollessaan syventyneenä joogameditaatioon. Niitä on kutsuttu
myös omasyntyisiksi, koska ne eivät syntyneet ihmisvanhemmista. Ne ovat juutalaisten kirjoitusten
toinen Aatami. 

Annettuaan  chhayansa  barhishadit  elävöittivät  ne  omalla  energiallaan,  galvanisoivat  ne
toimintaan.  Aurinko  itse  auttoi  lähettämällä  niiden  ylle  elävöittävää  tulta,  kun  luonnonhenkien
hallitsija oli kutsunut sitä apuun. Voimme mahdollisesti olettaa, että tämä tarkoittaa, että ne imivät
pranaa eli  vitaliteettia  auringosta.  Nämä kolme barhishadit,  Aurinko ja  luonnonhenget  ”tuottivat
yhteisin ponnistuksin hyvän rūpan (muodon). Se osasi seistä, kävellä, juosta, käydä makuulle ja
lentää. Mutta se oli edelleen vain chhahya, varjo ilman mieltä” (Salainen oppi, II).

Ensimmäistä rotua johtava planeetta oli Aurinko tai oikeastaan mystinen planeetta Uranus, jota
tämä edustaa.

Näiden olentojen lisääntyminen tapahtui fissiolla tai kehittämällä nuppuja. Se oli niille ainoa tapa
aivan  kuin  alkueläimelle,  jota  ne  lähinnä  vastaavat.  Ne  laajentuivat  ja  jakautuivat  sitten  ensin
kahteen yhtä suureen osaan ja myöhemmin epätasaisen kokoisiin osiin. Näin tuottivat itsestään
itseään pienempiä jälkeläisiä. Ne kasvoivat ja tuottivat samalla tavalla omat jälkeläisensä. 

Tämän  rodun  osalta  ei  voi  puhua  alaroduista,  joskin  niillä  esiintyy  seitsemää  kasvu-  eli
evoluutiovaihetta.

Ne eivät myöskään kuole. ”Niitä ei tuhoa tuli eikä vesi” (Salainen oppi,  II). Itse asiassa tuli oli
niiden elementti ja vedestä ne eivät olleet tietoisia.

Olemme jo todenneet, että kuuloaisti alkoi kehittyä niissä.
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Luku 32 Maan toinen juurirotu

Pitkien  aikakausien  kuluessa,  joina  ensimmäinen  juurirotu  oli,  Maa  alkoi  asettua
rauhallisempaan  olotilaan  ja  järistykset  olivat  enää  paikallisia,  ei  yleisiä.  Lisää  maata  ilmestyi
näkyviin vesierämaan pinnalle. Se kurottautui ulospäin ensimmäisen mantereen niemekkeistä ja
muodosti hevosenkengän, toisen mantereen, jota kutsuttiin hyperboreaniseksi eli Plakshaksi.

Se täytti alueen, jota nyt kutsutaan Pohjois-Aasiaksi, ja se ulottui Grönlantiin ja Kamtshatkaan.
Etelässä se rajoittui suureen mereen, joka lainehti siinä, missä levittäytyy Gobin autiomaan hiekka-
aavikko. Huippuvuoret olivat osa sitä yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa, ja lounaassa se ulottui yli
Brittein saarten. Baffinin lahti oli tuolloin maata, johon kuuluivat siellä nykyisin olevat saaret. 

Ilmasto  oli  trooppinen,  ja  runsas  kasvullisuus  peitti  aurinkoiset  tasangot.  Meidän  ei  tule
assosioida nimeä Hyperborea kuten nykyisin, sillä tämä oli  iloista seutua, joka pursusi elämää.
Nimeen  Hyperborea  rupesi  liittymään  synkkiä  assosiaatioita  vasta  myöhemmin,  kun
ilmastonmuutos oli pyyhkäissyt pois maan asukkaat ja maa oli monien järistysten pirstoma.

Eräät  Maan  vanhimmista  maa-alueista  ovat  Hyperborean  jäänteitä.  Näitä  ovat  Grönlanti,
Huippuvuoret, Norjan ja Ruotsin pohjoisimmat osat ja Siperian pohjoisin kärki.

Kun aika  oli  kypsä toisen rodun esiintulolle,  luonnonhenget  rakensivat  chhayjojen  ympärille
kiinteämmän aineen hiukkaisia ja muodostivat ulkopuolelle jäykemmän kuoren. Näin ”ensimmäisen
ulkoisesta tuli toisen sisäinen” (Salainen oppi, II).

Näin ensimmäinen rotu hävisi toiseen, sulautui siihen ja siitä tuli toinen. Ja chhayasta, joka oli
ensimmäisellä  rodulla  koko  ruumis,  tuli  toisen  eetterinen  kaksoispuoli.  Toisessa  rodussa  on
havaittavissa kaksi eri tyyppiä, ja ne reagoivat heikosti buddhiseen tietoisuuteen. Tämä on osoitus
tuon tietoisuuden kaksinaisuudesta, Se ilmeni fyysisinä muutoksina: nyt aisteja oli kaksi, kuulo ja
tunto, sillä tuntoaisti lisättiin ensimmäisen rodun kuuloaistiin.

Kun monadi siirtyi toiseen rotuun, se lisäsi fyysiseen tietoisuuteensa tuntoaistin ja alkoi reagoida
sekä veden että tulen kosketukseen.

Heikkoa, hyminänkaltaista ääntelyä lähti noista muodoista, jotka edustivat ihmiskuntaa. Äänteet
olivat avoimia, vokaalitavuja, epäselviä ja varovaisia osoituksia syvältä kumpuavista tunteista.

Tällainen tietoisuus oli  enemmän korkeampaa kuin alempaa tietoisuutta. Se oli  unenomaista
hiljaista  sisältäpäin  kumpuavaa  iloa,  ja  siinä  oli  vain  vähän  ulkoapäin  tulevien  kosketusten
aiheuttamaa  tuskan-  tai  nautinnontunnetta.  Se  oli  monadista  tietoisuutta,  joka  oli  hereillä
korkeammilla  tasoilla,  muttei  alemmilla.  Sen  muodot  olivat  varovaisesti  reagoivia,  melkein
tunnottomia, mutta vastasivat ulkoapäin tulevaan enemmän kuin ensimmäisessä rodussa.

Rotua kutsuttiin Kimpurushaksi, Auringon ja Kuun, ”keltaisen isän ja valkoisen äidin” (Salainen
oppi, II) lapsiksi. Ne olivat syntyneet Brihaspati- eli Jupiter-planeetan vaikutuksen alaisena.

Väriltään  ne  olivat  kullankeltaisia,  joskus  jopa  hehkuvan  oransseja,  toisinaan  taas  kalpean
sitruunankeltaisia.  Nämä loistavansävyiset  muodot muuttivat  muotoaan puunkaltaisesta eläimen
näköiseksi ja jotkut jopa puoliksi ihmisenmallisiksi. Niiden ulkonäkö oli hyvin heterogeeninen, ja ne
ajelehtivat, kelluivat, liukuivat ja kiipesivät upeiden trooppisten metsien keskellä kutsuen toisiaan
huilunkaltaisilla  äänillä.  Kaikki  loisti  vihreänä  auringonpaisteessa,  kukkivat  liaanit  olivat  täynnä
tähtimäisiä  kukkia.  Kaikki  tämä  sai  aikaan  loistavansävyisen  kuvan,  luonto  nuoruutensa
kukkeudessa  täynnä  elämää,  liikettä,  väriä  ja  muotoja,  jotka  oli  luonnostellut  jättiläisen  käsi
täyteläisestä väripaletista.

Aiemmin mainitusta kahdesta eri tyypistä varhaisemi ei ollut  kiinnostunut  sukupuolisuudesta,
vaan lisääntyi laajentumalla ja muodostamalla nuppuja kuten ensimmäinen rotu.

Kun muodoista tuli kovempia ja Maan hiukkasten muodostaman paksun kuoren peittämiä, ei
tällainen lisääntyminen ollut  enää mahdollista.  Silloin  niiden ruumiista alkoi  puristua ulos pieniä
ruumiita,  joita  kuvaannollisesti  kutsuttiin  ”hikipisaroiksi”,  koska  ne  puristuivat  ulos  kuten  hiki
ihmisen iholta. Vähitellen ne kovettuivat, kasvoivat ja tulivat eri muotoisiksi. 

Purâna-tarinoissa on paljon kertomuksia, joissa todetaan kaikkien rotujen syntyneen esi-isiensä
huokosista.  Ajan  kuluessa  näissä  toisen  rodun  ”hiestä  syntyneissä”  alkoi  näkyä  merkkejä
sukupuolisuudesta.  Ne  alkoivat  osoittaa  itsessään  merkkejä  kummastakin  sukupuolesta.  Siksi
niistä puhutaan androgyyneinä.
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Alempien  luomakuntien  tutkimus  osoittaa  tänä  päivänä  kaikkien  vaiheiden  olevan  edelleen
elossa. Ymmärrämme, miten luonnonhenkiä on ohjattu toimimaan yhden saman suunnitelman ja
periaatteen mukaan yksityiskohtia muunnellen.

Näistä toisen rodun ”ihmisten”  levittämistä iduista  kehittyi  vähitellen  nisäkkäiden luomakunta
valtaisan erilaisine muotoineen. 

Luonnonhenget muotoilivat nisäkkäitä alemmat eläimet kolmannella kierroksella valmistuneista
tyypeistä toisinaan ihmisemanaatioittten avustuksella. 

Muistamme, että kokonaisuutena toinen rotu oli toisen kierroksen toistoa, ja toisen kierroksen
muodot  olivat  ”vanukaspusseina”  tunnettuja.  Toisen  juurirodunkin  ulkonäössä  oli  hassua
vanukaspussien muodottomuutta.

Sekä ensimmäinen että toinen juurirotu olivat kehittymässä Maassa, ennen kuin Mars autioitui.
Näin Maan olot tarjosivat primitiivisiä olosuhteita entiteeteille, joille Mars myöhemmissä vaiheissa
olisi ollut liian edistynyt. 

Näihin rotuihin barhishadit Kuu-ketjun pallolta D toivat joukon jälkeenjääneitä entiteettejä, jotka
toimivat  laahustajien  valmentajina.  Monet  laahustajista  maksoivat  takaisin  osakseen  tulleen
erityishuolenpidon ja pääsivät myöhemmin mukaan alimmantyyppisinä kolmanteen juurirotuun. Ne
tunnettiin  munapäinä.  Palaamme  niihin  seuraavassa  luvussa,  kun  pääsemme  kolmanteen
juurirotuun.

Ensimmäisen ja toisen juurirodun aikana Maan väkiluku oli hyvin rajoittunut, ja erityistä apua
tarjottiin, jotta niin monet eläimet kuin mahdollista saataisiin työnnetyksi eteenpäin niin, että niistä
voisi tulla ihmisiä ennen kuin ”ovi sulkeutui” neljännen juurirodun puolivälissä.

Lisäksi tehtiin kaikki mahdollinen jokaisen sellaisen edistymiseksi, jolla vain oli mahdollisuuksia
ennen kuin Venuksen valtiaat saapuivat kolmannen juurirodun puolivälissä.
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Luku 33 Maan kolmas juurirotu, lemurialaiset

Kolmannen  rodun,  lemurialaiset  tunnettiin  hindukirjallisuudessa  danavoina.  Niiden   aikana
kolmen ensimmäisen kierroksen toisto jatkui.  Kaikki,  mikä oli  tapahtunut  kolmannen kierroksen
puolivälissä, toistettiin tämän rodun kohdalla. Tähän sisältyi ihmisten materialisoituminen fyysiselle
tasolle  ja  sukupuolten  erottuminen  toisistaan.  Ennen  kuin  paneudumme  tähän  prosessiin,
tarkastelemme hiukan oloja itse Maassa.

Maa oli ollut hitaassa muutoksessa. ”Suuri äiti ponnisteli aalloissa. . . hän teki lujemmin työtä
kolmannen (rodun) kohdalla, ja hänen vyötärönsä ja napansa olivat veden yläpuolella. Se oli Vyö,
pyhä Himavat, joka ulottuu maailman ympäri” (Salainen oppi, II). 

Plakshan eteläpuolinen meri peitti Gobin autiomaan, Tiibetin ja Mongolian, ja Himalajan ketju
alkoi  tulla  esiin  eteläisistä  vesistä.  Maata  kohosi  hitaasti  näkyviin  Himalajan  juurelta  Ceyloniin,
Sumâtraan,  Australiaan,  Tasmaniaan  ja  Pääsiäissaarille.  Lännessä se ulottui  Madagaskariin  ja
osaan Afrikkaa. Mukaan kuuluivat myös Norja, Ruotsi, Itä- ja Länsi-Siperia ja Kamtshatka. Tämä
manner  oli  Lemuria  –  sen  rodun  kehto,  jossa  ihmisälyn  oli  tarkoitus  ilmestyä  näkyviin.  Sen
muinainen nimi oli Shalmali. 

Päiväntasaajamanner  Lemuria  melkein  vyötti  maapallon  laajimmillaan  ollessaan.  Se  ulottui
nykyisten Kap Verden saarten kohdalta muutamia kilometrejä Sierra Leonen rannikosta kaakkoon
Afrikan,  Australian,  Seurasaarten  ja  kaikkien  välissä  olevien  merine  suunnassa  muutaman
kilometrin  päähän  saarimantereesta,  joka  oli  nykyisen  Etelä-Afrikan  kokoinen  ja  ulottui  lopun
Tyynen valtameren yli sisältäen Kap Hornin ja osia Patagoniaa. 

Aikojen kuluessa laaja manner kokee paljon muutoksia ja hajoaa suuriksi saariksi. Norja vaipuu
mereen ja katoaa. 700 000  vuotta ennen tertiäärikauden eoseenin alkamista tapahtui vulkaanisen
tulen purkauksia ja merenpohjaan muodostui halkeamia. Lemurian manner hävisi. Jäljelle jäi vain
osia kuten Australia ja Madagaskar ja Pääsisäissaaret, jotka hukkuivat ja nousivat uudelleen.

Lemurian tuhon aiheutti pääasiassa vulkaanisen tulen toiminta. Se syöksi polttavaa tuhkaa ja
tulipunaista pölyä lukemattomista tulivuorista . Ne olivat järvien ja soiden lisäksi luonteenomaisia
maan  pinnanmuodostukselle.  Lemurialaisten  kohtalona  oli  tuli  ja  tukehtuminen,  tosin  kuin
seuraavan rodun, atlantislaisten, jotka tuhoutuivat pääasiassa hukkumalla. Toinen vastakohtaisuus
Lemurian ja Atlantiksen tuhossa oli, että Atlantiksen tuhon aiheutti neljä suurta katastrofia, kun taas
Lemuriaa piinasivat sisäiset tulet vulkaanisen toiminnan ollessa keskeytymätöntä. 

Lemurian elämän puolivälin paikkeilla tapahtui suuri ilmastonmuutos, joka tuhosi toisen rodun
jäänteet ja heidän jälkeläisensä, varhaisen kolmannen rodun. ”Maan akseli kääntyi. Aurinko ja Kuu
eivät enää paistaneet hiestä syntyneiden tuon osa päitten päällä. Ihmiset oppivat tuntemaan, mitä
on lumi, jää ja halla, ja ihmiset, kasvit ja eläimet jäivät pienikasvuisiksi” (Salainen oppi, II). Tropiikin
huikeat  sävyt  katosivat  jääkuninkaan  henkäyksen  edessä.  Kuuden  kuukauden  mittaiset
napaseudun yöt ja päivät alkoivat. Tuolloin Plakshalla oli vain niukasti väestöä. Ikuinen pyhä maa
jatkoi kuitenkin olemassaoloaan kuten ennenkin.

Mitä  tulee  rotuun  itseensä  ja  sen  seitsemään  alarotuun,  niin  näemme,  että  monet
lisääntymistavat,  jotka  olivat  ominaisia  kolmannelle  kierrokselle,  palasivat  nyt  kolmannessa
rodussa ja vieläpä samanaikaisesti eri puolilla Maata. Väestön valtaosa kävi läpi lukuisia vaiheita ja
tuli  aikanaan  ovipaariseksi.  Näyttää  siltä,  että  erilaiset  lisääntymistavat  sopivat  eri
evoluutiovaiheessa  oleville  egoille.  aiemmat  tavat  pidettiin  toiminnassa  jälkeenjääneitä  egoja
varten senkin jälkeen, kun ihmisten valtaosa oli jättänyt ne taakseen.

Nämä muutokset alkoivat noin 164 miljoonaa vuotta sitten ja kestivät 5,5–6 miljoonaa vuotta,
koska fyysiset ruumiit muuttuivat hyvin hitaasti ja paluuta entiseen tapahtui tuon tuosta. Lisäksi
alkuperäisen väestön määrä oli pieni ja tarvitsi aikaa lisääntyäkseen.

Sukupuolten ero toteutui toisella kaudella, kun kolmatta rotua oli ollut olemassa 18 miljoonaa
vuotta  tai  ehkä  pitempäänkin.  Se  alkoi  toisella  jura-  eli  mesotsooisella  kaudella  matelijoiden
valtakaudella, kuten sitä toisinaan kutsutaan. 

Kun ovipaarisuus vakiintui,  nainen kantoi  munaa kehossaan,  ja lisääntymismuodosta tuli  se,
mikä se yhä on.
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Lemurialaisten ruumiit koostuivat kaasuista, nesteistä ja kiinteästä aineesta, ja alkuun kaasut ja
nesteet olivat vallitsevia, sillä nikamarakenne ei vielä ollut kiinteytynyt luuksi kuten meillä. Siksi ne
eivät  voineet  seistä pystyasennossa.  Heidän luunsa olivat  taipuisia  kuin lasten nykyisin.  Vasta
Lemurian kauden puolivälissä ihminen kehitti kiinteän luuston.

ENSIMMA5 INEN LEMURIALAINEN ALARÖTU

Ensimmäisessä  alarodussa  lisääntymismenetelmänä  oli  pehmeän,  nestemäisen  aineen
puristuminen ulos. Tämä oli ”hikeä”, ja siksi ne saivat nimen ”hiestä syntyneet.” Sukupuoli oli tuskin
havaittavissa kehossa.

Ensimmäisen alarodun tietoisuus oli ykseyttä, koska he olivat yhteydessä vain atmaan. 
Kuten edellisessä luvussa mainittiin, barhishadit Kuu-ketjun pallolta D toivat ensimmäiseen ja

toiseen  juurirotuun  tiettyjä  jälkeenjääneitä  entiteettejä  toimimaan  valmentajina  vielä  enemmän
jälkeenjääneille  näissä  kahdessa  rodussa.  Jotkut  hyötyivät  valmennuksesta  ja  heidät  tuotiin
kolmannen juurirodun ensimmäiseen alarotuun sen alimpana tyyppinä. 

Heidän  päänsä  olivat  munanmuotoisia,  silmä  päälaella,  makkarantapainen  rulla  otsana  ja
ulkonevat leuat. 

Munapäätyyppi säilyi hyvin pitkän aikaa, mutta muuntui myöhemmin. Jälkiä siitä saattoi löytää
vielä seitsemännestä alarodusta.

Tämän jälkeen tässä tai hiukan myöhäisemmässä alarodussa alkoi mukaan tulla egoja, jotka
olivat  kehittäneet  korinpohjasyyruumiistaan  täydellisen  syyruumiin  Marsissa.  He  ottivat  johdon
Maan ihmiskunnan  keskuudessa ja  valmistivat  tietä edistyneemmille  egoille,  jota pian saapuisi
Kuu-ketjulta. Tämä ryhmä oli taistellut ”vesi-ihmisiä, kauheita ja pahoja” vastaan Marsissa.

Piirros 40 kuvaa kolmatta juurirotua ja lukuisia siihen inkarnoituneita entiteettiryhmiä.

Toisessa alarodussa ruumiit koventuivat: ”pisaroista tuli kovia ja pyöreitä. Aurinko lämmitti niitä;
Kuu  viilensi  ja  muotoili  niitä;  tuuli  ruokki  niitä,  kunnes  kypsyivät”  (Salainen  oppi,  II).  Pehmeät
ruumiit  tulivat  vähitellen  kuoren  peittämiksi,  kun  verhon  uloin  kerros  koventui  ja  tuli
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munanmuotoiseksi,  munasolu  on  siitä  asti  ollut  ihmisidun  synnyinkoti.  Munan  sisällä  muodot
kehittyivät  vähitellen  androgyynisiksi  olennoiksi  tyypiltään  selvästi  ihmisiksi.  Heitä  kutsutaan
passiivisen joogan pojiksi, koska he eivät piitanneet ulkoisista asioista.

Toisen alarodun tietoisuus osoitti kaksinaisuutta, koska se oli yhteydessä atma-buddhiin.
Kirjassa  Ihminen, mistä ja miten kahdesta ensimmäisestä alarodusta puhutaan kollektiivisesti

”varhaisena  kolmantena”;  he olivat  syntyneet  Shukran eli  Venuksen vaikutuksen alaisuudessa,
mistä syystä he kehittyivät hermafrodiiteiksi. Rodut erottautuivat toisistaan Lohitangan eli Marsin
aikana, joka on kaman, himoluonnon ruumiistuma.

KÖLMAS LEMURIALAINEN ALARÖTU

Kolmannessa alarodussa olennot kehittyivät kuoren tapaisessa verhossa, joka oheni. Kahdet
sukupuolielimet  kehittyivät.  Synnyttyään  olento  mursi  kuorensa  ja  oli  täysin  kehittynyt  kuin
kananpoika nykyään. Se osasi kävellä ja juosta. 

Nämä  olivat  hermafrodiitteja,  joissa  toinen  sukupuoli  oli  vallitseva.  Vielä  myöhemmin  ne
kehittyivät yksisukupuolisiksi.

Yhdessä neljännen alarodun kanssa niitä kutsuttiin viisauden herroiksi. Nimi kuului oikeastaan
tietylle luokalle barhishadeja, jotka tulivat niihin ja pitivät niitä käyttövälineinään, jotta kolmannen
alarodun parhaimmistosta kehitettäisiin  sopivia ruumiita  neljännelle  alarodulle,  jossa sukupuolet
olisivat selvästi erotettuina toisistaan.

Kolmannen  alarodun  tietoisuus  oli  kolminainen,  koska  se  oli  yhteydessä  atma-buddhi-
manakseen.

Verrattuna nykyihmisen kokoon kolmannen alarodun ihminen oli kooltaan valtava kuten kaikki
muodot  tuolloin  Maan päällä.  Hän oli  lentoliskojen,  megalosaurusten ja  muiden jättiläismäisten
eläinten aikalainen, ja niiden kanssa hänen oli selviydyttävät niiden joukossa.

Näköelimet kehittyivät kolmannessa juurirodussa. Ensin silmiä oli vain yksi keskellä otsaa. sitä
kutsuttiin myöhemmin kolmanneksi silmäksi. Sittemmin silmiä oli kaksi.

Mutta  kolmannen  juurirodun  ihmiset  eivät  juuri  käyttäneet  kahta  silmäänsä.  Ne  pääsivät
käyttöön vasta seitsemännessä alarodussa, eikä niistä tullut normaaleja elimiä ennen kuin vasta
seuraavassa, neljännessä juurirodussa.

Monadin  vaikutuksesta  kehittynyt  ”kolmas”  silmä  tarjosi  paljon  vahvemman  näkökyvyn  kuin
kaksi  silmää  myöhemmin,  tai  oikeammin  siitä  oli  vähemmän haittaa  monadin  havaintokyvylle.
Mutta kun monadi vetäytyi taemmas älyn edetessä, niin fyysinen voitti,  ja kehittyi kaksi silmiksi
kutsumamme  heikkoa  näköelintä.  Monadin  havaintokyvylle  nämä  olivat  esteenä,  mutta  ne
tarkentuivat paremmin esineisiin ja paransivat aiempaa näkökykyä.

”Kolmas”  silmä  välittää  vaikutelmat  fyysisestä  massana  eikä  yksityiskohtaisesti,  ja  sen
sulkeminen pois käytöstä oli tapa parantaa näkökykyä.

Vaikka kolmannen rodun ihmiset  olivat  muodoltaan villi-ihmisiä,  heillä  oli  kuitenkin  ”kolmas”
silmä ja he olivat siten intuitionaalisia ja vastasivat nopeasti jumalaisten kuninkaitten lähettämiin
impulsseihin.

Kolmannen  silmän  surkastuneet  jäänteet  tunnetaan  nykyisin  käpyrauhasena.  Se  on  nyt
pelkästään astraalinäön  keskus,  mutta lemurialaisilla  se oli  paitsi  astraali-  myös fyysisen näön
keskus. Fyysinen näkökyky säilyi rodun ominaisuutena koko lemurialaiskauden ja vielä Atlantiksen
päiviin eli neljänteen juurirotuun asti. 

Koska  ensimmäinen  ja  toinen  juurirotu  ei  ollut  fyysisiä,  niiden  ei  tarvinnut  tuottaa  äänteitä
välittääkseen ajatuksiaan, mutta kun ihmisestä tuli fyysinen kolmannessa juurirodussa, hän ei enää
voinut  olla  mykkä.  Primitiivisten  ihmisten  äänet,  joita  he  päästivät  ilmaistakseen  ajatuksiaan,
koostuivat ensin pelkästään vokaaleista.  Kahdessa ensimmäisessä alarodussa kyse oli  pelkistä
mielihyvän  ja  tuskan,  rakkauden  ja  suuttumuksen  huudahduksista.  Kolmannessa  alarodussa
kielestä  tuli  yksitavuista  eikä  se  Lemuriassa  koskaan  päässyt  tätä  vaihetta  pitemmälle,  kun
konsonanttiäänteet  tulivat  vähitellen  käyttöön.  Kiinan  kieli  on  tänä  päivänä  ainoa  suoraan
lemurialaisesta puheesta polveutuva kieli,  sillä  ”tuohon aikaan koko ihmiskunta oli  yksikielinen”
(Salainen oppi, II).
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NELJA5 S LEMURIALAINEN ALARÖTU

Pääsemme nyt neljänteen alarotuun. Tulee ymmärtää, että kehitys yhdestä alarodusta toiseen
oli  hyvin  pitkäaikainen,  asteittainen  prosessi  niin,  että  on  usein  vaikeaa  vetää  tarkkaan  linjaa
kahden peräkkäisen alarodun välille.

Muistamme,  että  kolmas  alarotu  oli  saatettu  munimisasteelle,  ja  tämä  vaihe  kesti  koko
sukupuolten erottamisen ajan, mihin kului noin 5,5–6 miljoonaa vuotta.

Jotkut munat saivat  osakseen erikoiskohtelua.  Kuun herrat ottivat ne pois,  magnetisoivat ne
huolellisesti  ja  pitivät  niitä  tasaisessa  lämpötilassa,  kunnes  hermafrodiittivaiheessa  oleva
ihmismuoto muodostui. Sitä ruokittiin ja kehitettiin, ja kun se oli valmis, yksi Kuu-herroista asettui
siihen.  Monet  barhishadit  inkarnoituivat  näin  työskennelläkseen  fyysisellä  tasolla.  He  käyttivät
pitkään tällä tavoin huolellisesti valmisteltuja ruumiita. Tämä näyttää tapahtuneen vain muutamia
vuosisatoja ennen sukupuolten erottumista.

Neljännen alarodun loppuvaiheessa munasta kuoriutuva nuori olento ei enää osannut kävellä.
Siitä oli tullut jatkuvasti avuttomampi syntyessään.

Ihmissikiö  käy  edelleen  läpi  edellä  kuvatut  vaiheet.  Sillä  on  ensimmäisen  rodun  ameban
kaltaisuus,  toisen  rodun  filamenttimuoto.  Varhaisten  vaiheiden  sukupuolettomuus  kehittyy
androgyynisyydeksi ja sitten hitaasti mies tai nainen jää vallitsevaksi määräten sukupuolen kuten
kolmannessa rodussa. Tulee myös huomata, että sukupuolen kaksinaisuuden jäljet  eivät katoa
koskaan. Jopa täysi-ikäisenä miehellä on alkeelliset naisen elimet ja naisella miehen.

Eri lisääntymismuodot ovat säilyneet joissakin hindumyyteissä. Niinpä kertomuksessa Dakshan
uhraamisesta kerrotaan eri tavoista: ”Munasta, höyrystä, kasvillisuudesta, ihohuokosista ja lopulta
kohdusta” (Salainen oppi, II, lainaus Vâyu Puranasta).

Kun munasta syntyneet olivat vallalla, mukaan tulivat parhaat mahdolliset korinpohjasyyruumiit,
todennäköisesti Kuu-ketjun palloilta A ja B. Heitä seurasivat nopeasti alimmat niistä, jotka olivat
hankkineet  täydellisen  syyruumiin  Kuussa  (ensimmäisen  luokan  kuuihmiset).  Näiden  kahden
ryhmän välillä ei ollut paljon eroa.

Niiden joukosta, joilla oli täydellinen syyruumis, voimme erottaa viisi laivalastillista:
1) Kuu-ketjun palloilta G, F ja E tulleet, joista enemmistö oli pallolta G. Ne olivat vähiten

kehittyneitä.
2) Suuri joukko pallolta G, alemman tason osuus pallolta F ja vielä alemman pallolta G.
3) Parhaat pallolta G, joitakin melko hyviä pallolta F, joitakin hyviä pallolta E.
4) Parhaat pallolta F, kaikki paitsi parhaat pallolta E.
5) Parhaat pallolta E, joitakin harvoja pallolta D eli Kuusta itsestään. 

Tällainen jaottelu on tehty enemmän kasvuvaiheen kuin tyypin mukaan, sillä kaikkia tyyppejä oli
mukana. Yksi niistä oli yksilöitynyt pelolla. Näitä munasta syntyneiden keskuuteen inkarnoituneita
egoja oli yhteensä joitakin satoja tuhansia. 

Aiemmin mainittiin, että joitakin barhishadeja inkarnoitui Maan päälle. Tätä tarkoitusta varten ne
ottivat  parhaat  mahdolliset  saatavilla  olevat  muodot  siitä,  mitä  kutsutaan  ”keskikolmoseksi”  eli
kolmannesta ja neljännestä alarodusta. Näitä inkarnoituneita barhishadeja kutsutaan jumalaisiksi
androgyyneiksi tai jumalaisiksi hermafrodiiteiksi. Ne muovasivat muodoistaan jumalaisen kauniita,
pitkiä jättiläisiä,  joilla  oli  suurenmoiset  piirteet.  Heidän tuloonsa ja sitä seuraavaan sukupuolten
erottumiseen päättyi Maan Satya yuga.

Jumalaiset androgyynit olivat kullanpunaisia, hohtavia ja kirkkaita. Yksi silmä loisti kuin säihkyvä
jalokivi.  Sukupuolien  erottumisen  jälkeisten  ensimmäisten  miesten  ja  naisten  karkeiden  ja
kömpelöiden  muotojen  maanläheiset  punavärit  eivät  erottuneet  edukseen  jumalaisten
androgyynien muotojen rinnalla.

Jättimäisen korkeina ja verrattain leveinä he antoivat vaikutelman valtavasta voimasta.
Heidän jälkeensä tulevat ihmiset olivat nykymaulle vastenmielinen näky: sisäänpainunut otsa,

kammottavat punahehkuiset silmät litteän nenän yläpuolella, ulkonevat leuat.
”Kolmannen” silmän muisto säilyi kreikkalaisessa tarussa kykloopeista ja Odysseuksesta, joka

oli neljännen juurirodun ihminen ja surmasi kolmannen juurirodun yksisilmäisen kykloopin.



118

Jumalaiset  androgyynit  hallitsivat  jumalaisina  kuninkaina,  ja  heidän  johdollaan  rakennettiin
mahtavia  kaupunkeja,  valtavia  kyklooppitemppeleitä,  jotka  olivat  niin  massiivisia,  että  jäänteitä
niistä  on vieläkin  jäljellä.  He rakensivat  Shambalan,  Pyhän kaupungin  ja  asuinpaikan,  joka on
samassa kunnossa edelleen todisteena taidosta, joka sen suunnitteli ja voimasta, joka sen rakensi.

Sukupuolten erottuminen oli  valmis 10 tai  11 miljoonaa vuotta sitten, ja  muodon jatkuminen
järkevästi  oli  saatu  aikaan.  Asiasta  vastuussa  olleet  näkivät  erityisesti  vaivaa  ihmiskunnan
lujittamisessa  ja  sen  panemisessa  tielle  kohti  korkeampaa  henkistä  edistystä,  joka  odotti  sitä
ylöspäisellä kaarella. Koko ketjun puoliväli on neljännen rodun puolivälissä. Juuri ennen puoliväliä
on aika tehdä valmisteluja ketjun toista, ylöspäistä puoliskoa varten.

Ensimmäinen  askel  näissä  valmisteluissa  oli  Kuu-herrojen  tekemän  chhaya-episodin  toisto
ensimmäisen  rodun  mallin  mukaan.  Annettuaan  chhayansa  ensimmäiselle  rodulle  barhishadit
lähtivät Maasta joksikin aikaa Mahalokaan. ”Kun projisoijat olivat projisoineet varjonsa ja tehneet
ihmiset yhdestä elementistä koostuviksi, he palasivat Mahalokaan. sieltä he laskeutuivat takaisin
alas, kun oli aika uudistaa maailma, antaa ihmisille uusi syntymä” (Salainen oppi, II). Ja jälleen
heitä oli seitsemän, joilla ”kullakin oli oma alueensa”, jotta voitaisiin tarjota käyttövälineet seitsemän
tyypin eli säteen ihmisille. 

Alemman rodun entiteetit, jotka olivat vasta tulleet fyysiselle tasolle, kävivät innokkaasti kiinni
näihin eetterisiin ”varjoihin”, asettuivat niihin ja yrittivät käyttää niitä. Koska ne eivät olleet heille
sopivia, heidän oli vaikea pysyä niissä ja luiskahtelivat jatkuvasti ulos. Aina, kun näin tapahtui, jokin
toinen  entiteetti  yritti  puolestaan  päästä  tämän  eetteriruumiin  sisään  ikään  kuin  se  olisi  ollut
päällystakki.

Tämä muistuttaa kreikkalaista ajatusta siitä, että jumalat tekivät maailman naurunpyrskähdysten
keskellä,  sillä  onhan siinä mukana koominen elementti,  kun egot  taistelevat  muodoista eivätkä
onnistu  niiden  hallinnassa  päästyään  niihin.  Tämä  on  yksi  ”aineeseen  laskeutuminen”,
ihmisruumiin lopullinen materialisaatio, ”ihmisen lankeemuksen” täyttymys. 

Näitä eetterisiä kaksoispuolia tehtiin yhä enemmän. Yhä vähemmän kehittyneet ihmiset tottuivat
uusiin  ”päällystakkeihinsa”  ja  oppivat,  kuinka  olla  niissä  niin,  että  materialisaatio  saattoi  jatkua
edelleen. 

Näin  saatiin  vähitellen  aikaan  ruumiita,  jotka  palvelivat  seitsemän  suuren  tyypin  ja  niiden
seitsemän alatyypin ilmauksena. Niihin asettuneet ihmiset lisääntyivät tasaisesti.

Eri  puolilla  maailmaa toisenlaiset  lisääntymistavat  jatkuivat  pitkän aikaa.  Päällekkäisyyttä  oli
paljon, koska evoluutiossa oli suuria eroja.

Heimot, joissa oli vallalla varhaisempia lisääntymistapoja, tulivat vähitellen hedelmättömiksi, kun
taas todelliset miehet ja naiset lisääntyivät nopeasti,  kunnes ihmiskuntaa oli  asettunut kaikkialle
maailmaan.

Muita egoluokkia muista kierroksista, jotka eivät olleet ensimmäisessä tai toisessa juurirodussa
Maassa, alkoi inkarnoitua. 

Tässä vaiheessa  oli  viisi  luokkaa  ihmisiä,  kamppailemassa  paremmista ihmismuodoista.  Ne
ovat primitiivisimmästä alkaen:

1) Vasta nyt eläinkunnasta tulevat.
2) Raitasyyruumiiset, jotka olivat olleet Maassa jonkin aikaa.
3) Korinpohjasyyruumiiset Marsista.
4) Parhaat korinpohjasyyruumiiset ketjujen välisestä nirvanasta.
5) Viisi aiemmin mainittua luokkaa, joilla oli täydellinen syyruumis Kuu-ketjun palloilta G, F

ja E.
Kuun herrojen käytettäväksi jättämät muodot olivat melko hyvännäköisiä, mutta kun ne olivat

eetterisiä, niitä oli helppo muutella, ja mukaan tulleet egot vääristelivät niitä. Näiden entiteettien
lasten ruumiit eivät olleet samankaltaisia kuin heidän isiensä, vaan huomattavan rumia. Ehkä niitä
käyttävät  olivat  tottuneet  munanmuotoiseen  päähän  ja  makkaraotsaan,  joten  nämä  muodot
ilmestyivät  uudelleen.  Jotkut  tyypit  kuitenkin  vakiintuivat,  ja  vaikka muodot eivät  olleet  entisten
veroisia, niitä saattoi silti käyttää. 

Kun  monia  eetteriaineesta  materialisoitujen  ihmismuotojen  sukupolvia  oli  vakiintunut,
barhishadit  toivat  näin  muotoutuneisiin  ruumiisiin  egoja,  jotka  olivat  yksilöityneet  Kuu-ketjun
palloilla A, B ja C.



119

Näitä oli kolme erää: 1) yli kaksi miljoonaa oranssiryhmää pallolta A; 2) vajaa kolme miljoonaa
keltaista ryhmää pallolta B; 3) runsaat kolme miljoonaa vaaleanpunaista ryhmää pallolta C. Siis
yhteensä noin yhdeksän miljoonaa. Heidät ohjattiin eri puolille maailmaa, jotta he muodostaisivat
heimoja.

Sitten  tapahtui  omituinen  asia.  ”Yksi  kolmannes  kieltäytyi;  kaksi  kolmannesta  totteli.”
Oranssiryhmän egot kieltäytyivät ottamasta itselleen heille tarjottuja ruumiita, ei pahuuttaan, vaan
pelkästä ylpeydestä kammoksuen rumia muotoja ja ehkä myös siksi,  että he eivät  vanhastaan
pitäneet sukupuoliyhteydestä. 

Keltainen ja vaaleanpunainen ryhmä tottelivat ja parantelivat vähitellen ruumiita, joita heillä oli
käytössä. Näin tehtiin neljäs lemurialainen alarotu. Tämä oli ensimmäinen varsinaisesti ihmisrotu,
jollei  sikiövaihetta  oteta  huomioon.  Ja  sen  voi  laskea  alkaneen  siitä,  kun  barhishadit  antoivat
muodot.

Salaisessa opissa H. P. Blavatsky puhuu neljännestä alarodusta ”keltaisena” ilmeisesti siksi,
että se oli Kuu-ketjun pallolta B tulleen egoryhmän väri. Alarotu itsessään oli musta, ja tämä väri
säilyi jonkin aikaa myös myöhemmissä alaroduissa.

Näiden  hirviöiden  jälkeläiset  tulivat  tiiviimmäksi  fyysisesti  kulminoituen  mioseenikauden
apinarodussa. Näiden apinoiden kanssa atlantislaiset (neljäs rotu) uusi ”mielettömyyden synnin”
tällä kertaa vastuullisina siitä. Tuloksena olivat ihmisapinat.

Näyttää  siltä,  että  nämä  ihmisapinat  inkarnoituvat  ihmisiksi  kuudennessa  juurirodussa
epäilemättä alimmantasoisiin ruumiisiin Maan päällä. 

Oranssiryhmälle  tarkoitettu  alue jäi  näin  tyhjäksi.  Juuri  eläinkunnasta  tulleet  alimman tyypin
entiteetit  valtasivat  mielihyvin  ruumiit,  jotka oli  varattu oranssiryhmälle.  Tästä seurasi,  että  sen
sijaan, että vaivoin saavutettua edistymistä olisi voitu jatkaa, muotojen sallittiin taantua aiempaa
huonommiksi. Niissä olevat primitiiviset ihmiset sekaantuivat jopa joihin eläinmuotoihin, koska eivät
luonnollisestikaan nähneet suurta eroa itsensä ja niiden välillä, joista olivat vasta ihmiseksi tulleet.

Tätä  H.  P.  Blavatsky  kutsuu  ”mielettömyyden  synniksi”,  ja  sen  tuloksena  ovat  erilaiset
ihmisapinat.

Dzyanien stanzat kuvaavat tätä episodia näin:
”Kolmannen rodun aikana luuttomat eläimet kasvoivat ja muuttuivat;  niistä tuli  luurakenteisia

eläimiä, niiden chhâyat tulivat kiinteiksi.
Eläimet  ensimmäiseksi  erottautuivat.  Ne  alkoivat  siittää  ja  synnyttää.  Kaksinainen  ihminen

myöskin  erottautui.  Hän  sanoi:  Me  niin  kuin  nekin.  Yhtykäämme  ja  tehkäämme  olentoja.  He
tekivät.”

”Silloin kaikki ihmiset saivat Manaksen. He näkivät älyttömien synnin.”
Oranssiryhmän egojen karma siitä,  että he kieltäytyivät  heille  osoitetusta paikasta maailman

kansoittamisessa oli myöhemmin, että heidän oli pakko inkarnoitua vielä karkeampiin ruumiisiin,
koska Kuun  herrat  olivat  tuolloin  menneet  muihin  töihin.  Heistä  tuli  jälkeenjäänyt  rotu,  viekas,
muttei hyvä, ja he kävivät läpi monia epämiellyttäviä kokemuksia. Heidän lukumääränsä väheni,
koska he joutuivat jatkuvasti törmäyksiin normaalijärjestyksen kanssa. Heidät nuijittiin kärsimysten
kautta  tavalliseen kansaa. 

Muutamat harvat katumattomat ja mistään piittaamattomat tulivat mustakasvoiksi Atlantiksella.
Joitakin  heistä  oli  Pohjois-Amerikan  intiaaneissa,  muutamia  on  vielä  tänäkin  päivänä  jäljellä.
Luonnoltaan  he  ovat  ”myrskyisiä  ja  aggressiivisia,  itsenäisiä  ja  erillään  pysytteleviä,
tyytymättömyyteen  taipuvaisia  ja  muutoshalukkaita.”  Heitä  on  finanssikuninkaissa,  Bismarckin
kaltaisissa  valtiomiehissä,  valloittajissa  kuten  Napoleon.  Mutta  he  ovat  vähitellen  katoamassa
katkerien opetusten kesyttämänä. 

Ne, joilta aina puuttuu jotain, jotka aina taistelevat, ovat aina vastaan kaikkea, täytyy lopulta
iskeä sopimaan muottiin. Vain harvat heistä päätyvät mustaan magiaan, jatkuva paine on yleensä
liikaa enemmistön kohdalla.

VIIDES LEMURIALAINEN ALARÖTU

Nyt  inkarnoituivat  barhishadit  Kuu-ketjun  palloilta  A,  B  ja  D  auttaakseen  Manua viidennen,
kuudennen  ja  seitsemännen  alarodun  perustamisessa.  Näissä  myöhemmissä  alaroduissa
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barhishadeista  tuli  kuninkaita,  myyttien  kuningas-vihittyjä,  jotka  ovat  usein  enemmän totta kuin
historia.

Kuningas-vihitty kerää ympärilleen joukon ihmisiä muodostaan klaanin  ja  opettaa sitten tälle
klaanille  sivilisaatiotaitoja ja ohjaa ja auttaa heitä rakentamaan kaupungin.  Yksi  suuri  kaupunki
kohosi  tällaisin  ohjein  sinne,  missä nyt  on Madagaskarin  saari,  ja  monia muita samankaltaisia
rakennettiin muihin osiin Lemurian mannerta. Arkkitehtuuri oli tyyliltään kyklooppimaista, kooltaan
vaikuttavaa.

Pitkän ajan kuluessa lemurialaisten ulkonäkö muuttui. Päälaen silmä alkoi vetäytyä pää sisään,
kun sen toiminta  lakkasi,  ja  siitä  muodostui  käpyrauhanen.  Kaksi  silmää ensin  pää molemmin
puolin aktivoituivat. Kreikkalainen legenda kykloopeista on selvästi Lemurian ajan perinnettä.

Joitakin  kotieläimiä  oli  olemassa.  Jotkut  niistä  olivat  suomukkaita  hirviöitä  lähes  yhtä
vastenmielisen näköisiä kuin isäntänsä.

Kaikenlaisia eläimiä syöttiin raakana eivätkä eräät heimot kaihtaneet ihmislihaakaan. Nilviäisiä,
etanoita  ja  matoja,  jotka  olivat  paljon  suurempia  kuin  degeneroituneet  jälkeläisensä,  pidettiin
erityisinä herkkupaloina.

Yleisesti  ottaen  kolmannen  rodun  ihmisten  kuvaus  käy  hyvin  yksiin  tämän  viidennen
lemurialaisen  alarodun  kanssa.  Heistä  on  usein  puhuttu  munapäisinä  ihmisinä,  koska  heidän
päänmuotonsa kapenee yläosastaan. Otsaa ei ole paljon,  ja silmät olivat lähellä munanmallista
päälakea.

He olivat mustia tai mustanruskeita.
Lemurialaisen rodun viides, kuudes ja seitsemäs alarotu olivat paljon lähempänä sitä, mitä me

kutsumme ihmiseksi kuin edeltäjänsä.
Seuraavassa  on  kuvaus  lemurialaisesta  jostain  myöhemmästä,  mahdollisesti  viidennestä

alarodusta.  ”Kooltaan  hän  oli  valtava  3,6–4,5  metriä  pitkä.  Hänen  ihonsa  oli  hyvin  tumma
kellanruskea.  Alaleuka  oli  pitkä,  kasvot  oudon  litistyneet,  silmät  pienet,  mutta  läpitunkevat  ja
kaukana toisistaan niin, että hän kykeni näkemään sekä sivuille että eteen. Pään takaosassa oleva
silmä teki mahdolliseksi nähdä myös siihen suuntaa. Otsan asemasta siinä kohtaa oli lihasrulla ja
pää suipponi taakse- ja ylöspäin. Sääret ja erityisesti käsivarret olivat suhteessa pitemmät kuin
meillä  eivätkä  ne  suoristuneet  täysin  polvista  ja  kyynärpäistä.  Kädet  ja  jalat  olivat  valtavat,
kantapäät  suuntautuivat  ulospäin.  Vartalo  oli  puettu  väljään  eläimentaljaan,  joka  muistutti
sarvikuonon  nahkaa,  mutta  oli  suomuisempi.  hiukset  olivat  lyhyet,  ja  pään  ympäri  oli  kiedottu
toinen  talja,  johon  oli  kiinnitetty  kirkkaanpunaisia,  sinisiä  ja  muunvärisiä  tupsuja.  Hän  piteli
vasemmassa kädessään terävää, itsensä pituista seivästä. Oikeassa kädessä oli köynnöskasvista
punottu  köysi,  jonka  päässä  oli  suuri,  julmannäköinen  matelija.  Miehen  ulkonäkö  ei  antanut
miellyttävää  vaikutelmaa,  mutta  hän  ei  ollut  täysin  sivistymätön,  vaan  oman  aikansa
keskivertoihminen. Primitiivisempiäkin oli paljon.

KUUDES LEMURIALAINEN ALARÖTU

Kuudennen  alarodun  ihmiset  olivat  pääasiallisesti  värillisiä.  He  eivät  olleet  enää  mustia  tai
mustanruskeita  kuten  viidennessä  alarodussa,  sinimustia,  jotka  rodun  loppuvaiheessa  olivat
muuttuneet selvästi sinisiksi.

Pään munanmuotoisuus oli edelleen havaittavissa taaksepäin vetäytyneet otsan takia.
Kun kuudetta alarotua kehitettiin, lähetettiin ketjujen välisestä nirvanasta suuri joukko vihittyjä ja

heidän oppilaitaan Maahan auttamaan neljännen juurirodun Manua inkarnoimalla heidät parhaisiin
Manun kehittämiin ruumiisiin. Parhaat ruumiit annettiin niille, jotka olivat tyhjentäneet karmansa. He
kykenivät kehittämään niitä edelleen ja saamaan niistä irti kaiken, mihin ne kykenivät. Nämä arhatit
ja heidän oppilaansa työskentelivät barhishadien ja kolmannen ja neljännen juurirodun Manujen
alaisuudessa. Seitsemäs alarotu kehitettiin heidän avullaan.

SEITSEMA5 S LEMURIALAINEN ALARÖTU

Alussa  seitsemäs  alarotu  oli  siniharmaa  ja  muuttui  eri  harmaansävyjen  kautta
harmaanvalkoiseksi.  Ajatus siitä, minkätyyppiset kasvot heillä oli,  voidaan saada heidän itsensä
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pystyttämistä patsaista, joita on edelleen jäljellä Pääsiäissaarilla. Ne ovat 8–9 metriä korkeita ja 2,5
metriä leveitä. Nämä patsaat oli  todennäköisesti tarkoitettu esittämään joko niiden tekijöiden tai
heidän  esi-isiensä  piirteitä,  sillä  ne on todennäköisesti  pystytetty  lemurialais-atlantislaisen  ajan
loppuvuosina. Kasvot olivat pitkät ja hevosmaiset ja nenä kasvojen yläosassa ja lopussa keskellä.

Otsa oli edelleen luurulla, mutta kehittyi korkeammaksi alarodun loppuvaiheessa.
Heillä  oli  paksut  kömpelöt  huulet  ja  litteä  nenä,  mitkä  piirteet  ovat  lievempinä  säilyneet

neekereissä, jotka ovat kenties heidän lähimpiä edustajiaan.
Koko on pienentynyt huomattavasti, ja käsien, jalkojen ja raajojen ulkonäkö tuli sellaiseksi kuin

neekereillä  nykyään.  Kuudennen  ja  seitsemännen  alarodun  ihmiset  olivat  suuria  rakentajia
karkeaan kyklooppiseen tyyliin,  ja  heillä  oli  jonkinlainen idea taiteesta.  He kehittivät  tärkeän ja
pitkäaikaisen sivilisaation ja hallitsivat tuhansia vuosia muita heimoja, joita asui suurella Lemurian
mantereella. Ja lopussa, kun rodullinen heikkeneminen sai vallan, he varmistivat elämän ja vallan
jatkumisen naimalla rmoahaleja ensimmäisestä atlantislaisesta alarodusta. Ulkonäöltään heistä tuli
Amerikan intiaanien  näköisiä,  paitsi  että  heidän  ihossaan  oli  sinertävä sävy,  joka  ei  enää  ole
nähtävissä.

Ensimmäiset  kaupungit  rakennettiin  vuoristoiselle  seudulle,  johon  kuului  nykyinen
Madagaskarin saari. Salaisessa opissa, II kuvataan toisenkin suuren kaupungin rakentamista. Se
tehtiin kokonaan laavalevyistä. Se sijaitsi 20 kilometriä Pääsiäissaarista länteen ja on tuhoutunut
vulkaanisten järistysten tuloksena. 

Lemurialaista  verta  ei  enää  ole  puhtaan  jäljellä.  Vaikka  Keski-Afrikan  pygmit  näyttävät
edustavan pitkään eristyneenä olleita  neljännen alarodun jäänteitä.  Heidän kokonsa on tulosta
miljoonien  vuosien  ajan  voimassa  olleesta  laista,  minkä  mukaan  kuolevan  rodun  viimeisten
jäänteiden koko pienenee.

Useimmissa neekeriheimoissa on huomattavaa sekoitusta atlanttislaista eli neljännen alarodun
verta.  Zulut  ovat  rakenteeltaan ja  olemukseltaan lähellä  tlavatlia,  atlantislaisten toista alarotua,
vaikka ihonväri ja kasvojen piirteet ovat lemurialaisia.

Kolmannen  rodun  jäänteitä  on  tunnistettavissa  Australian  alkuasukkaissa,  Andaman  saaren
asukkaissa, joissa Intian vuoristoheimoissa, Tierra-del-Fuegian asukkaissa, Afrikan busmanneissa
ja joissakin villiheimoissa. Näitä ruumiita hallussaan pitävät entiteetit ovat kuuluneet eläinkuntaan
tässä ketjussa.

Lemuriassa  oli  Vihittyjen  looshi,  mutta  se  ei  ollut  tarkoitettu  hyödyttämään  lemurialaisia.
Adeptigurut  kyllä  opettivat  riittävän  edistyneitä,  mutta  opetus  rajoittui  fyysisten  ilmiöiden
selittämiseen, kuten maan kiertoliikkeeseen auringon ympäri tai miksi fyysiset esineet  näyttävät
erilaisilta,  kun  niitä  katsoo  astraalinäöllä  fyysiseen  näköön  verrattuna.  Looshi  oli  ensisijaisesti
tarkoitettu  Venuksesta  tulleille  entiteeteille,  jotka  olivat  auttamassa  maan  evoluution
ohjautumisessa ja jatkoivat samalla omaa evoluutiokehitystään.
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Luku 34 Venuksen valtioiden saapuminen

Pääsemme  nyt  kuvaamaan  hyvin  dramaattista  hetkeä  Maan  historiassa  nimittäin  Liekin
valtijoiden saapumista. Tapausta oli valmisteltu pitkään.

Barhishadit ja kolmannen rodun Manu olivat tehneet kaiken mahdollisen saattaakseen entiteetit
siihen  pisteeseen,  että  mielen  idun  kasvua  voitaisiin  nopeuttaa,  ja  egon  laskeutuminen  tulisi
mahdolliseksi.  Kaikkia  laahustajia  oli  pukattu  eteenpäin  eikä  eläinkunnassa  ollut  enää eläimiä,
jotka olisivat  voineet  nousta ihmiskuntaan. ”Ovi” enemmiltä siirtolaisilta eläinkunnasta ”suljettiin”
vasta, kun ei näkyvissä ollut enää kandidaatteja, jotka olisivat kyenneet saavuttamaan ihmistason
ilman voimakkaan impulssin toistamista, joka voidaan antaa vain kerran kussakin evoluutiossa sen
keskikohdalla. 

Ajankohdaksi  valittiin  merkittävä  astrologinen  tapahtuma,  hyvin  erityinen  planeettojen
yhteentörmäys ja suotuisat magneettiset olosuhteen Maassa. Se tapahtui 16,5 miljoonaa vuotta
sitten. Mitään, mitä he saattoivat tehdä, ei jätetty tekemättä.

Sitten  ”ilmojen  halki  leimahtivat  Venukselta  olevien  Liekin  valtijoiden,  Tulen  poikien  vaunut
laskeutuen korkeuksista jyrinän ja liekkien saattamana. Ne jäivät Valkean saaren ylle, joka sijaitsi
Gobin  autiomaassa,  joka  tuolloin  oli  vihreä  ja  täynnä  tuoksuvia  kukkia.  Maa tarjosi  parastaan
toivottaakseen  tervetulleeksi  tulevan  kuninkaansa  Sanat  Kumaran,  olennon,  joka  tunnetaan
Maailman valtiaana ja hänen kolme assistenttiaan ja muut avustajansa. 

Luvussa 14 kuvailtiin jo tätä avustajajoukkoa ja myös sitä, mitä tiedetään Kuninkaasta ja hänen
työstään tässä maailmassa. Siksi on tarpeen vain kerrata ja laajentaa, mitä on jo sanottu ottaen
huomioon se aikakausi maailman historiassa, jota nyt käsittelemme.

Salainen oppi puhui heistä kipinän projisoijina vailla mieltä olevien ihmisiin ja älyn herättäjinä
heissä. Tämä tarkoittaa, että he toimivat magneetteina. He valaisivat ihmisiä, kuten aurinko paistaa
kukkien ylle ja vetivät heitä luokseen. Näin he tekivät mahdolliseksi sen, että piilevä kipinä kehittyi
ja yksilöllistyi.

H. P. Blavatsky puhuu joistakin ”mielen pojista”, jotka inkarnoituivat ihmisten keskuuteen, joita
yrittivät auttaa. Liekin valtiaat eivät itse inkarnoituneet ihmisten keskuuteen tavanomaisella tavalla.
H. P. Blavatsky tarkoittaa tässä barhishadeja, jotka ottivat tavallisen ihmiskehon ja joista siten tuli
aikanaan osa rotua.

Mitä tulee näitten suurten johtajien ystävällisesti meille antamaan apuun, niin ilman sitä maailma
olisi  hyvin  erilainen  paikka  tänä  päivänä.  Ilman  heitä  olisivat  miljoonat,  jotka  tulivat  heidän
vaikutuspiiriinsä,  edelleen  eläinkunnassa,  kun  taas  muu  ihmiskunta  olisi  paljon  jäljessä  siitä
asemasta, missä se nyt on.

Neljännen  kierroksen  oli  erityisesti  määrä  kehittää  haluprinsiippiä  ihmisessä,  ja  vasta
seuraavalla eli viidennellä kierroksella ihmisen oli tarkoitus omistautua älyn kehittämiseen. Mutta
kiitos Liekin valtioiden antaman sysäyksen, äly on jo huomattavasti  kehittynyt,  ja olemme siksi
kokonaisen kierroksen edellä siitä, mikä olisi tilanne ilman Liekin valtioiden apua.

Totesimme jo aiemmin, että he toivat Maahan mehiläiset, muurahaiset ja vehnän.
Ennen Liekin valtioiden saapumista oli ketjujen välisestä nirvanasta tullut laivalasteittain egoeriä

erillisinä, mutta nyt hedelmällisyys lisääntyi voimakkaasti kuten kaikki muukin, ja tarvittiin suuria
joukkoja egoja asettumaan näihin kehoihin. Näitä alkoikin valua sisään suurin joukoin, ja samalla
alemmat  tyypit  asettuivat  eläimiin,  joissa  oli  jo  mielen  itu  ja  jotka  olivat  yksilöityneet  Liekin
valtioiden  saapuessa.  Näin  he  saivat  miljoonissa  aikaan  sen,  mitä  me  nyt  teemme  yksittäin
huolenpidollamme.

Liekin valtiaat  saapuivat  Maahan osapuilleen kolmannen juurirodun puolivälissä sukupuolten
erottautumisen jälkeen. Piirros 40 kuvaa Liekin herrojen saapumista suhteessa muihin tapahtumiin.

Logoksen  suunnitelmaan  kuuluu,  että  tietyssä  vaiheessa  evoluutiotaan  ihmiskunnan  täytyy
alkaa ohjata itse itseään sen sijaan, että se olisi riippuvainen muiden evoluutioiden entiteeteistä.
Siksi kaikki tulevat buddhat, manut ja adeptit ovat oman ihmiskuntamme jäseniä. Venuksen valtiaat
ovat jatkaneet muihin maailmoihin.
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Tässä  voi  tulla  mainituksi,  että  adeptien  tai  mestareiden  määrä,  jotka  ovat  säilyttäneet
mahdollisuuden pitää fyysiset ruumiinsa auttaakseen maailman evoluutiota, on tätä nykyä ehkä
noin 50–60 kaiken kaikkiaan.
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Luku 35 Nelja� s juurirotu, atlantislainen rmoahal

Atlantislaista eli  neljättä juurirotua koskevaa informaatiota on saatavissa aika lailla.  Klassisia
teoksia  tässä  tarkoituksessa  on  W.  Scott  Elliottin  Atlantiksen  taru ja kadonnut  Lemuria.  Kirja
sisältää myös neljä karttaa kattaen karkeasti ottaen seuraavat aikakaudet:

Kartta I noin 1 000 000–800 000 vuotta sitten
Kartta II noin 800 000–200 000 vuotta sitten
Kartta III noin 200 000–75 025 vuotta sitten
Kartta IV noin 75 025–9 564 eaa. 

Ensimmäisen  kartan  aikakaudella  Atlantis  ulottui  Islannin  itäpuolelta  paikkaan,  jossa  nyt
sijaitsee  Rio  de  Janeiro.  siihen  kuuluivat  Teksas,  Meksikon  lahti,  Amerikan  eteläiset  ja  itäiset
osavaltiot,  Labrador ja sieltä Irlantiin ulottuva alue,  Skotlanti  ja pieni  osa Pohjois-Englantia.  Se
ulottui myös Brasiliasta Afrikan Kultarannikolle.

Kartan  II  kaudella  näkyy  maan  jakautuminen  ensimmäisen  suuren  katastrofin  jälkeen  noin
800 000 vuotta sitten mioseenikaudella. Suuri osa pohjoisesta mantereesta oli vajonnut. Kasvava
Amerikan manner oli  eronnut  muusta Atlantiksesta,  joka kattoi  tuolloin  Atlantin  pohjan noin 50
astetta pohjoista leveyttä muutaman asteen päähän päiväntasaajasta. Muuallakin tapahtui suuria
mullistuksia ja maan kohoamista. Brittein saaret esimerkiksi muodostivat osan valtavasta saaresta,
johon kuuluivat Skandinavian niemimaa, Pohjois-Ranska ja kaikki väliin jäävät ja ympäröivät meret.

Kolmas kartta näyttää tilanteen toisen suuren katastrofin jälkeen noin 200 000 vuotta sitten.
Katastrofi  oli  kuitenkin  huomattavasti  pienempi  kuin  ensimmäinen.  Varsinainen  Atlantis  oli  nyt
jakautunut kahdeksi saareksi, joista pohjoista kutsuttiin nimellä Ruta ja eteläistä nimellä Daitya.
Tuleva Etelä- ja Pohjois-Amerikka olivat eronneet toisistaan. Egypti oli vajonnut ja Skandinavian
saari oli liittynyt muuhun Eurooppaan. 

Neljännen  kartan  aikakaudella  maa  kohosi  75 025  eaa.  tapahtuneen  mullistuksen  jälkeen.
Daitya  katosi  lähes kokonaan.  Ruta supistui  pieneksi  Poseidoniksen saareksi  keskellä  Atlantin
valtamerta.  Maa-ala oli  tuolloin  suunnilleen kuten nykyisin  paitsi,  että  Brittein saaret  olivat  yhä
yhteydessä Eurooppaan, Itämerta ei ollut ja Saharan autiomaa oli edelleen valtameri.

Vuonna 9 564 eaa. Poseidonis vaipui lopullisesti aaltoihin. 
Le Plongeonin  kääntämä Troano MS.,  joka vaikuttaa kirjoitetun  3 500 vuotta  sitten  majojen

keskuudessa Jukatanilla kuvaa Poseidoniksen uppoamista seuraavasti:
”Kuudentena  Kanin  vuonna  11.  Mulucina  Zacin  kuussa  tapahtui  kauhea  maanjäristys,  joka

jatkui keskeytymättä 13. Chueniin asti. Mu-maa, mutaisten kukkuloiden maa uhrattiin. Se katosi
yhdessä yössä kohottuaan sitä ennen kahdesti,  kun vulkaaniset voimat järisyttivät merenpohjaa
jatkuvasti.  Tuhoon  tuomittuna  maa  nousi  ja  vajosi  useaan  kertaan  ja  eri  kohdissa.  Lopulta
maanpinta  antoi  periksi  ja  10  maata  revittiin  irti  toisistaan  ja  levitettiin  ympäriinsä.  Ne  eivät
kestäneet  mullistusten  voimaa  ja  vajosivat  vieden  mukanaan  64  miljoonaa  asukastaan  8 060
vuotta ennen tämän kirjoittamista.”

Neljän suuren katastrofin lisäksi tapahtui monia pienempiä.
”hyvää lakia” seuranneet vihityt kuninkaat ja papit olivat etukäteen tietoisia katastrofeista. Heistä

jokaisesta tuli profeetallinen varoittaja ja lopulta siirtolaisryhmän johtaja. Seitsemän alarodun nimet
ovat 

1) Rmoahal
2) Tlavatli
3) Toltekit
4) Turanilainen
5) Alkuperäinen seemiläinen
6) Akkadilainen
7) Mongoli

Kahta ensimmäistä lukuunottamatta alaroduista käytetyt nimet ovat samat, joita etnologit ovat
käyttäneet niiden jäänteistä. Kahden ensimmäisen osalta nimi on heidän itsestään käyttämä. 
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ENSIMMA5 INEN ATLANTISLAINEN ALARÖTU, RMÖAHAL

Heti tulonsa jälkeen hierarkian pää, Sanat Kumara alkoi tehdä järjestelyjä neljännen juurirodun
perustamiseksi.  Sen  mukaisesti  neljännen  rodun  Manu  valitsi  pienimpiä,  tiiveimpiä  ja  parhaita
lemurialaisia neljännestä alarodusta? aikana, jolloin he olivat kuningas-vihittyjen ohjauksen alaisina
ja järjesti niin, että sopivia egoja saattoi inkarnoitua heidän tarjoamiinsa ruumiisiin.

Asiassa  oli  paljon  vaikeuksia.  Heimot  olivat  eristyneet  ja  niiden  jäsenet  olivat  menneet
keskenään naimisiin pitkän aikaa. Nyt valittiin parhaat ja paritettiin heidät toisen ryhmän parhainten
kanssa. Myös Manu ja hänen oppilaansa inkarnoituivat, jotta fyysistä tyyppiä saatiin paremmaksi.
Muistamme,  kuinka  joukko  vihittyjä  ja  heidän  oppilaitaan  ketjujen  välisestä  nirvanasta  oli
inkarnoitunut Lemurian kuudenteen alarotuun, ja kuinka he olivat suuresti parantaneet alarodun
ruumiita. Manukin käytti hyväkseen näitä tuon alarodun parempia ruumiita omiin tarkoituksiinsa, ja
suuri joukko kehittyneitä entiteettejä astui johtoon ja vei asioita eteenpäin.

Lopuksi  Manu  otti  vihittyjen  parantaman  Lemurian  seitsemännen  alarodun  ruumiita
(sinertävänvalkoisia)  ydinryhmäksi ensimmäiselle alarodulleen,  rmoahalille.  Ensimmäisinä näihin
ruumiisiin inkarnoitui  ryhmä vihittyjä ja heidän oppilaitaan.  Niihin ei  ensin inkarnoitunut  kukaan,
joka oli ollut aiemmin Maa-ketjussa.

Seitsemännen alarodun siirtokunta asettui asumaan maa-alueelle, joka on nykyisin Ashantia ja
Länsi-Nigeriaa,  joka oli  tuolloin  niemeke saarimantereen luoteiskolkassa.  Manner  ulottui  Hyvän
toivon  niemestä  Länsi-Afrikan  eräisiin  osiin.  Siirtokuntaa  varjeltiin  useiden  sukupolvien  ajan
sekoittumasta  alemman  tyypin  kanssa.  Se  lisääntyi  määrällisesti,  kunnes  oli  valmis  ottamaan
vastaan uusia impulsseja fyysiseen perimäänsä, jonka Manu oli päättänyt toteuttaa. 

Manu oli  eliminoinut  sinisen  värin  kansastaan.  Se  oli  kehittynyt  punaihoiseksi  sekoittamalla
heitä  sinertävänvalkoisen  lemurialaisen  seitsemännen alarodun  kanssa.  Näin  saatiin  aikaiseksi
rmoahalilainen  tyyppi,  jota  voisimme  kutsua  täysin  ihmiseksi  ja  kuvitella  heidän  elävän
keskuudessamme.

Rotutyypin  vakiinnuttamiseen  kului  noin  miljoona  vuotta.  Manun  antaman  tyypin
aikaansaamiseksi tarvittiin valtavasti työtä ja vaivaa. Kun hänen voitiin sanoa perustaneen rodun,
hän inkarnoitui itse ja kutsui oppilaitaan inkarnoitumaan hänen perheeseensä. Hänen jälkeläisensä
siis muodostivat rodun. Rodun Manu on siten kirjaimellisesti rodun esi-isä, sillä koko rotu on hänen
fyysisiä jälkeläisiään.

Mutta Manun välittömät jälkeläisetkään eivät  olleet  ulkomuodoltaan kovin viehättäviä,  vaikka
parannusta  oli  tapahtunut  muuhun väestöön verrattuna.  He  olivat  pienempiä  kuin  muut,  mutta
järjestyneestä hermostosta ei juuri ollut puhetta, ja heidän astraaliruumiinsa olivat muodottomia.
Hän muovasi itse omaa fyysistä ruumiistaan astraali- ja mentaaliruumiiden mukaan muuntaen ihon
pigmenttiä, kunnes se oli rodulle aiotun kaltainen.

Tämän  jälkeen  kului  monia  sukupolvia  ennen  kuin  nuori  rotu  otti  haltuunsa  mantereensa
Atlantiksen. Mutta tästä lähtien alkoi ketjujen välisestä nirvanasta tulla egoryhmiä inkarnoitumaan
neljännen rodun ruumiisiin.

Tässä sopii huomauttaa, että neljännen juurirodun Manu oli eräs Venuksen adepteista.
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Tässä on hyvä tuoda esiin, mikä on menetelmä, jolla juuri rotu kehittyy edeltäjistään. Yleinen
periaate näkyy olevan juurirotu kehittyy edeltävän juurirodun vastaavannumeroisesta alarodusta.
Siten  neljännen  juurirodun  olisi  pitänyt  kehittyä  kolmannen  juurirodun  neljännestä  alarodusta.
Viides  juurirotu  kehittyi  neljännen  juurirodun  viidennestä  alarodusta.  Kuudes  juurirotu  tulee
kehittymään viidennen juurirodun kuudennesta alarodusta. 

Neljännen juurirodun kohdalla oli kuitenkin niin, että vasta seitsemännen lemurialaisen alarodun
aikaan ihmiskunta oli  riittävän kehittynyt fysiologisesti  varmistamaan niiden yksilöiden lopullisen
valinnan, jotka olivat sopivia uuden juurirodun vanhemmiksi.

Rmoahal-rotu aloitti  olemassaolonsa 4–5 miljoonaa vuotta sitten.  Lemuriasta oli  vielä paljon
jäljellä eikä Atlantis ollut vielä niin suuri kuin siitä tuli. Rmoahal-rotu syntyi paikassa, joka on nyt
Ashantin rannikkoa 7 astetta pohjoista leveyttä ja 5 astetta läntistä pituutta välisellä kaistalla. Maa
oli kuuma ja kostea ja soissa ja synkissä metsissä eli suuria vedenpaisumista edeltävän kauden
eläimiä. Tämän ajan kasvien fossiileja löytyy hiilisaumoista.

Rotu  oli  alkuun  ihonväriltään  mahonginruskeaa.  He olivat  3–4,2  metriä  pitkiä.  Koko pieneni
vähitellen vuosisatojen vieriessä. He lähtivät lopulta siirtolaisiksi Atlantiksen etelärannoille, jossa he
taistelivat  lemurialaisten  suudetta  ja  seitsemättä  alarotua  vastaan.  Toiset  pääsivät  niemimaan
koilliskolkkaan, josta oli yhteys islantiin. Täällä heidän ihonvärinsä vaaleni ja miljoona vuotta sitten
he olivat vaaleaihoisia.

Uuden rodun lapsina rmoahalit  eivät  itse kyenneet  kehittämään minkäänlaista  hallintoa eikä
heidän sivilisaationsa yltänyt  edes lemurialaisten kuudennen ja seitsemännen alarodun tasolle.
Siksi Manu tai joku toinen adepti tai jumalainen hallitsija itse johti heitä.

Pyöreäpäisenä  ”Furfooz-ihmisenä”  tunnettua  lajia  voidaan  pitää  tämän  rotutyypin
keskivertoedustajana sen sammumisvaiheessa.

Nykyiset lappalaiset ovat sekoittuneina rmoahalien hajaantuneita ja degeneroituneita jälkeläisiä.
Kun rmoahalien hallinto oli mitä oli, niin heidän jumalaisen hallitsijansa muisto säilyi ja häntä

ruvettiin  aikanaan  pitämään  jumalana.  Jonkin  verran  psyykkisinä  nämä  ihmiset  omaksuivat
uskonnon,  joka  ei  ollut  missään  mielessä  alhainen,  vaikkei  filosofinen  ollutkaan.  Myöhemmin
tällaisesta vaiheesta uskonnossa kehittyi esi-isienpalvonta. 

Rmoahalien keskuudessa tieteet ja taiteet olivat vailla hienostuneisuutta.
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Luku 36 Toinen atlantislainen alarotu, tlavatli

Tämä alarotu syntyi  Atlantiksen länsirannikon saarella  ja  levisi  sieltä  yli  mantereen päätyen
vähitellen Grönlannin vastapäiselle rannikolle. 

He olivat punaruskeita, vahvoja ja sitkeitä, mutteivät niin kookkaita kuin rmoahalit, jotka ne olivat
karkottaneet  kauemmas pohjoiseen.  He asettuivat  vuoristoiselle  alueelle,  josta myöhemmin tuli
Poseidonis. 

Heimoja  tai  kansakuntia  hallitsivat  päälliköt  tai  kuninkaat,  jotka  ihmiset  olivat  halunneet
johtajiksi,  koska  nämä  olivat  vahvimpia  tai  suurimpia  sotureita.  Heidän  keskuuteensa  syntyi
huomattava valtakunta, jonka nimellisenä päänä oli  yksi kuningas enemmän kunniavirassa kuin
varsinaisena johtajana.

Heidän  siirtokuntansa  levisivät  kaikkiin  suuntiin.  Tämän  alarodun  ja  kolmannen  alarodun,
tolteekin sekoitus asutti läntisiä saaria, jotka myöhemmin muodostivat osan Amerikan mannerta.
Toiset pitivät hallussaan Skandinavian saaren itärannikkoa, kun taas monet päätyivät Intiaan, jossa
he sekoittuivat alkuperäisten lemurialaisten kanssa ja muodostivat dravidien rodun.

Myöhemmin  he  valloittivat  Etelä-Amerikan  eteläosan  niin,  että  patagonialaiset  ovat
mahdollisesti tlavatlien kaukaisia jälkeläisiä. Tämän alarodun samoin kuin rmoahalien jäänteitä on
löytynyt Keski-Euroopasta. ”Cro-Magnonin ihmistä” voisi pitää tämän rodun keskivertoedustajana
sen loppuvaiheessa. Sveitsin ”järvi-ihmiset” muodostivat tämän rodun varhaisemman eikä aivan
puhtaan haaran.  Ainoat  aivan puhdasveriset  tämän rodun edustajat  nykyisin  ovat  jotkut  Etelä-
Amerikan  punanahkaintiaanit.  Burmalaiset  ja  siamilaiset  ovat  tlavatlien  ja  yhden  viidennen,
arjalaisen juurirodun alarodun sekoitus. 

Tlavatlit olivat saaneet perinnöksi perinteisen kunnioituksen ja palvonnan Manua kohtaan, mutta
adeptit opettivat heitä sen sijaan tunnustamaan korkeamman olennon, jonka symboli on aurinko.
Niinpä  he  kehittivät  eräänlaisen  auringonpalvonnan,  johon  käytettiin  vuorenhuippuja,  jonne  he
rakensivat  kehiä  pystysuorista  monoliiteista.  Ne  symbolisoivat  auringon  vuotuista  kiertoa  ja
palvelivat astronomisia tarkoituksia . Ne oli asetettu niin, että pääalttarilla seisovalle aurinko nousi
talvipäivänseisauksena yhden monoliitin takaa, kevätpäiväntasauksena toisen ja näin läpi vuoden.
Kivikehiä  käytettiin  myös  kaukaisempien  taivaankappaleiden  mutkikkaampiin  astronomisiin
havaintoihin.

Manu toi tlavatlien alarotuun Kuu-ketjun pallolta D joitakin entiteettejä, jotka olivat yksilöityneet
Kuun neljännellä ja viidennellä kierroksella.

Tieteet ja taiteet olivat tlavatlien keskuudessa vailla hienostuneisuutta.
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Luku 37 Kolmas atlantislainen alarotu, toltekit

Tämä alarotu syntyi lähellä Atlantiksen länsirannikkoa suunnilleen 30 astetta pohjoista leveyttä.
He pitivät hallussaan koko ympäröivää maata ja suurinta osaa länsirannikosta.  Myöhemmin he
levisivät  oli  koko mantereen ja heidän keisarinsa hallitsivat  melkein koko maailmaa itärannikon
pääkaupungistaan.

Ihmisten  ihonväri  oli  voimakkaan  punaruskea,  punaisempi  tai  kuparisempi  kuin  tlavatlien.
Kolmesta ensimmäisestä alarodusta puhutaan ”punaisina”, neljästä seuraavasta ”keltaisina.”

Toltekit olivat kookkaita keskimäärin 2,5 metriä pitkiä rodun alkuvaiheessa, mutta koko kutistui
lähemmäs  meidän  nykyisiä  mittasuhteitamme.  Tämä  tyyppi  oli  parannettu  painos  kahdesta
edellisestä alarodusta. Heidän piirteensä olivat selkeät hiukan kuin kreikkalaisten.

Tämä  alarotu  oli  suurenmoinen  kehitystulos,  loistavin  kaikista  Atlantiksen  kansoista,  ja  he
hallitsivat koko Atlantista tuhansia vuosia aineellisella voimalla ja kunnialla. He olivat niin hallitsevia
ja  elinvoimaisia,  että  seka-avioliittojen  ja  myöhempien  alarotujen  jälkeläisetkin  pysyivät
tolteekkeina. Satoja tuhansia vuosia myöhemmin he hallitsevat ylväästi Meksikoa ja Perua kauan
ennen kuin pohjoisen julmat atsteekit valloittivat heidän jälkeläisensä.  

Alkuun he olivat jakautuneet lukuisiin pieniin itsenäisiin kuningaskuntiin ja sotivat keskenään ja
etelän lemurialais-rmoahalien kanssa. Noin miljoona vuotta sitten suurten sotien jälkeen erilliset
kuningaskunnat yhdistyivät suureksi federaatioksi keisari johtajanaan.

Toinen  näistä  keisareista  oli  Manu,  joka  perusti  ensimmäisen  monista  Kultaisten  porttien
kaupungeista. Hän järjesti myös tähän aikaan inkarnoitumaan Kuu-ketjun pallolta D lukuisia egoja,
joilla  oli  täydellinen  syyruumis  ja  jotka  olivat  yksilöityneet  Kuun  neljännellä  ja  viidennellä
kierroksella.

Ylivoimaisuudessaan  tolteekit  olivat  tuon  ajan  hallitseva  rotu  ja  alistivat  muun  maailman
valtansa alle. Alemmat luokat eivät kuitenkaan olleet puhtaasti tolteekkeja. Jopa Kultaisten porttien
kaupungissa vain aristokratia ja keskiluokka olivat tolteekkeja. Alemmat luokat olivat sekoituksia.
Suurin  osa  heistä  oli  miehiä  ja  naisia,  jotka  oli  otettu  vangiksi  sodissa  ja  alistettu  tolteekkien
palvelukseen.  Samaan  aikaan  saapui  myös  ryhmä  ”palvelijoita”,  joihin  kuului  henkilöitä,  joita
tunnemme Alcyonen  ”elämistä”,  kuten  Sirius,  Orion  ja  Leo.  Jotkut  heistä  viidennen  juurirodun
Vaivasvata Manu korvamerkitsi osaksi omaa materiaaliaan tulevaisuudessa.

Tästä syystä H. P. Blavatsky puhuu viidennen juurirodun perustamisesta miljoona vuotta sitten,
vaikka se johdatettiin pois Atlantiksesta vasta vuonna 79 997 eaa.

Edellä  mainitut  palvelijat  muodostuivat  myöhemmin  ryhmäksi,  jonka  inkarnaatioiden  väli  oli
1 200–1 000 vuotta. 1 200-vuoden ryhmään kuului kaksi egoa, joista tuli myöhemmin Mestareita
englantilaisina, Sir Thomas More ja ”Filalethes” eli Thomas Vaughan.

Toinen 700-vuoden ryhmä tuli Maan päälle vasta 400 000 vuotta myöhemmin.
Jumalainen dynastia hallitsi tuhansia vuosia Atlantista, lännessä olevia saaria ja eteläistä osaa

itään asti. Tavallisesti valta siirtyi isältä pojalle ja tarvittaessa dynastiaan otettiin jäseniä Vihittyjen
looshista.

Tämä  oli  tolteekkien  kulta-aikaa,  jolloin  hallitsijat  hallitsivat  okkulttisen  hierarkian  kanssa
sopusoinnussa. Hallinto oli oikeudenmukainen ja hyväntahtoinen, tieteitä ja taiteita harjoitettiin ja
okkulttisen tiedon avulla saavutettiin mahtavia tuloksia. Uskonnollinen tunne ja rituaalit olivat vielä
verrattain puhtaita. Atlanttislainen sivilisaation oli huipussaan.

Sadan tuhannen kultaisen ajan vuoden jälkeen alkoi degeneroituminen. Monet heimokuninkaat
ja papit ja kansalaiset alkoivat käyttää kykyjään ja voimiaan henkilökohtaiseksi hyväksi vaurauden
ja vallan saavuttamiseksi, vihollistensa nöyryyttämiseksi ja tuhoamiseksi ja yleisesti kaikenlaisiin
itsekkäisiin  ja  pahantahtoisiin  tarkoituksiin.  Tämä  johti  ”noituuteen”  ja  yhteyden  katkeamiseen
okkulttisen hierarkian kanssa.

”Noituus”  on  psyykkisten  kykyjen  ja  tieteellisten  saavutusten  käyttämistä  itsekkäisiin
tarkoituksiin, ja tämä ”musta taide” levisi nopeasti. Kun korkeampi henkinen ohjaus oli vetäytynyt
pois,  kama-prinsiippi  (halu)  noudatti  luonnollista  kurssiaan,  mikä  oli  huipun  saavuttaminen
neljännessä rodussa. 

Himokkuus, brutaalius ja julmuus sekä eläinluonto olivat lähellä alinta pistettä ilmauksessaan. 



129

Aikanaan ”mustien taiteiden” harjoittajat nousivat kapinaan ja valitsivat kilpailevan keisarin, joka
taistelujen jälkeen ajoi valkoisen keisarin pois pääkaupungistaan Kultaisten porttien kaupungista ja
asettui itse valtaistuimella.

Valkoinen keisari siirtyi pohjoisemmas ja asettui kaupunkiin, joka oli tolteekkien heimokuninkaan
asuinsija  vuoristoalueen  eteläpuolella.  Valkoisen  keisarin  seuraajat  jättivät  hänet  vähitellen.
Toisilleen vihamieliset osapuolet jatkoivat keskinäistä taistelemista, ja armeijoiden tuhoavat voimat
saivat vahvistusta noituudesta.

Näin  päästään  aikaan  noin  850 000  vuotta  sitten,  jolloin  yhä  useammat  ihmiset  harjoittivat
”mustia  taiteita.”  Kultaisten  porttien  kaupungista  oli  tällä  välin  tullut  pahuudenpesä,  ja  asiat
kehittyivät yhä huonompaan suuntaan.

Pohjoisen keisari samoin kuin vihityt papit kautta koko mantereen olivat jo pitkään olleet tietoisia
käsillä  olevista  katastrofeista.  Heistä  jokainen  sai  profeetallisia  varoituksia,  mikä  johti
siirtolaisuuteen.  Myöhemmin  maan  hallitsijat  paheksuivat  syvästi  näitä  pappien  johtamia
siirtolaisvirtoja yrityksinä köyhdyttää ja tyhjentää heidän valtakuntaansa. Silloin laivat oli lastattava
öisin.

Noin  800 000  vuotta  sitten  tapahtui  ensimmäinen  suuri  katastrofi.  Koko  manner  tärisi,
vuorovedet muuttivat kokonaisia provinsseja suoalueiksi ja Kultaisten porttien kaupunki hävitettiin.
Näin kaatui musta keisari ja hänen dynastiansa eikä nouse enää koskaan.

Tästä kauheasta varoituksesta otettiin vaarin, ja noituus väheni joksikin aikaa, mutta tästedes
noituuden lisääntyminen säilyi  yleisenä tendenssinä.

Tähän aikaan Corona, joka myöhemmin tunnettiin nimellä Julius Caesar lähti Kultaisten porttien
kaupungista  ja  valloitti  tlavatlien  heimon,  johon  muutamat  mainittujen  ryhmien  jäsenet  olivat
inkarnoituneet.  Hän  kohteli  heimoa  ystävällisesti,  auttoi  sitä  ja  otti  sen  mukaan  tolteekkien
valtakuntaan. 

Egoryhmiä  saapui  jatkuvasti.  Saapumiserät  tulivat  erillään  toisistaan  pääasiallisena  syynä
yksilöitymismetodi,  joka  saa  aikaan  inkarnaatioiden  väliajan.  Kuu-ihmisten  ja  eläinihmisten  eri
luokat pidettiin myös erillään toisistaan samoin kuin korinpohjasyyruumiisten. 

Kuten  aiemmin  todettiin,  ensimmäinen  700-vuotisten  ryhmä tuli  noin  600 000  eaa.  syntyen
tlavatleiksi. Heihin kuuluivat Surya, heimopäällikkö, Merkurius (nykyisin Mestari Koot Homi), hänen
vaimonsa, Mars (nykyisin Mestari Morya), vanhin poika ja tytär Herakles. Marsista tuli myöhemmin
heimopäällikkö, mikä oli hänen ensikokemuksensa hallitsijana maan päällä.

Hierarkian  pää  järjesti  tähän  aikaan,  noin  600 000  eaa.  myös  105  egon  erikoisryhmän
inkarnoitumisen. He olivat olleet Venuksessa Liekin herrojen lemmikkieläimiä ja kiintyneet heihin
rakkauden  sitein.  He  yksilöityivät  Venuksella  ja  heidät  sijoitettiin  ensimmäiseen  tai  toiseen
säteeseen.

Toinen pieni ryhmä kolmannelta kierrokselta oli lähetetty Merkuriukseen erikoiskäsittelyä varten
valmisteluna viidettä juurirotua varten ja tuli siksi nyt Maahan. He olivat niitä, joiden H. P. Blavatsky
mainitsee tulleen Maahan Merkuriukselta.

Tästä  lähtien  1 200  vuoden  ja  700  vuoden  ryhmät  muodostivat  ”klaanin”  ja  pysyttelevät
yhdessä. Koko klaani inkarnoitui  Kultaisten porttien kaupunkiin Marsin (nykyisin Mestari Morya)
ollessa kuninkaana, Peruun hänen ollessaan keisarina, mantereelle lähelle Valkoista saarta Manun
alaisuudessa ja toiseen ja kolmanteen alarotuun niiden alussa ja siirtymisvaiheessa vain muutamia
tapauksia mainitakseni. Nykyinen Teosofinen Seura on toinen klaanin kohtaispaikka. 

Noin  vuonna  220 000  eaa.  Mars  (nykyisin  Mestari  Morya)  oli  Kultaisten  porttien  kaupungin
keisari.  Hänen  arvonimensä  ”jumalainen  hallitsija”  oli  perua  varhaisempien  aikojen  vihityiltä.
Merkurius  (nykyisin  Mestari  Koot  Hoomi)  oli  ylipappi.  Nämä  kaksi  ovat  toimineet  aikakausia
yhdessä,  toinen  aina  hallitsijana,  toinen  opettajana  ja  pappina.  Mars  (nykyisin  Mestari
Morya)näyttää olleen aina mies, Merkurius (nykyisin Mestari Koot Hoomi) on ollut toisinaan nainen.

Tässä elämässä Odysseus pelasti Marsin pojan Vajran oman henkensä uhalla. Kun Odysseus
oli kuolemaisillaan, Mars sanoi hänelle: ”Minun itseni ja väkeni puolesta vuodatetun veren takia
side meidän välillämme ei koskaan katkea. Mene rauhassa, uskollinen palvelija ja ystävä.” Tästä
tuli Mestarin ja oppilaan side, joka ei koskaan katkea.

Kun tolteekit olivat huipussaan, Atlantis-manner oli yhtä tiiviisti asutettu kuin Englanti ja Belgia
nyt. Maailman väkiluku oli tuolloin noin 2 miljardia, kun se on nyt 1,2–1,5 miljardia.
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Pääasiassa  länteen  siirtolaisina  muuttaneet  tolteekit  levittäytyivät  ja  kukoistivat  Pohjois-  ja
Etelä-Amerikan mantereilla. Perulaisvaltakuntaa inkahallitsijoiden aikana noin 14 000 vuotta sitten
voidaan  ehkä  pitää  perinteisenä,  mutta  vaatimattomana  kaikuna  kultakauden  tolteekeista
Atlantiksen emämantereella.

Paras  tolteekkien  edustaja  nykyisin  on ehkä Etelä-Amerikan  punanahkaintiaani,  vaikkei  hän
vedäkään vertoja tolteekeille heidän huippuaikanaan. Tolteekit muodostivat ensimmäisen suuren
siirtolaisjoukon, joka hallitsi Egyptissä asuvia ja sekoittui heihin. Noin 400 000 vuotta sitten, kun
Egypti oli eristynyt ja harvaanasuttu, Vihittyjen looshi siirtyi asumaan Egyptiin, kun ”mustat taiteet”
olivat levinneet heidän omassa maassaan. He toimivat siellä lähes 200 000 vuotta.

Noin 210 000 vuotta sitten Okkulttinen looshi  perusti  Egyptin  jumaldynastian  ja  valtakunnan
siirtolaisten ensimmäisen ryhmän siirtämiseksi sinne.

Vuosina  210 000  ja  200 000  rakennettiin  Gizan  suuret  pyramidit  osaksi  pysyviksi
vihkimyssaleiksi, osaksi suuren voimatalismaanin alttariksi vedenpaisumuksen aikana, jonka vihityt
tiesivät olevan tulossa.

On syytä  olettaa,  että pyramideissa käytettyjen suurten kivien  siirtelyyn  käytettiin  okkulttisia
voimia. Kheops antoi nimensä yhdelle pyramideista monta tuhatta vuotta myöhemmin. 

Noin 200 000 vuotta sitten Egypti hukkui ja pysyi tässä tilassa huomattavan ajan. Kun se jälleen
tuli  esiin,  sitä kansoittivat  sen entisten asukkaiden jälkeläiset,  jotka olivat  paenneet  Abessinian
vuorille  ja  joukoittain  atlantislaisia  siirtolaisia  eri  puolilta  maailmaa.  Huomattava  siirtolaisuus
kuudennesta akkadilaisesta alarodusta auttoi egyptiläistyypin muovautumisessa. Tämä oli Egyptin
toisen jumaldynastian aikaan, jolloin hallitsijoina olivat jälleen vihityt adeptit.

Musta magian leviäminen johti toiseen suureen katastrofiin vuonna 200 000 eaa., jolloin suuri
manner pilkkoontui kahdeksi saareksi Rutaksi ja Daityaksi. 

Seuraavat 100 000 vuotta Atlantiksen kansa kukoisti ja rakensi mahtavan, mutta öky-ylellisen
sivilisaation. Pääkaupunki oli jälleen Kultaisten porttien kaupunki, tolteekkidynastia nousi uudelleen
valtaan  Rutan  saarella  ja  hallitsi  suurta  osaa  saaresta.  Tämäkin  dynastia  oli  mustan  magian
huumassa.

Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että aivan loppuun saakka, kun Poseidonis hävitettiin vuonna
9 564,  vihitty  keisari  tai  kuningas  tai  ainakin  joku ”hyvän lain”  tunnustava piti  hallussaan osaa
saarimantereesta. Hän opetti pientä ”valkoista” vähemmistöä ja piti kontrollissa pahuuden noitia,
missä mahdollista. Myöhemmin tuli tavaksi, että papit valitsivat ”valkoisen” kuninkaan.

”Klaanin”  jäseniä  syntyi  toisinaan  mustan  magian  perheisiin  milloin  kaveeraten  heidän
kanssaan,  milloin erottautuen heistä.  Eräs tapaus on erikoisen kiinnostava,  ja siitä voisi  kertoa
lyhyesti tässä.

Noin 100 000 vuotta sitten Corona oli valkoinen keisari suuressa kaupungissa, Mars yksi hänen
kenraaleistaan  ja  Herakles  Marsin  vaimona.  Suunnitteilla  oli  suuri  kapina  Oduarpan,
”mustakasvojen  herran”  johdolla.  Hän  oli  mies,  jolla  oli  hallussaan  kummallista,  pahaa  tietoa.
Kapinayritykseen liittyi ”Panin kuningaskunta”, joka koostui kreikkalaisten satyyrien jälkeläisistä. He
olivat puoliksi ihmisiä, puoliksi eläimiä. Keskiyön auringon ruhtinaana Oduarpa kokosi ympärilleen
valtaisan armeijan. Hän loi aistillisen, kapinoivan kultin, jossa hän itse oli keskeisenä palvonnan
kohteena  ja  piti  ihmisiä  vallassaan  tyydyttämällä  heidän  eläimellisiä  halujaan.  Valkoisen
vihkimysluolan  vastineeksi  rakennettiin  Kultaisten  porttien  kaupunkiin  Panin,  Maa-jumalan
mysteerien musta luola syvälle maan sisään.

Taitava ja kunnianhimoinen Oduarpa oli ulkoisten saarten federaation johdossa. Ne asettuivat
valkoista  keisaria  vastaan.  Alempien  maailmoiden  asukkien  avulla  hän  oli  jatkanut  omaa
elämäänsä epänormaalilla tavalla ja materialisoinut  metallisen kuoren peittämään kehoaan niin,
etteivät keihäät tai miekaniskut vahingoittaneet häntä.

Cygnus-neito  sai  houkuteltua  Alcyonen  ottamaan  osaa  joihinkin  mustan  magian  orgioihin,
vaikka hän vaistomaisesti  kavahti  niitä.  Seurasi  villiä  juopottelua.  Maan alta tuli  esiin  karvaisia
kaksijalkaisia,  joilla  oli  pitkät  kädet  ja  kaviot,  eläimen  pää  ja  harja.  Ne  olivat  kammottavasti
inhimillisiä ei-ihmisiä. Nämä antoivat osallistujille juomaa, joka sai heidät kaatumaan tiedottomana
maahan. 

Ihmiskasasta  nousi  eläimenmuotoisia  astraalimaterialisaatioita,  jotka  olivat  verenhimoisia  ja
tunnottomia kuin eläimet, julmia ja taitavia kuin ihmiset. He lähtivät ulkomaailmaan himokkaina ja
raivoavina ja palasivat ihmismuotoonsa, kun orgiat olivat ohi.
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Näiden  riittien  avulla  Oduarpa  piti  otteessaan  ihmisiä  ja  ulotti  valtansa  myös  ihmiskunnan
alapuolisiin luomakuntiin. Hänellä itsellään oli henkivartijana hänen maagiset eläimensä, fyysisiin
ruumiisiin materialisoidut halumuodot, jotka hän päästi irti vihollisiensa kimppuun taistelussa. Ne
taistelivat  kynsin  hampain,  lietsoivat  paniikkia  säikähtyneiden  keskuudessa  ja  herkuttelivat
surmattujen ruumiilla.

Ratkaiseva taistelu valkoisia voimia vastaan käytiin Kultaisten porttien kaupungissa. Oduarpa
itse surmasi Marsin, Herakles joutui vangiksi ja kammottavien eläinten repimäksi.

Oduarpasta tuli  Kultaisten porttien kaupungin keisari, muttei pitkäksi aikaa. Vaivasvata Manu
nousi häntä vastaan suuren armeijan johdossa, tuhosi keinotekoisesti luodut Pan-eläimet, hajotti
Oduarpan armeijan ja surmasi hänet itsensä.

Valkoisen keisari asettui jälleen hallitsemaan kaupunkia, mutta paha sai hitaasti valtaa, kunnes
jälleensyntynyt  Oduarpa nousi  taisteluun  valkoisia  voimia  vastaan,  tuhosi  ne ja  nousi  valtaan.
Hierarkian pää lausui ratkaisevat sanat, kuten Occult Commentary kertoo: ”Suuri loistavakasvoinen
kuningas”, valkoinen keisari lähettää tämän päällikköveljilleen: ”Olkaa valmiit. Nouskaa hyvän lain
miehet ja lähtekää maan toiselle puolelle niin kauan kuin on vielä kuivaa.” ”Neljän sauva”, kumarat
ovat  nousseet.  ”Hetki  on  lyönyt,  musta  yö  on  valmis.”  ”Neljän  suuren  palvelijat”  varoittivat
ihmisiään,  ja  monet  pakenivat.  ”Heidän  kuninkaansa  lähtivät  heidän  kanssaan  vimanoissa,
lentokoneissa ja johdattivat heidät tulen ja metallin maille eli itään ja pohjoiseen. 

Kaasuräjähdykset, tulvat ja maanjäristykset tuhosivat Rutan ja Daityan, ja vain Poseidonis jäi
jäljelle. Tämä oli vuoden 75 025 eaa. katastrofi.

Tässä katastrofissa Egypti hukkui jälleen, mutta tällä kertaa tulva oli tilapäinen. Ihmiset yrittivät
kiivetä pyramideille turvaan, mutta epäonnistuivat, koska niiden sivut olivat niin sileät. Kun tulva
väistyi,  Manethon  mainitsema  kolmas  jumaldynastia  aloitti  hallintansa,  ja  sen  ensimmäisten
kuninkaitten aikana rakennettiin Karnakin temppeli  ja monet muut muinaiset  rakennukset,  jotka
ovat vielä pystyssä Egyptissä. Kahta pyramidia lukuun ottamatta ei mikään rakennus Egyptissä ole
80 000 vuotta vanhempi.

Tässä katastrofissa Himalaja kohosi hiukan, Intian etelänpuolinen maa tuli esiin, Egypti hukkui
vain  pyramidien  jäädessä näkyviin.  Maakieleke,  joka ulottui  Egyptistä  Marokkoon ja  Algeriaan,
katosi, ja nämä kaksi maata jäivät saareksi Välimeren ja Saharan meren syliin. Gobin sisäjärvestä
tuli  rengasmainen,  ja  Siperia  kohosi  erottaen  sen  Jäämerestä.  Keski-Aasia  kohosi,  ja
ennennäkemättömien sateiden aiheuttamat virtaukset uursivat pehmeään maahan rotkoja.

Poseidoniksella väestö oli sekoittunutta. Kaksi kuningaskuntaa ja pieni tasavalta jakoivat saaren
länsiosan, ja pohjoista hallitsi vihitty kuningas. Etelässäkin perimyshallitus oli tehnyt tietä ihmisten
valitsemalle.  Puhtaat  rotudynastiat  olivat  päätöksessään,  mutta  tolteekkikuninkaita  nousi
satunnaisesti valtaan pohjoisessa ja etelässä, joka valloitti jatkuvasti alueita pohjoisesta.
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Luku 38 Atlantiksen sivilisaatio

Lukija  ymmärtänee  helposti,  että  atlantislaisen  rodun  ja  arjalaisen  rodun  historiassa  on
vuorotellen edistyksen ja taantumisen kausia. Kulttuurien valtakausia seurasivat laittomuuden ajat,
jolloin  kaikki  tieteellinen  ja  taiteellinen  kehitys  katosi.  Näitä  kausia  seurasivat  sitten  jälleen
sivilisaatiot, jotka ylsivät yhä korkeammalle.

Seuraava kuvaus pitää paikkansa kulttuurien aikakaudella, ja se ei mitenkään tarkoita vain yhtä
alarotua, vaan sitä voidaan pitää pätevänä pääasiassa suureen tolteekkien sivilisaation, joka oli
tärkein kaikista atlantislaisista sivilisaatioista.

Hallinto oli autokraattinen jumalkuninkaiden alaisuudessa eikä mikään muu systeemi olisi ollut
enemmän ihmisten  mieleen.  Viisaat  tekivät  suunnitelmat  kaikkien  parhaaksi,  eivät  erityisluokat
omaksi  edukseen.  Siitä  johtuen  yleinen  tyytyväisyys  oli  paljon  korkeampi  kuin  nykyaikaisissa
sivilisaatioissa.  Kuvernöörejä  pidettiin  vastuullisina  provinssiensa  onnesta  ja  hyvinvoinnista,  ja
rikoksia  tai  nälänhätää  pidettiin  osoituksena  heidän  laiminlyönneistään  tai  kyvyttömyydestään.
Hallitsijat  tulivat  pääasiassa  ylemmistä  luokista,  mutta  soveltuvuus  oli  tärkeämpää  kuin
luokkatausta. Sukupuoli ei ollut esteenä millekään valtion viralle.

Musiikkia harrastettiin, mutta se oli karkeaa, ja soittimet olivat primitiivisiä. Kaikki atlantislaiset
pitivät väreistä, ja heidän talonsa olivat sisä- ja ulkopuolelta värikkäästi koristeltuja. Maalaustaide ei
ollut vakiintunutta, vaikka jonkinlaista piirtämistä ja maalaamista olikin. Kuvanveisto sen sijaan oli
laajasti harjoitettua ja ylsi hyvin korkealle tasolle.

Oli  tapana,  että  jokainen,  jolla  oli  varaa,  asetti  yhteen  temppeleistä  oman  kuvansa.  Ne
kaiverrettiin puusta tai mustasta basaltin kaltaisesta kivestä tai jopa aurikalsiumista, kullasta tai
hopeasta. Ne olivat yllättävän paljon omistajansa näköisiä.

Arkkitehtuuri oli laajimmin harjoitettu taidemuoto, ja rakennukset olivat massiivisia ja jättimäisiä
mittasuhteiltaan. Talot oli  sijoitettu erilleen myös kaupungeissa. Neljä rakennusta ympäröi usein
keskuspihaa, jonka keskellä oli suihkulähde. 

Luonteenomaisena piirteenä tolteekkitalolle oli torni, joka kohosi yhdestä kulmasta tai keskeltä
taloa. Ulkopuoliset pyöröportaat johtivat ylempiin kerroksiin, ja tornin huipulla oli terävä kupoli, jota
käytettiin usein observatoriona.

Jotkut  talot  oli  koristeltu  kaiverruksilla,  freskoilla  tai  maalatuilla  koristeilla.  Ikkunat  olivat
lasintapaista, mutta vähemmän läpinäkyvää ainetta. Sisätilat olivat kalustetut, mutteivät mitenkään
pitkälle vietyjä yksityiskohtien osalta. Elämä oli joka tapauksessa omalla tavallaan hyvin korkealle
kehittynyttä.

Temppelit olivat suuria halleja, vielä mahtavampia kuin Egyptissä. Kattoja tukevat pilarit olivat
neliskulmaisia  tai  toisinaan  pyöreitä.  Rappion  päivinä  sivukäytävien  varrella  oli  lukemattomia
kappeleita, joissa oli tärkeämpine asukkaiden kuvia ja joiden edessä tätä varten olevia pappeja oli
palkattu  suorittamaan  seremonioita.  Temppeleissäkin  oli  torneja  ja  kupoleja,  joita  käytettiin
auringon palvontamenoihin ja observatorioina.

Temppelien  sisäpuolella  oli  upotuksia  ja  ne  oli  silattu  jopa  kullalla  ja  muilla  arvometalleilla.
Metalleja  saatiin  muuntamalla.  Tämä  oli  alkemistien  yksityisyrittelijäisyyttä,  jolla  he  ansaitsivat
elantonsa. Kultaa arvostettiin enemmän kuin hopeaa, ja sitä tuotettiin suuremmassa määrin.

Kulta,  hopea  ja  aurikalsium  olivat  entisen  koristelussa  ja  käyttötavaroissa  käytetyt  metallit.
Haarniska oli koristeltu runsaasti näillä metalleilla ja niitä käytettiin kulkueissa ja seremonioissa.
Kultaisia kypäriä, rintalevyjä ja suojuksia käytettiin noissa tilaisuuksissa kirkasväristen, oranssin- ja
purppuranväristen tunikoiden ja sukkien päällä.

Ostaminen  ja  myyminen  tapahtui  yksityisesti  paitsi  suuria  yleisiä  markkinoita,  joita  pidettiin
avoimilla paikoilla kaupungeissa.

800 000 vuotta sitten tolteekki oli edelleen yleiskielenä, vaikka rmoahalin ja tlavatlin puhetavan
jäänteitä oli jäljellä syrjäisillä alueilla.  Kaikki kielet olivat agglutinoivia. Aikakausien ajan tolteekki
säilyi melko puhtaana ja pysyi hengissä pienin muutoksin tuhansia vuosia Meksikossa ja Perussa.

Valtio piti yllä kaikkia kouluja, ja perusopetus oli pakollista, mutta lukemista ja kirjoittamista ei
pidetty  välttämättömänä  pelloilla  työskenteleville  tai  käsityöläisille.  Lapset,  jotka  osoittivat
taipumuksia, lähetettiin ylempiin kouluihin 12-vuotiaina. Niissä heille opetettiin kunkin taipumusten
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mukaan  maanviljelystä,  mekaniikkaa,  metsästystä,  kalastusta  jne.  Kasvit  ja  niiden  parantavat
ominaisuudet  oli  tärkeä opintosuunta.  Varsinaisia  lääkäreitä  ei  ollut,  mutta jokainen  tiesi  jotain
lääketieteestä ja magneettisesta parantamisesta.

Kemiaa,  matematiikkaa  ja  astronomiaa  opetettiin  myös  tarkoituksena  kehittää  opiskelijan
psyykkisiä kykyjä ja ohjata häntä luonnon piilevien voimien käytössä. Tähän kategoriaan kuuluivat
kasvien,  metallien  ja  jalokivien  okkulttiset  ominaisuudet  ja  alkemia.  Ajan  myötä  he  kykenivät
periaatteessa kehittämään henkilökohtaista voimaansa, jota Bulwer Lytton kutsuu nimellä vril,  ja
jonka toimintaa on kuvattu kirjassa The Coming Race. 

Kun  kehittyminen  pysähtyi,  hallitsevat  luokat  monopolisoivat  oppilaitokset  eikä  luontaisia
taipumuksia enää pidetty arvossa.

Kun atlantislaisilla  ei  ollut  tajua mistään abstraktista,  he eivät  kyenneet  yleistämään mitään.
Esimerkiksi heillä ei ollut kertotaulua. Aritmetiikka oli heille magiaa. Lapsen piti oppia mutkikkaita
sääntöjä tietämättä miksi. Jotta kykeni laskemaan yhteen, vähentämään, kertomaan ja jakamaan,
oli muistettava neljän säännön setti jokaista numeroyhdistelmää varten yhden ja kymmenen välillä.

Useimmat  laskutoimitukset  tehtiin  kuitenkin  helmitaululla,  joka  muistuttaa  kiinalaisten  ja
japanilaisten käyttämään.

Atlantislaiset olivat taitavia keräämään faktoja, ja heillä oli erinomainen muisti.
Selvänäköisyyden yleisyys teki heille mahdolliseksi tarkkailla nykyisin useimmille näkymättömiä

prosesseja  luonnossa  niin,  että  tiede  ylsi  pitkälle  ja  sen  runsaasta  soveltamisesta  taiteissa  ja
käsiteollisuudessa oli paljon hyötyä. Heillä oli sellaista tietoa voimista, joka on nyttemmin kadonnut.
Yhtä  näistä  voimista  käytettiin  potkurivoimana  ilma-  ja  vesialuksissa,  toista  taas  muuttamaan
painovoima työntövoimaksi  niin,  että valtavien kivine nosteleminen korkeuksiin  oli  lastenleikkiä.
Hienompia  voimia  ei  käytetty  koneellisesti,  vaan  niitä  hallittiin  tahdonvoimalla,  jolloin  käytettiin
hyväksi erittäin hyvin ymmärrettyä ja kehitettyä ihmiskehon mekanismia.

Maanviljelykseen kiinnitettiin paljon huomiota, ja tehtiin kokeita eläimiä ja kasveja risteyttämällä.
Esimerkiksi  vehnää  risteytettiin  maapallon  alkuperäisten  heinäkasvien  kanssa  ja  tuloksena  oli
kaura ja muita viljalajeja.  Vähemmän onnistuneita olivat  yritykset,  joiden tuloksena mehiläisistä
kehittyi ampiaisia ja muurahaisista termiittejä. Pitkänomaisesta melonista, jossa oli vain siemeniä
eikä juuri ollenkaan hedelmälihaa, he kehittivät plataanin eli banaanin. 

Kotieläiminä heillä  oli  pieniä tapiirinkaltaisia eläimiä,  jotka söivät  juuria tai lehvästöä tai mitä
löysivät kuten siat nykyisin. Heillä oli myös kissantapaisia eläimiä ja sudenkaltaisia koiran esi-isiä.

Kärryjä vetivät kamelinkaltaiset eläimet,  joiden jälkeläisiä Perun laamat todennäköisesti  ovat.
Irlantilaisten hirvien esi-isät ravasivat kukkuloilla villeinä, mutta jossain määrin ihmisen hallinnassa.

Keinotekoista lämpöä ja värivaloja käytettiin hyväksi risteytettäessä erilaisia eläimiä prosessin
nopeuttamiseksi.  He tutkivat  erityisesti  vesieläinten ja  matelijoiden muotoja,  jotka olivat  tulossa
kehittyneemmiksi  eläimiksi  lintuina  tai  nisäkkäinä.  Yhteistyössä  Manun  kanssa,  josta  kaikki
parannukset eri tyyppeihin ovat lähtöisin, saatiin aikaan kotieläimiä kuten hevonen. Mutta kun osta
ja epäsopu sai vallan kultakauden lopussa, ihmiseksi alkoivat saalistaa toisiaan ja eläimet jätettiin
oman onnensa nojaan,  jolloin  ne noudattivat  ihmisen esimerkkiä  ja  alkoivat  saalistaa  toisiaan.
Joitakin eläimiä todella harjoitettiin metsästämään, ja näin puolikesystä kissasta polveutui leopardi
ja jaguaari. On mahdollista, että leijona olisi lempeämpi ja helpommin palvelijaksi kesytettävissä,
jos  ihmiset  olisivat  täyttäneet  Manun  heille  uskoman  tehtävän.  Jos  ihmiset  olisivat  täyttäneet
velvollisuutensa, on mahdollista, että meillä ei olisi lainkaan lihaa syöviä eläimiä.

Kultaisten  porttien  kaupunki  sijaitsi  15  astetta  pohjoiseen  päiväntasaajasta.  Sitä  ympäröi
metsäinen puistomainen maaseutu, jossa sijaitsivat hajallaan varakkaampien luokkien asumukset.
Lännessä  oli  vuorijono,  josta  saatiin  vettä.  Kaupunki  oli  rakennettu  kukkulanrinteille150  metriä
tasangon yläpuolelle. Kukkulan laella oli keisarin palatsi ja puutarhat, joiden keskellä pulppusi vesi,
joka virtasi palatsiin ja puutarhojen suihkulähteisiin ja niistä neljään suuntaan valuen putouksina
kanavaan, joka ympäröi maita.

Tästä kanaalista vesi johdettiin neljän kanavan kautta kaupungin neljään osaan muodostaen
putouksia, jotka laskivat toiseen ympäröivään kanaaliin.  Näitä ympyräkanaaleja oli  kolme, joista
alinkin oli tasankoa korkeammalla. Alimman tason kanaali oli nelikulmainen ja siitä vedet virtasivat
mereen. Kaupunki ulottui uloimpaan kanaaliin, joka oli noin 10 km päässä. 
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Ylimmässä kolmesta vyöhykkeestä, joihin kaupunki jakaantui, oli ravirata ja yleiset puutarhat,
useimmat  virkailijoiden  talot  ja  ”Muukalaisten  talo.”  Se  oli  palatsi,  jossa  kestittiin  muukalaisia
hallituksen vieraina niin kauan kuin he halusivat viipyä.

Kahdella muulla vyöhykkeellä olivat asukkaiden erillistalot ja temppeleitä.
Tolteekkien suuruuden päivinä ei varsinaisesti ollut köyhyyttä, ja useimmissa taloissa orjatkin

saivat  riittävästi  ruokaa  ja  vaatetusta.  Mutta  pohjoisen  alimmalla  vyöhykkeellä  oli  verrattain
köyhiäkin taloja samoin kuin uloimman kanaalin ja meren välissä, jossa asukkaat tulivat toimeen
enimmäkseen laivauksilla. heidän talonsa olivat tiheämmässä.

Kultaisten porttien kaupungin suuruuden päivinä asukkaita oli yli kaksi miljoonaa.
Kaupunki tunnettiin myös Vesien kaupunkina suurenmoisen vesijärjestelmänsä vuoksi, joka oli

hienompi kuin on koskaan ollut sen jälkeen. Vesi tuli lännessä olevasta järvestä vajaan kilometrin
korkeudesta.  Akvedukti  johti  se  suureen  sydämenmuotoiseen  tekojärveen  syvällä  palatsin
alapuolella.  Tekojärvestä  kohosi  150  metrin  korkuinen  putki  kallion  läpi,  jota  pitkin  vesi  virtasi
palatsialueelle. Tekojärvestä johti putkia myös kaupungin eri osiin juomavedeksi ja suihkulähteisiin.
Veden virtausta säädeltiin venttiilein. 

Vedenpaineen on täytynyt olla valtava, ja akvedukteissa käytetyn materiaalin hyvin lujaa.
Tasangolla  sijaitsevia  kaupunkeja  suojasivat  maavallit,  joiden  ulkopinta  oli  vahvistettu

metallilevyillä, jotka muodostivat näin keihäiden tai nuolien läpäisemättömän muurin. 
Varakkaammat luokat käyttivät ilmalaivoja, joihin mahtui 6–8 henkeä. Myöhemmin sodan aikana

he rakensivat suuria ilma-aluksia, jotka olivat parempi kuin taistelualukset merellä, ja joihin mahtui
50 tai jopa 100 soturia.
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Varhaisemmat rakennettiin ohuesta puusta ja vahvistettiin ruiskuttamalla siihen ainetta, joka ei
lisännyt painoa, mutta teki puun kestävämmäksi. Myöhemmin käytettiin kahden valkoisen ja yhden
punaisen  metallin  yhdistettä,  joka  oli  kuin  alumiinia,  mutta  kevyempää.  Tämä  metalli  taottiin
muotoonsa  rungon  ympärille  ja  hitsattiin  kiinni,  jolloin  syntyi  sileä,  saumaton  pinta,  joka  loisti
pimeässä kuin itsevalaisevalla maalilla maalattu.

Ne olivat veneenmallisia potkuri ja ohjaus kummassakin päässä.
Ilmalaivoista pudotettiin  raskaalla  myrkyllisellä  kaasulla  täytettyjä pommeja.  Viittauksia  tähän

löytyy hindujen Puranoiden tarinoista.
Varhaisempina aikoina ilmalaivojen käyttövoimana oli  vril, henkilökohtainen kyky. Se korvattiin

myöhemmin voimalla,  jota tuotettiin  tuntemattomalla  tavalla  ja  ohjattiin  mekanismilla.  Voima oli
eteeristä ja generaattori painava metallikirstu laivan keskellä. Voima virtasi kahta taipuisaa putkea
pitkin aluksen kumpaankin päähän ja kahdeksan lisäputken avulla kummallekin puolelle.

Ilmaan nousemiseksi voima suunnattiin alaspäin putkissa olevista rei’istä. Kun voima iskeytyi
maahan, se kykeni nostamaan aluksen.

aluksen ohjaamiseksi eteenpäin voima suunnattiin 45 asteen kulmassa alaspäin, jolloin korkeus
säilyi ja alus sai työntövoimaa eteenpäin. Ohjaus tapahtui putkiin ohjatulla voimalla.

Huippunopeus oli 90 km tunnissa suurina vaakasuorina aaltoina. Ne kulkivat vain muutaman
sadan  metrin  korkeudessa,  koska  ohuempi  ilma  ei  olisi  kyennyt  pitämään  yllä  tarpeellista
palamista. Mutta ne kykenivät ylittämään 300 metrin korkuiset kukkulat.

Ilmalaivojen välisessä taistelussa käytettiin voimaa saattamaan vihollisalus pois tasapainosta.
Sama voima liikutti myös merialuksia, mutta tehokkaampi voima oli muodoltaan tiheämpää kuin

ilmassa käytetty.
Heidän käyttämänsä koneet olivat varsin monimutkaisia, mutta ne olisivat meistä kömpelöitä.
Eräs merkki heidän rajoittuneisuudestaan on näkyvissä uskonnossa, jonka egyptiläiset perivät

heiltä. Heillä oli  nimet useimmille elementaalisen aineen tyypeille ja luonnonhengille, ja erityiset
loitsut  kaikille  niistä,  joilla  niitä  voitiin  kontrolloida.  He  opettelivat  nämä  loitsut  tunnollisesti
tajuamatta,  että  voima  niiden  takana  oli  ihmisen  tahto,  joka  olisi  toiminut  ilman  loitsuakin.
Kuolleiden kirjassa on paljon näitä, joista vain osa oli asetettiin vainajan viereen hautaan, koska
ajateltiin hänen niitä tarvitsevan.

Moniavioisuutta  harjoitettiin  eri  aikoina  kaikissa  alaroduissa.  Tolteekkien  keskuudessa  kaksi
vaimoa oli  sallittu, mutta yksiavioisuuskin oli  melko tavallista. Naisia pidettiin kaikissa suhteissa
tasavertaisina miehen kanssa. Monet heistä olivat miestä ylempiäkin vril-voiman käytössä. Koulut
olivat  yhteiskouluja,  ja  naiset  ottivat  osaa  hallintoon  ja  edustivat  joskus  adeptikeisaria
paikallishallitsijoina.

Kirjoitus  tapahtui  ohuille,  valkoisella  posliinintapaisella  peitetyille  metallilevyille.  Kirjoitusta
monistettiin  kastamalla  toinen  levy  johonkin  nesteeseen  ja  asettamalla  se  sitten  alkuperäisen
päälle.

Atlantislaiset söivät lihaa, mutta eivät niitä ruhon osia, joita me tavallisesti syömme, vaan niitä,
joita me vältämme kuten sisälmyksiä. He myös joivat verta usein lämpimänä suoraan eläimestä ja
käyttivät sitä ruoanvalmistuksessa.

Kalaakin  käytettiin  ruoaksi,  mutta  usein  pitkälle  edistyneen  pilaantumisen  tilassa.  He  söivät
viljasta  valmistettua  leipää  ja  kakkuja,  samoin  kuin  maitoa,  hedelmiä  ja  vihanneksia.
Hedelmämehuja käytettiin yleisesti juomana.

Adeptikuninkaat  ja  keisarit  olivat  vihittyjen  pappien  tavoin  kasvissyöjiä,  vaikka  jotkut
hovivirkailijat söivät liharuokaakin.

Yhteen aikaan oli  muodissa hyvin vahva käymisellä valmistettu alkoholijuoma, joka kiellettiin
myöhemmin lailla.

Rmoahalit  ja  tlavatlit  käyttivät  miekkoja,  keihäitä,  jousia  ja  nuolia,  joilla  he  metsästivät
pitkäkarvaisia  mammutteja,  elefantteja  ja  virtahepoja.  Marsut  olivat  myös  yleisiä  samoin  kuin
olennot, jotka olivat puoliksi matelijoita, puoliksi imettäväisiä tai puoliksi matelijoita, puoliksi lintuja.

Myöhemmin räjähteet kehittyivät melko täydellisiksi. Jotkut laukesivat iskusta, toiset ajastimella,
mutta kuolema ei seurannut  luotien voimasta,  vaan jonkin  myrkyllisen kaasun vapautumisesta.
Kokonaisia  komppanioita  voitiin  surmata  myrkkykaasulla,  jota  päästettiin  ilmaan  ihmisten
yläpuolelta jonkinlaisen nostimen avulla.
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Heillä oli myös aseita, jotka syöksivät tulikärkisiä nuolia ja monia muita, joita tieteellistä tietoa
omaavat kehittivät. Monia niistä kuvataan hindujen muinaisissa kirjoissa, ja niissä mainitaan, että
ne on saatu joltain korkeammalta olennolta. Tämä valmistustieto ei ollut koskaan julkista.

Ensimmäisen kolmen alarodun aikana ei ollut valtion lyömää rahaa, vaan leimattuja metallin- tai
nahanpalasia  käytettiin  merkkeinä.  Niissä  oli  yleensä  reikä  keskellä,  ja  niitä  pidettiin  nyörissä
vyöstä  riippumassa.  Jokainen  valmisti  merkkinsä  itse  ja  käytti  niitä  kuin  valtion  obligaatioita.
Jokaisen oli lupa valmistaa niitä vain sen verran kuin voi lunastaa luovuttamalla halussaan olevaa
tavaraa.  Merkit  eivät  olleet  liikenteessä  kuin  raha,  koska  niiden  haltija  kykeni  selvänäköisenä
arvioimaan  tarkasti  henkilön  resurssit,  jonka  merkkejä  otti  vastaan.  Selvänäköisyys  oli  jossain
määrin yleistä kaikilla. Myöhemmin Poseidoniksella oli käytössä meidän kolikkojamme muistuttava
järjestelmä. Rahoihin oli painettu suuresta eteläisestä pääkaupungista näkyvä kolmoisvuori.

Koska rmoahalit ja tlavatlit elivät pääasiassa metsästyksellä ja kalastuksella, he eivät tarvinneet
maajärjestelyjä, mutta tlavatleilla oli kuitenkin jonkinlaista kyläviljelystä.

Väestönkasvu  ja  sivilisaatio  varhaisina  tolteekkiaikoina  teki  maanhallintajärjestelmän
tarpeelliseksi,  mutta  koska  järjestelmä  toimi  erinomaisesti,  köyhyyttä  tai  puutetta  ei  esiintynyt.
Kaikki maa ja sen tuotto samoin kuin eläimet ja karja kuului keisarille. Kunkin alueen kuningas tai
varakeisari oli vastuussa oman alueensa maanmuokkauksesta, sadonkorjuusta, laidunalueista ja
maanviljelyskokeiluista.  Hänen  maanviljelyseksperttinsä  olivat  hyvin  perillä  astronomiasta  ja
käyttivät  hyväkseen  okkulttisia  vaikutuksia  kasveihin  ja  eläimiin.  He  saattoivat  tuottaa  sadetta
tahdonvoimallaan ja osasivat jopa osittain neutralisoida jääkauden vaikutuksia.

Voimme huomauttaa,  että noin 850 000 vuotta sitten tolteekkien nousukaudella  oli  jääkausi,
joka  autioitti  valtaosan  Atlantiksesta.  Talvella  pohjoisen  asukkaiden  oli  pakko  muuttaa
jäävyöhykkeen eteläpuolelle, josta he palasivat metsästysmailleen kesällä.

Maanviljelykseen palataksemme oikea päivä kullekin työlle laskettiin tarkasti ja yksityiskohtiin
kiinnitettiin paljon huomiota. Jokainen alue kulutti yleensä omat tuotteensa, joskin jonkin verran oli
myös vaihtoa alueiden kesken. 

Koko alueen tuotosta otettiin  sivuun pieni  osa keisarille  ja  keskushallinnolle  ja  loput  jaettiin
asukkaiden kesken. Paikallinen varakuningas ja hänen virkamiehensä saivat suuremman osan,
mutta jokainen sai tarpeeksi tullakseen mukavasti toimeen. Maanviljelys-  tai mineraalituotannon
kasvu jaettiin kaikkien kesken tasan.

Tämä  järjestelmä  toimi  pitkiä  aikoja  onnistuneesti,  mutta  alkoi  kaatua,  kun  mukaan  tulivat
välinpitämättömyys, oman edun tavoittelu ja ylellisyyden tärkeys. Erityinen tyytymättömyyden syy
oli,  että  yläluokka,  jonka  psyykkisiä  kykyjä  oli  kehitetty  asianmukaisesti,  delegoi  vähemmän
harjaantuneille alaisilleen tehtävän valita lapset korkeampaan tekniseen koulutukseen. Näin tehtiin
paljon  virheitä,  ja  ihmiset  joutuivat  sidotuksi  koko  elämäkseen  heille  sopimattomiin  ja
vastenmielisiin tehtäviin.

Myöhemmin Poseidoniksella  alkuperäinen maanjako teki  tietä yksilölliselle  maanomistukselle
kuten meillä nyt.

Jäänteitä  alkuperäisestä  maanjakojärjestelmästä  säilyi  Perun  inkojen  aikoihin  saakka  noin
14 000 vuotta sitten. Kaikki  maa kuului  inkalle,  mutta puolet  siitä oli  osoitettu sen viljelijöille  ja
toinen puoli tasakokoisina osuuksina inkalle ja papistolle, jotka palvoivat aurinkoa.

Omasta osuudestaan inka piti yllä armeijaa, teitä ja koko hallintokoneistoa, joka oli erityisluokan
käsissä. He edustivat kulttuuria ja sivilisaatiota, joka oli paljon edellä kansan suuria rivejä.

Neljännestä  osuudestaan,  ”auringon  maan”  tuotosta  papit  saivat  ylläpitonsa  ja  vastasivat
yleisistä  palvelumenoista,  opetuksesta  kouluissa  samoin  sairaiden  ja  työkyvyttömien  hoidosta.
eläkkeelle pääsi jokainen 45 vuotta täyttänyt. Silloin oli vapaana nauttimisen aika.

Tolteekkien päivinä adeptikeisarin hallitessa oli vihitty papisto, joka muodosti suuren okkulttisen
veljeskunnan ja aloitti kulkemisen okkulttisella Polulla. Heitä oli vain vähän, kun kansan suuret rivit
olivat  paljon heitä jäljessä henkisessä kehityksessä.  Oli  omaksuttu auringon palvominen,  jolloin
henkisesti  suuntautuneet  pitivät  aurinkoa  symbolina.  Tietämättömät  eivät  kyenneet  näkemään
ulkoista symbolia pitemmälle. Suurenmoisia temppeleitä auringon ja tulen palvontaan oli noussut
ympäri  Atlantista,  mutta erityisesti  Kultaisten porttien kaupunkiin.  Mitään kuvia jumaluudesta  ei
sallittu. Aurinkoa heijastavaa levyä pidettiin ainoana sopivana vertauskuvana, ja kultainen kiekko
asetettiin  yleensä  niin,  että  kevätpäiväntasauksen  tai  kesäpäivänseisauksen  ensimmäiset
auringonsäteet osuivat siihen. 
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Uskonnollinen  systeemi  on  säilynyt  shintolaisuudessa  Japanissa,  mutta  Atlantiksen
suurenmoisesti  koristeltujen  temppeleiden  sijaan  shinto-temppelit  ovat  pelkästä  puusta  ilman
kaiverruksia, maalia tai muita koristeita. 

Myöhemmin temppeleihin  asetettiin  arkkityyppisen ihmisen kuva ja  palvottiin  sitä  jumalaisen
korkeimpana edustajana.

Pahat  päivät  olivat  kuitenkin  lähellä,  kun  rotu  joutui  eksyksiin  itsekkyyden  vallatessa  alaa.
Eettinen  idea  ei  pysynyt  koskemattomana  ja  johti  henkisen  perversioon.  Jokainen  kamppaili
saadakseen  itselleen  ja  käytti  tietojaan  itsekkäisiin  päämääriin.  Dzyanin  stanzoissa kuvataan
näkymää: ”Silloin  Neljännestä tuli  suuri  ja  ylpeä.  Me olemme kuninkaita,  sanottiin.  Me olemme
jumalia. . .   He rakensivat valtavia kaupunkeja.  Harvinaisista maalajeista ja metalleista he niitä
rakensivat, ja tulen sylkemästä, vuorten valkoisesta ja mustasta kivestä he veistivät omia kuviaan
kokoisina ja näköisinä ja palvoivat niitä.” Itseä ei olisi voitu enempää korottaa.

Auringon  lisäksi  muitakin  symboleja  tunnettiin  ja  papisto  vartioi  niitä.  Yksi  niistä  oli  käsite
kolminaisuuden  ykseydestä.  Pyhimmän  merkityksen  omaavia  kolminaisuuksia  ei  koskaan
paljastettu kansalle, mutta kolminaisuus, jossa universumin kosmiset voimat henkilöityvät Luojana,
Säilyttäjänä  ja  Tuhoajana  tuli  yleisesti  tunnetuksi  turaanilaisten  aikana  jostain  tavallisuudesta
poikkeavasta  syystä.  Seemiläiset  materialisoivat  tämän  kolminaisuuden  ja  alensivat  sen
antropomorfiseksi kolminaisuudeksi isä, äiti ja lapsi.

Kehitys  jatkui  turaanien  aikana.  Noituutta  harjoittamalla  moni  pääsi  selville  voimallisten
elementaalien olemassaolosta, joita saattoi synnyttää tai tehdä eläväksi omalla tahdonvoimallaan.
Niin alas vaipuivat ihmiset, että he alkoivat todella ihailla näitä omien pahantahtoisten ajatustensa
luomia  puolitajuisia  olentoja.  Rituaali  oli  alusta  alkaen  veren  tahrima.  Jokainen  uhraus  antoi
elinvoimaa näille vampyyrinkaltaisille olioille, joista osasto tuli niin voimallisia, että ne ovat säilyneet
meidän päiviimme asti palkiten niitä vaalivia kyläyhteisöjä. 

Veriset rituaalit  eivät levinneet laajasti turaanilaisten ulkopuolelle, mutta ihmisuhrit eivät olleet
tuntemattomia seemiläisten keskuudessa. Suuressa tolteekkivaltakunnassa Meksikossa auringon
palvominen  oli  kansallisuskonto,  mutta  ainoat  uhrit,  joita  heidän  hyväntekijäjumalalleen
Quetzacoatlille  osoitettiin,  olivat  kukkia ja  hedelmiä.  Kun villit  atsteekit  saapuivat,  alkoi  esiintyä
ihmisuhreja heidän sodanjumalalleen Huitzilopochtlille. Vihollisten sydämien repimistä ulos heidän
rinnastaan Teocalin huipulla voidaan pitää heidän atlantislaisten turaani-esi-isiensä elementaalien
palvonnan jäänteenä. 

Atlantislaisten keskuudessa sydän oli tärkeä symboli,  joka edusti muun muassa atomia, joka
sykkii  ihmissydämen  tavoin  ja  myös  aurinkoa,  jossa  he  arvelivat  olevan  samanlaista  liikettä
auringonpilkkuperiodeihin liittyen. 

He ajattelivat myös, että maa itse hengitti ja liikkui, ja äskettäin tiedemiehet ovat havainneet,
että  maanpinta  siirtyy  säännönmukaisesti,  minkä  voidaan  ajatella  vastaavan  jollain  tavoin
hengitystä.

Lukija  on  jo  selvillä  siitä,  että  neljäntenä  juurirotuna  atlantislainen  rotu  edustaa  keski-  tai
käännekohtaahengen  laskeutumisessa  aineeseen,  ja  että  kama,  halu  saavuttaa  huippunsa
neljännessä  rodussa.  Siksi  voimme  huomata,  että  kaman  voimistumisen  tuloksena  oli
degeneroituneita eläimellisiä ominaisuuksia ja brutaaleja intohimoja. Mielen, manaksen hienoinen
kehittyminen ei muuta kuin lisäsi aistityydytysten halua.

Lisäksi  heidän herkkyytensä korkeammille  asioille  ei  ollut  vielä  täysin  peittynyt  tai  hukkunut
aineeseen laskeutumisessa niin, että heillä oli huomattavasti psyykkisiä kykyjä ja jumalten kaltaista
intuitiota vähemmän toivottavien piirteiden rinnalla. Muutamia harvoja edistyneitä lukuun ottamatta
kellään  ei  ollut  abstraktisen  ajattelun  kykyjä,  mutta  konkreettinen  mieli  toimi  vahvasti.  Sen
seurauksena näemme heidän olevan hyvin edistyneitä jokapäiväisen elämän käytännön asioissa
erityisesti, kun heidän psyykkiset kykynsä suuntautuivat samoihin päämääriin. 

Vähitellen  heidän  psyykkiset  kykynsäkin  katosivat,  ja  he  vaipuivat  syvälle  itsekkyyteen  ja
materialismiin. 

Vaikka aiemmat rodut olivat alkaneet taistella keskenään, atlantislaiset olivat ne, jotka kehittivät
ensimmäisenä sodankäynnin. Tosiasiassa kiista kuului neljännen juurirodun perusominaisuuksiin,
ja koko Atlantiksen ajan sota maalla ja merellä kuului päiväjärjestykseen. Kiistelyn prinsiippi on niin
juurtunut ihmisluontoon, että nytkin arjalaisen viidennen juurirodun älyllisesti kehittyneimmät ovat
valmiita sotimaan toisiaan vastaan.
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Se,  että  kuninkaat  ja  keisarit  pitävät  tarpeellisena  tai  sopivana  esiintyä  valtiollisissa
tilaisuuksissa  jonkin  taisteluosaston  univormussa  on  selvä  osoitus  ihmisessä  huippuunsa
kehittyneistä taisteluominaisuuksista. 

Atlantislaisen rodun pyhä sana oli tau, kuten viidennen eli arjalaisen on om. On sanottu, että
juuriroduille annetut pyhät sanat ovat peräkkäin asetettuina yhden sanan tavuja, joka on todellinen
pyhä nimi. 

Vielä  tänäkin  päivänä  on  olemassa  adeptien  alun  perin  Atlantiksella  perustama okkulttinen
looshi vihkimykseen tähtäävää okkulttista opiskelua varten. Se noudattaa samaa vanhan maailman
rituaalia opettaen jopa samaa pyhää ja salaista Atlantiksen kieltä, jota puhuttiin tuhansia vuosia
sitten. Tämä looshin päät perustivat nykyaikaisen spiritualistisen liikkeen (ks. Astraaliruumis).
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Luku 39 Muinainen Peru, tolteekkien ja� a�nteet 12 000 eaa.

Noin vuonna 12 000 eaa. Perun sivilisaatio, joka muistutti läheisesti tolteekkien valtakuntaa sen
ollessa  huipussaan,  oli  yritys  herättää  henkiin  alkuperäinen  tolteekkien  sivilisaatio  joskin
pienemmässä  mittakaavassa.  Voimme  siksi  kuvata  joitakin  perulaisjärjestelmän  piirteitä
esimerkkinä atlantislaisesta sivilisaatiosta. Hallinto oli autokraattinen, sillä hallitsija – Manu itse tai
joku hänen sijaisistaan, adepti korkeammasta evoluutiosta oli ainoa henkilö, joka todella tiesi jotain
niin,  että hänen oli  pidettävä huolta kaikesta.  Järjestelmän avain oli  vastuullisuus.  Vältettävissä
olevaa pahaa kuten ettei ihmiselle löytynyt sopivaa työtä tai lapsen sairautta ja huomion puutetta
pidettiin hallinnon virheenä, tahrana hallitsijan maineelle.

Valtakunta oli jaettu provinsseihin, jotka jakaantuivat kaupunkeihin tai pienempii alueisiin.  Ne
taas jakaantuivat sadan perheen ryhmiin, jotka jakaantuivat kymmenen perheen ryhmiin. Jokaisella
näistä  yksiköistä  oli  vastuuvirkamiehensä,  joiden  nauttima  kunnioitus  riippui  kaikkien  hänen
alaisuuteensa kuuluvien täydestä tyytyväisyydestä. Velvollisuuksien huomioiminen ja valppaus ei
riippunut ulkoisesta laista, vaan hallitsevassa luokassa yleisestä kunniantunnosta. Velvollisuutensa
laiminlyövää  pidettiin  sivistymättömänä,  ja  häneen  suhtauduttiin  samankaltaisella  kauhulla  ja
säälillä kuin keskiajalla kirkonkiroukseen joutuneeseen. 

Tällaisissa oloissa lait olivat lähes tarpeettomia eikä vankiloita ollut. Jokainen kansalainen piti
omaa elämäänsä valtakunnassa ainoana elämisenarvoisena.  Jos ei  täyttänyt  velvollisuuksiaan,
vastuussa  oleva  virkailija  nuhteli  asianomaista.  Mikäli  laiminlyönti  jatkui,  se  johti  karkotukseen
rangaistuksena.

Virkailijoita  kutsutiin  ”isiksi”.  Heillä  ei  ollut  lakia,  mitä  noudattaa,  vaan kiistoissa  he toimivat
välittäjinä.  Virkailijat  olivat  helposti  saavutettavissa ja tekivät aika ajoin kiertokäyntejä alueillaan
nähdäkseen itse, että kaikki oli hyvin, ja että se, joka halusi, saattoi kysyä heiltä neuvoa tai tehdä
valituksen.

Syntymät, avioliitot ja kuolemat rekisteröitiin tarkasti ja tilastoitiin. Jokainen kenturio tallennettiin
pieneen tauluun. Siihen merkittiin jokaisen nimi ja hänen elämänsä päätapahtumat. 

Maata ei valvottu tarkasti ja jaettu tiukasti, vaan sen koostumusta analysoitiin, jotta sitä voitaisiin
käyttää  parhaiten.  Maajärjestelmä  oli  pääpiirteissään  kuten  kuvattu  luvussa  38.  Jokaiselle
kaupungille tai kylälle oli osoitettu maata suhteessa asukkaiden määrään. Puolet sadosta kuului
viljelijöille ja heidän perheilleen perhekoon suhteessa ja toinen puoli  yhteisölle.  Hallitus oli  aina
valmis ostamaan ylijäämäviljan, jota se säilytti suurissa siiloissa nälänhädän tai äkillisen tarpeen
varalle. 

Yhteisölle  kuuluvasta  puolikkaasta  maata  puolet,  siis  neljännes  kokonaisuudesta  katsottiin
auringon maaksi,  ja  sen viljely  tapahtui  aina ensimmäisenä.  Sen jälkeen  ihmiset  olivat  vapaat
viljelemään  omia  maitaan.  Viimeisenä  tuli  kuninkaalle  kuuluva  neljännes.  Sama  järjestys  päti
kastelussa.

Samalla tavalla jaettiin teollisuuden ja kaivosten tuotto.
Osuudestaan kuningas ylläpiti  koko hallintoa maksaen palkat ja kulut. Hän rakensi ja ylläpiti

yleisiä töitä kuten teitä, siltoja, akvedukteja ja viljavarastoja, joihin oli  varastoitu kahden vuoden
tarve koko väestölle. Hän ylläpiti myös armeijaa.

Auringonmaan tuotolla papit  ylläpitivät  niin upeita auringontemppeleitä,  joiden loistoon ei  ole
ylletty enää milloinkaan maan päällä. Papit vastasivat maksuttomasta opetuksesta kaikille nuorille
valtakunnassa mukaan lukien tekninen koulutus ainakin 20 ikävuoteen asti. He vastasivat myös
jokaisen  sairastuneen  ylläpidosta  ja  hoidosta.  Hänestä  tuli  tuolloin  ”auringon  vieras.”  Jos
sairastuneella  oli  perhe elätettävänään,  heistäkin tuli  ”auringon vieraita”,  kunnes potilas parani.
Papit vastasivat myös kaikkien, paitsi virkamiesluokan ylläpidosta heidän täytettyään 45 vuotta. 

Virkailijat  ja  papit  eivät  jääneet  eläkkeelle  45 vuotta täytettyään paitsi  terveydellisistä syistä.
Katsottiin, että heidän viisautensa ja kokemuksensa oli liian arvokasta jätettäväksi hyödyntämättä.
Niinpä he kuolivat useimmissa tapauksissa saappaat jalassa.

Syy, siihen, miksi auringonmailla oli etuoikeus tulla viljellyksi ja kastelluksi, on nyt selvä, sillä
sen tuotosta olivat riippuvaisia uskonto, koulutus sekä sairaiden ja ikääntyneiden hoito. 



140

Koko  järjestelmä  toimi  niin  ihailtavasti,  että  köyhyys  oli  tuntematon,  heitteille  joutuminen
mahdotonta  ja  eikä  rikollisuutta  ollut  käytännöllisesti  katsoen  lainkaan.  Pahin  rangaistus  oli
karkotus.  Ulkopuoliset  barbaariheimot  sopeutettiin  systeemiin  niin  pian  kuin  heidät  saatiin
ymmärtämään, mistä siinä oli kysymys.

He palvoivat Aurinkoa, mutta olivat sitä mieltä, että fyysinen aurinko oli sen symboli, mistä kaikki
oli lähtöisin. 

Heillä ei tuntunut oleva selkeää käsitystä jälleensyntymästä, mutta olivat varmoja, että ihminen
on  kuolematon  ja  palaa  kuoltuaan  Auringon  henkeen.  Heidän  uskontonsa  oli  iloista,  surua  ja
murehtimista pidettiin pahana ja kiittämättömänä. Kuolemaan suhtauduttiin iloisella kunnioituksella.
Itsemurhaa kammoksuttiin karkeana virheenä, eikä sitä juuri esiintynyt.

Palvelumenoissa ylistettiin Auringon henkeä, muttei rukoiltu sitä. Kukkia ja hedelmiä uhrattiin
kiitoksena  siitä,  mistä  oltiin  velkaa  Auringon  hengelle.  Saarnat  olivat  yksinkertaisia,  kuvia  ja
vertauksia käytettiin yleisesti. Ihmisille opetettiin, että mitä Aurinko teki heidän ruumiilleen, se teki
myös  jatkuvasti  samalla  heidän  sieluilleen.  Ihmisten  tuli  pyrkiä  olemaan  täydellisen  terveitä
fyysisesti ja moraalisesti ja tulemaan näin itse pikkuauringoiksi, jotka säteilevät voimaa, elämää ja
onnea. Heillä oli tarkka tieto siitä, että terve ihminen säteilee ylijäämävitaliteettiaan ulospäin. 

Kouluissa  opetettiin  lukemista,  kirjoittamista  ja  jonkinlaista  aritmetiikkaa sekä käyttökelpoista
karkeaa tietoa kaikista elämää koskevista säännöistä ja asioita niin, että jokainen 10–11-vuotias
ymmärsi jollain tavoin,  mistä elämässä tarvittavat asiat tulivat  ja kuinka tehdään tavallisia töitä.
Opettajien ja oppilaiden välit olivat äärimmäiset ystävälliset ja rakastavat.

Koulupäivät  olivat  pitkiä,  mutta vaihtelua oli  paljon,  joten ne eivät  tarpeettomasti  rasittaneet.
Jokainen lapsi oppi, miten laittaa ruokaa, erottaa myrkylliset hedelmät terveellisistä, kuinka löytää
ruokaa ja suokaa metsässä, miten käyttää yksinkertaisia työkaluja puutöissä, rakentamisessa tai
maataloudessa,  miten  suunnistaa  auringon  ja  tähtien  mukaan,  kuinka  meloa  kanootilla,  uida,
kiivetä ja hypätä.

Lapsille opetettiin myös ensiapua ja yrttilääkkeiden käyttöä. Opetus oli kaikkiaan käytännöllistä,
joten lapsista tuli hyvin ”käteviä” ja osaavia. 

Heille opetettiin heidän maansa valtiomuodosta ja tapojen ja sääntöjen syistä, mutta he eivät
osanneet muuta kuin omaa kieltään, jossa he olivat hyvin taitavia ja tarkkoja oikeaoppisuudesta.
He  oppivat  sen  käytännössä  eikä  kielioppisääntöjen  perusteella.  Algebrasta,  geometriasta  tai
historiasta  he eivät  tienneet  mitään  eikä  muusta  maantieteestä  kuin  omaa maata  koskevasta.
Kemiasta he eivät tienneet, mutta heillä oli paljon tietoa käytännön hygieniasta.

Noin 12 vuoden iässä jokaiselle lapselle valittiin ammatti, ja hänet siirrettiin sopivaan teknilliseen
oppilaitokseen,  jossa hän opiskeli  9–10 vuotta.  Opetus oli  nytkin enemmän käytännöllistä kuin
teoriaa.

Jokaisella  lapsella  oli  tilaisuus harjaantua hallintoa ylläpitävään luokkaan,  mutta koulutus oli
ankaraa ja perusvaatimukset niin korkeat, ettei hakijoita koskaan ollut paljon.

Pääasiallisesti  tähdättiin  tieteelliseen  maanviljelykseen,  mutta  oli  myös  teollista  valmistusta,
metallitöitä, koneenrakennusta ja arkkitehtuuria.

Maatalousministeriö  suoritti  laajoja tutkimuksia ja  piti  tarkkaa kirjaa tuloksista,  jotka esitettiin
mahdollisimman nopeasti yleiseen käyttöön. Keksintöjä ja löytöjä palkittiin hallituksen toimesta, ja
valtio  oli  aina  halukas  rahoittamaan  ja  suorittamaan  vaadittavia  testejä.
Jätevedenkäsittelymenetelmät olivat yhtä tehokkaita kuin nykyisin.

Heidän koneensa olivat  karkeampia ja  yksinkertaisempia eivätkä niin  näppäriä kuin meidän,
mutta  ne  olivat  tehokkaita  eivätkä  joutuneet  helposti  epäkuntoon.  Monet  koneet  toimivat
hydraulisesti erityisesti kastelussa. Maa kukkuloiden rinteillä oli pengerretty viljelytarkoituksessa.

Kasvitieteen tuntemus oli  laajaa, mutta tämäkin tiukasti käytännöllistä. He pyrkivät tietämään
vain kasvien käytöstä lääketieteessä, ravintona tai värjäyksessä.

Samoin  he  eivät  tienneet  mitään  atomeista  ja  molekyyleistä,  mutta  varsin  paljon  aineiden
käytöstä käytännössä lannoitteena, valmistusprosesseissa jne.

Astronomiaa  pidettiin  uskonnollisena,  ei  maallisena  aiheena.  Tiedot  siitä  eivät  olleet  kovin
suuret, mutta tarkat. He tiesivät planeettojen ja tähtien eron, maan muodon, kiertoradan ja vuoden
aikojen  vaihtelun  syyn.  Komeettoja  he  pitivät  viestintuojina  toisilta  suurilta  olennoilta  heidän
Auringonherralleen.
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He  kykenivät  ennustamaan  auringonpimennykset  perinteisen  kaavan  avulla.  He  määrittivät
tarkan keskipäivän hetken tarkkailemalla varjoja, ja samaa metodia käyttäen he löysivät kesä- ja
talvipäivänseisaukset, jolloin pidettiin erityisiä uskonnollisia menoja.

Heidän  arkkitehtuurinsa  oli  jättimäistä,  mutta  viimeistelemätöntä.  Se  oli  tarkoitettu  ennen
kaikkea käyttöön, ei näytettäväksi. Meidän mielestämme heidän rakennuksien mittasuhteet olivat
huonot. Heidän käyttämänsä pylväät olivat usein massiivisia ja monoliitteja.

He  eivät  käyttäneet  varsinaisesti  holvirakennetta,  vaan  rakensivat  kaariaukkoja  käyttämällä
raskaita,  puolipyöreitä  metallilevyjä.  Lujuus  riippui  kuitenkin  pääasiassa  vahvasta  tarttuvasta
sementistä.  Se  valettiin  kuumana  ja  se  jähmettyi  jäähtyessään  lujemmaksi  kuin  kivi  itse.  He
osasivat  leikata  valtavia  kivikappaleita  niin  tarkasti,  että  saumakohtia  tuskin  havaitsi,  mutta
kuitenkin he osasivat kaataa sementtiä rakoihin.

Valtaosa taloista oli rakennettu savesta, mutta käsitelty kemiallisesti niin, että ne olivat yhtä lujia
kuin kivestä tehdyt.  Seinät  olivat  valtavan paksut  ja  talot  oli  rakennettu keskuspihan ympärille.
Ulkopuolta ei juuri koristeltu.

Sisäänkäynti  oli  aina  kulmassa.  Ovena  oli  suuri  kivipaasi,  joka  oli  toisinaan  taidokkaasti
kaiverrettu.  Sitä  nostettiin  ja  laskettiin  vastapainojen  avulla  kuten  liukuikkunoita.  Myöhemmin
käytettiin  metallilevyjä  kivipaasien  sijaan.  Toisinaan  painavat  ovet  oli  sovitettu  paikoilleen
kääntyväksi tappien varassa.

Suuremmat talot olivat enemmän koristeltuja kaiverruksin ja levein metallinauhoin. Ne olivat niin
massiivisia, että olivat käytännöllisesti katsoen ikuisia. Katot olivat raskaita lähes tasaisia ja tehty
kivestä tai metallilevyistä. Puuta oli käytetty niukasti heidän taloissaan palovaaran vuoksi.

Rakennustelineitä  ei  käytetty,  vaan maata  kasattiin  seinien  korkeudelle,  kattokivet  asetettiin
maan päälle ja sementti kadettiin sekaan ja annettiin sen jähmettyä. Sitten maa siirrettiin pois ja
jäljelle jäi rakennus, joka oli käytännöllisesti katsoen monoliitti.

Melkein  kaikki  talot  olivat  yksikerroksisia,  mutta  toisinaan  tehtiin  kolmiomainen  kohoava
rakennus, jonka pohjana oli tasanne ja seuraava kerros oli aina jonkin verran pienempi. Huipulla oli
alttari  Auringolle.  Se oli  kuin  litteä pyramidi,  joka kohosi  leveinä,  matalina  askelmina.  Huoneet
kaivettiin sitten jokaiselta terassilta käsin ja tunneli alimpaan kerrokseen, joka johti maanalaisiin
huoneisiin, joissa varastoitiin viljaa ja tarve-esineitä.

Auringontemppelit olivat suuria ja massiivisia, mutta nykyajan mittapuun mukaan liian matalia
pituuteensa nähden.  Sisätilat  olivat  kirjaimellisesti  peitetty kullalla  ja hopealla.  Metallilevyt  olivat
usein puolen sentin paksuisia, mutta siitä huolimatta taivutettu peittämään taidokkaita kivireliefejä.

Kaikki,  paitsi  kaikkein  köyhimmät  talot  oli  sisältä  päällystetty  metallilevyillä  kuten  nykyisin
tapetilla. Kuninkaan ja tärkeimpien kuvernöörien palatsit ja temppelit oli vuorattu puhtaalla kullalla.
Muut käyttivät kauniita sekoituksia, jotka antoivat runsaan vaikutelman edullisin kustannuksin.

Valtakunnan rajoille oli rakennettu linnoitusketju. Se oli korkea ja paksu, ja muurien sisällä oli
huoneita ja salakäytäviä, joihin oli varastoitu ruokaa pitemmänkin piirityksen ajaksi.

Teitä  rakennettiin  valtavasti  luonnonesteistä  välittämättä.  Koko  tie  kivettiin  ja  puita  ja
pahanhajuisia  kasveja  istutettiin  niiden  varsille.  Siltojen  rakentamisessa  käytettiin
ulokepalkkitekniikkaa. He eivät tunteneet sulkuportteja, vaan johtivat joen virtaamaan muualle tai
rakensivat padon sillan rakentamiseksi. 

Heidän  kastelujärjestelmänsä  oli  upea,  ja  tiensä  ja  akveduktinsa  hienoimpia  insinööritaidon
luomuksia, mitä historia tuntee. Kaiken työn suorittivat maalaiset tai armeija.

Kun aseistus oli yksinkertaista eikä harjoitusta tarvinnut paljon, armeijaa käytettiin pääasiassa
yleisiin  töihin  ja  palveluihin.  Armeija  hoiti  myös  yksityisten  ja  virallisten  lähetysten  ja  kirjeiden
toimittamisen perille. Se huolehti ylläpidosta, mutta kutsui lisätyövoimaa uusiin töihin. 

Silloin  harvoin,  kun  he  joutuivat  sotaan  vähemmän  sivistyneiden  heimojen  kanssa,  heidän
mottonsa oli:  ”Älä koskaan ole julma vihollisellesi,  koska huomenna hän voi  olla  ystäväsi.”  He
surmasivat niin vähän kuin mahdollista, ja järjestivät niin, että toisten heimojen oli mahdollista liittyä
mukaan heidän valtakuntaansa. He käyttivät keihäitä, miekkoja ja jousia sekä bolaa, joka koostui
kahdesta köyden yhdistämästä kivi- tai metallikuulasta. Se heitettiin ihmisen tai hevosen jalkoihin,
jotta hänet kaadettaisiin maahan. Linnoituksilta saattoi vierittää suuria kiviä hyökkääjiä päin.

He käyttivät rautaa, mutteivät osanneet valmistaa terästä. Heille kupari ja erilaiset pronssit olivat
arvokkaampia,  koska  niistä  saatiin  äärimmäisen  kovia  yhdistämällä  niitä  heidän  erinomaisen
sementtinsä kanssa. Näin vahvistettuna puhdas kuparikin kesti yhtä hyvin kuin paras teräs. Jotkut
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yhdisteet puolestaan olivat lujempia kuin mikään nyt tuntemamme metalli. Rauta ei sekoittunut niin
hyvin sementin kanssa eikä siten ollut niin käyttökelpoista.

Metallityö oli  hienoa ja taidokasta.  Jotkut filigraanityöt  olivat kuin hämähäkinseittiä,  ja ne piti
puhdistaa puhalluksella, koska tavallinen pyyhkiminen tai hankaaminen olisi vahingoittanut niitä.
Jotkut heidän kaiverruksensa olivat uskomattomia meidän nykyihmisen silmälle.

Saviastiat oli käsitelty kemiallisesti niin, että niistä tuli väriltään punaisia. Niihin upotettiin myös
uskomattoman ohuita kulta- ja hopeajuovia. Muitakin hienoja värejä osattiin valmistaa. Kun savea
sekoitettiin  heidän  käyttämäänsä  sementtiin,  saatiin  lähes  lasin  läpinäkyvyys  vähemmän
särkyvänä. He osasivat myös valmistaa ohutta, taivuteltavaa posliinia. 

Metalli ja savi korvasivat puun, jota käytettiin hyvin vähän.
Maalaustaidetta  harrastettiin  huomattavassa  määrin,  mutta  se  tapahtui  kvartsilevylle,  jonka

pinta oli kermamainen. Sitä oli eri paksuista ja sitä saattoi taivuttaa.
Siveltiminä käytettiin kuitukasvinpätkiä, joiden pää oli avattu ja leikattu teräväksi niin, että sillä

voitiin saada aikaan myös hyvin ohutta viivaa.
Värit olivat pulverivärejä, joita sekoitettiin jonkin aineen kanssa, joka kuivui välittömästi, joten

sitä ei  voinut  muuttaa.  Värit  oivat  hienostuneempia  ja  puhtaampia  kuin  nykyisin.  Metallijauhoa
käyttämällä väreistä saatiin runsaampia, mutta ehkä meidän makuumme hiukan barbaarisia.

Perspektiivi  oli  hallinnassa  ja  piirtäminen  tarkkaa.  Valmis  kuva  siveltiin  nopeasti  kuivuvalla
lakalla, joka teki siitä sateen- ja auringonkestävän pitkäksi aikaa.

Kirjat  kirjoitettiin  tai  oikeastaan  tehtiin  näkyväksi  samoin  kuin  maalaukset.  Ne  koostuivat
rautalangalla  yhteen sidotuista ohuista arkeista tai niitä säilytettiin rasiassa, jotka oli  tavallisesti
tehty platinaa muistuttavasta metallista ja olivat runsaasti koristeltuja. 

Kirjapainotaito ei näy olevan tunnettua, mutta vahamonistuksen tapaista monistusta käytettiin
virallisten ilmoitusten ym. laadinnassa. Suhtautuminen kirjoihin oli kuin keskiaikaisella munkilla, ja
kirjan kopioiminen oli merkittävä ansio.

Kirjallisuuden ala oli rajoittunut. Oli joitakin uskonnollisia tai eettisiä teoksia ja joitakin mystisiä,
mutta suosituimpia olivat käytännöllisemmät. Oli olemassa mystinen teos, joka muistutti kiinalaista
Qingjing jingiä. 

Joka alalta,  käsiteollisuudesta tai  taiteesta oli  olemassa käsikirjoja,  joita oppipojat  päivittivät.
Perulainen esitys mistä aiheesta tahansa oli täydellinen kokoelma käytännön tietoa, kaikki, mikä
aiheesta tiedettiin tiiviissä muodossa.

Oli myös kertomakirjallisuutta, jonka tarkoitus oli moraalinen ja jossa tavallisesti kuvattiin, kuinka
kuningas  tai  joku  toinen  virkailija  toimi  hätätilanteessa.  Monet  näistä  olivat  klassikkoja  ja  niitä
siteerattiin jatkuvasti. Niitä pidettiin tosina, vaikka monet saattoivat olla fiktiota.

Joissakin  tarinoissa  oli  villejä  seikkailuja,  mutta  ei  rakkaustarinoita.  Jotkut  tarinat  olivat
humoristisia, vaikka komiikkaa ei vielä ollut keksitty. Runoutta ei myöskään ollut, mutta keinuvasti
esitettyjä elämänviisauksia tunnettiin ja esitettiin paljon.

Musiikissa  heillä  oli  pilli  ja  harppu,  mutta  suosikkisoitin  oli  eräänlainen  harmoni.  Sen
koskettimisto  oli  kuin  kirjoituskoneessa,  ja  nerokas  mekaaninen  järjestelmä  pakotti  ilman
värähtelevää metallikieltä vasten, jolloin syntyi ääni.

Perulaisten musiikkiasteikko oli atlantislainen, mutta erosi paljon meidän asteikostamme. Heillä
ei ollut valmiita musiikkikappaleita, vaan jokainen soittaja improvisoi.

Veistokset  olivat  rohkeita,  näyttäviä  ja  vaikuttavia  enemmän kuin  elegantteja.  Patsaat  olivat
valtavankokoisia. Reliefit olivat hienoa työtä usein metallilla päällystetyt. 

Alaikäisten avioliitot oli kielletty, mutta aikuisten odotettiin avioituvan, ellei heillä ollut painavaa
syytä tehdä toisin. Avioliittoon vihkiminen toimitettiin yhtenä päivänä vuodessa. Tuolloin kuvernööri
kysyi muutamia kysymyksiä, suoritti yksinkertaisen seremonian ja julisti parin mieheksi ja vaimoksi.
Muuttuneita olosuhteita vastaava maanjako suoritettiin myös. 

Eläinten lihaa ei syöty. He käyttivät ravinnokseen perunaa, jamssia, maissia, riisiä ja maitoa.
Pääravintona  oli  maissijauho  muitten  kemikaalien  kanssa  sekoitettuna,  joka  puristettiin  kovalla
paineella kakuksi. Se sisälsi itsessään kaikki tarpeelliset ravintoaineet, joten ihminen saattoi ottaa
ruokansa mukaansa pitkällekin matkalle.  

Kakkua  imeskeltiin  hitaasti  kuin  pastillia  tai  keitettiin  tai  kypsennettiin  eri  tavoin.  Siinä  ei
itsessään  ollut  juuri  makua,  joten  sitä  maustettiin  granaattiomenalla,  vaniljalla,  appelsiinilla,
guavalla jne. 
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Kakkuja  valmistettiin  valtavia  määriä,  ja  ne  olivat  hyvin  halpoja.  Monet  eivät  juuri  muuta
syöneetkään, vaikka runsaasti muutakin ruokaa oli saatavilla.

He pitivät paljon lemmikkieläimistä, joista pienet apinat ja kissat olivat suosituimmat. Niitä oli
monenlaisia. He kehittivät erityisen sinisävyisen kissatyypin. 

Monet pitivät myös linnuista, ja on mahdollista, että saamme kiittää heitä Amazonin metsien
loistavanvärikkäistä lajeista. Joillakin varakkailla rouvilla oli kultalangasta tehtyjä valtavia häkkejä,
joissa he omistautuivat lemmikkiensä hoidolle ja kouluttamiselle.

Kansallinen asu oli väljä, liehuva vaate, joka oli yksinkertainen ja koristelematon ja tavallisesti
kirkkaanvärinen. Perulaiskansa oli loistava näky juhla-asuisena. Naiset käyttivät tavallisesti sinistä
vaatetta, jollainen on Neitsyt  Marian yllä keskiaikaisissa maalauksissa.  Materiaali  oli  tavallisesti
puuvillaa,  mutta  hienoa  laamanvillaakin  käytettiin.  Erittäin  vahvaa  kangasta  valmistettiin
kemiallisesti vahvistetusta agaavelangasta. 

Laskemiseen he käyttivät helmitaulua, joka muistutti japanilaisten käyttämää. Sitä halvempi oli
nauha, johon oli tehty solmuja. Se oli ehkä espanjalaisten tuhansia vuosia myöhemmin löytämän
quipuksen alkuperä.

Yleisesti  ottaen  fyysinen  elämä  oli  paljon  paremmin  järjestetty  kuin  koskaan  sen  jälkeen.
Hallitsevalla  luokalle  oli  tarjolla  tilaisuuksia  epäitsekkääseen  työhön  ja  velvollisuuksille
omistautumiseen  ehkä  enemmän  kuin  missään  muualla.  Vähemmän  älykkäiden  luokkien  ei
tarvinnut  ponnistella  henkisesti  tai  ruumiillisesti,  mutta  kaikki  ylimääräinen  ponnistelu  korvattiin
runsaalla kädellä.

Yleinen mielipide oli paremmalla tolalla ja velvollisuudentunto korkeampi kuin nykyisin. Mutta
tulee muistaa, että tutkimamme rotuhaara ei ollut enää huipussaan. Me olemme suhteellisen nuori
rotu ja saavutamme aikanaan atlantislaisia korkeamman tason.

Atlantislaisilla ei ollut mitään, mitä voisi kutsua okkultismiksi eikä mitään käsitystä universumista
sellaisena kuin nykyaikainen teosofia sen esittää. Niinpä,  kun viides juurirotu saavuttaa saman
vaiheen elämässään, sen fyysiset olot ovat yhtä hyvät kuin atlantislaisilla, ja älyllinen ja henkinen
kehitys  korkeammalla  kuin  mikä oli  mahdollista  Atlantiksen perulaisille  jäänteille  14 000 vuotta
sitten.
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Luku 40 Nelja� s atlantislainen alarotu, turaanilaiset

Neljäs  eli  turaanilainen  alarotu  syntyi  tlavatlien  asuttamien  vuorten  eteläpuolella  mantereen
itäosassa. Useimmat heistä asuivat Atlantiksen keskiosassa tlavatlien alueesta länteen ja etelään
jakaen nämä maat tolteekkien kanssa.

He eivät koskaan olleet hallitseva rotu emämantereella, vaikka jotkut heimot ja perheet tulivat
hyvin vaikutusvaltaisiksi. He olivat aina siirtolaisia, joista monet muuttivat itään.

Ajanjaksona 800 000–200 000 vuotta sitten he elivät kauempana etelässä alueilla, jossa nyt on
Marokko ja Algeria. He pitivät hallussaan myös Keski-Aasian meren itä- ja länsirannikkoa. Jotkut
muuttivat  vielä  idemmäs.  Sisä-Kiinan  asukkaat  ovat  tänä  päivänä  lähimpänä  heitä.  Pienestä
joukosta  tuli  brutaaleja  atsteekkeja,  jotka  valloittivat  tolteekkien  luoman suuren valtakunnan  ja
tulivat sen tilalle.

He kehittivät eräänlaisen feodaalijärjestelmän, jossa jokainen päällikkö oli ylin omalla alueellaan
ja  kuningas  vain  primus  inter  pares.  Joskus  neuvosto  surmasi  kuninkaan  ja  asetti  jonkun
jäsenensä tilalle.

He  olivat  sotaisia,  brutaaleja  ja  julmia  eivätkä  kunnioittaneet  lakeja.  Jos  naisrykmenttejä
osallistui heidän sotiinsa. 

Tolteekit,  joita oli  määrällisesti  paljon enemmän, voittivat heidät  jatkuvasti.  Siksi  he toivoivat
väestönkasvua ja vapauttivat kaikki miehet suoranaisesta velvollisuudesta pitää yllä perhettään.
Valtio  piti  kaikkia  lapsia  omaisuutenaan  ja  huolehti  heistä.  Tämä  johti  väestönkasvuun  ja
avioliittoseremonian syrjäyttämiseen. Perhesiteet ja vanhempien rakkaus hävisivät, ja systeemistä
luovuttiin sen osoituttua epäonnistuneeksi. He kokeilivat myös sosialistisia ratkaisuja taloudellisiin
ongelmiin, mutta luopuivat kokeiluista.

Turaanilaiset olivat ensimmäinen neljästä ”keltaisesta” alarodusta.
He käyttivät tlavatlien kieltä pohjana, muta muuntelivat sitä niin, että siitä tuli kokonaan eri kieli. 
He  kokeilivat  yhteen  aikaan  demokratiaa  ja  veivät  sen  pitemmälle  kuin  innokkaimmatkaan

kannattajat  olisivat  uskoneet.  Tulos  oli  niin  sietämätön,  että  koko  rotu  hajosi  anarkiaan  ja
kaaokseen. Kiinassa on vielä tänäänkin väkivaltaisesta reaktiosta tätä seurannutta aristokraattista
hallintoa vastaan. 

Turaanilaisten  eläimelliset  intohimot  olivat  hyvin  voimakkaasti  kehittyneet,  ja  he  eivät  olleet
miellyttäviä ihmisiä monella tavalla.
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Luku 41 Turaanilaisten ja� a�nteet Kaldeassa 19 000 eaa.

Turaanilainen kansa eli Kaldeassa noin vuonna 30 000 eaa. pieninä riitaisina heimoina, jotka
elivät pääasiassa maanviljelystä eivätkä tienneet paljoa arkkitehtuurista tai mistään kulttuurista.

Manun lähettämäksi kuvernööriksi heidän keskuuteensa tuli  idästä eräs Theodorus. Hänestä
alkoi  Kaldean  muinainen kuninkaallinen haara,  joka erosi  alamaisistaan ulkonäön  suhteen.  He
olivat  voimakaspiirteisiä,  kuparinruskeita  ja  palavasilmäisiä.  Myöhemmistä  babylonialaisista
veistoksista voi saada kuvan tästä tyypistä, joskin niiden aikaan arjalaista verta oli jo sekoittunut
lähes koko rotuun.

Heidän sivilisaationsa oli  yhtä huomattava kuin Perussa 14 000 eaa.,  mutta täysin erilainen.
Hallintojärjestelmä  ei  Kaldeassa  ollut  mitenkään  poikkeuksellinen.  Uskontoa  painotettiin  ja  se
hallitsi ihmisten elämää siinä määrin, että sille vetää vertoja ehkä vain Intian brahmaanit.

Kaldean usko oli vakavaa ja mystistä, ja siinä suoritettiin monimutkaisia palvontamenoja suurille
tähtienkeleille tai planeettalogoksille, kuten me niitä kutsuisimme. Siihen kuului kattava ja tarkka
astrologinen järjestelmä.

Heidän ajatuksensa astrologiasta oli käytännöllisesti katsoen sama kuin modernissa teosofiassa
perustuen periaatteisiin, joihin on lyhyesti viitattu tämän kirjan luvussa 16. Papeille annettu teoria
oli  mahdollisesti  saatu  katkeamattomana  perintönä  Opettajilta,  joilla  oli  ollut  ensikäden  tietoa
suurista tosiseikoista luonnossa, ja se oli pitkälle kehittynyt ja matemaattinen.

He pitivät aurinkokuntaa yhtenä suurena olentona, jonka fyysisen ilmauksen muodostivat kaikki
fyysiset komponentit ja astraalisen ilmauksen kaikki astraaliset komponentit jne.

Jokainen aineen luokka muodostui seitsemään tyyppiin eli säteeseen kuuluvista aineista kuten
selitetään luvussa 16. Kaldealaiset ajattelivat, että koko se massa, jota me nyt kutsumme johonkin
seitsemästä tyypistä  kuuluvaksi  elementaaliseksi  essenssiksi,  muodosti  jossain  määrin  erillisen
käyttövälineen, melkein erillisen entiteetin. Koska jokaisessa on kaikkien seitsemän tyypin ainetta,
siitä seuraa, että tietyntyyppistä ainetta kontrolloivaan keskukseen kohdistuva muutos tai toiminta
vaikuttaa ihmiseen siinä määrin kuin hänessä on tämän tyypin ainesta.

Jokaisella seitsemästä suuresta keskuksesta aurinkokunnassa oli oma vaikutuspiirinsä. Sillä oli
myös  sydämensykkeen  kaltaisia  säännöllisesti  toistuvia  omia  muutoksia.  Muutokset  olivat
eriasteisia  ja  saivat  aikaan  monimutkaisia  vaikutussarjoja.  Oli  pantu  merkille,  että  fyysisten
planeettojen liikkeet antoivat vihjeitä siitä, miten vaikutuspiiri järjestyi kullakin hetkellä. Kaldealaiset
olivat sitä mieltä, että näitten vaikutuspiirien leikkauspisteet muodostivat pyörteitä, jotka määräsivät
fyysisten planeettojen sijainnin.

Vaikka kaldealaiset papit tunnistivat näitten erilaisten vaikutusten vaikuttavan ihmisiin, he olivat
kaikkea  muuta  kuin  fatalisteja.  Heidän  mielestään  nämä  vaikutukset  eivät  voineet
vähäisimmässäkään määrin hallita ihminen tahtoa, vaan saattoivat vain tilanteesta riippuen tehdä
hänelle  helpommaksi  tai  vaikeammaksi  toimia tiettyjen suuntaviivojen mukaan.  Todella  vahvan
ihmisen ei  juuri  tarvinnut  vaivata  päätään sillä,  mitkä  vaikutukset  sattuivat  olemaan nousussa,
mutta  tavallisten  ihmiset  olisi  hyvä  ottaa  huomioon,  millä  hetkellä  mitäkin  vaikutusta  voitaisiin
soveltaa mahdollisimman edullisen tuloksen aikaansaamiseksi. 

Vaikutukset  itsessään eivät  ole enempää hyviä kuin huonoja  kuin sähkö,  mutta viisas ottaa
huomioon  sähkötöitä  tehdessään  ilmakehän  sähköisen  tilan  ja  valitsee  ajan,  jolloin  se  on
edullisimmillaan sen kannalta, mitä aikoo tehdä. 

Yksinkertaisen  esimerkin  ottaaksemme  Marsin  sanottiin  vaikuttavan  astraaliaineeseen
voimistamalla intohimoja, joten kun Marsin vaikutukset olivat erityisen voimakkaita, ihminen tuntisi
todennäköisemmin  intohimojen  kiihtyvän  tai  voimistuvan  itsessään.  Jokin  toinen  vaikutus
kiihdyttäisi  hermostollista jännitystä,  ja sellaisina aikoina syntyisi  tavallista enemmän kiistoja,  ja
ihmisillä esiintyisi tavallista enemmän tunteenpurkauksia pienestäkin syystä.

Papit laskivat näitten vaikutuspiirien sijainnin ja toiminnan, jotta ne toimisivat oppaina käytännön
elämässä. Hei eivät tehneet ennustuksia. He laativat jokaiselle vuodelle virallisen almanakan, joka
sääteli  rodun  elämää.  He  päättivät,  mikä  oli  paras  aika  maanviljelystöille,  kasvien  ja  eläinten
lisääntymiselle, lääkkeiden valmistukselle jne.
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Kalenterin käyttäjät oli jaoteltu eri kategorioihin sen mukaan, mitä modernit astrologit kutsuisivat
”hallitsevaksi planeetaksi.” Kalenterissa esiintyi sellaisia varoituksia kuin ”seitsemäntenä päivänä
Marsin  palvojien  on  oltava  varuillaan  erityisesti  ärtymyksen  suhteen”,  tai  ”kahdennentoista  ja
viidennentoista  päivän  välillä  on  erityisesti  Venuksen  palvojilla  vaara  toimia  liian  hätäisesti
sydämenasioissa” jne.

Auringon  liikkeiden  säätelemiä  rukoushetkiä  noudatettiin  yleisesti.  Auringon  noustessa,
keskipäivällä  ja  auringon  laskiessa  papit  lukivat  temppeleissä  tiettyjä  säkeitä.  Ne,  jotka voivat,
osallistuivat siihen temppelissä. Muut lausuivat muutaman rukouksen tai kiitoksen itsekseen.

Näitten yleisten huomioitavien lisäksi jokaisella oli omat erityisrukouksensa tietylle jumaluudelle,
jonka yhteyteen hän oli liitetty syntymän kautta. Rukousten suorittamisen aika vaihteli planeetan
liikkeiden  mukaan.  Edullisinta  se  oli  aikana,  jolloin  planeetta  ylitti  meridiaanin,  seuraavana
planeetan olleessa  nousussa tai  laskussa.  Mutta  se voitiin  suorittaa milloin  tahansa planeetan
ollessa horisontin yläpuolella ja jopa sen ollessa horisontin alapuolella, mutta silloin kyseessä oli
aivan eri seremonia.

Jokaista planeettaa varten oli  julkaistu erityinen kalenteri  tai  rukouskalenteri,  ja  jokainen piti
huolta siitä, että hankki itselleen kuuluvan. Kalentereja pidettiin myös talismaneina, joten ihmiset
pitivät niitä aina mukanaan. 

Koittipa uskonnollisen meditaation tai harjoituksen aika kuinka epäsopivalla hetkellä tahansa,
jokainen noudatti sitä uskollisesti ollen sitä mieltä, että olisi tyhmää ja kiittämätöntä olla käyttämättä
hyväksi oman erityisen jumaluuden erikoissiunausta, joka tuolloin vuodattui.

Myös suurenmoisia julkisia seremonioita pidettiin. Jokaisella planeetalla oli ainakin kaksi suurta
vuotuista juhlaa, Kuulla ja Auringolla huomattavasti enemmänkin. Jokaisella planeettahengellä oli
temppeleitä  maan joka kolkassa,  joissa kunkin  planeetan  palvojat  kävivät.  Mutta  suuriin  juhliin
kokoontui suuria kansanjoukkoja lähellä pääkaupunkia sijaitseviin upeisiin temppeleihin.

Nämä temppelit oli sijoitettu niin, että niistä oli nähtävissä sopivassa mittakaavassa planeettojen
koko ja etäisyys auringosta. Temppelien erilaisella suunnittelulla oli merkityksensä. Jokaisessa oli
kuitenkin kirkkaanvärinen puolipyöreä kupoli, jonka läpimitta oli suhteessa planeetan kokoon.

Paikkaa, jossa Maan olisi pitänyt esiintyä, piti hallussaan Kuuntemppeli. Lähellä sitä oli erillinen
pylväiden kannattelema kupoli mustasta marmorista. Se edusti Maata, mutta siinä ei ollut alttaria.

Marsin  ja  Jupiterin  välissä  aivan  oikein  laskettuna  ei  ollut  temppeliä,  vaan  pylväitä,  joiden
päässä oli  pieni puolipyöreä kupoli.  Ne edustivat  oletettavasti  asteroideja.  Satelliitit  oli  osoitettu
mittasuhteiltaan oikeina kupoleina, Saturnuksen renkaatkin olivat näkyvissä.

Planeettojen tärkeissä juhlissa niiden palvojat olivat pukeutuneet kirkkaanvärisiin kaapuihin tai
viittoihin, jotka olivat planeetan omaa väriä. Värit olivat seuraavat:

Aurinko: hienoa silkkistä materiaalia, johon oli kudottu kultalankoja, kuin kultakangasta, mutta
taipuisaa kuin musliini.

Vulkanus: tulen värit, kirkkaat ja upeat.
Merkurius: kirkas oranssi, jossa sitruunan sävyjä.
Venus: puhdas taivaansininen, keveästi vihertävä, vaikutelma välkkyvä ja loistava.
Kuu: valkoinen, jossa kudottuja hopealankoja, sävyltään vaaleanvioletti tietyssä valaistuksessa.
Mars: voimakas kirkkaanpunainen, karmiininsävyinen, hallitseva tietyssä valaistuksessa.
Jupiter: kiiltävä sinivioletti, hopeapilkullinen.
Saturnus: auringonlaskun vihreä, kevyesti harmahtavansävyinen.
Neptunus: yksinkertainen indigo, mutta rikas voimakkaassa valaistuksessa.
Palvojat marssivat laulaen kulkueena temppeleihin kantaen kukkaseppeleitä, viirejä ja kullattuja

sauvoja.
Aurinkojumalan juhla oli  näyttävin.  Kaikki  olivat  mukana järjestäytyneenä oman planeettansa

värin  mukaan  kiertämään  auringontemppeliä.  Jokainen  rinki  asettui  oikeaan  kohtaan
aurinkotemppelin keskuksen ympärille.
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Auringontemppeli oli rakennettu kuten osoittaa. Pääalttarin takana oli valtava kupera metallipeili,
mahdollisesti hopeaa ja erittäin hyvin kiillotettu. Kuului uskonnollisiin velvollisuuksiin pitää se aina
kirkkaana  ja  pölyttömänä.  Kirjaimin  SS merkitty  linja  osoittaa  kapeaa  rakoa katossa  niin,  että
tarkalleen  meridiaanissa  olevan  tähden  valo  osui  peiliin  ja  johdettiin  pisteeseen,  jossa
suitsutusastia oli. Kun siihen sytytettiin suitsuke, tähden valo hohti harmaassa savussa. Osallistujat
kumarsivat päänsä ja papit lauloivat, mikä muistutti hostian pyhitystä katolisessa kirkossa.
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Joskus suitsutusastian yläpuolella olevaa tasaista peiliä laskettiin kuperan peilin keskipisteen
tasolle  niin,  että  siihen osui  planeetan kuva,  mikä heijastui  tiettyyn kohtaan temppelin  lattialla.
Siihen kohtaan laskettiin sairas, jolle tuon tietyn vaikutuksen uskottiin olevan hyväksi. Piirros 44
osoittaa järjestelyn pääpiirteet.

Länsialttarilla  paloi  aina  ”pyhä  kuutuli”,  jonka  annettiin  sammua  vain  kevätpäiväntasausta
edeltävänä yönä.  Seuraavana aamuna itäisen alttarin aukosta paistavat auringonsäteet  osuivat
vedellä  täytettyyn  lasipalloon,  ja  näin  Aurinko  itse  sytytti  kuutulen  uudelleen,  ja  se  pidettiin
palamassa koko vuoden.

Kupolin sisäpuoli oli maalattu edustamaan öistä tähtitaivasta, ja monimutkainen mekanismi piti
tärkeimmät  tähtikuviot  liikkeessä  tarkalleen  tähtien  tahtiin.  Planeettoja  edustivat  itsevalaisevat
pisteet, jotka olivat alun perin adeptiopettajien materialisoimia, ja mitkä liikkuivat vapaasti ilmassa.
Myöhemmin nämä korvattiin nerokkailla mekaanisilla laitteilla.

Kupoli  oli  ulkoa  päällystetty  kullalla,  jossa  heijastuva  ihmeellinen  vaikutelma  oli  tarkoitettu
edustamaan Auringossa näkyviä painaumia.

Temppelin  alla  oli  krypta,  jota  vain  papit  käyttivät  meditointiin  ja  itsensä  kehittämiseen.
Tarvittava  valo  heijastettiin  vain  eriväristen  paksujen  kristallinkaltaisen  levyjen  läpi,  ja  ohjattiin
ihmiskehon  keskuksiin  eli  tsakroihin  auttamaan  ennustamisen,  selvänäköisyyden  ja  intuition
kykyjen kehittymistä. 

Täällä käytettiin kreikkalaisten mysteerien tavoin myös onttoa sauvaa, thyrsusta, joka oli ladattu
sähkö- tai vitaalivoimalla.

Kaldealaisille  ”planeettahenki”  tarkoitti  kolmea  käsitettä.  Ensiksi  sitä,  mitä  me  kutsuisimme
”planeettaelementaaliksi”, joka on kehittymätön, puoliälyllinen, mutta erittäin voimallinen entiteetti.
Se on muodostunut planeetan kollektiivisesta elementaaliessenssistä, ja sitä pidetään valtavana
olentona,  joka  vastaa  ihmisen  astraaliruumiin  haluelementaalia.  He  yrittivät  kohdistaa
planeettaelementaalin vaikutuksen eli magnetismin sairaaseen tai vangita sen talismaniin.

Toiseksi  planeettahenki  edusti  yhtä  kymmenestä  essenssityypistä,  joka  vuodattui  planeetan
kautta, jota pidettiin keskuksena itsensä logoksen ruumiissa. Tässä mielessä planeettahenki oli
kaikkiallisesti  läsnäoleva  koko  aurinkokunnassa  toimien  ihmisessä  ja  tietyissä  kasveissa  ja
mineraaleissa  jne.  antaen  niille  ominaisuuksia,  jotka  erottivat  ne  muista.  Astrologisissa
varoituksissa viitattiin tähän planeettahenkeen ihmisessä.

Kolmanneksi  he  pitivät  planeetan  henkeä  henkien  hierarkian  päänä,  sinä  varsinaisena
planeettahenkenä  eli  tähtienkelinä.  He  pitivät  niitä  paljolti  samoina  kuin  kristittyjen  suuret
arkkienkelit,  ”seitsemän  henkeä  Jumalan  valtaistuimen  edessä”,  Logoksen  jumalaisen  voiman
mahtavina  toimeenpanijoina.  Sanottiin,  että  kun  tähden  kuvajainen  heijastui  suitsukesavussa,
selvänäköiset voivat nähdä tähtienkelin muodon ja hänen otsallaan loistavan tähden.

Yksi  heidän  väittämiään  oli,  että  joissain  harvoissa  tapauksissa  ihminen  voi  meditaation  ja
antaumuksen  kautta  varmistaa  seuraavan  syntymänsä  palvomansa  tähtienkelin  planeetalle.
Temppelien aikakirjat kertovat näin tehdyn. Pari kertaa historian aikana näin on tapahtunut vielä
korkeammalla tasolla sellaisten tähtijumaluuksien kyseessä ollen, jotka kuuluivat aurinkokuntamme
ulkopuolisille kiintotähdille.

Termi  ”palvonta”  on  ehkä  hiukan  harhaanjohtava  kaldealaisista  puhuttaessa.  Tunne  oli
pikemminkin syvää rakkautta, kunnioitusta ja uskollisuutta, jollaista me tunnemme tänä päivänä
Viisaudenmestareita kohtaan.

Uskonto  merkitsi  ilmeisesti  hyvin  paljon  kaldealaisille.  Papit  olivat  korkeasti  oppineita  kukin
omalla alallaan. He opiskelivat syvällisesti historiaa ja astrologiaa yhdistäen näitä kahta tiedettä
toisiinsa. He olivat hyvin perillä kemiasta ja käyttivät sen vaikutuksia hyväksi seremonioissa. Pappi
teki  esimerkiksi  planeetan  astrologisen  merkin  eteensä  lattialle  jollain  pimeässä  hohtavalla
aineella.

Jotkut  papit  erikoistuivat  lääketieteeseen  ja  tutkivat  lääkeaineiden  ominaisuuksia,  kun  niitä
valmistettiin tiettyjen planeettavaikutusten alaisina. Toiset tutkivat maanviljelystä, maanrakennetta
ja -parannusta, värivalojen käyttöä kasveille jne. Toiset puolestaan panivat pystyyn sääaseman ja
ennustivat  tarkasti  myrskyjä,  pyörremyrskyjä  tai  pilvimuodostelmia.  Siitä  tuli  myöhemmin
valtionhallinnon osasto, ja papit, joiden ennustukset eivät olleet osuvia, siirrettiin muualle.

Sikiöaikaisiin vaikutuksiin kiinnitettiin paljon huomiota, ja äitiä ohjattiin viettämään eräällä tavoin
puoliksi luostarielämää ennen ja jälkeen lapsen syntymän.
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Papit eivät olleet vastuussa opetuksesta, joskin he päättivät laskelmien perusteella ja joskus
selvänäköisesti, minkä planeetan alaisuuteen lapsi kuului. Jokaiselle planeetalle oli omat koulunsa
sekä oppilaille että opettajille. Koulutus vaihteli huomattavasti tyypin mukaan, koska tarkoituksena
oli kehittää jokaisessa kunkin tyypin hyviä ominaisuuksia ja panna vastaan heikkouksille.

Tiedonjakaminen oli varsin toissijaista, ensisijaista oli luonteenmuodostus. Jokainen lapsi oppi
hieroglyfien  kirjoitusta  ja  alkeellista  laskuoppia,  muta  mitään  muita  varsinaisia  kouluaineita  ei
opetettu.  Uskonnollisia  tai  eettisiä  käsityksiä  opeteltiin  ulkoa.  Niissä  kerrottiin,  mitä  odotettiin
”Marsin pojalta”, ”Venuksen tyttäreltä” jne. Kirjallisuus muodostui näiden käsitteiden loputtomista
kommentaareista. Lapsia opetettiin kritisoimaan sankarien tekoja kertomuksissa.

Monia  vuosia  käytettiin  Velvollisuuksien  kirjan opetuksiin  tutustumiseen  teoriassa  ja
käytännössä. Lapsien odotettiin näyttelevän kertomusten henkilöitä kuten teatterissa.

Koulun opetussuunnitelmaan ei  kuulunut  historiaa, matematiikkaa,  maanviljelystä,  kemiaa tai
lääketiedettä, mutta jokainen nuori mies saattoi koulun päätettyään kiinnittyä oppipojaksi jollekin
näihin aiheisiin erikoistuneelle papille.

Kirjallisuus ei  ollut  laajaa.  Virallisia  aikakirjoja  pidettiin  tarkasti,  maanomistus rekisteröitiin  ja
kuninkaat kirjattiin kunnioittavasti. Mutta yhtenäistä historiaa ei koottu. Sitä opetettiin suullisesti, ja
tapahtumat taulukoitiin astronomisten syklien perusteella.

Runous  siirtyi  suullisesti,  ja  sitä  edustivat  pyhät  kirjat,  jossa  kerrottiin  hyvin  symbolisesti
maailmojen ja ihmiskunnan alkuperä,  ja  myös balladit,  jotka kertoivat  legendaaristen sankarien
uroteoista.

Pitkän  kukoistuskauden  jälkeen  mahtava  kaldealaisvaltakunta  alkoi  hitaasti  heiketä  ja
rappeutua,  kunnes  fanaattisten  barbaarien  laumat  tuhosivat  sen  ja  hävittivät  yltiöpuritaanisina
kaikki  temppelit  ja  jäljetkin  niistä.  Tuhoajat  joutuivat  puolestaan  pakenemaan  akkadilaisia,
kuudennen  alarodun  jäseniä  pohjoisesta.  Nämä  sulautuneena  vanhan  rodun  ja  muitten
turaaniheimojen  jäänteisiin  muodostivat  sumerilais-akkadilaisen  kansakunnan,  josta  kehittyi
myöhemmin Babylonian valtakunta. 

Tämä  sai  yhä  enemmän  vaikutteita  arjalaisveren  sekoittumisesta,  joka  oli  peräisin  ensin
arabeilta eli semiiteiltä ja sitten iranilaisista alaroduista, kunnes meidän historiallisena aikanamme
ei enää ollut juuri mitään turaanilaista jäljellä Assyrian veistoksissa ja mosaiikeissa.

Tämä rotu pyrki jäljittelemään menneisyydessä harjoitettua palvontaa, jota on vieläkin jäljellä
sen  perinteissä,  mutta  onnistui  saamaan  aikaan  vain  kalpean  ja  vääristyneen  kopion
alkuperäisestä loistavasta tähtienkelien kultista.

Kun  katsoo  Kaldean  ja  Perun  kaltaisia  sivilisaatioita,  joissa  kokonaiset  kansakunnat  elivät
onnellista  ja  uskonnollista  elämää vailla  pahantahtoisuutta ja  köyhyyttä,  tulee ajatelleeksi,  ettei
ihmiskunta ole sen jälkeen kehittynyt, vaan taantunut. Edistys on kuitenkin syklisen muutoksen lain
alaista, ja kaikki muodot, kauneimmatkin häviävät, jotta niissä oleva elämä kasvaisi ja laajenisi.
Kun viides rotu saavuttaa lakipisteensä, se yltää atlanttilaisrotuakin korkeammalle. 

Lisää kaldealaisten sivilisaatiosta voi lukea kirjasta Ihminen, mistä ja miten, josta tämä kappale
on lyhennelmä.
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Luku 42 Viides atlantislainen alarotu, alkupera� iset semiitit

Viides alarotu eli alkuperäiset semiitit syntyi vuoristoisessa maassa, jota nyt edustaa Skotlanti,
Irlanti ja ympäröiviä merialueita. Tässä vähemmän halutussa Atlantiksen osassa he kasvoivat ja
kukoistivat säilyttäen itsenäisyytensä aggressiivisia eteläisiä kuninkaita vastaan, kunnes heidän oli
aika levitä ja hankkia siirtomaita.

He olivat myrskyisiä ja tyytymättömiä ja aina sodassa naapureittensa kanssa, erityisesti heitä
seuranneen voimistuvan alarodun, akkadilaisten kanssa.

He olivat taipuvaisia patriarkaaliseen hallintomuotoon, ja heidän siirtomaaherransa, jotka olivat
pääasiassa  paimentolaisia,  omaksuivat  lähes  yksinomaa  tämän muodon.  Noin  800 000  vuotta
sitten  aina  aikaan  200 000vuotta  sitten  he  kehittivät  huomattavan  valtakunnan  ja  pitivät  jopa
hallussaan Kultaisten porttien kaupunkia. Heidän oli lopuksi annettava periksi akkadilaisille, jotka
syöksivät heidät vallasta noin 100 000 vuotta sitten.

Alkaen ajasta voin 800 000 vuotta sitten aina aikaan noin 200 000 vuotta sitten he levittäytyivät
länteen ja itään. Lännessä he ylsivät sinne asti, mikä on nyt Amerikan Yhdysvallat, mistä johtuu
semiittityypin  jälki  joissakin  intiaaniroduissa.  Idässä  heidän  alueensa  ulottui  sen  mantereen
pohjoisrannoille, joka tuolloin muodostui Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta. Muinaiset egyptiläiset
ja muut naapurikansat olivat jossain määrin semiittiveren muunnoksia. Juutalaisia lukuun ottamatta
ainoat  vereltään  verrattain  sekoittumattomat  ovat  nykyisin  Algerian  vuorilla  asuvat  melko
vaaleaihoiset kabylit. 

Näitten normaalien siirtomaaretkien lisäksi  Manu järjesti  erikoissiirtolaisuutta.  Koska tämä oli
viides  alarotu  ja  siksi  erityisesti  yhteydessä  manaksen  eli  mielen  kehittämiseen,  siitä  valittiin
ydinjoukko, josta muodostettiin viides juurirotu. Tämä erottelun tuloksena muodostuneita heimoja
matkasi  Keski-Aasian  meren  etelärannoille,  johon  perustettiin  ensimmäinen  suuri
arjalaisvaltakunta. 

Vaikka semiitit olivat toinen neljästä myöhemmästä ”keltaisesta” alarodusta, heidän ihonvärinsä
oli verrattain valkoinen.

Kielessään he käyttivät tolteekkien kieltä pohjana, mutta se muuntui heidän omaksi kielekseen.
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Luku 43 Kuudes atlantislainen alarotu, akkadilaiset

Kuudes alarotu, akkadilaiset syntyi 800 000 vuotta sitten tapahtuneen suuren katastrofin jälkeen
Atlantiksesta  itään  sijaitsevalla  maalla,  missä  nykyään  on  Sardinia.  Mutta  he  valloittivat  pian
kaiken, mitä oli jäljellä Atlantiksesta. He taistelivat semiittien kanssa maalla ja merellä, ja kumpikin
puoli  käytti  huomattavia laivastoja  taistelussa.  Noin 100 000 vuotta sitten he valloittivat  semiitit
lopullisesti  ja  perustivat  dynastian  entiseen  semiittipääkaupunkiin  ja  hallitsivat  viisaasti  useita
satoja vuosia. He olivat suuri kaupankäynti-, merenkulku ja siirtomaakansa. 

He olivat lainkuuliaisia, elivät kiinteissä yhteisöissä ja tuottivat erään tyypin oligarkkihallinnon.
Heillä  oli  yhdessä kaupungissa kaksi  hallitsevaa kuningasta,  kuten Spartassa myöhemmin.  He
olivat hyvin edistyneitä astronomiassa ja astrologiassa.

He levittäytyivät itään päin ja pitivät hallussaan sitä, mistä myöhemmin tuli Levantin rannikko
aina  Arabiaan  ja  Persiaan  saakka.  He  auttoivat  kansoittamaan  Egyptin.  Varhaiset  etruskit  ja
foinikialaiset  mukaan  lukien  karthagolaiset  ja  sumeri-akkadilaiset  olivat  tämän  rodun  haaroja.
Nykyiset baskit ovat mahdollisesti pääasiassa akkadilaisalkuperää. 

Noin  100 000  vuotta  sitten  varhaisina  akkadilaisaikoina  vihittyjen  siirtokunta  perusti
Stonehengen, joka oli  tuolloin Skandinaviaa Euroopassa. Papit  ja heidän seuraajansa kuuluivat
varhaiseen akkadilaislinjaan. He olivat kookkaampia, vaaleampia ja pitkäkasvoisempia kuin maan
alkuperäisasukkaat,  jotka  olivat  sekoitusta  taantuneista  rmoahalien  jälkeläisistä.  Stonehengen
karkea  yksinkertaisuus  oli  tarkoitettu  protestiksi  ylenmääräiselle  koristelulle  tuon  ajan
atlantislaistemppeleissä, joissa asukkaat palvoivat omia kuviaan.

Kolmantena neljästä myöhemmästä ”keltaisesta” alarodusta akkadilaiset olivat semiittien tavoin
verrattain valkoihoisia.

He ottivat pohjaksi tolteekkikielen ja muovasivat siitä oman kielensä.
Kaikki atlantislaiset kielet olivat agglutinoivia. Viidennessä alarodussa semiittien ja akkadilaisten

jälkeläiset kehittivät taivutuksettoman kielen. 
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Luku 44 Seitsema� s atlantislainen alarotu, mongolit

Seitsemäs alarotu eli mongolit näyttää olevan ainoa, jolla ei ollut kosketusta emämantereeseen.
Se  syntyi  Itä-Siperian  Tartarin  aroilla  noin  63  astetta  pohjoista  leveyttä  ja  140  astetta  itäistä
pituutta. Se polveutui suoraan turaanirodusta, jonka se vähitellen levitti suurimpaan osaan Aasiaa.
Se lisääntyi nopeasti niin, että vielä tänäkin päivänä maan asukkaiden enemmistö kuuluu teknisesti
ottaen  siihen,  vaikka  sen  monet  haarat  ovat  niin  värittyneet  aiempien  rotujen  verellä,  ettei
mongoleja erota niistä.

He olivat paimentolaiskansa ja parannus esi-isiinsä brutaaliin turaanikantaan verrattuna, sillä he
olivat uskonnollisempia ja psyykkisempiä kuin turaanilaiset. Heidän omaksumassaan hallinnossa
hallitsijan tuli olla taka-alalla ylimpänä alueellisena hallitsijana samoin kuin ylipappina.

Vaikka Tartarin tasangot olivat laajat, niin mongoliheimot tulivat monta kertaa Pohjois-Aasiasta
Amerikkaan Beringin salmen yli. Viimeinen tällainen siirtyminen tapahtui noin 1 300 vuotta sitten.
Siinä  kitaanit  jättivät  jälkiä,  joita  etnologit  ovat  voineet  seurata  joissakin  Pohjois-Amerikan
intiaaniheimoissa.  Unkarilaiset  ovat  tämän rodun jälkeläisiä  arjalaisveren  jalostamina,  kun taas
malaijit ovat toinen haara, vaikka heitä on sekoittuminen lemurialaisiin heikentänyt. 

Mongolit ovat viimeinen täysissä voimissaan oleva atlantislainen alarotu tänä päivänä eivätkä
he tosiasiassa ole vielä saavuttaneet huippuaan. Samoin Japanin kansalla on vielä annettavaa
maailmalle.

Mongolit olivat keltaisia kuten turaanilaiset.
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Luku 45 Viidennen juurirodun (arjalaiset) alku

Luvussa 37 mainittiin, että herra Vaivasvata, viidennen juurirodun Manu valitsi ryhmän egoja,
joihin kuului 1 200 egon ryhmä, josta hän toivoi voivansa muodostaa hänen oman rotunsa, ja jonka
kanssa hän oli jatkuvasti yhteydessä. Tämä tapahtui noin miljoona vuotta sitten. 400 000 vuotta
myöhemmin hän teki lisävalinnan todennäköisistä ehdokkaista.

Ensimmäinen  ratkaiseva  askel  rodun  perustamiseksi  otettiin  kuitenkin  noin  100 000  vuotta
sitten, kun valkoihoinen semiittien heimo viidennestä atlantislaisesta alarodusta eristettiin Rutan
pohjoisille vuorille. Tämä alarotu ei tullut toimeen muualla kuin vuoristossa. Atlas-vuorten kabyylit
edustavat heitä parhaimmillaan tänä päivänä. 

Heidän  uskontonsa  oli  erilainen  kuin  tasangoilla  elävien  tolteekkien,  ja  tätä  Manu  käytti
hyväkseen  eristämisessä.  Tuolloin  Bodhisattva,  tuleva  herra  Buddha  perusti  uuden  uskonnon.
Siihen liittyviä kehotettiin pysyttäytymään erossa muista heimoista, ja seka-avioliitot kiellettiin.

Kansalle kerrottiin, että he ovat erään heille tuntemattoman kuninkaan ja herran alaisuudessa,
ja hän on vievä heidät pois ”luvattuun maahan.” Osa juutalaisten tarinasta, joskaan ei kaikki, on
todennäköisesti perua näistä seikoista.

Vuonna 79797 eaa. Manu kuljetti kansansa Saharan meren yli ja sitten maitse Arabiaan, koska
Musta hallitsija uhkasi saada viidennen alarodun valtaansa. 30 aluksen laivasto oli  varattu tätä
varten. Ne olivat vain 500 tonnin aluksia ja varsin kömpelöitä. Myötätuulessa kulku oli jonkinlaista,
mutta vastatuuli  oli  vaikea. Airotkin olivat käytössä. Kolme laivaa onnistui tekemään matkan, ja
noin 9 000 ihmistä saatiin siirretyksi. Mukana oli myös joitakin eläimiä, buffalo, norsu ja possu ja
jokin tapiirinkaltainen.

9 000 henkilöstä  5/6  oli  viidennestä  alarodusta,  1/12  akkadilaisia  ja  1/12 tolteekkeja,  kaikki
ryhmänsä parhaimmistoa.

Tähän aikaa Egyptissä vaikutti  loistava tolteekkisivilisaatio,  ja  kun siirtolaiset  kulkivat  heidän
maansa kautta, egyptiläiset yrittivät lahjoa heitä jäämään. Muutama lankesikin kiusaukseen Manun
kieltoa uhmaten, ja heistä tuli myöhemmin tolteekkien orjia.

Loput pääsivät Manun johdolla Arabian ylängöille reittiä, jossa nyt on Suezin kanaali. Laaksot
olivat hedelmällisiä kasteltuina, ja maa oli negroidirodun harvaanasuttama. 

Yhteen laaksoista asettui suurilukuinen palvelijoiden ryhmä 1 200 ja 700 ryhmistä. He olivat niin
fanaattisesti omistautuneet Manulle, että saivat päällensä egyptiläisten vihat. Nämä taistelivat heitä
vastaan ja tekivät heistä lopun, mutta Vaivasvata Manu ajoi lopulta egyptiläiset tiehensä.

Tämän jälkeen  siirtolaiset  elivät  rauhassa jonkin  aikaa viljellen  maitaan ja  käyttäen erilaisia
Atlantikselta  tuomiaan  siemeniä.  Noin  2 000  vuodessa  heidän  lukumääränsä  kasvoi  useaan
miljoonaan. He olivat hiekkavallin eristäminä muusta maailmasta. Ainoa sen yli johtava tie, jossa oli
saatavilla vettä ja ruohoa, kulki siitä, missä Mekka on nykyisin. Vähiten toivotut tyypit lähetettiin
siirtolaisiksi,  yksi  ryhmä  Palestiinan  eteläpuolelle  ja  toinen  etelään  Egyptistä.  Toisessa  näistä
siirtokunnista kehittyi hevonen. Ihmistyypin parantamiseksi Manu itse inkarnoitui niihin toisinaan.

Kansa harjoitti  karjanhoitoa ja  maanviljelystä  ja  se lisääntyi  niin,  että  syntyi  liikakansoitusta.
Siksi suuri määrä lähetettiin Afrikkaan perustamaan siirtokuntaa. Se tuhottiin myöhemmin.

Muutamia  vuosia  ennen  vuonna  75025  eaa.  tapahtunutta  katastrofia  Manu valitsi  noin  700
omaa jälkeläistään ja muodosti heistä epäortodoksisen ja tiukan lahkon hierarkian pään ohjeiden
mukaan. Hän teki heistä karavaanin ja laittoi sen matkaan kohti pohjoista (ks. piirros 45). Hän pyrki
siihen, että se pääsisi rauhassa sumeri-akkadilaisen valtakunnan hallitsijan alueitten läpi ja onnistui
siinä.  Turkestanissa  hän  teki  sopimuksen  Turaanilaisten  feodaalivaltioiden  liiton  kanssa,  mihin
kuului  se, mikä nyt on Tiibet,  ja hänen sallittiin kulkea alueen läpi.  Muutaman vuoden kuluttua
karavaani pääsi Gobin sisäjärvelle. Sieltä se kääntyi pohjoiseen, josta levittäytyi suuri matala meri
pohjoisnavalle  asti.  Tuolloin  Lemurian  tähti  oli  hajonnut.  Sen  lähin  piste  oli  tuhat  kilometriä
pohjoiseen.
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Manu sijoitti joitakin seuraajistaan koilliseen päin olevalle kalliokielekkeelle, mutta pääosan hän
sijoitti hedelmälliseen, kraatterimaiseen painanteeseen. Valkoinen saari oli kaakossa, mutta se ei
näkynyt ennen kuin se oli täynnä yleviä temppeleitä. 

Ihmiset pysyivät täällä siihen asti, että tuolloin käsillä ollut suuri katastrofi oli ohi. Maaperä oli
sellaista, että ellei koko maa hajonnut, maanjäristykset eivät tehneet paljon tuhoa. Kun seismisiä
muutoksia  tapahtui,  ne  eivät  saaneet  aikaan  halkeamia  tai  pinnanmuodon  muutoksia,  mutta
ihmiset  olivat  kauhuissaan  toistuvista  maanjäristyksistä.  Pelko  siitä,  että  jatkuvien  pölypilvien
vuodeksi pimentämä aurinko ei enää koskaan tulisi näkyviin,  melkein halvaannutti  heidät. Satoi
kaatamalla jatkuvasti,  ja  höyry-  ja  pölypilvet  pimensivät  ilman.  Mikään ei  kasvanut  kunnolla,  ja
ihmiset  elivät  jatkuvassa puutteessa.  700:sta tuhanteen kasvaneesta väestä vain 300 vahvinta
selviytyi.

Viiden vuoden kuluttua he saattoivat asettua uudelleen asumaan. Ilma lämpeni, ja neitseellistä
maata kohosi runsaasti esiin, ja he saattoivat viljellä sitä.

Manu oli tuolloin jo vanha mies ja hän sai käskyn tuoda kansansa Valkoiseen saareen. Siellä
hänelle näytettiin tulevaisuudensuunnitelma, joka ulottui  kymmenien tuhansien vuosien päähän.
Hänen  kansansa  oli  määrä  elää  Gobin  sisäjärven  rannoilla,  lisääntyä  ja  vahvistua.  Uusi  rotu
perustettaisiin Valkoiselle saarelle, ja rakennettaisiin suuri kaupunki vastarannalle, suunnitelmassa
ehdotettiin.

Gobin sisäjärven rantoja kiersi vuorijono vajaan parinkymmenen kilometrin etäisyydellä. Sen ja
rannan välillä kohosi matalia kukkuloita.  Mereen laskeutui neljä täysin erillistä vuorta. Manu sai
ohjeet  istuttaa tiettyjä  perheitä  näihin  laaksoihin  ja  kehittää  heistä  neljä  erillistä  alarotua,  jotka
lähetettäisiin  eri  puolille  maailmaa.  Joidenkin  hänen  omista  ihmisistään  oli  määrä  syntyä
ulkopuolisessa maailmassa ja palata sitten menemään naimisiin Manun perheen kanssa rotutyypin
jalostamiseksi. Sitten hänen itsensä oli määrä inkarnoitua tekemään parannetusta tyypistä pysyvä.

Näin muodostettiin viisi tyyppiä – yksi päätyyppi ja neljä alatyyppiä.
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Noin vuonna 70 000 eaa. Manu antoi kansalleen ohjeet rakentaa kyliä mantereelle ja asettua
asumaan niihin. Heidän oli määrä elää ja lisääntyä siellä joitakin tuhansia vuosia. Tunnustettuna
kuninkaana Manu asettui asumaan Shamballaan.

Joitakin  vuosia  myöhemmin  Manu  antoi  Jupiterille,  Coronalle,  josta  myöhemmin  tuli  Julius
Caesar, Marsille ja Vajralle, josta myöhemmin tuli H. P. Blavatsky ohjeet valita joitakin parhaista
lapsista ja lähettää heidät Shamballaan. Nämä lapset olivat Uranus, Neptunus, Surya, Brihaspati,
Saturnus, Vulkanus ja Venus, joista kaikista on sittemmin tullut Mestareita. 

Pian tämän jälkeen turanilaiset tuhosivat yhteisön laumalaumalta.
Pelastettujen  lasten  jälkeläiset  perustivat  aikanaan  toisen  runsaslukuisen  ja  kukoistavan

sivilisaation ylemmäs kuin aiemman. Monia palvelijoista kuului mukaan. He olivat usein tyhmiä ja
tekivät paljon virheitä, mutta he pitivät kiinni niistä, joita palvelivat uskollisesti ja koko sydämestään.

He rakensivat kookkaita taloja ja linnoittivat ne vahvasti samoin kuin kaupunkinsa ja kylänsä
villejä turanilaisia vastaan, jotka uhkasivat heitä jatkuvasti.

Heistä  tuli  jälleen  kerran  pieni  kansakunta  ja  turanilaiset  surmasivat  heidät  jälleen  kerran.
Muutamia lapsia hoitajineen pelastui ja heidät tuotiin Shamballaan. Näin rotutyyppi säilyi, ja Manu
ja hänen sijaisensa inkarnoituivat heihin niin pian kuin mahdollista saattaakseen sen lähemmäs
haluttua standardia.

On  huomionarvoista,  että  jopa  verenhimoiset  turanilaiset  pitivät  Valkoista  saarta  suuressa
arvossa ja pidättäytyivät hyökkäämästä sinne.

Kun palaamme hetkeksi  takaisin  niihin  ihmisiin,  jotka  jätimme Arabiaan,  kun Manu vei  700
valittuaan  Keski-Aasiaan,  huomaamme,  että  juutalaiset  polveutuivat  noista  jälkeenjätetyistä.
Palaamme juutalaisten historiaan myöhemmässä luvussa. 
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Luku 46 Siltakaupunki

Toisen tuhon jälkeen Manu lähetti Marsin inkarnoitumaan yhteen parhaista tolteekkiperheistä
Poseidoniksella ja kutsui hänet luokseen hänen ollessaan 25-vuotias. Sitten Mars meni naimisiin
Manun  tyttären  kanssa,  jolloin  saatiin  mukaan  tolteekkiverta,  mikä  oli  tarpeen  rodulle.  Tästä
hetkestä  noin  vuonna  60 000  eaa.  voidaan  arjalaisen  juurirodun  alkaneen.  Ja  perusta  oli
onnistunut, sillä se ei koskaan enää tuhoutunut.

Manun  jälkeläiset  pysyivät  saarella,  kunnes  heitä  oli.  Sitten  he  muuttivat  mantereelle
alkaakseen kaupungin, jota Manu oli suunnitellut rotunsa pääkaupungiksi.

Kaupunki levittäytyi viuhkamaisesti  pitkin rantaa ja ylös kukkuloiden rinteille  parinkymmenen
kilometrin etäisyydelle.  Leveät kadut kulkivat kohti Valkoista saarta. Koko kaupunki suunniteltiin
hyvin yli  tuhat vuotta ennen kuin ihmisten oli  määrä asua siellä.  Kukkuloilta saatiin metalleja ja
eriväristä  kiveä,  harmaata,  vihreää  ja  punaista  samoin  kuin  purppuranväristä  porfyyrista.
Rakentajat  tekivät  työtä iloisina kuin veljeskuntana,  koska he tiesivät,  että he toteuttivat  hänen
toivettaan, joka kerran oli ollut heidän isänsä ja kuninkaansa.

He käyttivät yhtä suuria kiviä kuin Karnakissa ja rullasivat niitä koneiston avulla. Jotkut kivistä
olivat 50 metrin mittaisia. Manu ja hänen sijaisensa kevensivät kiviä okkulttisen voimin niin, että
niitä  saatettiin  nostaa  paikoilleen.  Rakennukset  olivat  mittakaavaltaan  egyptiläisiä,  mutta
keveämmännäköisiä.  Näin  oli  erityisesti  Valkoisella  saarella,  jossa  kupolit  kohosivat  suoraan
perustalta  ja  päättyivät  terävään  kärkeen  kuin  lootuksennuppu,  jonka  lehdet  oli  käännelty
vasemmalle  ja  oikealla.  Valtavien  rakennusten  alaosat  olivat  erittäin  tukevia.  Sen  jälkeen
seurasivat minareetit ja holvit hienostunein kaarin ja lopuksi keijumainen lootuksennuppu huipulla.

Rakennustyö kesti monta sataa vuotta, ja valmiina Valkoinen saari oli kuin kauneuden ihme.
Saaren rinteet päättyivät niemeen, jolle oli rakennettu hienoja temppeleitä valkoisesta marmorista
kultaupotuksin.  Nämä peittivät  koko kaupungin tehden siitä pyhän kaupungin,  jossa oli  valtava
keskustemppeli.  Sen  kupolian  alla  oli  suuri  Sali,  jossa  neljä  kumaraa  esiintyivät
erikoistilaisuuksissa.

Kadut  oli  järjestetty  neljäksi  säteeksi  keskustemppeliltä  lähtien.  Näkymä  kadunpäähän
kymmenen kilometrin päähän oli  vaikuttavan kaunis.  Luoteesta katsottuna kokonaisuus oli  kuin
vapaamuurarisymboliikan suuri silmä supistettuna niin, että kaarista tuli sylinterimäisiä. Kaupungin
tummemmat linjat mantereella muodostivat silmän iiriksen.

Temppelit  oli  sisä-  ja  ulkopuolelta  koristeltu  runsain  kaiverruksin,  joista  suuri  osa  sisälsi
vapaamuurarisymboliikkaa. Yksi kaiverrussarja esitti fyysisiä ja kemiallisia atomeja. Muut atomit ja
hiukkaset, kuten elinvoima oli muotoiltu korkeaksi reliefiksi.

Tätä pääkaupunkia rakennettiin tuhat vuotta kansalle,  josta oli  määrä tulla hallitseva. Kultaa
käytettiin  paljon  erityisesti  valkoisen  marmorin  kanssa.  Jalokiviä  käytettiin  niin  ikään  paljon
koristelussa  samoin  kuin  kalsedonilevyjä  ja  meksikolaista  onyksiä  muistuttavaa  kiveä.  Erittäin
suosittu oli vihreän jaden ja purppuranvärisen porfyyrin yhdistelmä. 

Maalauksia  ei  käytetty  eikä  tasapinnalle  tehtyjä  piirustuksia  eikä  perspektiiviä.  Friisit  olivat
taidokkaita korkeita reliefejä, joissa henkilöt olivat usein maalattuja.

Massiivinen  upea  silta  yhdisti  Valkoisen  saaren  mantereeseen,  ja  kaupunki  tunnettiin
Siltakaupunkina.  Rakenteena  olivat  ulokepalkit,  ja  siltaa  koristivat  veistosryhmät.  Ajoväylällä
käytetyt kivet olivat 30 metriä pitkiä.

Vuonna 45000 eaa. kaupunki oli huipussaan ja suunnattoman valtakunnan pääkaupunki. Se
käsitti Itä- ja Keski-Aasian Tiibetistä rannikolle ja Mantsuriasta Siamiin ja piti hallinnassaan lisäksi
kaikkia saaria Japanista Australiaan. Arjalaisveren jälkiä voidaan vielä löytää niinkin primitiivisistä
roduista kuin ainuista ja Australian alkuasukkaista.

Kyklooppimaiset rakennukset olivat pitkälle viimeistellyt ja kiillotetut. Niiden rauniot ovat suuri
ihme niille, jotka ovat nähneet ne tämän päivän Shamballassa. Siltakin on vielä pystyssä, mutta
sen alla juoksee vain autiomaan hiekka. 

Tällainen oli  kaupunki,  jonka Vaivasvata Manu suunnitteli  ja rakensi lapsilleen.  Aasiassa oli
monta  suurta  kaupunkia,  mutta  Siltakaupunki  päihitti  ne  kaikki.  Ja  sen  yllä  viipyy  aina  niiden
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voimallinen läsnäolo, joiden maallinen asuinsija oli Valkoisella saarella ja on edelleen. Se antaa
tälle kaupungille kaikista maailman kaupungeista heidän läheisyytensä ainaisen siunauksen.
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Luku 47 Ensimma� inen arjalainen alarotu hindut, 60 000 eaa.

Vuoden  60000  eaa.  pienestä  alusta  kasvoi  tiheästi  asutettu  valtakunta  Gobin  sisäjärven
ympärille, ja se otti vähitellen hallintaansa monia naapurikansoja mukaan lukien turanilaiset, jotka
olivat niin armottomasti tappaneet sen esi-isiä.

Tämä oli  alkuperäisen juurirodun kanta,  josta kaikki  haarat  tai  alarodut  lähtivät  muuttamaan
muualle.  Kantaa  kutsutaan  yleensä  ensimmäiseksi  alaroduksi.  Sitä  kutsutaan  myös  joskus
hinduiksi  tai  hindu-arjalaiseksi  alaroduksi,  kun  halutaan  kuvata  erikoisesti  Intiaan  muuttaneita.
Suuria joukkoja valloittajasiirtolaisia marssi Intiaan ja alisti maan valtaansa. Viimeiset kantarodun
jäänteet lähtivät kotiseudultaan ja liittyivät edeltäjiinsä Intiassa vain vähän ennen Poseidoniksen
uppoamista vuonna 9564 eaa.  Heidät  oli  itse asiassa lähetetty pois pakoon suuren katastrofin
aiheuttamaa tuhoa.

Emärotu  lähetti  neljä  siirtolaisjoukkoa,  joista  ensimmäinen  muodosti  toisen  alarodun,  toinen
kolmannen jne.

Vuosien 60000 ja 40000 eaa. välisenä aikana emärotu kasvoi ja kukoisti saavuttaen huippunsa
noin  vuonna  45000  eaa.  Se  valloitti  Kiinan  ja  Japanin,  jotka  olivat  pääasiassa  mongolien,
seitsemännen atlantislaisen alarodun asuttamia ja jatkoi pohjoiseen ja itään, kunnes kylmä pysäytti
sen. Se liitti valtakuntaansa myös Formosan ja Siamin, joita asuttivat turaanilaiset, neljäs ja toinen
atlantislainen alarotu. Se otti siirtomaakseen myös Sumâtran ja Jaavan ja niihin kuuluvat saaret,
jotka  eivät  olleet  niin  pirstoutuneet  kuin  nykyisin.  Näiden  alueiden  ihmiset  toivottivat   heidät
enimmäkseen  tervetulleiksi  ja  pitivät  näitä  valkokasvoisia  muukalaisia  jumalina  palvoen  heitä
pikemmin kuin taistellen heitä vastaan.

Borneosta itään sijaitsevalla Celebesin saarella on edelleen jäljellä vuoristoheimo toala näiden
asutusten  jäänteenä.  He  levittäytyivät  myös  Malaijin  niemimaalle,  Filippiineille,  Riukiu-saarille,
itäiseen saaristoon, Papualle ja Australiaan ulottuville saarille ja itse Australiaankin, joka oli tuolloin
lemurialaisten tiheään asuttama.

Koko laajaa imperiumia ja sen kuningaskuntia hallitsi Manu, olipa hän inkarnoituneena tai ei.
Kuninkaat  hallitsivat  hänen  nimeensä,  ja  hän  lähetti  aika  ajoin  ohjeita  heidän  työnsä
eteenpäinviemiselle.

Rodun ja sen sivilisaation yleispiirteet ansaitsevat tutkimista. Se sai alkunsa satojen tuhansien
vuosien  atlantislainen  sivilisaatio  takanaan.  Sen jälkeen  se oli  viettänyt  tuhansia  vuosia  oman
Manunsa alaisena Arabiassa ja Aasiassa, joten primitiiviseksi sitä ei voi kutsua.

Kaikki  väestö osasi  lukea ja  kirjoittaa,  ja  kaikkea työtä pidettiin  kunniallisena,  olipa  se mitä
tahansa,  koska se tehtiin  Manulle.  Erityisen  kehittynyt  oli  rodun veljellisyys,  perustavaa laatua
oleva tasavertaisuus ja keskinäinen huomioonottaminen. Henkilökohtaiset  ansiot tunnustettiin ja
itseä suurempia kohtaan tunnettiin kunnioitusta ja kiitollisuutta eikä tärkeää itsensä esilletuomista
esiintynyt  lainkaan.  Ihmiset  luottivat  toisiinsa  ja  antoivat  toisilleen  tunnustusta  heidän  hyvistä
aikomuksistaan eikä siksi  riitoja  syntynyt.  Tämä erosi täysin pitkälle  kehittyneestä ja ylellisestä
atlantislaisesta  sivilisaatiosta,  jossa  jokainen  etsi  omaa  mukavuuttaan  ja  tunnustusta  itselleen
eivätkä ihmiset luottaneet toisiinsa, vaan olivat keskenään epäluuloisia. Arjalaisten keskuudessa
miehen sana riitti, ja olisi ollut epäarjalaista syödä sanansa.

Kaikki tunsivat suuria määriä ihmisiä. Itse asiassa monien ihmisten tunteminen oli yksi edellytys
virkaan  pääsemiseksi.  Veljellisyydentunne  ei  kuitenkaan  ulottunut  arjalaisrodun  ulkopuolelle
esimerkiksi  turanilaisia  kohtaan,  jotka  olivat  eri  kantaa,  eri  kulttuuria,  nokkelia,  viekkaita  ja
epäluotettavia.  Näitä kohtaan arjalaiset  osoittivat  selvää varauksellisuutta,  vaikkeivät  olleetkaan
vihamielisiä ulkomaisia kohtaan eivätkä inhonneet heitä. Muitten kansojen edustajia ei päästetty
talojen ulkopihoja  sisemmälle,  sillä  muukalaisten  majoittamista  varten oli  erityisiä  taloja  muista
erillään. Heitä ei ollut paljon.

Ulkomaisia  kansoja  hallitessaan  he  olivat  tiukkoja  ja  koviakin,  vaikkeivät  olleet  julmia  tai
sortavia.

Kun  ihminen  oli  arjalainen,  hän  oli  ”aatelismies”,  ja  tämä  asetti  hänelle  tiettyjä
käyttäytymissääntöjä.  Manun  lapset  olivat  aristokraattisia  sanan  varsinaisessa  merkityksessä,
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ylpeitä  korkeasta  syntyperästään  ja  tiedostivat  täysin,  mitä  se  heiltä  vaati.  Heille  aateluus
velvoittaa ei ollut tyhjä fraasi. 

Sivilisaatio oli valoisa ja onnellinen, siinä oli paljon musiikkia, tanssia ja iloisuutta. Sen uskonto
oli  ylistystä  ja  kiitollisuutta.  Ihmiset  lauloivat  jatkuvasti  ylistyslauluja  ja  tunnustivat  deevojen
toiminnan  luonnonvoimien  taustalla.  Kasteenneidoille  laulettiin  ylistystä  joka  aamu,  ja
auringonhenki oli tärkein palvonnan kohde.

Neljää  kumaraa  pidettiin  jumalina,  ja  kansa,  joka  oli  niin  lähellä  luontoa,  että  oli  hyvin
sensitiivistä ja psyykkistä, tunsi heidän läsnäolonsa. Planeetta Venus oli myös palvonnan kohde
johtuen traditiosta, että Liekin herrat olivat tulleet Venuksesta. Taivasta itseään palvottiin ja jopa
atomiakin kaiken alkuna ja jumaluuden ilmennyksenä pienoiskoossa.

Eräs vuosittainen seremonia voi toimia esimerkkinä uskonnollisista juhlista.
Pyhän tulen juhlaa vietettiin Siltakaupungissa juhannuspäivänä. Miehiä, naisia ja lapsia marssi

kulkueessa  aikaisin  aamulla  siltaa  vastapäätä  olevalle  puolikuunmuotoiselle  kadulle.  Taloista
riippui  lippuja,  kaduille  oli  siroteltu  kukkia,  poltettiin  suitsuketta,   ja  ihmiset  olivat  pukeutuneet
värikkäisiin silkkeihin, jotka oli usein koristettu jalokivin. Kaikilla oli yllään koralleista valmistettuja
koruja ja kukkaseppeleitä. Marssiessaan he löivät metallilevyihin ja puhalsivat torveen.

He ylittivät  sillan  hiljaisuuden  vallitessa  ja  astuivat  keskussaliin.  Siellä  sijaitsi  suuri  elävään
kiveen hakattu valtaistuin, joka oli runsaasti jalokivin koristettu ja peitetty kultaisin symbolein. Sen
edessä  oli  alttari,  jolle  oli  pinottu  tuoksuvaa  puuta.  Sen  yläpuolella  kultainen  aurinko  heijastui
seinästä. Korkealla holvin yläpuolella oli ilmassa planeetta Venus.

Kun  ihmiset  olivat  asettuneet  paikoilleen,  kolme  Manua  astui  saliin  virkakaavuissaan.
Mahaguru,  (tuleva Gautama Buddha)  seisoi  Vaivasvatan takana,  hänen takanaan seisoi  Surya
(tuleva herra Maitreya) ja lähimpänä valtaistuinta kolme kumaraa. Ilmassa heidän yläpuolella olivat
puolikaaressa purppuraan ja hopeaan pukeutuneet deevat tarkkaavaisina.

Valtaistuimen ympärillä olevat lauloivat hiljaisesti kutsun kuninkaalle tulla heidän keskuuteensa.
Kuului yksi ainoa hopeinen ääni, kultaisessa auringossa välähti ja sen alapuolella valtaistuimen yllä
syttyi  kirkas  tähti.  Hierarkian  ylin  valtias  ilmestyi,  istuutui  valtaistuimelle  ja  kaikki  lankesivat
kasvoilleen maahan peittäen käsillään silmänsä hänen sokaisevalta läsnäololtaan.

Kuningas  pehmensi  loistoa  niin,  että  kaikki  voivat  nähdä  hänet,  Sanat  kumaran,  ”ikuisen
neitsyen”  päättymättömän  nuoruutensa  kauneudessa,  joka  oli  sama  muinaisina  päivinä.  (On
huomattava, että sanskritin termi neitsyt on maskuliini).

Hän ojensi kätensä kohti alttaria ja siihen syttyi tuli. Sitten hän hävisi, tähti katosi ja aurinko jäi
loistamaan heikosti. Vain tuli paloi. Sitten papit antoivat hehkuvia kekäleitä vietäväksi kannellisissa
astioissa eri temppeleihin ja perheisiin.

Muodostettiin  kulkueita  ja  kuljettiin  läpi  kaupungin  suuresti  iloiten.  Pyhä  tuli  asetettiin
perhealttarille  ja  pidettiin  palamassa  koko  tulevan  vuoden.  Niille,  jotka  eivät  voineet  osallistua
seremoniaan, annettiin tulet näiltä alttareilta.

Jotkut  syventyivät  opiskeluun  ja  tulivat  okkulttisten  tieteitten  asiantuntijoiksi  tarkoituksena
omistautua virkauralle  hallinnossa.  Heistä tuli  selvänäköisiä  ja  he oppivat  hallitsemaan erilaisia
luonnonvoimia,  tekemään ajatusmuotoja  ja  irtoamaan fyysisestä  ruumiistaan  tahdonvoimallaan.
Atlantiksen pahuus hyvässä muistissa ohjaajat valitsivat oppilaansa hyvin tarkkaan. Yksi Manun
sijaisista valvoi opetusta luokissa.

Sanomalehtien asemesta selvänäköiset saivat tarvitsemansa uutiset mistä valtakunnan osasta
tahansa kuten me nykyisin radion tai sähkösanoman välityksellä.

Toisinaan, jos Manu ei onnistunut painamaan ohjeistustaan jonkin kauempana olevan hallitsijan
mieleen,  hän pyysi jotain harjaantunutta oppilastaan jättämään fyysisen ruumiinsa ja tekemään
astraalimatkan tuon hallitsija luo, materialisoimaan itsensä siellä ja saattamaan viestin perille. Tällä
tavoin Manu pysyi koko valtakunnan todellisena hallitsijana. 

Kirjoitusta tuotettiin eri tavoin, esimerkiksi terävällä kynällä vahapinnalle. Jälkeenpäin kirjoitus
täytettiin nesteellä, joka kovettui.

Vuoden  40000  eaa.  paikkeilla  imperiumi  alkoi  heiketä,  kun  saaret  ja  ulkoiset  provinssit
omaksuivat barbaarisen itsenäisyyden. Manu inkarnoitui vielä satunnaisesti, mutta johti tavallisesti
korkeammilta tasoilta käsin. Keskuskuningaskunta säilyi loistavan sivilisaatiossaan toiset 25 000
vuotta myöhempien alarotujen levittäytyessä kaikkiin suuntiin.
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Luku 48 Toinen arjalainen alarotu, arabit, 40 000 eaa.

Neljän  alarodun  kehittäminen  neljässä  laaksossa  oli  nyt  alettava.  Manu valitsi  palvelijoiden
riveistä, jotka olivat olleet kehittymässä suuressa arjalaissivilisaatiossa, muutamia perheitä, jotka
olivat halukkaita toimimaan pioneereina ja muuttamaan Siltakaupungista erämaahan perustamaan
Manun  uutta  siirtokuntaa.  Monet  heistä  ovat  tai  ovat  olleet  Teosofisessa  Seurassa,  ja  heitä
käytetään  jatkuvasti  pioneereina.  Se  ei  ole  palkitsevaa  työtä,  mutta  välttämätöntä  ja  monelle
mieluista. 

Kolmannessa  sukupolvessa  Mars  ja  Merkurius  inkarnoituivat  näiden  jälkeläisten  joukkoon.
Myös muutamia suuria henkilöitä inkarnoitui antamaan tyypille erikoisominaisuuksia. Kun korkeasti
kehittyneitä egoja inkarnoituu rotuun, se elää kulta-aikaansa. Sitten tulee nuorempia egoja, jotka
eivät luonnollisestikaan kykene pitämään yllä samaa standardia.

Ne, jotka jäivät Siltakaupunkiin, ajattelivat, että laaksoon lähtevät olivat tyhmiä, sillä kaupungin
sivilisaatio oli  todella hieno eikä ollut  mieltä lähteä johonkin tuntemattomaan laaksoon luomaan
uutta.  Sitä  paitsi  laakson  asukkaiden  uusi  uskonto  vaikutti  turhalta  ja  huonommalta  kuin
olemassaoleva.

Ihmiset laaksossa lisääntyivät muutamien satojen vuosien aikana vuoteen 40000 eaa. saakka,
jolloin  Manu  päätti  lähettää  heidät  maailmaan  (ks.  piirros  45).  Marsin  johdolla  he  seurasivat
edeltäjiensä jälkiä Arabiaan tarkoituksena arjalaistaa arabit, joilla oli kaikista atlantislaisista eniten
uusia ominaisuuksia.

Myöhemmin  Manu  astui  itse  johtamaan  joukkojaan  ja  sai  luvan  voimakkaalta  ja
ystävällismieliseltä  vallalta,  joka tuolloin hallitsi  Persiaa ja Mesopotamiaa,  marssittaa joukkonsa
tarkkaan vartioitua reittiä pitkin.

Tälle muuttomatkalle otettiin noin 150 000 taisteluikäistä miestä ja noin 100 000 naista ja lasta.
Manu  oli  valmistanut  arabeja  saapumiseensa  jo  kaksi  vuotta  aiemmin  lähettämissään

viesteissä.  Vähäisen  vastustuksen  ja  ongelmien  jälkeen  arabipäällikkö  salli  vieraiden  asettua
autioon  laaksoon  alueensa  rajan  läheisyydessä.  Lyhyessä  ajassa  he  rakensivat
kastelujärjestelmän koko laaksoon keskellä virtaavan joen avulla. Vuodessa maa oli viljelty ja sadot
hyviä. Kolmessa vuodessa heistä tuli varakkaita ja omavaraisia.

Kateellisena arabipäällikkö yritti saada Manun lähtemään kanssaan hyökkäykseen naapuruston
vihollista vastaan. Manu kieltäytyi, jolloin arabipäällikkö liittoutui vihollisensa kanssa ja yritti hävittää
tulijat. Manu kuitenkin puolustautui ja löi heidät molemmat ja rupesi itse yhdistyneiden valtioiden
hallitsijaksi.  Lyödyt  kansat  menestyivät  Manun  alaisuudessa,  joka  arjalaisti  heidät.  Hänen
valtakuntansa menestyi ja vahvistui, kun hän otti siihen heimon toisensa perään tavallisesti ilman
verenvuodatusta heidän omalla suostumuksellaan.

Ennen kuolemaansa 40 vuotta myöhemmin hän hallitsi Arabian ylempää puoliskoa. Eteläosa
pysytteli  erillään  uskonnollisen  fanaatikon  Alastorin  vuoksi,  joka  piti  kiinni  Manun  aiemmista
ohjeista,  joissa  kiellettiin  seka-avioliitot.  Eteläiset  heimot  liittyivät  siten  yhteen  omaa uudelleen
inkarnoitunutta johtajaansa vastaan tehden hänen alkuperäisestä määräyksestään koskien rodun
puhtautta asian, jonka takia nousta häntä vastaan.

Manu oli aikonut arjalaistaa nämä entisten seuraajiensa jälkeläiset, mutta he pitivät niin lujasti
kiinni siitä, että he olivat valittu kansa, että he eivät taipuneet Manun yrityksiin. Näistä ihmisistä
polveutuivat juutalaiset, kuten näemme kohta.

Tämän  pitkäaikaisen  taistelun  ollessa  käynnissä  Mahaguru  (tuleva  Gautama  Buddha)  tuli
toiseen  alarotuun  antamaan  heille  uuden  uskonnon,  jota  hän  oli  opettanut  Egyptissä  siellä
vallinneen uskonnon reformina.

Tähän aikaan noin 40000 eaa. Atlantiksen imperiumi hallitsi Egyptissä. Se oli saavuttanut hyvin
korkean  sivilisaation.  Sillä  oli  valtaisia  temppeleitä,  koristeelliset  rituaalit  ja  kehittynyttä
uskonnollista opetusta. Egyptiläiset olivat syvästi uskonnollisia ja psyykkisiä. He järjestivät upeita
uskonnollisia kulkueita ja erittäin realistisia seremonioita, joissa kokonaiset kansanjoukot joutuivat
intohimoisten tunteitten valtaan surressaan Osiriksen kuolemaa ja kutsuessaan häntä palaamaan.

Mahaguru  tuli  näitten  ihmisten  keskuuteen  Tehutina  eli  Thotina,  jota  kreikkalaiset  kutsuivat
myöhemmin Hermekseksi. Hänen oppinsa oli oppi sisäisestä valosta. ”Valo, joka valaisee jokaista
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ihmistä,  joka  tulee  tähän  maailmaan”  oli  hänen  sanomaansa,  joka  toistui  neljännessä
evankeliumissa. ”Minä olen valo”, hän pyysi heitä toistamaan, ”se valo olen minä.” ”Se valo on
todellinen ihminen . . . Valo kätkeytyy kaikkeen; se on jokaisessa kivessä ja kalliossa. . .  Valo on
ihmisten  elämä.  Se  valo  on  lähempänä  jokaista  ihmistä  kuin  mikään  muu,  se  on  jokaisen
sydämessä, vaikka on olemassa hienoja seremonioita, vaikka papilla on monia velvollisuuksia ja
monia tapoja, joilla auttaa ihmisiä. Sillä todellisuus on jokaista lähempänä kuin mikään seremonia,
sillä hänen tarvitsee vain kääntyä sisäänpäin ja hän näkee valon. Tämä on jokaisen seremonian
tarkoitus, eikä seremonioita pidä lopettaa, sillä minä en ole tullut hävittämään, vaan täyttämään.
Kun ihminen tietää, hän menee seremonian tuolle puolen, hän menee Osiriksen luo, hän menee
valoon, valo Amun-Ra, josta kaikki on tullut ja johon kaikki palaa.”

Ja  edelleen:  ”Osiris  on  taivaissa,  mutta  Osiris  on  myös  ihmisen  sydämessä.  Kun  Osiris
sydämessä tuntee Osiriksen taivaissa, ihmisestä tulee jumala. Ja Osiriksesta, joka oli kappaleina,
tulee jälleen kokonainen.”

Faaraolle, yksinhallitsijalle hän antoi motoksi: ”Katso nähdäksesi valo”, sillä vain kun kuningas
näkee valon jokaisen sydämessä, hän voi hallita hyvin. Kansalle hän antoi motoksi: ”Sinä olet valo.
Anna valon loistaa.” Tämä oli kirjoitettu temppelin pylvääseen, talojen oviin ja arvometalleista ja
savesta tehtyihin pylvään pienoismalleihin. Toinen motto oli: ”Seuraa valoa”, mistä myöhemmin tuli
”seuraa  kuningasta”  sen  levitessä  länteen  ja  muodostuessa  Pyöreän  pöydän  tunnukseksi.
Kuolleista ihmiset sanoivat: ”Hän on mennyt valoon.”

Egyptistä  Mahaguru  meni  Arabiaan  opettamaan  oppiaan  toiselle  alarodulle.  Palataksemme
toisen alarodun historiaan muutamia vuosisatoja myöhemmin eräs kunnianhimoinen hallitsija astui
valtaistuimelle, marssi valtamerelle asti ja julisti itsensä Arabian keisariksi.

Fanaattinen eteläisten lahko pani vastaan erään profeetan tulisten ja röyhkeiden palopuheiden
vaikutuksesta pitäen tapahtunutta pahan voittona, jätti valloittamansa isänmaan ja asettui asumaan
vastapäätä  Somalian  rannikkoa.  He  elivät  ja  lisääntyivät  siellä  joitakin  satoja  vuosia,  kunne
tapahtui vakava välirikko.  Hallitseva profeetta rakastui nuoreen neekerineitoon ja julisti, ettei se
ollut vastoin tiukkoja kieltoja seka-avioliitoista muiden rotujen kanssa. Neekerithän olivat pelkkiä
orjia ja siksi pikemminkin tavaraa kuin vaimoja.

Huomattavan kokoinen vähemmistö nousi kapinaan himokkaan papin tökeröä selitystä vastaan,
muodosti  karavaanin  ja  vaelsi  Adenin  lahden  ympäri  pitkin  Punaisen  meren  rantaa  Egyptin
alueelle. Heidän tarinansa miellytti faaraota, joka antoi heille erään ulkosaaren asuinpaikaksi.

Hylkäämisen  karma  on  pitänyt  juutalaiset  siitä  lähtien  erotettuna  rotuna,  johon  samat  egot
syntyvät  yhä  uudestaan  eivätkä  kierrä  rodusta  toiseen  kuten  tavallisesti.  Voi  olla,  että  tämän
erilaisuuden alitajuinen tiedostaminen on syynä muitten rotujen juutalaisiin osoittamalle kohtelulle.
Se voi johtua osittain myös siitä, että koska he ovat alun perin Manun valitsemia, he ovat aina
tunteneet hiukan samoin kuin brahmaanit, että he ovat parempia kuin muu maailma.

Juutalaiset  olivat  alun  perin  nomadiheimo  kuten  arabien  beduiinit.  He  elivät  pääosin
ryöstelemällä,  ja  heidän  jumaluutensa  oli  pelkkä  heimojumala,  joka  taisteli  muiden  kansojen
jumalia vastaan ja yritti aina olla parempi kuin ne. Se, että hän vaati veriuhreja, on todiste tästä.

Joutuminen vankeuteen Babyloniaan oli parasta, mitä näille ihmisille voi tapahtua, sillä silloin he
pääsivät  ensi  kertaa  kosketukseen  korkeasti  sivistyneen  rodun  kanssa  ja  kuulivat  ylimmästä
jumalasta. He yrittivät samaistaa oman heimojumalansa tähän ylimpään olentoon ja saivat aikaan
paljon sekaannusta. Kun he palasivat vankeudesta, he kirjoittivat uudelleen pyhät kirjoituksensa ja
sekoittivat niihin korkeampia ajatuksia ylimmästä jumaluudesta.

Koska kristinuskon perustaja oli ottanut itselleen juutalaisen ruumiin, ja kaikki aiemmat tämän
uskonnon  opettajat  olivat  hekin  olleet  juutalaisia,  kristinuskoon  tuli  mukaan  hyvin  sekalainen
käsitys  jumalasta,  joka  oli  täynnä  yhteensovittamattomia  ominaisuuksia.  Jos  kristityt  olisivat
jättäneet sikseen primitiiviset juutalaiset käsitykset ja omaksuneet Kristuksen opetukset, joka puhui
jumaluudesta isänä taivaassa, kristillinen kirkko oli välttynyt monilta vaikeuksilta.

Suurin  osa  heimosta,  joka  oli  jäänyt  Somalimaahan  kärsi  jatkuvista  orjakauppiaiden
hyökkäyksistä  ja  jättivät  kotinsa  menetettyään  tuhansia  jäseniään.  He  siirtyivät  asumaan
takaisinlahden toiselle puolelle  Arabiaan. Heidät otettiin ystävällisesti  vastaan, ja he sulautuivat
nopeasti valtaväestöön. He kutsuivat itseään ”tosi arabeiksi”, vaikkeivät ansainneet nimitystä. Vielä
nykyisinkin perimätieto kertoo, että tosi arabit astuivat maihin Adenissa ja levittäytyivät pohjoiseen
päin. Ja vielä näin monen tuhannen vuoden jälkeen voi Etelä-Arabian hamiariarabien keskuudessa



162

nähdä jäänteitä sekoittumisesta neekerien kanssa. Legenda kertoo myös, kuinka Pohjois-Arabian
mostarebarabit  kävivät  kaukana  Aasiassa,  paljon  Persiaa  kauempana  ja  toivat  palatessaan
mukanaan monia osoituksia oleskelustaan vieraissa maissa. 

Toinen  alarotu  kasvoi  ja  lisääntyi  tuhansien  vuosien  ajan.  He  laajensivat  valtaansa  koko
Afrikkaan lukuun ottamatta Egyptin hallitsemaa osaa. Myöhemmin he valloittivat myös Egyptin ja
hallitsivat  lyhyen  aikaa  hyksokuninkaina.  Heidän  huippukautensa  oli,  kun  he  hallitsivat  suuren
Algerian  saarta,  työntyivät  itärannikkoa  pitkin  alas  Hyvän  toivon  niemelle  ja  perustivat
kuningaskunnan, johon kuuluivat Matabeleland, Transvaal ja Lorenzo Marquesin (Maputo) alue. 

Monien arabisyntymien jälkeen palvelijat ottivat osaa Etelä-Afrikan imperiumin rakentamiseen.
Heidän hallitsijansa oli  Mars. Rakennettiin  massiivisia  kaupunkeja,  joihin he olivat  mieltyneet ja
valtavia  temppeleitä,  eikä  sivilisaatio  ollut  mitenkään  merkityksetön.  Mutta  juopa  afrikkalaisten
alkuasukkaiden  ja  arabivalloittajien  välillä  oli  liian  suuri  voitettavaksi,  ja  afrikkalaiset  pysyivät
työmiehinä ja kotiapulaisina täysin alisteisessa asemassa.

Arabit  perustivat asutusta myös Afrikan länsirannikolle,  mutta siitä aiheutui  yhteentörmäyksiä
poseidonilaisten kanssa, ja he vetäytyivät.

Madagaskar  joutui  valloitetuksi.  Etelä-Egypti  yritti  pitää  sitä  hallussaan,  mutta  onnistui  vain
pitämään yllä asetusta osalla rannikkoa jonkin aikaa.

Kun  suuri  sumeri-akkadilainen  Persian  imperiumi  lopulta  hajosi  pieniksi  valtioiksi  ja
epäjärjestykseen, arabimonarkki taisteli siitä 20 vuotta ja julisti itsensä Mesopotamian tasankojen
ja melkein koko Persian herraksi aina Khorasaniin asti, joka on nyt autiomaata. Mutta Kurdistania
ja vuoristoheimoja hänen ei onnistunut valloittaa. 

Hänen  kuoltuaan  hänen  poikansa  yritti  vakauttaa  imperiumin  eikä  laajentaa  sitä.  Se  pysyi
koossa voitakin satoja vuosia, varsinaisessa Arabiassa puhkesi vallanperimysongelmia, ja Persian
kuvernööri,  joka  oli  arabikuninkaan  serkku,  julistautui  itsenäiseksi.  Hänen  perustamansa
arabidynastia kesti 200 vuotta, mutta oli ainaisessa sodassa.

Sitten  koitti  jälleen  mullistusten ja  pienten  heimojen  aika.  Keski-Aasian  villit  nomadit  tekivät
jatkuvasti  ryöstöretkiä.  Yksi  arabikuningas  lähetti  Intian  vaurauden  houkutteleman  laivaston
hyökkäämään sinne, mutta se tuhottiin, ja miehet tapettiin tai otettiin vangiksi.

Persian arabi-imperiumin ja Kaldean kukistuttua seurasi monia satoja vuosia kestänyt anarkia ja
verenvuodatus. Maita jäi asumattomiksi. Niinpä Manu päätti tulla avuksi ja lähetti sinne kolmannen
alarotunsa, joka perusti iranilaisten Persian imperiumin.

Arabialarotua  kutsutaan  toisinaan  seemiläiseksi.  Se  nimi  kuului  alun  perin  atlantislaisten
viidennelle alarodulle.
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Luku 49 Kolmas arjalainen alarotu, iranilaiset 30 000 eaa.

10 000 vuotta ehti kulua toisen alarodun liikkeellelaskun jälkeen ennen kuin Manu pani liikkeelle
kolmannen. Tällöin olemme ajassa 30000 eaa. Silta kaupunki oli tuolloin edelleen suuri, mutta sen
loisto oli katoamassa. 

Kolmannen juurirodun ihmisiä  oli  valmisteltu  monta sataa vuotta ja  pidetty  erillään  yhdessä
neljästä  laaksosta  siihen  asti,  että  he  olivat  varsin  erottuvia  piirteiltään.  Manu  oli  sisällyttänyt
alkuperäiseen Atlantiksella tekemäänsä valintaan pienen joukon parhaita atlantislaisia kuudennen
alarodun edustajia, akkadilaisia. Nyt hän hyödynsi perheitä, jotka olivat säilyttäneet akkadilaisverta
parhaiten lähettämällä  inkarnoitumaan heidän  keskuuteensa  oman pioneerityhmän.  Pari  heistä
lähetettiin edelleen viemään akkadilaisveren haara sen kotiseudulta läntisempiin maihin. 

Nuoren  kolmannen  alarodun  ihmiset  olivat  lisääntyessään  enemmän  karjanhoitoon  kuin
maanviljelyyn taipuvaisia. Heillä oli suuria laumoja lampaita, lypsykarjaa ja hevosia. Manu, joka oli
tätä tilaisuutta varten muuntautunut varsin toisennäköiseksi, tuli tähän alarotuun sen viidennessä
sukupolvessa. Hän antoi kansan lisääntyä pari tuhatta vuotta, kunnes käytettävissä oli  300 000
miehen armeija. Sitten hän lähetti inkarnoitumaan Marsin, Coronan ja muita joukkojaan johtamaan
kykeneviä. Hän itse johti armeijaa jättäen naiset ja lapset laaksoon. 

Reitti  kulki  vaikeassa maastossa. Jotkut solat  Tianshanin vuorijonossa sen kääntyessä kohti
Kashgaria  olivat  3 000  metrin  korkeudessa  (ks.  piirros  46).  Osan  matkaa  he  seurasivat
joenjuoksua, joka virtasi laaksoissa. Hienon armeijansa vyöryessä Kashgariin Manu kukisti helposti
nomadilaumat, jotka väijyivät  hyökätäkseen hänen kimppuunsa heidän ylittäessään autiomaata.
Aseina olivat lyhyet ja pitkät keihäät, lyhyet vahvat miekat, lingot ja jouset. Monet kylistä, jotka
olivat  kärsineet  levottomuuksista  ja  joutuneet  ryöstetyiksi  ja  tapetuiksi,  toivottivat  uuden  vallan
tervetulleeksi palauttamaan järjestyksen.

Persia  oli  valloitettu  kahdessa  vuodessa.  Sitten  oli  Mesopotamian  vuoro.  Sotilaspisteitä
perustettiin  säännöllisin  välimatkoin  ja  alueen  hallinto  jaettiin  Manun  päälliköiden  kesken.
Linnoitukset  rakennettiin ensin maasta, sitten kivestä, kunnes Persian kattoi  verkosto, joka esti
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ryöstöretket  vuorilta.  Sotaisia  heimoja ei  yritetty valloittaa,  vaan heidät  käytännöllisesti  katsoen
suljettiin linnoituksiinsa eikä heidän sallittu enää ryöstellä tasankojen rauhaarakastavaa kansaa.

Maa oli valloitettu autiomaahan asti etelässä ja kurdien vuoristoalueille pohjoisessa. Kun maa
oli saatu asettumaan ja oli ollut rauhallista muutamia vuosia, Manu toi sinne karavaanin naisia ja
lapsia laaksosta.

Seuraavien 50 vuoden ajan Manu piti imperiumia suoran hallintansa alaisuudessa ja kävi siellä
useita kertoja, ja nimitti perheenjäseniään kuvernööreiksi.  Hänen seuraajansa oli  Mars Coronan
ollessa Persian itsenäinen kuningas.

Tästä  lähtien  kolmas  alarotu  kasvatti  valtaansa  nopeasti,  kunnes  se  muutamassa  sadassa
vuodessa oli  saanut  hallintaansa koko läntisen Aasian Välimerestä  Pamiriin  ja  Persianlahdelta
Aralmerelle. 

Kun kolmas alarotu  oli  asettunut  Persiaan ja  Mesopotamiaan,  heitä  oli  noin  miljoona  ja  he
lisääntyivät  nopeasti.  He  ottivat  omiin  riveihinsä  myös ne vähäiset  määrät  ihmisiä,  jotka  olivat
olemassa maassa heidän tullessaan. 

Tietyin  muutoksin  imperiumi  kesti  vuoteen  2200  eaa.,  joskin  näihin  28 000  vuoteen  mahtui
paljon vaihtelua.

Suurimman osan aikaa Persia ja Mesopotamia olivat kahden erillisen hallitsijan alaisena, jotka
vuorottelivat  yliherrana.  Toisinaan  nämä maat  olivat  pirstoutuneet  pienemmiksi  valtioiksi,  jotka
olivat  keskuskuninkaan  löyhässä  feodaalialaisuudessa.  Kautta  historiansa  niillä  oli  jatkuvasti
toistuvia vaikeuksia paimentolaismongolien ja Kurdistanin ja Hindukushin vuoristolaisten kanssa.
Toisinaan iranilaiset löivät heidät takaisin, joskus he puolestaan vetäytyivät. 

Yhteen aikaan he hallitsivat  suurinta osaa Vähä-Aasiaa ja perustivat tilapäisiä asuinpaikkoja
useisiin  Välimeren maihin. Yhteen aikaan he pitivät hallussaan Kyprosta, Rhodosta ja Kreetaa,
mutta kaiken kaikkiaan atlantislainen voima oli  tässä osassa maailmaa liian vahva heille,  ja he
välttivät joutumasta konfliktiin heidän kanssaan.

Lännessä he joutuivat useasti konfliktiin voimakkaan skyyttien ja heettien liittoumien kanssa.
Ainakin kerran he valloittivat Syyrian, mutta hylkäsivät sen hyödyttömänä. Kahdesti he tunkeutuivat
Egyptiin, mutta eivät pärjänneet sille.

Suurimman  osan  aikaa  heidän  sivilisaationsa  pysyi  korkealla  tasolla,  ja  jäänteitä  heidän
hienosta  arkkitehtuuristaan  on  haudattuna  autiomaan  hiekkaan.  Heidän  keskuudestaan  nousi
useita dynastioita, ja useita erilaisia kieliä on syntynyt heidän kirjavan historiansa aikana.

He välttivät vihollisuuksia Intian kanssa, josta heidät erotti villi alue, eräänlainen ei kenenkään
maa. Arabiasta ei koitunut heille harmia, sillä sielläkin erottajan oli erämaavyöhyke.

He olivat hyviä kauppamiehiä, kauppiaita ja valmistajia ja paljon enemmän aloilleen asettuneita
kuin toinen alarotu. Heidän uskonnolliset käsityksensä olivat myös määrittyneempiä. Parsit ovat
paras  lajiesimerkki  siitä,  miltä  he  näyttivät.  Nykypäivän  persialaisissa  on  vielä  paljon  heidän
vertaan, vaikka he ovatkin sekoittuneet arabivalloittajiensa kanssa. Kurdit, afgaanit ja belutsit ovat
myös  heidän  jälkeläisiään  sekoittuneena  eri  tavoin.  Vuonna  29700  eaa.  Mahaguru  (tuleva
Gautama Buddha) saapui kolmannen alarodun keskuuteen ensimmäisenä Zarathustrana ja perusti
tulen uskonnon. Marsin toinen poika, Merkurius, kymmenes Coronaa seurannut kuningas valittiin
Bodhisattvan,  ylimmän  opettajan  käyttövälineeksi.  Surya  (tuleva  herra  Maitreya)  oli  tuolloin
ylipappina  ja  valtionuskonnon  päänä,  joka  tuolloin  oli  sekoitus  luonnon-  ja  tähtipalvontaa.  Hän
nautti valtavaa auktoriteettia osittain asemansa vuoksi, osittain siksi, että oli kuninkaallista verta.
Merkurius oli saanut lapsesta lähtien harjoitusta suurta kohtaloaan varten.

Mahaguru  saapui  Shamballasta  hienommassa  ruumiissaan  ja  otti  haltuunsa  Merkuriuksen
kehon.  Suuri  kulkue  lähti  liikkeelle  kuninkaanlinnasta  kohti  kaupungin  päätemppeliä.  Kuningas
käveli oikealla puolella kultaisen katoksen alla, ylipappi vasemmalla jalokivin koristetun katoksen
alla. Heidän välissään istui kultaisella kantotuolilla prinssi. He pysähtyivät temppelinoven edessä,
ja kolme keskeistä henkilöä nousivat portaat, prinssi nyt Mahaguruna keskellä.

Surya  ilmoitti,  että  heidän  edessään  ei  enää  seisonut  prinssi,  vaan  viestintuoja  korkeilta
tulenpojilta  kaukaa idästä,  josta heidän esi-isänsä olivat  tulleet.  Heidän uskontonsa päänä hän
toivotti hänet nöyrästi tervetulleeksi.

Mahaguru puhui sitten tulenherrojen hänelle uskomasta tehtävästä ja kertoi heille tuoneensa
heille symbolin, joka takaisia sen, että tulenherrat pysyisivät aina heidän mielessään. Hän kertoi
heille,  että tuli oli elementeistä puhtain ja kaiken puhdistaja, ja siksi sen tulisi symboloida heille
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kaikkein  pyhintä.  Se  ruumiillistui  auringossa  ja  paloi  kätkettynä  myös  ihmissydämessä.  Se  oli
lämpöä, valoa, terveyttä ja voimaa, ja sen kautta kaikessa oli elämää ja liikettä. Hän kertoi heille,
että heidän tuli nähdä kaikessa tulen kätketty läsnäolo.

Kun hän kohotti oikean kätensä, siinä hohti sauva säkenöiden joka suuntaan. Hän osoitti sillä
itää, lausui joitakin sanoja tuntemattomalla kielellä ja taivaat alkoivat leiskua liekkeinä. Tuli kosketti
alttaria,  jolle  oli  pinottu puuta, pihkaa ja suitsuketta, ja tähti  loisti  hänen yllään.  Papit  ja kansa
lankesivat kasvoilleen, ja Surya ja kuningas kumartuivat kunnioittaen.

Sitten  kulkue  palasi  linnaan.  Ihmiset  veivät  kotiinsa  kukkia,  joita  oli  satanut  taivaasta  tulen
jälkeen ja säilyttivät niitä perintönä jälkeläisilleen.

Mahaguru  viipyi  kaupungissa  huomattavan  pitkään  ja  kävi  joka  päivä  temppelissä
ohjeistamassa pappeja. Hän opetti, että tuli ja vesi olivat kaiken puhdistajia eivätkä ne saaneet
saastua koskaan, ja että tuli puhdisti vedenkin. Tuli ja vesi olivat kaksi henkeä, tuli oli elämä ja vesi
oli muoto.

On mahdollista, että tästä on saanut alkunsa myöhempi opetus Ormuzdista ja Ahrimanista. On
olemassa kohtia, jotka osoittavat, että kaksinainen Ormuzd ei alun perin ollut paha voima, vaan
pikemminkin aine, kun Ormuzd oli henki. 

Mahagurun ympärille olivat kerääntyneet Mestarit ja muut vähennän edistyneet. Heidät hän jätti
lähtiessään viemään opetustaan eteenpäin.

Hänen lähtönsä oli  yhtä dramaattinen kuin hänen ensimmäinen saarnansa. Hän puhui heille
suurelta korokkeelta viimeistä kertaa, vaikka he eivät tienneet sen olevan viimeinen. Hän korosti
velvollisuutta  hankkia  tietoa  ja  harjoittaa  rakkautta  ja  pyysi  heitä  seuraamaan  ja  tottelemaan
Suryaa, jonka hän jätti tilalleen opettajaksi. Sitten hän kertoi heille lähteväns. kohotti käsivartensa
kohti itäistä taivasta, lausui jotain ääneen. Taivaasta tuli liekkipyörre, joka kietoi hänet vielä hänen
seisoessaan  ja heitti pyörteenä ylöspäin ja itään. Ja hän oli poissa.

Merkurius,  joka  oli  hienommassa  ruumiissaan  pysytellyt  aina  hänen  lähellään  ja
palveluksessaan, palasi hänen kanssaan Pyhien Mestareiden luo ja lepäsi siellä jonkin aikaa. 

Hänen lähdettyään ei tähtienpalvonta hävinnyt yhtäkkiä, sillä ihmiset pitivät hänen opetustaan
uudistuksena eikä korvaajana.  Kuuta, Venusta ja tähtikuvioita ja planeettoja palvottiin edelleen.
Mutta tulta pidettiin pyhänä auringon tunnuksena, ja uusi uskonto kehittyi vähitellen eikä korvannut
vanhaa.  Vähitellen  tulenpalvonta  voimistui  ja  tähtienpalvonta  väistyi  Persiasta  Mesopotamiaan,
jossa se pysyi vallitsevana uskona ja sai hyvin tieteellisen muodon.

Astrologia  saavutti  siellä  huippunsa  ja  opasti  tieteellisesti  ihmisiä  heidän  yksityisissä  ja
virkatoimissaan.  Papeilla  oli  paljon  okkulttista  tietoa,  ja  maagikkojen  viisaudesta  tuli  kuuluisaa
kaikkialle idässä.

Persiassa tulenuskonto voitti,  ja myöhemmät profeetat veivät eteenpäin suuren Zarathustran
työtä ja loivat zoroasterilaisen uskon ja kirjallisuuden, joka on säilynyt nykypäiviin saakka.
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Luku 50 Nelja� s arjalainen alarotu, keltit 20000 eaa.

Tähän aikaan suuri keskiaasialainen rotu oli edennyt pitkälle kohti sammumistaan, mutta Manu
oli ollut tarkka ja säilyttänyt rodun arvokkuuden, voiman ja elinvoimaisuuden neljännen ja viidennen
alarodun siemenessä,  joita  hän oli  harjoittanut  aivan erityisesti.  Hän oli  ottanut  erilleen yhteen
neljästä  laaksosta  joitakin  kaupungin  hienoimmista  perheistä,  ja  näin  siirtokuntaan  muodostui
luokkajako.  Manu yritti  nyt  kehittää  tiettyjä  ominaisuuksia,  herättää  mielikuvitusta  ja  taiteellista
herkkyyttä, rohkaista runouteen, puhetaitoon, maalaukseen ja musiikkiin. Ihmiset, jotka vastasivat
näihin vaikutuksiin, eivät voineet olla mukana tekemässä maanviljelys- tai muuta rankkaa fyysistä
työtä.

Jokainen, joka osoitti taiteellista lahjakkuutta, otettiin erilleen koulutukseen. Hän harjoitti heitä
myös olemaan innostuneita ja omistautuvia johtajilleen. Vuosisatoja jatkunut työ tuotti niin hyvää
tulosta, että kelttiläisyyden erikoistuntomerkit ovat nähtävissä tänäkin päivänä.

Tätä laaksoa hallittiin erillisenä valtiona, jossa kaikkia taiteita vaalittiin monin eri tavoin. Ajan
myötä ylenkatse sai valtaa tässä alarodussa, ja he rupesivat suhtautumaan muuhun valtakuntaan
”filistealaisina.” Heidän turhamaisuutensa oli oikeutettua, sillä he olivat tavattoman hyvännäköisiä,
sivistyneitä. Heidän makunsa oli hienostunut ja heissä oli paljon taiteellista lahjakkuutta.

Palvelijat eivät osallistuneet neljännen ja viidennen alarodun perustamiseen. He työskentelivät
monissa maissa, ja heistä voi lukea kirjasta Alcyonen elämät.

10 000 vuotta sen jälkeen, kun oli ollut olemassa eli vuonna 20000 eaa. neljäs alarotu ohjattiin
etenemään pitkin  Persian  valtakunnan  pohjoista  rajaa  (ks.  piirros  46)  ja  hankkimaan  itselleen
kotipaikan sieltä, missä nyt ovat Kaukasuksen vuoret, joilla tuolloin asui villejä ja verenhimoisia
heimoja.

Manu järjesti niin, että Persian hallitsija salli heidän kulkea vapaasi maansa kautta ja muonitti
valtavat joukot. Hän lähetti myös vahvan armeijan auttamaan vuoristolaisten kukistamisessa. Se ei
osoittautunut helpoksi  tehtäväksi,  sillä vaikka heimot saattoi  helposti  voittaa lähitaistelussa,  niin
sissisodankäynnissä he olivat paljon voimakkaampia vastustajia. 

Aikanaan  he  asettuivat  Jerevanin  alueelle  Sevangajärven  rannoille.  Heidän  lukumääränsä
lisääntyi, ja he tuhosivat heimot tai pakottivat heidät alistumaan, kunnes koko Georgia ja Mingrelia
olivat heidän hallussaan. Kahdessa tuhannessa vuodessa he saivat haltuunsa myös Armenian ja
Kurdistanin  ja  myöhemmin myös Fryygian niin,  että  he pitivät  hallussaan  melkein  koko Vähä-
Aasiaa ja Kaukasusta. He kukoistivat vuoristokodissaan, ja heistä tuli mahtava kansakunta.

Heidän  maansa oli  niin  pirstoutunut,  että  yhteydenpito  oli  mahdotonta.  Siksi  he  muodistivat
valtioliiton eikä imperiumia. Senkin jälkeen, kun he olivat alkaneet perustaa siirtokuntia Välimeren
rannikolle, he pitivät Kaukasusta kotinaan, ja tästä toisesta keskuksestaan he lähtivät kohti suurta
kohtaloaan.

Vuonna 10000 eaa. he lähtivät jatkamaan kulkuaan länteen. He matkasivat heimoin niin, että
saapuivat Eurooppaan, lopulliseen määränpäähänsä verrattain pieninä aaltoina.

Heimot jättivät jälkeensä monia jäseniään jatkamaan viljelytyötä. He menivät naimisiin toisten
rotujen  edustajien  kanssa,  ja  heidän  jälkeläisiään  ovat  georgialaiset  nykyisin  jonkin  verran
semiittiveren kansa sekoittuneena. Joissakin tapauksissa kuitenkin koko heimo muutti siirtolaiseksi
uuteen kotiin.

Ensimmäinen  joukko,  joka  pääsi  Vähä-Aasiasta  perille  Eurooppaan,  olivat  muinaiset
kreikkalaiset. He eivät olleet meidän ”muinaisen historiamme” kreikkalaisia, vaan näiden esi-isiä,
joita  kutsutaan  toisinaan  pelasgeiksi.  Platon  mainitsee  Timaioksessaan  ja  Kritiaksessaan,  että
egyptiläiset papit puhuivat myöhemmille kreikkalaisille loistavasta rodusta, joka oli ennen hänen
omaa kansaansa asunut hänen maassaan. He löivät takaisin lännestä tulleen voimakkaan kansan
invaasion, vaikka se oli valloittanut sitä ennen kaiken, kunnes joutui häviölle näitten kreikkalaisten
edessä. Heihin verrattuna meidän historiamme kreikkalaiset ovat pygmejä. Heistä saivat alkunsa
troijalaiset,  jotka taistelivat  nykyajan kreikkalaisia vastaan. Akkadin kaupunki Vähä-Aasiassa on
heidän jälkeläistensä asuttama.

Pitkän aikaa he pitivät hallussaan Vähä-Aasian merenselkää ja Kyproksen ja Kreetan saaria.
Kaikki kaupankäynti tässä osassa maailmaa tapahtui heidän aluksillaan. Kreetalle rakentui hieno
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sivilisaatio, joka kesti tuhansia vuosia ja kukoisti vielä 2800 eaa. Heidän perustajansa oli Minos,
joka oli näitä vanhempia kreikkalaisia ajalta 10000 eaa.

Lopullinen syy heidän Eurooppaan tulolle oli Poseidoniksen keisarin aggressiivinen liikehdintä.
Monia vuosisatoja Välimeren rannat ja saaret olivat olleet pienten kansojen, pääasiassa etruskien
ja akkadilaisten hallussa.  Joitakin seemiläisiäkin siellä oli,  mutta he olivat tavallisesti  rauhallisia
kauppamiehiä.  Poseidoniksen  keisari  päätti  liittää  heidät  omaan  kansaansa  ja  hyökkäsi  heitä
vastaan suuren armeijan ja laivaston turvin. Hän laski valtansa alle suuren Algerian saaren, tuhosi
Espanjan, Portugalin ja Italian rannikkoja ja pakotti niiden ihmiset antautumaan. Egyptikin harkitsi
antautumista, koska sillä ei ollut suurta laivastoa lähettää häntä vastaan.

Levantin kreikkalaiset merenkulkijat kuitenkin voittivat hänet. Vaikkei hänellä ollut  kuin puolet
laivastostaan  käytettävissä,  hän  lähti  hyökkäykseen  ja  menetti  laivansa  samalla  tavalla  kuin
Espanjan  armada  hävisi  englantilaisille.  Kreikkalaiset  alukset  olivat  pienempiä,  nopeampia  ja
kevyempiä ja  helpompia  käsitellä  kuin  kömpelöt  atlantislaiset  laivat.  Sääkin  suosi  kreikkalaisia,
joten tappio oli täydellinen.

Atlantislaiset hyökkäsivät sitten toisella puoliskolla laivastoaan ja kärsivät taas tappion, joskin
tällä kertaa myös kreikkalaisille kertyi raskaat tappiot. Atlantislainen hallitsija pakeni Sisiliaan, jossa
oli joitakin hänen joukkojaan. uutiset hänen laivastonsa tuhosta rohkaisivat kansoja nousemaan
häntä vastaan, ja hänen oli taisteltava tiensä koko Italian pituudelta takaisin kotiin. Matkan varrella
hän  tyhjensi  varuskuntiaan  ja  pääsi  Rivieralle  muutaman  uupuneen  seuraajansa  kansa.  Hän
pakeni Ranskan halki valepuvussa ja pääsi lopulta omaan maahansa kauppalaivassa. 

Hän vannoi kostoa kreikkalaisille, mutta tyytymättömät heimot hänen omalla saarellaan nousivat
kapinaan eikä hän enää koskaan kyennyt lähtemään hyökkäykseen ulkomaille.

Kreikkalaisten menestys vahvisti heidän asemaansa Välimerellä, ja seuraavalla vuosisadalla he
perustivat asutusta monille rannoille.

Vuonna  9564  Poseidoniksen  uppoamisen  synnyttämä  valta  hyökyaalto  tuhosi  useimmat
kreikkalaisten  asuinpaikat  ja  vahingoitti  suuresti  muita.  Sekä  Gobin  sisäjärvestä  että  Saharan
autiomaasta tuli kuivaa maata ja pahat järistykset vaivasivat aluetta. 

Kotiin Kaukasuksen ylämaille lähetettiin kiireellisiä avunpyyntöviestejä, sillä siellä ei juuri mikään
ollut  muuttunut.  Ja  aikanaan  apua  järjestyikin  oikein  suuressa  mittakaavassa.  Kreikkalaisten
asuinsijat  olivat  aina  olleet  merenrannalla,  eivätkä  sisämaan  asukkaat  olleet  aina  ystävällisiä
kreikkalaisia  kohtaan,  vaikka  he  herättivätkin  kunnioitusta.  Kun  järistykset  olivat  tuhonneet
suurimman osan kreikkalaisia, joutuivat harvat selviytyjä usein sisämaalaisten vainon kohteeksi ja
jopa orjiksi.

Kun Saharan pohja  kohosi,  sen vedet  vyöryivät  syntyneestä  aukosta  Egyptiin  ja  Tunisiaan,
missä nykyään on Tripoli. Sisämaa kärsi vain vähän, mutta kreikkalaisten asuttamat merenrannat
tuhoutuivat.  Sahara  painui  uudestaan,  ja  uusi  rannikkoviiva  kohosi.  Se  muistutti  meidän
tuntemaamme Afrikan rannikkoa. Suuri Algerian saari yhdistyi mantereeseen ja muodosti uuden
maa-alueen Afrikan pohjoisrannikolle.

Merenkulku  oli  kärsinyt  melkein  täydellisen  hävityksen,  mutta  niin  suuri  oli  kreikkalaisten
energia,  että  muutamassa  vuodessa  Vähä-Aasian  satamat  olivat  jälleen  toiminnassa.  Uudet
laivastot  matkasivat  perustamaan siirtokunnat  uudestaan ja  tuomaan kreikkalaisia  pois  vieraan
vallan ikeen alta. Kreikkalaiset liittivät toimintapiiriinsä kaikki parhaat satamat uudella rannikolla, ja
koska  Egypti  oli  heidän  käsissään,  Välimeri  pysyi  vuosisatoja  kreikkalaisena.  He  harjoittivat
kauppaa  jopa  itäänkin  ja  tekivät  tutkimusretken  Jaavalle,  jonne  perustivat  siirtokunnan.  Tämä
yhteys säilyi pitkään. 

Myöhemmin  foinikialaiset  ja  karthagolaiset  jakoivat  kreikkalaisten  kanssa  kaupankäynnin
Välimerellä.  Foinikialaiset  olivat  neljäs  seemiläisistä  ja  akkadilaisista  (viides  ja  kuudes
atlantislainen  alarotu)  polveutuva  rotu.  Karthagolaiset  olivat  myös  akkadilaisia  arabien  kanssa
sekoittuneena hiukkasen neekeriyttä veressään.

Neljännen alarodun muutto Eurooppaan oli miltei jatkuvaa, joten on vaikea erottaa siinä erillisiä
aaltoja.  Jos  pidämme  kreikkalaisia  ensimmäisinä,  niin  albanialaiset  olivat  toinen  ja  italialaiset
kolmas. Molemmat suuntasivat sinne, missä nykyisinkin ovat.

Pienen tauoan jälkeen tuli  neljäs,  hyvin elinvoimainen aalto, jota nykyajan etnologit  kutsuvat
”kelteiksi.” Tästä tuli vallitseva rotu Pohjois-Italiaan, koko Ranskaan ja Belgiaan ja Brittein saarille,
Sveitsin länsiosiin ja Saksaan Reinistä länteen.
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Meidän ”muinaisen historiamme” kreikkalaiset olivat sekoitus, joka sai alkunsa ensimmäisestä
aallosta  sekoittuen toisen,  kolmannen ja  neljännen  aallon  asukkaisiin.  He saivat  lisävaikutusta
myös viidennestä alarodusta, joka tuli pohjoisesta ja asettui Kreikkaan. Heiltä he saivat harvinaiset
ja ihaillut vaaleat hiukset ja siniset silmät, joita kreikkalaisten keskuudesta löytyy satunnaisesti.

Viides aalto katosi käytännöllisesti  katsoen kokonaan Pohjois-Afrikasta, ja vain jäänteitä siitä
voidaan  nykyisin  löytää  berbereistä,  maureista  ja  kanyyleistä  sekoittuneena  seemiläisiin
(viidenteen  atlantislaiseen  alarotuun)  ja  arabeihin  sekä  jopa  Kanariansaarten  guancheista
sekoittuneen tlavatlien kanssa. 

Viides  aalto  sekoittui  neljännen  kanssa  Espanjan  niemimaalla,  ja  siitä  muodostuivat
myöhemmin vain noin 2 000 vuotta sitten viimeiset niistä aineksista, joista irlantilaiset koostuvat.
Siihen  kuuluivat  milesialaiset  valloittajat,  jotka  vyöryivät  Irlantiin  Espanjasta.  Jotkut  heistä
perustivat  milesialaishallitsijoiden  dynastian  Ranskaan.  Heidän  myötään  Irlanti  tuli  yhteyteen
erimuotoisen magian kanssa.

Mutta hienostuneempaa vaikutusta oli  aiemmin tullut Irlantiin kuudennesta aallosta, joka lähti
Vähä-Aasiasta,  työntyi  luoteeseen  Skandinaviaan,  missä se sekoittui  jossain  määrin  viidennen
alarodun, teutonien kanssa. He tulivat Irlantiin pohjoisesta, ja heidät tunnetaan historiassa Tuatha-
de-Danaaneina, joita pidetään enemmän jumalina kuin ihmisinä.

Tuatha-de-Danaanit olivat hauskannäköisiä, heillä oli soikeat kasvot, kirkas iho ja enimmäkseen
tummat hiukset. Silmät olivat syvänsiniset tai melkein violetit. Joskus hiukset olivat vaaleammat ja
silmät harmaat, mutta tämä oli harvinaisempaa, ja sitä voi nähdä irlantilaisissa maalaisissa vielä
tänäänkin. 

Tuatha-de-Danaanit olivat myös älyllisesti ja henkisesti paljon edellä Irlannissa asuvaa rotujen
sekoitusta,  ja  heidän  hallintokauttaan pidetään eräänlaisena kulta-aikana,  josta perinne kertoo.
Irlannissa vallitsi korkea sivilisaatio ja se oli filosofian keskus, kun taas Englantia peittivät metsät ja
se oli suhteellisen villissä tilassa.

Espanjasta  tulleet  milesialaiset,  jotka  kukistivat  Tuatha-de-Danaanit,  eivät  olleet  näiden
veroinen  rotu,  vaikka  heillä  oli  nuoruuden  raakaa  fyysistä  voimaa  ja  paljon  tietoa  alemmasta
magiasta. Heillä oli  pitkänomainen pää, he olivat karkeita ja usein suorastaan rumia. Tukka oli
vaalea  tai  punainen.  Tyyppiä  voi  edelleen  nähdä  melko  puhtaana  Etelä-Irlannin  maalaisten
keskuudessa. 

Perin juurin asiallisten anglo-saksien ja mielikuvituksellisten ja runollisten irlantilaisten välillä on
radikaali ero. Keskiverto englantilainen maalainen elää lähes täysin fyysisellä tasolla. Keskiverto
irlantilainen maalainen etelästä ja  lännestä elää paljon  astraalitasolla.  Hänen ajatuksensa ovat
usein kaukana menneisyyden legendoissa, taruissa enkeleistä ja keijuista.

Kun  jätetään  poliittiset  kysymykset  sikseen,  on  irlantilaisten  köyhyyteen  ja
vauraudenpuutteeseen toinenkin syy. Milesialaiset langettivat kirouksen rodun ylle taikomalla sen
suuresta  illuusiosta  lumoutuvaksi.  Papit  perustivat  ympäri  maata  vahvasti  magnetisoitujen
keskusten  verkoston,  joka  säteilee  vahvaa  vaikutustaan  vielä  tänäkin  päivänä.  Tietyntyyppiset
luonnonhenget  tuntevat  edelleen  vastustamatonta  vetoa  näitä  keskuksia  kohtaan.  Ne  imevät
itsensä  täyteen  niiden  vaikutusta,  ja  niistä  tulee  vahingossa  niiden  ylläpitäjiä,  jotka  levittävät
vaikutusta ympäri maata. Loitsu oli kaksitahoinen. Siinä manattiin epäsopua ja saamattomuutta,
että  he  eivät  koskaan  kykenisi  liittymään tehokkaasti  yhteen,  vaan  riitelisivät  aina  keskenään.
Toinen osa sisälsi sen, että he alistuisivat aina apaattisesti sen valtaan, joka omasi magneettista
voimaa.  Tietoisesti  tai  tiedostamatta  katolinen  kirkko  on  päässyt  tämän  perinnön  apajille  ja
hyödyntää sitä, mitä muinaisesta loitsusta on vielä jäljellä niin, että kirkon valtaa ei kyseenalaisteta
missään Irlannissa.

Kaiken  kaikkiaan  neljäs  alarotu  oli  ruskea-  tai  mustahiuksista  ja  -silmäistä,  pää  oli  pyöreä
eivätkä  he  tavallisesti  olleet  kookkaita.  Heidän  luonteensa  oli  selvästi  Manun tuhansia  vuosia
aiemmin tekemän työn tulosta,  sillä  heillä  oli  rikas  mielikuvitus,  he olivat  puheliaita,  runollisia,
musikaalisia,  kykenivät  antaumuksellisuuteen  johtajaansa  kohtaan,  upean  rohkeita,  mutta
taipuvaisia masentumaan nopeasti  epäonnistuessaan.  Heillä  tuntui  olevan sitä,  mitä kutsumme
liikemiesominaisuuksiksi. Totuuteen he eivät juuri kiinnittäneet huomiota.

Vuoden  9564  eaa.  katastrofin  jälkeen  jotkut  vanhoista  kreikkalaisista  asettuivat  asumaan
Hellakseen  ja  ottivat  maan  haltuunsa.  Ensimmäinen  kaupunki  nykyajan  Ateenan  paikalle
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rakennettiin vuonna 8000 eaa. Meidän historiamme Ateenan alku tapahtui noin vuonna 1000 eaa.
Parthenon rakennettiin vuonna 480 eaa.

Täällä Mahaguru saapui heidän keskuuteensa Orfeuksena, Orfeuksen mysteerien perustajana,
joista myöhemmät kreikkalaiset mysteerit saivat alkunsa. Hän tuli sinne noin vuonna 7000 eaa.
eläen pääasiassa metsissä, jossa hän keräsi ympärilleen oppilaitaan. Hän oli laulaja, joka rakasti
luontoa ja kaihtoi kaupunkeja ja ihmisjoukkoja.

Hän opetti  lauluilla,  joita esitti  sekä ihmisäänellä  että soittimella.  Hänellä  oli  aina mukanaan
soitin, joka on mahdollisesti Apollon lyyran alkuperä, ja hän käytti pentatonista asteikkoa. Äänellä
hän työsti oppilaittensa astraali-  ja mentaaliruumista puhdistaen ja laajentaen niitä. Äänellä hän
veti hienompia ruumiita poispäin fyysisestä ja päästi ne vapaaksi korkeammissa maailmoissa.

Hänen musiikkinsa oli saman toistoa, erilaista kuin sekvenssimusiikki. Silloin saatiin sama tulos
kautta  rodun  juurikannan  ja  mikä  sitten  vietiin  Intiaan.  Orfeus  toimi  melodian  avulla  ja  käytti
jokaisen eetterikeskuksen eli tsakran omaa melodiaa herättämään se toimivaksi.

Hän näytti oppilailleen eläviä kuvia, jotka oli luotu musiikin avulla. Kreikkalaisissa mysteereissä
tehtiin samoin, tämä perinne on peräisin häneltä. Hän opetti, että kaikessa on ääni. Ja jos ihminen
saattaisi itsensä sopusointuun, niin jumalainen harmonia ilmentyisi hänen kauttaan ja saisi kaiken
luonnon iloitsemaan.

Häntä  koskeva  tradition  levisi  kauas.  Hänestä  tuli  Auringonjumala,  Foibos-Apollon  ja
pohjoisessa Balder Kaunis. 

Mahaguru  ilmestyi  siis  alaroduille  Vyasana,  Hermeksenä,  Zarathustrana  ja  Orfeuksena
opettaen auringon-, valon-, tulen- ja äänenoppia. Näiden kaikkien yhteinen sanoma on yksi elämä,
yksi rakkaus.

Hellaasta jotkut oppilaat menivät Egyptiin ja muodostivat veljeskunnan sisäisen valon opettajien
kanssa. Jotkut menivät Jaavaan saakka.

Lähes 7 000 vuotta myöhemmin Mahaguru tuli entisen kansansan keskuuteen viimeistä kertaa
saavuttaen valaistumisen. Hänestä tuli Buddha.
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Luku 51 Viides arjalainen alarotu, teutonit 20000 eaa.

Jos  palaamme  vuoteen  20000  eaa.,  niin  huomaamme,  että  viidettä  alarotua  valmistellaan
samanaikaisesti  neljännen kanssa,  joskin eri tavoin. Se oli  johdettu erilleen erääseen laaksoon
kauas  Siltakaupungista  Gobin  sisäjärven  pohjoispuolelle.  Manu  toi  siihen  mukaan  muutamia
parhaita yksilöitä kolmannesta alarodusta, jotka olivat erikoistuneet perusteellisesti Persiassa, ja
myös muutamia seemiläisiä Arabiasta.

Hän valitsi erityisesti kookkaita ja vaaleita, ja kun hän itse syntyi heidän keskuuteensa, hän oli
piirteiltään  myös  samanlainen.  Muistamme,  että  Manu  aloittaa  jokaisen  alarodun  samoin  kuin
juurirodun,  inkarnoitumalla  siihen  itse.  Muoto,  jonka  hän  valitsee,  määrää  suuressa  määrin
alarodun ulkomuodon. 

Viides alarotu oli  vahva ja  voimakas,  kookkaampi kuin neljäs ja pitkä,  vaalea,  ovaalipäinen,
vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen. Luonnekin oli  erilainen kuin kelteillä.  Se oli  ahkera ja sisukas,
siinä oli häivähdys neljättä. Sen hyveet eivät olleet taiteellista tyyppiä, vaan enemmän liikemies- ja
talonpoikaisjärjen  tyylisiä.  He  olivat  tylyjä  ja  totuudellisia,  puhuivat  asiansa  suoraan  ja
kaunistelematta ja pitivät konkreettista tärkeämpänä kuin runollisuutta.

Neljäs ja viides alarotu lähtivät kumpikin omasta laaksostaan vuonna 20000 eaa. ja kulkivat
yhdessä Persian halki (ks. piirros 47), vaikka heidän määränpäänsä olivat hyvin erilaiset.

Määrältään pieni viides alarotu liikkui pitkin Kaspianmeren rantoja ja asettui Dagestaniin. Siellä
se kasvoi hitaasti tuhansia vuosia laajeten pitkin Kaukasian vuorijonon pohjoisia rinteitä ja pitäen
hallussaan Terekin ja Kubanin alueita. Se erilaistui useaksi toisistaan poikkeavaksi tyypiksi ja alkoi
kulkunsa kohti maailmanvalloitusta melkein 1 000 vuotta vuoden 9 564 eaa. mullistuksen jälkeen. 

Kun  Keski-Euroopan  suoalueet  olivat  nyt  muuttuneet  asuttaviksi,  siirtolaiset  siirtyivät
luoteeseen,  missä nyt on Puolan Krakova.  Siellä  he pysyivät  joitakin satoja vuosia sairauksien
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verottaessa  heidän  rivejään,  sillä  suot  eivät  olleet  vielä  kuivuneet  aivan  riittävästi  turvallisesti
asutettaviksi.  Lopullinen  säteileminen  ympäriinsä  alkoi  Krakovasta.  Ensimmäinen  aalto  oli
slaavilainen. Yksi seurue suuntasi länteen ja pohjoiseen, ja siitä ovat tulleet nykyiset venäläiset.
Toinen meni etelään, ja sitä edustavat kroatialaiset, serbit ja bosnialaiset.

Seuraava aalto oli  lättiläinen,  mutta se ei  edennyt  kauas.  Sieltä  saimme lätit,  liettualaiset  ja
preussit.

Kolmas oli  germaaninen. Ne, joita kutsutaan nimenomaa teutoneiksi  levisivät  Etelä-Saksaan.
Toiset menivät pohjoiseen, ja heistä tuli gootteja ja skandinaaveja.

Nykyhistoriassa löydämme skandinaavien jälkeläisiä Normandiasta, goottien Etelä-Euroopasta
ja  viidennen  alarodun  jälkeläisiä  Australiasta,  Pohjois-Amerikasta  ja  Etelä-Afrikasta.  Se  on
hallitsevana Intiassa, jossa sen juurikantaa edustavat asustavat.

Viidennen alarodun on edeltäjiensä lailla rakennettava maailmanimperiuminsa, joka on kyllä jo
alkanut. Kömmähdys 18. vuosisadalla, joka repi Pohjois-Amerikan siirtokunnat irti Iso-Britanniasta
korjaantuu  ehkä  jaettujen  puoliskojen  uudella  yhdistymisellä  muodossa  tai  toisessa.  Näyttää
mahdolliselta, että samanlainen allianssi Saksan ja jäljellä olevan teutonisen alarodun kanssa voisi
hitsautua  liittovaltioimperiumiksi.  Teutonisten  alarotujen  eri  haarojen  vetäminen  yhteen  on  osa
”suunnitelmaa”, jonka pitäisi toteutua piankin. Myöhemmät tapahtumat osoittavat Intian nousevan
omalle  paikalleen  laajentuvana  imperiumina,  josta  on  määrä  tulle  mahtava  niin  idässä  kuin
lännessäkin.

Kun tämä maailmanimperiumi kohoaa huippuunsa tulevina vuosisatoina, ryhmä suuria neroja,
joista  puhuttiin  kohdassa  (4)  sivulla  123,  lähetetään  inkarnoitumaan  sinne,  kohottamaan  se
kirjalliseen ja tieteelliseen loistoonsa, kunnes se ylittää arabien, persialaisten, roomalaisten ja 11
arjalaisen kannan toisen, kolmannen ja neljännen alarodun ja kohoaa korkeammalle kuin mihin
Atlantis ylsi kunnianpäivinään. Tällä hetkellä anglo-saksien rodulle ja koko teutonien alarodulle on
tarjolla upea tilaisuus, jos se vain luopuu kilpailuasetelmista ja kateudesta ja tarttuu siihen. Jos se
pahaksi onneksi epäonnistuu tässä, niin on valittuna toinen kansa, joka on valmiina nappaamaan
valtikan, jos se lipeää anglo-saksien käsistä. Tällainen epäonnistuminen aiheuttaisi pienen viiveen,
kun  uusi  kansakunta  olisi  nopeasti  puskettava  kohti  vaadittua  tasoa,  mutta  muutamien
vuosisatojen kuluttua päästäisiin kuitenkin samaan tulokseen. Tarkoitettu päämäärä saavutetaan.
Ja vaikka se,  kenen toimesta se saavutetaan,  merkitsee paljon  toimijoille  itselleen,  ei  sillä  ole
mitään merkitystä maailman kokonaisesitykselle.

Mainitsimme atlantislaisesta rodusta puhuessamme, että arjalaisen juurirodun pyhä sana on
Om, ja että atlantislaisen oli tau. Juurirotujen pyhien sanojen sanotaan muodostavan peräkkäisinä
tavuina yhden sanan, joka on todellinen pyhä nimi.

Jokaisella  juurirodulla  on sen oma erikoinen ominaisuus kehitettävänä.  Viidennen juurirodun
ominaisuus on manas eli mieli, se älyn tyyppi, joka erottelee ja panee merkille asioiden erot. Kun
manas  on  täysin  kehittynyt,  eroavaisuudet  pannaan  merkille  tyynesti  ja  niiden  tarkoituksen
ymmärtäen ja arvioiden, mikä oli parasta. Puolikehittyneen tilassa, jossa olemme nyt, useimmat
suhtautuvat  eroavaisuuksiin  ei  ymmärtääkseen,  vaan vastustaakseen,  usein  jopa vainotakseen
niitä, jotka ovat eri mieltä. Tästä alkeellisesta vaiheesta kasvetaan ajallaan eroon. Arjalaisrotu ei
ole niin voimakkaasti aistihimojen vallassa, se on avoimempi manaksen vaikutukselle ja saa siten
lujemman otteen tiedosta, ja älyn ulottuvuus laajenee. Siten viides juurirotu on kehittämässä sitä
aspektia jumalaisesta luonnosta, jonka hindut tuntevat nimellä chit eli äly.
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Luku 52 Viidennen juurirodun kanta ja sen pa�a� tyminen Intiaan
18 800 eaa.

Vuosien 40000 eaa. ja 20000 eaa.  välisenä aikana suuri imperiumi oli  ollut  laskussa.  Tämä
aikana Manu ja hänen lähin ryhmänsä olivat työskennelleet pääasiassa alarotujen piirissä, joihin
olivat  inkarnoituneina.  Siltakaupunkia  ympäröivä  valtakunta  oli  nyt  hyvin  pieni.  Mongoli-  ja
turaanirodut olivat itsenäistyneet. Ihmiset eivät enää rakentaneet uutta, vaan elivät esi-isien työn
raunioilla.  Kehittyneemmät  egot  inkarnoituivat  alarotuihin  niin,  että  opetuksentaso emävaltiossa
laski. Kauppa oli lähes nollassa, ja ihmisistä oli tulossa maanviljelijöitä ja karjanhoitajia.

Kun alarodut oli vakiinnutettu vuonna 18000 eaa., Manu toivoi saavansa juurikannan Intiaan,
maahan, joka oli valittu sen tulevaa kehitystä varten. Sivilisaatio Intiassa oli atlantislaista, mutta nyt
yltiöylellistä ja tehotonta, kun tolteekkien yläluokka oli laiskaa ja omaan etuun pyrkivää. Ylevästä
kirjallisuudesta oli kuitenkin vielä paljon jäljellä, ja siellä oli okkulttisen tiedon suuri perinne, jotka oli
kumpikin säilytettävä tulevaisuutta varten. Maan rikkaudet oli tuhlattu, ja soturihenki kuollut.

Koko  rodun  muuttaminen  pois  Keski-Aasiasta  oli  välttämätöntä  kolmesta  syystä:  1)  jotta
Shamballa voisi pysyä yksinäisyydessä, 2) jotta Intia arjalaistuisi ja 3) jotta rotu ei joutuisi mukaan
tuleviin mullistuksiin, jotka vaikuttaisivat suuresti Keski-Aasiaan.

Juurikannassa oli synty skismaa seka-avioliitoista tartaarien kanssa. Nämä häviäjät oli työnnetty
takaisin pohjoisille  vuorille,  jossa Mars oli  kuninkaana.  Kun Marsille  oli  unessa kerrottu Manun
suunnitelmista, hän johti vuonna 18875 eaa. kansansa Intiaan (ks. piirros 47) ilman sanottavampia
taisteluita matkalla. Hän ei koskaan hyökännyt, mutta joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tähän aikaan
hän nautti  Virajin vieraanvaraisuudesta, joka tuolloin hallitsi  kuningas Podishparina suurta osaa
Pohjois-Intiaa. Heidän allianssinsa sinetöitiin Marsin tyttären avioliitolla Podishparin pojan kanssa.

Etelä-Intia oli tuolloin suuri valtakunta, jota Saturnus hallitsi kuningas Huyarandana eli Lahirana.
Surya oli tuolloin ylipappina nimellä Byarsha. Hän tiesi etukäteen näitten ihmisten tulosta, ja heidät
toivotettiin kuninkaan toimesta tervetulleeksi, joka asetti heidät asumaan mailleen. Surya määräsi
myös,  että  ”pitkänenäiset  muukalaiset  pohjoisesta”  kelpasivat  papeiksi  ja  asema  voi  olla
perinnöllinen. Ne, jotka suostuivat, tulivat papeiksi ja olivat Etelä-Intian brahmanien esi-isiä eläen
erillisenä luokkana.

Muut  menivät  naimisiin  tolteekkien  aristokratian  kanssa  arjalaistaen  näin  vähitellen  koko
yläluokan  maassa  niin,  että  Intia  siirtyi  rauhanomaisesti  arjalaishallintoon.  Marsin  toinen  poika
valittiin myöhemmin valtaistuimelle sen vapautuessa.

Tästä  lähtien  kaikista  Intiaan  muuttaneista  puhutaan  ensimmäisenä  alarotuna,  koska  koko
juurirotu, vanha kanta oli siirtynyt Intiaan.

Vuonna 13500 eaa. lähetettiin Etelä-Intiasta retkikunta Egyptiin. Käsky siihen oli tullut hierarkian
päältä Manun kautta. Se matkasi Marsin johtamana Ceylonin kautta vesitse pitkin Punaista merta,
joka  tuolloin  oli  ainoa  tie  Egyptiin,  joka  oli  erittäin  korkeasti  sivistynyt.  Surya  oli  ylipappina
Egyptissä ja neuvoi faaraota toivottamaan tulijat  tervetulleiksi.  Myöhemmin hän neuvoi faaraota
naittamaan tyttärensä Marsille  ja  nimittämään Marsin seuraajakseen.  Näin  tapahtui,  ja  faaraon
kuollessa  Egyptiin  syntyi  arjalaisdynastia.  Se  hallitsi  menestyksellisesti  tuhansia  vuosia
Poseidoniksen uppoamiseen saakka,  jolloin  tulva ajoi  egyptiläiset  vuorille.  Tulva kuitenkin laski
melko pian, ja maa pelastui.

Manethon  historia  käsittelee  ilmeisesti  juuri  tätä  arjalaisdynastiaa.  Hän  antaa  Unakselle,
viidennen dynastian viimeiselle kuninkaalle vuosiluvun 3900 eaa., mutta okkulttisten tutkimusten
mukaan  se  oli  4030  eaa.  Arjalaisfaaraoiden  aikana  egyptiläiset  koulut  tulivat  entistä
kuuluisemmaksi ja johtivat pitkään opetusta maailmassa. Egyptistä monet itäafrikkalaiset heimot
saivat arjalaisverta.

Manu lähetti myös siirtomaavalloittajia Etelä-Intiasta Jaavalle, Australiaan ja Polynesian saarille,
mistä  johtuu,  että  arjalaisvaikutusta  on  löydettävissä  vielä  tänä  päivänäkin  ruskeista
polynesialaisista erotuksena melanesialaisista.

Tällä välin oli toinen kantajuuren siirtokunta asettunut Punjabiin ja toinen Assamiin ja Pohjois-
Bengaliin.  Yksi  osa  retkikuntaa  vuonna  17520  eaa.  saavutti  päämääränsä  turvallisesti
noudattamalla  Marsin  reittiä  vuonna 18875 eaa.,  toinen pienempi  seurue tuhoutui  yrittäessään
päästä Kyberin solan läpi. 
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Vuonna 17445 eaa. Mars johti vielä yhden retkikunnan, joka koostui vahvimmista miehistä, joita
hän  löysi.  Mars  asetti  naiset  ja  lapset  asumaan  vahvasti  linnoitettuun  leiriin  Jammun  ja
Gujranwalan välille ja meni armeijansa kanssa Delhiin ja rakensi sinne ensimmäisen kaupungin
keisarilliselle paikalle ja antoi sille nimeksi Ravipur, auringon kaupunki. Kun kaupunki oli valmis,
naiset ja lapset vartijoineen tuotiin sinne, ja Delhin elämä pääkaupunkina alkoi.

Vuonna  15950  eaa.  lähti  liikkeelle  suurin  siirtolaisretkikunta,  kolme  armeijaa  Mars
ylipäällikkönään.  Vasen  sivu  kulki  Tiibetin  halki  Bhutaniin  ja  sieltä  Bengaliin,  josta  tuli  heidän
kotipaikkansa. Keskusta kulki Bengaliin Marsin johdolla Merkuriuksen toimiessa kakkosena Tiibetin
ja  Nepalin  ylittäen.  Oikea sivusta  kulki  Coronan johdolla  Kashmirin,  Punjabin  ja  yhdistyneiden
provinssien  kautta.  Corona  käytti  40  vuotta  rakentaessaan  valtakuntaa  itselleen  eikä  päässyt
Bengaliin  ennen kuin  Mars sen hallitsijana oli  jo  vanha mies.  Mars alisti  Assamiin  asettuneen
Vulkanuksen tuella Bengalin ja sijoitti pääkaupunkinsa Keski-Bengaliin. Tässä kauaskantoisessa
siirtymisessä oli  mukana 10 sellaista,  jotka  nyt  ovat  Mestareita.  Nämä olivat  Mars,  Merkurius,
Vulkanus,  Jupiter,  Brhaspati,  Osiris,  Uranus, Saturnus, Neptunus ja Viraj.  Heidän kanssaan oli
monta palvelijoista.

Tästä  lähtien  Keski-Aasiasta  oli  jatkuva  virta  Intiaan  milloin  pieninä  joukkoina,  milloin  taas
suurina  armeijoina.  Entiset  asukaat  vastustivat  usein  uusia  ja  uudet  ryöstelivät  toisia  uusia.
Tuhansien vuosien ajan aalto toisensa jälkeen vyöryi Intiaan.

Jotkut  arjalaiset  tutkivat  tolteekkien  filosofiaa  ja  kutsuivat  heitä  toisinaan  nagoiksi.
Atlantislaisten  alempia  luokkia,  enimmäkseen ruskeita  tlavatleja  he nimittivät  dasyoiksi.  Mustia
lemurialaisia, joita he kammoksuivat, he kutsuivat daityoiksi ja takshoiksi. 

Vuoden 9700 eaa. paikkeilla  Keski-Aasian kuningaskunta oli  tyhjentynyt  asukkaista. Vuoden
9564 eaa. järistykset raunioittivat Siltakaupungin ja tuhosivat suurimman osan Valkoisen saaren
temppeleistä.  Viimeiset  emigranttijoukot  eivät  päässeet  Intiaan  helposti,  vaan  he  joutuivat
viipymään Afganistanissa ja Balukistanissa noin 2 00 vuotta. Mongoliryöstäjät surmasivat monia.
Loput pääsivät lopulta alas tasamaalle, jotka olivat jo tiheäasti asutetut.

Estääkseen  jälleen  arjalaisveren  häviämisen  atlantislaiseen  ja  atlantis-lemurialaiseen
enemmistöön Manu kielsi  jälleen seka-avioliitot  ja loi  tätä varten kastijärjestelmän noin vuonna
8000 eaa. Hän perusti alkuun vain kolme kastia: brahmaanit eli puhtaat arjalaiset, valkoiset; rajanit
eli arjalaiset ja tolteekit, punaiset ja vishin eli arjalaiset ja mongolit, keltainen. Tästä johtuu, että
kasteja kutsuttiin varnoiksi eli  väreiksi. Myöhemmin kaikkia, jotka eivät olleet arjalaisia, kutsutiin
shudroiksi,  mutta  heidänkin  joukossaan  esiintyi  silloin  tällöin  arjalaisverta.  Monet  kukkuloiden
heimoista ovat osittain arjalaisia, jotkut kokonaan kuten Siaposh-kansa ja mustalaisheimot. 

Kastijärjestelmän  luomisessa  Manu  sai  apua  neljän  barhishad  pitrien  luokan  jäseneltä.  1)
Bhrigun pojat Kuu-ketjun pallolta A, joilla oli  aktiivinen syyruumis, ovat somapoita, kavyaseja ja
saumyaseja. He antoivat chayansa eli eetteriruumiinsa edistyneimpien egojen sukshuma sariraksi
(hienommaksi  ruumiiksi),  jotka  olivat  tuolloin  valmiina  inkarnoitumaan  brahmaanikastiin;  2)
Angiraksin pojat, havishmatit, joilla oli aktiivinen mentaaliruumis pallolta B, jotka antoivat chayansa
kshattriyalle, soturikastille; 3) Pulastyan pojat, ajapakset, joilla oli aktiivinen astraaliruumis pallolta
G,  jotka  antoivat  chayansa vaishyakselle  eli  kauppiaskastille;  4)  Vashishtan  pojat,  joita  joskus
kutsutaan  dakshaksi,  sukalinit,  eetteriruumis  aktiivisena  pallolta  D,  jotka  antoivat  chayansa
shudroille.  Selvänäköisen  silmälle  sanottiin  jokaisen  kastin  sukshuma  sariran  olleen
tunnistettavissa värin perusteella.

Mitä  tulee  kantajuuren  liikkeisiin,  niin  yksi  heimo  erosi  itsekseen  muista  Susamirin  alueen
laaksoon,  missä  se  eli  muun  maailman  unohtamana  primitiivistä  maalaiselämää  monta  sataa
vuotta.

Noin  vuonna  2000  eaa.  mongoliheimojen  joukosta  nousi  suuri  sotilasjohtaja,  joka  hävitti
Aasiassa kaiken, mihin onnistui pääsemään muun muassa Persian imperiumin jäänteet. Lopulta
tartarjohtaja kukistettiin ja hänen joukkonsa hajotettiin, mutta hän oli jättänyt jälkeensä hävityksen. 

Noin  sadassa  vuodessa  laakson  arjalaiset  muuttivat  Persiaan.  He  puhuivat  zendin  kieltä.
Heidän myöhäinen saapumisensa oli  syynä oudon levottomuuden tilaan,  joka vallitsi  viimeisen
Zoroasterin aikana. Jotkut yleistä kansanmurhaa paenneista kolmannen alarodun jäsenistä palasi
takaisin ja liittyi tähän heimoon. Nämä olivat alku, josta kehittyi viimeisin Persian imperiumi.
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Luku 53 Kuudes arjalainen alarotu

Viidennen  arjalaisen  juurirodun  kuudes  alarotu  on  jo  nopeasti  syntymässä  Australiassa  ja
Amerikassa ja hajanaisesti vanhemmissa maissa. Monet niistä, jotka kuolivat viime sodassa, ovat
jo  syntyneet  uudestaan.  Ei  kuitenkaan  ole  mitään,  mikä  osoittaisi,  että  he  lähtisivät  entisestä
maastaan uudempiin. Ne uuden alarodun jäsenet, jotka jäävät entiseen maahansa, kohtaavat ehkä
enemmän vaikeuksia vanhojen ideoiden ja konservatiivisten tapojen takia.

Monet nykyisen Teosofisen Seuran jäsenistä tulevat syntymään uuteen rotuun, kun taas toiset
jäävät  mieluummin  entiseen  auttamaan  viidettä  alarotua  täydellisyyteen.  Toiset  taas  menevät
suurten nerojen kanssa, jotka syntyvät viidenteen rotuun sen huippukohdassa.  On mahdollista,
että kuudes alarotu kykenee vaikuttamaan viidenteen alarotuun niin, että ensi kertaa rotu kääntyy
tyynesti  ja  arvokkaasti  kohti  hedelmällistä  ja  kunniakasta  vanhuutta.  Se  saattaa  olla  palkkio
taistelusta  pimeyden  voimia  vastaan  ja  mahdollisuuksien  avaamisesta,  jollaisia  rodulla  ei  ole
koskaan aiemmin ollut.

Ruumiin,  tunteiden  ja  mielen  muoto  on  tietenkin  modifioitava  sopivaksi  uudelle  alarodulle.
Manun mielen ja tahdon muovaava voima on jo työssä sisäisillä  tasoilla muovaten uuden ajan
lasten  fyysistä  tyyppiä,  missä  vain  siihen  on  taipumuksia.  Veljeskunnan  nuoremmat  jäsenet
toimivat ulkoisessa maailmassa ja heillä on ohjeena tarjota uudelle tyypille sopivaa koulutusta ja
opetusta,  missä  vain  mahdollista.  Tämä työ  on  vielä  pientä,  mutta  tulee  kasvamaan valtaviin
mittasuhteisiin,  kunnes  muutamissa  vuosisadoissa  kuudes  alarotu  tulee  erottautumaan  ja
keräämään ihailua samalla, kun maailma jatkaa viidennen alarodun kehittämistä aikuisuuteensa.

Uusi  rotu  on  tietenkin  kehitettävä  viidennestä  alarodusta.  Vaadittavia  uusia  ominaisuuksia
kehitetään yksi kerrallaan egoissa. Valmisteluprosessi on pitkä ja ulottuu hyvinkin usean elämän
ajalle.

Huipussaankaan tyyppi ei tule olemaan kaikkialla samanlainen. Rotu on pitkäkalloista, mutta
siihen  kuuluu  vaalea-  ja  tummahiuksisia  ja  sini-  ja  ruskeasilmäisiä.  Astraaliset  ja  mentaaliset
piirteet  ovat  tärkeämpiä,  niin  kuitenkin  rotuun  kuulumisen  voi  parhaiten  arvioida  ulkomuodon
perusteella. Ehkä helpoimmin huomattava piirre ovat hienomuotoiset, hyvinmuodostuneet kädet ja
jalat, ohuet, soikeat kynnet ja sivulta katsottuna ohuet sormet ja peukalo. Iho on ohut eikä koskaan
karhea. Kasvotyyppejä on kolme: soikeat ja korkea otsa, vähemmän soikeat ja leveämpi otsa ja
kallonleveys 4/5 pituudesta. Tämä on harvinaisempaa. Muista erottuva ilme on myös piirre, joka
alkaa pian olla tunnistettavissa.

Seuraavat  huomiot  teki  kapteeni  Pape  australialais-amerikkalaista  rotua  koskevassa
tutkimuksessaan 1923: ”Pää on kupolinmallinen erityisesti otsa-alueelta eivätkä korvat ole enää
niin  alhaalla.  Hiukset  ja  iho  ovat  vaaleat,  silmät  loistavat  ja  älykkäät,  mutteivät  täyteläiset.
Nenänkaari on varhain kehittynyt, huulet herkät ja liikkuvat, kulmakarvat silmiinpistävät, otsalohko
laaja,  kasvotyyppi  jonkin  verran  kolmiomainen,  muttei  terävä.  Yleistila  sopusointuinen,  hyvät
mittasuhteet,  terve,  ei  ollenkaan  pelkkiä  aivoja  ilman  kroppaa  -tyyppiä.  uuden  rodun  lapsen
psykologiassa  ilmenee  nopeaa  reagointia  sympatiaan,  sääliä  kärsimistä  kohtaan  ja  kykyä
ymmärtää  helposti  periaatteita,  nopea  intuitio,  perinpohjaisuus,  herkkyys,  nopea  oikeudentaju,
matkimiseen  perustuvan  älykkyyden  puuttuminen,  halu  auttaa  muita.  He  eivät  pidä  karkeasta
ruoasta eivätkä usein osoita erityistä mieltymystä mihinkään ruokaan. Muissa suhteissa he ovat
normaaleja lapsia, mutta tarvitsevat sympatiaa ja ymmärtäviä opettajia.

Tietoisuuden erityinen tuntomerkki on ykseyden tunnustaminen, ominaisuuden, jota kutsumme
veljeydeksi,  joka  saa  aikaan  myötätuntoa  ja  itseuhrausta.  Ennen  kaikkea  tarvitaan  hengen
ominaisuuksia niin, että älyllistä kehitystä on vähemmän, se ei ole se, mitä nyt tarvitaan, sillä henki
yhdistää, minkä äly jakaa.  Tästä kasvaa laaja ja vapaamielinen suvaitsevaisuus.  Kaikki  kapea-
alainen  ja  valikoiva,  kaikki,  mikä  erottaa  toisen  toisesta,  mikä  korostaa  erilaisuutta
samankaltaisuuden sijaan ei sovi uuteen tietoisuuteen.

Hermostollinen rakenne tulee olemaan herkempi, muttei välttämättä epäterveeseen suuntaan.
Mutta kun se on arempi, se on alttiimpi toimintahäiriöille ja vahingoittumiselle niin, että lapsi voi
helposti joutua epätasapainoon ja kärsiä epätavallisen paljon siitä. Siksi uuden rodun lapsille sopii
paremmin  lempeämpi  ja  sopusointuisempi  ympäristö  kuin  monissa  suurkaupungeissa  nykyään
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vallitsee.  Erottelevat  olosuhteet  kuten kilpailu,  kamppailu,  luokkajako,  yksilöllinen ja kaupallinen
vastakkainasettelu ovat kaikki  tuhoisia uuden ja hienomman hermoston kehittymiselle.  Siksi  on
löydettävä jotain harmonisempaa, jotta uusi tyyppi kehittyisi tyydyttävästi.

Toimintalinjana kuudennessa alarodussa tulee olemaan monen yhdistyminen yhden päämäärän
saavuttamiseksi  eikä yhden valta-asema, joka pakottaa toiset  tahtoonsa.  Johtoasemissa olevat
eivät  johda  tahdonvoimalla,  vaan  rakkaudella,  sympatialla  ja  ymmärtämyksellä.  Lempeys tulee
olemaan merkkinä voimasta, ja toiminta toisten kanssa eikä heitä vastaan. Kuudennen alarodun
edelläkävijät  osoittavat  synteesihenkeä  ja  kykenevät  liittämään  yhteen  toisistaan  poikkeavia
mielipiteitä  ja  luonteita,  kokoamaan  ympärilleen  mitä  epätodennäköisimmin  yhteensopivia
elementtejä ja sekoittamaan ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Heikkous, joka viidennessä alarodussa
usein  herättää  hyökkäyshaluja  ja  kärsimättömyyttä,  saa  kuudennessa  aikaan  hellyyttä  ja
suojelunhalua.  Todellinen  myötätunto  kykenee  olemaan  avuksi,  koska  tunnetta  ohjaa  tieto  ja
käytettävää keinoa ymmärrys. Tämä tulee olemaan kuudennen alarodun silmiinpistävin piirre.

Uudella  rodulla  tulee olemaan jonkin  verran psyykkisiä  kykyjä,  ja  tätä varten käpyrauhanen
kehittyy. Se suo silloin lisäaistin, kyvyn tunnistaa astraalitunteita tavallisessa valvetilassa. 

Voimme  siksi  sanoa,  että  kuudes  alarotu  tuo  mukanaan  intuitiota  ja  viisautta  yhdistäen
viidennen alarodun älyn ja neljännen tunteen toisiinsa.

Tämän  luvun  alussa  sanottiin,  että  monet  uudessa  alarodussa  tulevat  Teosofisen  Seuran
riveistä. Seuran tavoitteena ei niinkään ole tarjota mentaalista kehitystä, vaikka sekin on tärkeää,
kuin  herättää  vastakaikua  buddhisille  vaikutuksille,  kun  intuitionaalinen  rakkaussaa  aikaan
harmoniaa ja veljeyttä ja käyttää kehittynyttä älyä tällaisille ihanteille perustuvan uuden sivilisaation
rakentamiseen. Seura, joka tuntee suurta sympatiaa korkeampia tasoja kohtaan, reagoi herkästi
niille  voimille,  jotka  lasketaan  liikkeelle,  kun  toinen  ”ihmisen  poika”  tai  Maailmanopettaja  tulee
tuomaan sanomaansa. Se ottaa vastaan tämän vuodatuksen ensikosketuksen ja antaa sille uuden
sysäyksen. Sen työ lisääntyy ja leviää, ja se heijastuu sekä jäsenmäärän että veljellisten tunteiden
lisääntymisessä.
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Luku 54 Kuudes ja seitsema� s juurirotu

Yleisen  suunnitelman  mukaan  kuudes  juurirotu  kehitetään  viidennen  juurirodun  kuudennen
alarodun  pohjalta.  Se tulee pitämään hallussaan  mannerta,  joka  on kohoamassa hitaasti  pala
palalta Tyynestä valtamerestä. Monien tuhansien vuosien kuluttua, kun Pohjois-Amerikka hajoaa
kappaleiksi, tulee sen länsireunasta, jolle kuudes juurirotu perustetaan, uuden mantereen itäisin
laita. 

Kun pientä siirtokuntaa, josta tulee uuden rodun itu, ollaan perustamassa, viides juurirotu on
kehityksensä  huipussa,  ja  koko  maailman  kunnia  ja  huomio  tulee  olemaan  keskittynyt  siihen.
Maailman  silmissä  siirtokunta  tulee  olemaan  surkea  tekele,  johtajilleen  alamaisten  tavoin
omistautuneiden yhteenliittymä. 

Mars, joka nyt on Mestari Morya, tulee olemaan kuudennen rodun Manu, ja Merkurius, joka nyt
on Mestari Koot Hoomi, tulee olemaan Bodhisattva.

Paitsi ensisijaista tarkoitustaan levittää okkulttista totuutta maailmassa Teosofisella Seuralla on
toinen  tarkoitus  toimia  verkkona,  joka  kokoaa  yhteen  niitä,  jotka  ovat  riittävän  kiinnostuneita
okkultismista ja  joilla  on jonkin verran erityisiä  ominaisuuksia,  auttamaan Manua hänen uuden
rotunsa perustamisessa.  Tiukka itsensä harjoittaminen on tarpeen mukaan lukien itseuhraus ja
epäitsekkyys, samoin kuin täydellinen luottamus johtajien viisauteen. 

Okkultismia  opiskelevat  ovat  tietoisia  siitä,  että  toisinaan  on  mahdollista  korkean  tason
selvänäköisyydellä nähdä tulevaisuuteen jopa varsin yksityiskohtaisesti. Piispa C. W. Leadbeater
toteaa, että tämän kyvyn avulla hän kykeni näkemään melkoisesti oloista kuudennen juurirodun
perustamissiirtokunnassa.  Hän  antaa  kirjassaan  Ihminen  Mistä  ja  miten?  varsin  kiinnostava  ja
täydellisen  kuvauksen  näkemästään.  Siitä  on  koottu  tämä  luku.  Tämä  yhteenveto  on  hyvin
tiivistetty, joten niiden, jotka haluavat yksityiskohtaisempaa tietoa, on luettava alkuteos. Yhteisön
siirtokunta  tullaan  perustamaan  alempaan  Kaliforniaan  noin  700  vuoden  kuluttua.  Hankitaan
kaunis,  iso  tila  Manun  ja  hänen  avustajiensa  valvonnassa  ja  rakennetaan  sinne  hieno
rakennusryhmä. Se käsittää keskustemppelin eli katedraalin, kirjastoja, museoita ja kokoussaleja
ja  noin  400  asuinrakennusta  niiden  ympärillä.  Sinne  asennetaan  monenlaista  koneistusta  ja
siirtokunnan jäsenet opettelevat nopeasti korjaamaan niitä ja rakentamaan uusia, joten he ovat
riippumattomia  ulkopuolisesta  maailmasta.  Yhteisö  pitää  kuitenkin  yhteyttä  ulkomaailmaan  ja
hankkii näin tiedot kaikista uusista keksinnöistä ja parannuksista laitteissa.

Manu itse inkarnoituu vakiinnuttaakseen rodun fyysisen tyypin ja saattaakseen sen yhtenäiseksi
Logoksen kuudennelle rodulle valmistaman ajatusmuodon kanssa. Noin 150 vuodessa yhteisö on
määrältään noin 100 000,  joita  kaikki  harvoja  poikkeuksia  lukuun ottamatta ovat  Manun suoria
jälkeläisiä. Manulla itsellään on 12 lasta, yksi jokaisesta eläinradan merkistä. Suuret perheet ovat
sääntö, sillä lapsikuolleisuutta ei esiinny. 

Yhteisö  maksaa  lähes  nimellistä  veroa  maa-alueesta  maan  keskushallitukselle  ja
vastapalvelukseksi  saa  hoitaa  asian  lähes  kokonaan  kuten  haluaa,  koska  siitä  tulee  pian
omavarainen  Yhteisöä pidetään yleisesti  suuressa arvossa, ja sen jäsenten elämää kauniina ja
kiinnostavana,  mutta  turhan askeettisena  ja  vähän  outona.  Vierailijoita  otetaan vastaan,  mutta
yhteisön jäsenet eivät voi avioitua ulkopuolisen kanssa.

 On muistettava,  että nämä ihmiset  ovat  valikoitujen  kuohukermaa.  He ovat  täysin  tietoisia
Manun ja johtajansa työstä uuden rodun perustamisessa ja täysin omistautuneet sille. He luottavat
Manun  täydellisesti,  ovat  harjaantuneet  panemaan  syrjään  persoonallisuutensa,  jotta  voisivat
toteuttaa Manun toiveet koko sydämestään. 

Manun  määräysvalta  on  kiistaton.  Hänellä  on  ympärillään  neuvosto,  johon  kuuluu  tusinan
verran pitkälle kehittyneitä oppilaita. Jotkut heistä ovat jo adepteja asekha-tasolla.  Uusia asioita
kokeillaan jatkuvasti, jotta rodun hyvinvointi ja tehokkuus lisääntyisi. Kaikki neuvoston jäsenet ovat
riittävän kehittyneitä toimiakseen vapaasti alemmilla tasoilla ainakin syyrumiiseen asti. Sen vuoksi
heidän  voidaan  sanoa  olevan  käytännöllisesti  katsoen  jatkuvassa  neuvonpidossa  keskenään,
vaikka hoitaisivat hallintotoimia. 

Mitään  oikeuslaitoksia  tai  poliisivoimia  ei  ole,  sillä  yhteisössä  ei  esiinny  rikollisuutta  tai
väkivaltaa. Ainoa rangaistus olisi hänen sulkeminen pois yhteisöstä eikä kukaan ota pienintäkään
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riskiä,  että  saisi  tällaisen  rangaistuksen.  Koska  kaikki  ovat  jonkinasteisesti  psyykkisesti
kehittyneitä, niin kaikki voivat itse nähdä jotakin niistä voimista toiminnassa, joiden kanssa heidän
on toimittava ja valtavasti suuremman kehittyneisyyden Manussa ja muissa johtajissa.

Vallitseva uskonnollinen käsitys on se, mitä me nyt kutsumme teosofiaksi. Monet seikat, joista
meillä  on  vasta  alkeellista  tietoa,  ymmärretään  yksityiskohtia  myöten.  Tosiasiat
kuolemanjälkeisestä elämästä ja korkeampien maailmoiden luonteesta ovat koeteltua tietoa lähes
kaikkien kohdalla.  Jotkut ajattelevat korkean filosofisesti ja metafyysisesti, mutta suurin osa pitää
enemmän  uskonnollisten  tunteiden  ilmaisemisesta  eri  temppeleissä,  joiden  kuvaus  seuraa
jäljempänä.  Ihmiset  ovat  ennen  muuta  käytännöllisiä,  ja  heidän  tieteensä  ja  uskontonsa  ovat
täydellisesti  sopusoinnussa  keskenään  ja  valjastettu  yhden  asian  ajamiseen,  valtion
palvelemiseen.  Monet  tervehtivät  Aurinkoa,  mutta  pitävät  sitä  jumaluuden  kehossa  olevana
keskuksena. 

Deevat  ottavat  osaa  uskonnolliseen  elämään ja  ovat  tavallisia  ihmisten  keskuudessa,  jotka
hyötyvät  suuresti  jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja ohjeista,  joista deevat  tarjoavat.  Tosiasiassa
deevat  työskentelevät  säännöllisesti  ylipapin,  tsohan  Koot  Hoomin  alaisuudessa,  joka  on
ylimmässä vastuussa sekä uskonnosta että opetuksesta.  Temppeleitä  on neljää  eri  tyyppiä,  ja
niistä huolehtiminen on deevojen erikoistoimena.

Temppeleiden palvelustoiminnassa oleellisinta on tarjota jokaiselle sellainen ilmaisuväylä, jonka
kautta hän voi helpoimmin olla kosketuksissa jumalaiseen ja jumalaisen vaikutus yltää helpoimmin
häneen. Neljä erityyppistä temppeliä toimivat neljän eri ominaisuuden vaikutuksella: kiintymyksen,
antaumuksen,  sympatian  ja  älyn.  Tarkoituksena  on  saada  kyseinen  ominaisuus  ihmisessä
aktiiviseksi ja tietoiseen yhteyteen vastaavan ominaisuuden kanssa Logoksessa, jonka ilmennystä
ominaisuus  on.  Jokaisella  temppeleissä  järjestettävällä  palveluksessa  on  tarkkaan  laskettu
vaikutus ihmiseen. Vuoden tai vuosisarjojen aikana järjestettävät palvelukset  seuraavat toisiaan
tietyssä järjestyksessä ottaen huomioon seurakunnan keskivertokehityksen.  Ideana on kohottaa
jäseniä kohti tiettyä pistettä.

Kiintymykselle omistettu purppuratemppeli toimii periaatteessa värin vaikutuksella ja vaikuttaa
osallistujien  astraali-  ja  mentaaliruumiiseen.  Temppeli  on ympyrän muotoinen ja  pääosin  avoin
rakennus.  Osallistujat  istuvat  kivilattialla,  sulkevat  silmänsä  ja  antavat  eri  värien  kulkea
mentaalisen  näkönsä  editse  jokaisen  omassa,  määrätyssä  järjestyksessä.  Tämä  vastaa
alkurukousta, ja on tarkoitettu tyynnyttämään ihmistä, keskittämään ajatuksia ja virittämään hänet
ympäröivään  ilmapiiriin.  Kun  palvelus  alkaa,  deeva  materialisoituu  loistavassa  ihmismuodossa
purppuravaatetuksessa filigraanipyramidin tai kartionmuotoisen rakennelman huipulla rakennuksen
keskellä.

Sitten  deeva  saa  aikaan  loistavan  värileimahduksen,  joka  on  ajatus  ilmaistuna  deevojen
värikielellä ja toimii tekstinä tai pääajatuksena kyseisessä palveluksessa. Seurakunta ymmärtää
sen älyllisesti ja näkee fyysisesti. 

Jokainen  jäljittelee  nyt  deevan  värinauhaa  muodostaen siitä  kopion eteensä ilmassa.  Sitten
deeva vuodattaa vaikutusvirran oman värimuotonsa avulla jokaiseen osallistujaan ja kohottaa tätä
tämän oman pienemmän värimuodostelman välityksellä. Palvelusta suorittava deeva vastaanottaa
myös  vaikutusvirran  korkeammilta  deevoilta,  jotka  seisovat  ympärillä.  Purppura  valo  täyttää
deevan laajan auran ja leviää seurakunnan ylle herättäen heissä korkeinta mahdollista kiintymystä,
johon he kykenevät. Sitten deeva kääntää voimavirtauksensa suunnan ja vetää kaikki voimavirrat
itseensä ja välittää ne yhteen suureen suihkulähteeseen ympärillä seisovien deevojen keskelle,
jotka välittävät sen edelleen säteensä päädeevalle. 

Päädeeva kokoaa samankaltaiset virrat kaikkialta maailmasta ja yhdistää ne yhdeksi suureksi
ne suureksi joeksi, joka virtaa jumaluuden jalkojen juureen. Logos vastaa välittömästi lähettämällä
voimavirran  päädeevan  kautta  siunausta  vastaanottaville  ihmisille.  Tämä  on  kaikessa
lyhykäisyydessään päivittäisten uskonnollisten palvelusten kulku,  jonka hyvä vaikutus eri rajoitu
vain  yksittäisiin  osallistujiin,  vaan  myös  ympäristöön.  Toisinaan  deeva  pitää  eräänlaisen
valosaarnan  enimmäkseen  ilman  puhuttuja  sanoja  muuntelemalla  värejä  ja  osoittaen  näin
rakkauden  vaikutuksen  ihmisiin.  Erilaisia  suitsukkeita  käytetään  koko  palveluksen  ajan.  Se
vaikuttaa pääasiassa eetteriruumiiseen.

Antaumukselle  omistetut  siniset  temppelit  toimii  periaatteessa  äänen  vaikutuksella.  Yleinen
menettelytapa  on  samanlainen  kuin  purppuratemppeleissä,  mutta  täällä  värin  sijaan  hallitseva
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elementti  on  musiikki.  Jokainen  tuo  mukanaan  temppeliin  erityisellä  tavalla  magnetisoidun
instrumenttinsa,  joka  muistuttaa  pyöreää  harppua  ja  soittaa  sen  kiiltävillä  metallikielillä  ja
vastaanottaa siten henkistä vaikutusta. Ilmapiiristä ovat vastuussa gandharvat eli musiikin deevat.
Näin  jokainen  sävel  moninkertaistuu,  ja  jokaiselle  soinnulle  luodaan  suuria  ylä-  ja  alasointuja.
Vaikutelman on tavattoman kaunis ja taivaallisen suloinen. Sinisen temppelin palvelus vaikuttaa
periaatteessa osallistujien astraali- ja buddhiruumiiseen.

Älylle omistetuissa keltaisissa temppeleissä suoritetaan rakenteeltaan samanlaisia palveluksia,
jotka  rakentuvat  mentaalimuotojen  eli  mielikuvien  luomiseen.  Vaikutukset  saadaan  aikaan
pääasiassa osallistujien mentaali- ja syyruumiiden avulla. He antautuvat älyllisyyden korkeimpaan
mahdolliseen  tasoon  kohotetulle  valkealle poltteelle.  Älyllisen  toiminnan  intensiteetti  auttaa
osallistujia  pääsemään  mentaaliseen  ymmärtämiseen,  josta  he  sitten  murtautuvat  intuition
maailmaan  keskittyneen  paineen  avulla.  Jotkut  todella  irtoavat  ruumiistaan,  ja  toiset  siirtyvät
eräänlaiseen samadhiin.

Kaikissa  temppeleissä  pannaan  paljon  painoa  tahdon  harjoittamiselle,  minkä  vaikutukset
näkyvät  syyruumiiden  voimakkaan  hehkuna.  Se  vaikuttaa  myös  mentaaliruumiiseen  Ja  jopa
fyysisiin aivoihin,  jotka vaikuttavat suuremmilta kuin  viidennellä juurirodulla.  Sympatian vihreää
temppeliä voidaan pitää karma-joogan temppelinä, sinistä ja purppuraa bhakti-joogan ja keltaista
jnana-joogan  temppelinä.  Palvelus  vihreässä  temppelissä  keskittyy  käytännön  toimintaan.
Osallistujat osallistuvat suunnitelmiin,  joissa autetaan maailmaa lukuisin eri tavoin. Se tapahtuu
parantajadeevpjen ohjauksessa.

Jokainen vaikuttaa sen temppelin kautta, johon tuntee eniten vetoa eikä edistymisessä ole eroa,
valitsipa  minkä  linjan  tahansa.  Tavallisesti  yhdessä  temppelissä  käyvä  voi  hyvin  vierailla
satunnaisesti  myös  muissa.  Muutamat  eivät  käy  missään  temppelissä,  mutta  heitä  ei  siitä
huolimatta pidetä uskonnottomina tai millään tavoin huonompana kuin säännönmukaisia kävijöitä.
On vain yksinkertaisesti kyse temperamentista. Asiassa vallitsee täysi vapaus ja suvaitsevaisuus.

Tsoohan Koot Hoomi, joka vastaa kaikesta uskonnollisesta ja opetuselämästä yhteisössä, käy
vuorotellen kaikissa temppeleissä ja ottaa silloin palvelumenoista vastaavan deevan paikan.

Opetuksella  on  tärkeä  paikka  yhteisössä.  Kaikki  apukeinot  ovat  käytössä,  kuten  väri,  valo,
tuoksu, ääni,  muoto, sähkö jne. Tässä työssä suurta osaa näyttelevät deevat käyttävät hyväksi
suuria luonnonhenkien joukkoja.  Kaikkien opettajien  on oltava selvänäköisiä.  Sekä miehet  että
naiset  toimivat  opettajina  ilman  erotusta.  Deevat  materialisoituvat  usein  pitääkseen  tiettyjä
oppitunteja, mutta eivät ole yksin vastuussa koulusta. Kun kaikki yhteisössä ovat inkarnoituneet
välittömästi edellisen inkarnaation päätyttyä, useimmilla on jotain muistikuvia edellisistä elämistään
niin, että jopa aivan pienet lapset ovat täysin tietoisia yhteisön tarkoituksesta ja pyrkivät saamaan
uudet käyttövälineensä hallintaan mahdollisimman nopeasti.

Mielikuvituksen harjoittamiseen kiinnitetään paljon huomiota, ja visualisointi on paljon käytössä.
Aritmetiikka  on  yksinkertaistettua,  ja  desimaalijärjestelmä  yleinen.  Laskutoimitukset  tehdään
käytännöllisesti katsoen kokonaan taulukoiden tai laskukoneiden avulla. Kirjoitus on foneettista ja
muistuttaa  pikakirjoitusta,  jota  voi  kirjoittaa  vähintään  puheen  nopeudella.  Kieli  on  englantia
melkoisesti muunneltuna. Historiaa ei opiskele kukaan lukuun ottamatta yksittäisiä mielenkiintoisia
tarinoita, mutta joka talossa on laaja historian teos. Maantiedettä opiskellaan rajallisessa määrin
sen  osalta,  mitä  tulee  rotuiin  ja  niiden  ominaispiirteisiin.  Yleensä  ei  vaivauduta  opiskelemaan
mitään,  minkä  voi  hetkessä  löytää  lähdeteoksesta.  Oppisuunnitelma  on  näin  ollen  tiukasti
käytäntöä palveleva. 

12-vuotiaalla  pojalla  on  yleensä  aivoissaan  täysi  muistikuva  siitä,  mitä  hän  tiesi  edellisissä
elämissä. Lasta autetaan palauttamaan menneiden elämien muistot talismanien avulla.

Temppeleissä järjestetään palveluksia myös lapsille. Niissä he laulavat ja soittavat a liikehtivät
kauniisti. He esittävät myös ulkona sitä, miten planeetat liikkuvat auringon ympärillä. He nauttivat
tästä, mutta ymmärtävät täysin, että kyse on uskonnollisesta toimesta. Eräs toinen tanssi esittää
sitä, kuinka elämä siirtyi Kuu-ketjusta Maa-ketjuun. Lapset saavat kaikenlaista opetusta tällä tavoin
puoliksi  leikkinä, puoliksi  uskonnollisena seremoniana. Lapset ovat pukeutuneet hienostuneisiin,
mutta kirkkaisiin  sävyihin  ja  suorittavat  mutkikkaita liikkeitä,  joihin  on tarvittu  paljon  harjoitusta,
mutta ovat siitä huolimatta innoissaan siitä. Opetus ja uskonto ovat niin tiiviisti yhdessä, että on
vaikea erottaa niitä selvästi toisistaan.
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Vanhemmuus  on  kaikkien  asianosaisten  keskinäinen  järjestely,  ja  kuoleminen  yleensä
vapaaehtoista. Sairaudet on käytännöllisesti  katsoen eliminoitu harvoin sattuvia onnettomuuksia
lukuun ottamatta eikä kukaan kuole kuin vasta vanhuuteen. Kehosta ei luovuta niin kauan kuin se
on käyttökelpoinen. Vanhuus alkaa näkyä vasta 80-vuotiaana, ja monet elävät yli 100-vuotiaiksi.

Kun ihminen tuntee voimiensa alkavan hiipua, hän valitsee itselleen isän ja äidin, joiden arvelee
sopivan  itselleen.  Jos  he  suostuvat,  hän  antaa  heille  henkilökohtaisen  talismanin  ja  muita
henkilökohtaisia  esineitä,  joita  toivoo  voivansa  pitää  seuraavassa  elämässä.  Henkilökohtainen
talismani on tavallisesti ihmisen säteilyllä magnetisoitu jalokivi ja vastaa hänen egonsa nimeä, jota
käytetään  monissa  tapauksissa  myös  tavallisessa  elämässä.  Kun  ihminen  toivoo  lakkaavansa
elämästä, hän vain kadottaa tahtonsa elää ja yleensä siirtyy lyhyen ajan sisällä rauhallisesti pois
nukkuessaan. Hän asettuu usein tätä varten asumaan tulevien vanhempiensa luo ja kuolee siellä.

Mitään  hautajaisia  tai  ystävien  kokoontumisia  ei  järjestetä.  Ruumis  asetetaan  retorttiin  ja
hienonnetaan hapon ja sähkövoimaa muistuttavan energian avulla harmaaksi tomuksi. 

Yleensä ihmiset ovat karmallisesti vapaita valitsemaan seuraavan syntymänsä, mutta joissakin
harvoissa tapauksissa Manu muuttaa suunnitelmaa, mikäli ei hyväksy sitä.

Vanhemmat järjestävät yleensä niin, että he saavat 10 tai 12 lasta puolet tyttöjä, puolet poikia.
Lasten syntymän väli on yleensä pari kolme vuotta eivätkä kaksoset tai kolmoset ole harvinaisia.
Missään ei näy vammaisia tai epämuodostuneita eikä lapsikuolleisuutta esiinny. Synnytyskivut on
saatu lähes häviämään.

Ihmiset rakastuvat toisiinsa ja menevät naimisiin suunnilleen samoin kuin nyt, mutta näissäkin
asioissa  velvollisuus  yhteisöä  kohtaan  on  vahvempi  kuin  henkilökohtaiset  mieltymykset.
Tavanomaiset  sukupuoliset  intohimot  ovat  hallinnassa  ja  ruumiiltaan  terveiden  lasten
aikaansaamista pidetään uskonnollisena ja maagisena toimena ja avioliittoa tilaisuutena tähän. 

Avioliiton solmiminen tapahtuu vain Manun siunauksella, ja sitä tarkastellaan lähes yksinomaa
tuleva  jälkikasvun  kannalta.  Usein  avioliittoa  suunnittelevalla  parilla  on  pari  kolme  egoa
odottamassa  voidakseen  inkarnoitua  heidän  lapsikseen.  Yksiavioisuus  vallitsee  eikä  avioeroja
tunneta, joskin sopimus on aina purettavissa yhteisellä suostumuksella. Useimmissa tapauksissa
se jatkuu elämän loppuun asti,  mutta jollei,  niin kumpikin osapuoli  on vapaa solmimaan uuden
liiton. Siteet ovat voimakkaimmat lasten ja vanhempien välillä. Samaa tyyppiä olevat eivät yleensä
avioidu  keskenään,  ellei  ole  tarkoituksena  tuottaa  lapsia  deevojen  harjoitettaviksi  tietyssä
temppelissä.

Suurin kunnia on saada syntyä Manun perheeseen, mutta hän valitsee tietenkin itse lapsensa.
Neuvoston jäsenet ovat kaikki miehiä Manun toimiessa johdossa. Sen jäsenet tekevät kokeiluja

kehojen luomisessa mielen avulla.
Rodun ihoväri on vaalea, mutta joillakin on tummemmat hiukset tai silmät ja espanjalaisen tai

italialaisen ihonväri. Miehet ovat ainakin 180 cm pitkiä eivätkä naisetkaan paljon sen alle. Kaikki
ovat lihaksikkaita ja sopusuhtaisia ja heidän ryhtinsä säilyy komeana vanhanakin.

Asutus temppeleineen,  julkisine rakennuksineen ja kouluineen koostuu siellä  täällä hajallaan
olevista huvilaryhmistä puistojen ja puutarhojen keskellä.

Talot ja muuta rakennukset ovat yleensä täysin avoimesti yhteydessä ulkoilmaan, mutta joitakin
pilarienvälejä  voidaan  sulkea  aineella,  joka  voidaan  tehdä  läpinäkyväksi  tahdon  avulle.
Hallitsevana  piirteenä  ovat  erimuotoiset  ja  -kokoiset  kupolit.  Missään  ei  ole  kulmia,  ja  kaikki
huoneet ovat pyöreitä tai soikeita. Taloissa on paljon kukkia ja veistoksia, ja vettä on runsaasti joka
puolella.  Öisin  talojen  kupolit  voidaan  panna  hehkumaan eriväristä  valoa,  jonka  väriä  voidaan
vaihtaa tahdon avulla.

Taloissa  on  vain  vähän  kalustusta.  Ihmiset  istuvat  ja  nukkuvat  tyynyillä  lattialla,  jotka  ovat
marmoria tai jotain muuta kiillotettua kiveä.

Vaatetus on yksinkertaista ja hienostunutta muistuttaen vähän Intiaa tai muinaista Kreikkaa. Se
on pelkästään pellavaa tai puuvillaa, ja sekä miehet että naiset pukeutuvat värikkäästi. Päässä tai
jaloissa ei pidetä mitään.

Yhteisö  on lähes  täysin  kasvisyöjiä,  ja  ateriat  nautitaan enimmäkseen ulkoilmaravintoloissa.
Hedelmiä  syödään  ja  viljellään  paljon  samoin  kuin  valmisruokaa,  jota  on  monenväristä  ja  -
makuista.

Merivettä tislataan valtavia määriä ja jaellaan vapaasti. Siihen lisätään tarpeellisia kemikaaleja,
jotta suodatettu vesi olisi raikasta, helmeilevää ja janoa sammuttavaa.
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Jokaisessa talossa on vakiovarusteena kattava tietoteos, josta löytyy tieto kaikesta tunnetusta
selkeästi  mutta yksityiskohtaisesti  esitettynä.  Temppeleiden yhteydessä olevissa kirjastoissa on
lisäksi  vielä  täydempi  tietoteos,  joka  sisältää  kaikista  aiheista  kirjoitettujen  kirjojen  tiedot.
Keskuskirjastosta, joka laajuudeltaan muistuttaa British Museumia, löytyvät alkuperäiset  teokset
alkukielillä ja englanninkielisinä käännöksinä nykyaikana käytetyllä pikakirjoituksella.

Päivittäinen  sanomalehti  on  korvattu  koneella,  joka  on  puhelimen  ja  nauhurin  yhdistelmä.
Tärkeät uutiset lähetetään joka kotiin,  ja jokainen voi saada kaiken informaation mistä tahansa
asiasta  soittamalla  keskustoimistoon,  jolloin  kaikki  saatavilla  oleva  lähetetään  sähköisesti  ja
painettuna kotiin. Samaa laitetta käytetään lisättäessä sivuja kotien tietoteokseen.

Toisinaan Manu antaa ohjeita tai informaatiota puhumalla keskustemppelissä. Hänen puheensa
välitetään samanaikaisesti kaikkiin muihin temppeleihin.
Tutkimustyö eläinten tai  kasvien parissa tehdään aina selvänäköisesti,  ei  koskaan tuhoamalla.
Museoissa on luonnollisen kokoiset patsaat kaikista ihmisroduista, joita koskaan on ollut olemassa
Maassa  ja  muillakin  tämän  ketjun  planeetoilla.  Jokaisessa  patsaassa  on  täydellinen  kuvaus
kaavioineen  siitä,  miten  korkeammat  käyttövälineet  erosivat  toisistaan  kussakin  rodussa.
Tulevaisuudestakin kerrotaan paljon pienoismallein.
Koska  sairauksia  ei  ole,  ei  ole  myöskään  lääkinnällistä  hoitoa,  mutta  kirurgi  on  harvoja
onnettomuustapauksia varten.
On  olemassa  hyvin  varustettu  museo,  jossa  esitellään  kaikkea  käsityötä  ja  valmistusta,  mitä
koskaan  on  ollut  olemassa  mukaan  lukien  pienoismallit  kaikista  koneista,  joista  monet  ovat
Atlantiksen ajoilta.

Historia on  kirjoitettu suoraan akaashisista aikakirjoista ja kuvitettu tärkeimmillä tapahtumilla
suoraan näistä  aikakirjoista.  Kone toistaa kaikki  halutut  historian  tapahtumat  kuunneltavaksi  ja
katsottavaksi.

Astronomisia  observatorioita  on  olemassa ja  myös laitteita,  joiden  avulla  voidaan  määrittää
taivaankappaleiden asemat joka hetki. Paljon astronomista tietoa saadaan deevoilta, mutta tämä
tieto pidetään erillään observatorioiden suorista havainnoista.

Kemia on kehittynyt valtavasti,  mihin kuuluu elementaaliessenssin (elementaalinen elonaine)
tuntemus. Tämä johtaa deevojen ja  luonnonhenkien osastoon. Talismaniosastolla  voivat  herkät
henkilöt päästä psykometrian avulla minkä tahansa tapahtuman tuolle puolen ja nähdä itse asiat
siellä.

Luennot  on  suuressa  laajuudessa  korvattu  painetulla  tiedolla.  Maalausta  harjoitetaan  vain
vapaa-ajan  harrastuksena.  Koko  elämä  on  taiteen  täyttämää,  yksinkertaisimmatkin  esineet  on
valmistettu  kauneudella.  Teattereita  ei  ole  ollenkaan.  Tätä  historiallista  taidemuotoa  pidetään
vanhentuneena  ja  lapsellisena.  Kuorotanssiesityksiä  ja  kulkueita  pidetään  enemmän uskonnon
harjoituksina.

Sekä miehet että naiset harrastavat erilaisia pelejä, voimailua ja voimistelua.
Paljon  tehdään suoralla  tahdonvoimalla,  ja  luonnonhenget  ovat  näkyvässä roolissa yhteisön

elämässä. Viestejä lähetetään telepaattisesti pääasiassa lasten toimiessa lähettäjinä. He ovat siinä
parempia kuin aikuiset.

Kuten jo todettu, yhteisö on käytännöllisesti katsoen omavarainen. Vain vanhoja käsikirjoituksia,
kirjoja ja taide-esineitä tuodaan ulkoa. Näistä maksetaan rahalla,  jota turistit  ja vierailijat  tuovat
yhteisöön.  Yhteisö  ei  käytä  rahaa  sisäisiin  tarkoituksiinsa.  Jalokiviä  ja  kultaa  valmistetaan
alkemistisesti, niitäkin käytetään joskus maksuvälineinä tuontitavaroista.

Jokainen  saa  vapaasti  valita,  mitä  työtä  haluaa  tehdä  yhteisön  hyväksi.  Koulunkäynti  on
ilmaista, mutta yliopisto-opiskelu on vain niitä varten, jotka voivat hyötyä siitä ja tarvitsevat sitä
työssään, johon aikovat ryhtyä.

Jokainen  saa  tarvittavan  määrän  kuponkeja  ruokaa  ja  vaatteita  varten.  Koneistus  on  niin
täydellistä, että esimerkiksi vaatetehdas on lähes äänetön ja koneita käyttävät nuoret pääasiassa
tytöt.

Tähän  mennessä  koko  maailma  on  lakannut  käyttämästä  lämpöä  energian  tuottamisessa.
Ensin  kaikki  Maan  vesivoima  hyödynnettiin  tuottamaan  sähköä,  joka  siirrettiin  sitten  valtavien
etäisyyksien  päähän  ilman  hävikkiä.  Myöhemmin  tämä  korvattiin  menetelmällä,  jossa
hyödynnetään  fyysisten  atomien  voimaa,  jota  Keely  kutsui  värähtelytaajuuksien
nostamisenergiaksi.  Siitä  saatiin  ilmaista  energiaa,  jota  toimitettiin  suuria  määriä  kaikkialle
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maailmaan kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin. Likainen maa on käytännöllisesti katsoen eliminoitu,
joten tehtaat ovat yhtä kauniita ja puhtaita kuin yksityiskodit.

Keskimääräisen työpäivänä pituus on kolme tuntia. Koneet ovat suuressa määrin automaattisia.
Ravintoloissa  tehdään  vuorotyötä.  Jopa  ruoanlaitto  on  pääasiassa  automaattista  ja  tarkoittaa
nappien ja katkaisijoiden painelemista.

Alhaista  tai  likaista  työtä  ei  enää  ole,  eikä  mitään  työtä  pidetä  toista  huonompana.
Kaivostoiminnasta  on luovuttu,  koska lähes  mitä  tahansa voidaan  valmistaa alkemistisesti.  On
keksitty paljon uusia yhdisteitä.

Kaikki maanviljelys on koneistettu ja suurelta osin automatisoitu. Automaatit valmistavat jopa
koneita.  Viemäreiden  sijaan  joka  talossa  on  kemiallinen  konvertteri,  joka  muuttaa  kaiken
harmaaksi, tuhkan tapaiseksi jauheeksi. Palvelijoita ei myöskään ole, koska heille ei ole mitään
työtä. Ihmiset auttavat toisiaan, kun on tarvis.

Yksityisomaisuutta on vähän. Yhteisön periaatteena on nauttia asioista, ei omistaa niitä. Mutta
jos ihminen haluaa hankkia jotain itselleen, hän voi ansaita varat siihen tekemällä työtä yhteisölle.

Teitä voi tuskin kutsua kaduiksi, ne ovat puistokäytäviä. Tienpinta on tehty yhdestä, kauniisti
kiillotetusta kivestä, joka muistuttaa graniittia rakeisuudeltaan ja marmoria pinnaltaan. Jotkut ovat
ruusunpunaisia,  toiset  vaaleanvihreitä.  Ne  huuhdotaan  vedellä  joka  aamu,  jotta  ne  ovat  aina
moitteettoman puhtaita.

Koska pinnat ovat pelkää kiillotettua kiveä ja nurmikkoa, ihmiset kulkevat avojaloin. Jokaisen
rakennuksen ulko-ovella on kouru, jossa juoksee vesi ja jossa voi huuhtoa ja vilvoitella jalkojaan.

Jokaisella  taloudella  on  useita  kevyitä  metallirunkoisia  kumirenkaisia  pyörätuolin  kaltaisia
kulkuneuvoja.  Ne  kulkevat  suurella  nopeudella  täysin  pehmeästi  ja  käyvät  yleisenergialla,  jota
ladataan latauspisteistä. Raskasta liikennettä on vähän. Vaikka muu maailma käyttää lentokoneita,
yhteisössä  ei  niistä  pidetä,  vaan  ajatellaan,  että  heidän  tulisi  kyetä  matkustamaan
astraaliruumiissaan sen sijaan. Koulussa opetetaan astraaliruumiin projisointia.

Ilmasto on lähes ihanteellinen eikä todellista talvea ole lainkaan. Kukkia kasvatetaan kaikkialla,
ja  koko maassa toimii  kastelujärjestelmä sielläkin,  missä ei  ole  viljelyä.  Lisälämpöä tarvitsevat
kasvit saavat ympärilleen pieniä lämpövoimasuihkeita.

Muuallakin  maailmassa  on  edistytty  valtavasti.  Euroopasta  on  tullut  valtioliitto,  jonka
keskuselimen puheenjohtaja vuorottelevat eri maiden kuninkaat. Nämä muutokset sai aikaan 20.
vuosisadalla  Julius  Caesarin  inkarnaatio,  jonka  työ  tapahtui  samanaikaisesti  Maailmaopettajan
työn  kanssa.  Caesar  yrittää  saada  kaikki  valtiot  luopumaan  sodasta  ja  käyttämään  aiemmin
sotavarusteluun  käytetyt  rahat  sosiaalisiin  uudistuksiin,  joihin  kuuluu  kaikkien  slummien
hävittäminen ja suurten parannusten aikaansaaminen kaikissa kaupungeissa. Hänellä on apunaan
erittäin kyvykkäiden ihmisten joukko, Napoleonin, Scipio Africanuksen, Akbarin ym. reinkarnaatiot.
Valtioliiton ensimmäistä kokousta varten hän rakentaa pyöreän hallin, jossa on niin monta ovea,
että kaikki voivat astua sisään yhtä aikaa eikä kukaan ole toista arvokkaampi.

Kaikki  tämä  tulee  mahdolliseksi  uuden  aikakauden  takia,  jonka  avaa  Maailmaopettajan
saapuminen ja  hänen opetuksensa.  Maailmanuskonto perustuu nyt  hänen opetuksiinsa,  vaikka
jotain on jäljellä vanhoista uskonnoistakin, joita pidetään yleisesti melko jälkeenjääneinä. Asiat ovat
yleisesti ottaen parantuneet paljon. Poliisivoimat ovat pienet, köyhyys on käytännöllisesti katsoen
poistunut, ja slummit korvautuneet puistoilla ja puutarhoilla.

Muuntunut  englannin  kieli,  jota  kirjoitetaan  eräänlaisella  pikakirjoituksella,  jossa  on  paljon
ehtolyhenteitä,  on  yleinen kaupallinen  ja  kirjallisuuden kieli.  Se on nopeasti  syrjäyttämässä eri
maiden omat kielet. Monet kirjat painetaan sillä mukaan lukien parhaiden muilla kielillä kirjoitettujen
kirjojen käännökset. 

Yhteisössä  kirjat  painetaan  vaaleanvihreälle  paperille  sinisellä  musteella.  Se  on  silmille
vähemmän  rasittavaa  kuin  musta  valkoisella.  Samaa  suunnitelmaa  sovelletaan  kaikkialla
maailmassa. Sivistynyt järjestys on levinnyt kaikkialle eikä todellisia villejä enää ole. 

Jokainen kansakunta pitää edelleen kiinni ylpeydestään, mutta ne eivät enää pelkää toisiaan. Ei
ole enää epäilyä, ja siksi veljellisyys on paljon vahvempaa. Rikollisuus on paljon vähentynyt, koska
ihmiset tietävät enemmän, mutta ennen kaikkea koska he ovat tyytyväisempiä.

Uusi  uskonto levinnyt  laajalle,  ja  sen vaikutus on voimakas.  Se on täysin tieteellinen,  joten
vaikka  uskonto  ja  tiede  ovat  edelleen  erillään,  ne  eivät  ole  vastakkain.  Ihmiset  keskustelevat
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erilaisista henkiyhteyksistä ja kiistelevät siitä,  onko turvallista kuunnella kaikenlaista muuta kuin
mitä tuon ajan puhdasoppiset ja hyväksytyt auktoriteetit opettavat.

Kouluja  on  kaikkialla,  mutta  ne  eivät  ole  kirkon  kontrollissa  saarnaajakoulutusta  lukuun
ottamatta.  Kun  ei  ole  köyhyyttä,  ei  tarvita  hyväntekeväisyyttäkään.  Sairaalat  ovat  hallituksen
omistamia.  Elämän  välttämättömyydet  ovat  tarkasti  kontrolloituja,  joten  ei  tapahdu  vakavia
hintaheilahduksia.  Ylellisyystavaroiden,  taide-esineiden  jne.  kauppa  on  edelleen  yksityisten
käsissä.  Maat  omistaa suurimmaksi  osaksi  kuningas.  Poika  voi  periä  sen isältään,  mutta  vain
viranomaisten luvalla. Kaivostoiminta on vähentynyt, ja monista Pohjois-Euroopan kaivoksista on
tullut  sanatorioita,  joissa  niiden  tasaisen  lämpötilan  vuoksi  hoidetaan  keuhkotuberkuloosia,
keuhkoputkentulehdusta ja muita vaivoja.  Metalleja kaivetaan maan syvyyksistä,  mutta melkein
kaikki työ on koneellistettu. Rautaa saadaan paljon vähemmällä vaivalla kuin aiemmin.

Englannissa kaikki todellinen valta on kuninkaan käsissä. Ei ole parlamenttia, vaan käytössä on
kansanäänestys. Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä, joka huomioidaan. Monarkia periytyy
edelleen ja brittiläinen imperiumi tunnustaa yhden kuninkaan. Kuvernöörien virka on perinnöllinen,
ja he ovat monarkin sijaishallitsijoita.

Tulipaloja  ja  savua  ei  näy  missään.  Useimmat  asiat  hoidetaan  hanaa  kääntämällä,  kiitos
universaalisen energian käytön. Vaikka suurkaupungit ovat suurempia, ne ovat väljempiä, koska
puistoja ja puutarhoja on enemmän. Hollannin kastelujärjestelmä on paljon parantunut, ja kaikki
vesi vaihdetaan joka päivä ja käytetty pumpataan kauas merelle.  Väriaineita, ravintoa ja muuta
saadaan merivettä tislaamalla. Katujen varsilla kasvaa trooppisia puita, joita pidetään lämpiminä
lämpöenergiavirtauksella.

Kadut  olivat  ensi  alkuun  katettuja  ja  lämmitettyjä,  mutta  kun  otettiin  käyttöön  rajattomat
energiavarat,  katot  purettiin.  Kiinan sivilisaatio  ei  näy muuttuneen paljoakaan,  joskin  pinnallisia
muutoksia on melko paljon.

Intia ei ole muuttunut paljon pohjimmiltaan, ikiaikainen kylä on edelleen kylä, mutta nälänhätiä ei
ole.  Maa  on  jakautunut  pariin  kolmen  kuningaskuntaan,  mutta  on  edelleen  osa  brittiläistä
imperiumia.  Rotujen  välisiä  avioliittoja  on paljon  enemmän,  ja  kastijärjestelmä on suurimmaksi
osaksi hajonnut.

Tiibet  on  avautunut,  ja  sinne  pääsee  lentokoneella,  vaikka  niilläkin  on  toisinaan  vaikeuksia
korkeauksissa vallitsevan ohuen ilman takia.

Keski-Afrikasta on tullut eräänlainen Sveitsi monine hotelleineen. Teosofinen Seura on edelleen
olemassa ja omistautuu periaatteessa toisen ja kolmannen ohjelmakohdan toteuttamiseen, koska
ensimmäinen on laajasti ottaen toteutunut. Seuralla on keskusyliopisto, jolla on sivukeskuksia eri
osissa maailmaa. Nykyinen päämajan päärakennus on korvattu upealla palatsilla, jossa on valtava
Taj Mahalia jäljittelevä, mutta suurempi kupoli keskuksenaan. Okkulttista kemiaa varten on oma
osastonsa, josta löytyy kauniita pienoismalleja.  Salainen oppi on edelleen olemassa yleiskielelle
kirjoitettuna.

Seura on oma osastonsa maailman tieteissä, koska sillä on pitkät perinteet erikoisaloilla, joita
kukaan muu ei tunnu opettavan. Se julkaisee valtavat määrät kirjallisuutta ja pitää yllä kiinnostusta
vanhoihin uskontoihin ja unohdettuihin asioihin. Se julkaisee ihailtavassa määrin oppikirjasarjoja,
jotka  muistuttavat  ”Idän  pyhiä  kirjoja”  -sarjaa.  Kirjallisuusosasto  on  valtava,  ja  se  on
maailmanlaajuisen  organisaation  keskus.  Adyar  on  edelleen  työn  keskuksena  ja
pyhiinvaelluskohteena. Olcott Manun sijaisena työskentelee Kaliforniassa ja on edelleen Seuran
nimellinen  presidentti.  Hän  vierailee  päämajassa  ainakin  kahdesti  vuodessa.  Huolimatta  siitä
tosiasiasta, että lähes kaikki yhteisön 100 000 jäsenestä ovat tulleet  Teosofisesta Seurasta läpi,
on vielä jäljellä suuri joukko Seuran jäseniä jatkamassa työtä Adyarissa ja muissa keskuksissa
ympäri maailmaa.

Yhteisön elämässä terävä äly, suuri nerokkuus ja monipuolinen kyvykkyys ovat tärkeitä. Mutta
niistä  ei  ole  hyötyä  ilman  kykyä  totella  viipymättä  ja  luottaa  täysin  Mestareihin,  jotka  laativat
suunnitelman ja ohjaavat kaikkea silmä kovana.

Niiden,  jotka  liittyvät  yhteisöön,  on  inkarnoiduttava  yhä  uudestaan  nopeasti  peräkkäin  ja
yritettävä joka kerta saattaa ruumiinsa lähemmäs Manun heidän eteensä asettamaa mallia. Tämä
on vaativaa ja  raskasta työtä,  mutta täysin välttämätöntä rodun tarvitseman uuden ihmistyypin
aikaansaamiseksi.

Tilaisuus tähän työhön on nyt avautunut kaikille.
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Edellä esitetty pitää paikkansa vain kuudennen juurirodun alun suhteen. Se on merkitykseltään
samassa suhteessa rodun koko elämän osalta kuin muutamien tuhansien kokoaminen sen meren
rannalle, joka huuhtoi Rutan lounaisosaa viidennen juurirodun aikaan, joka nyt johtaa maailmaa. Ei
ole tiedossa, kuinka kauan menee siihen, kun Amerikka pirstoutuu maajäristysten ja vulkaanisten
purkausten voimasta,  ja  uusi  manner  kohoaa Tyynestä merestä kuudennen juurirodun kodiksi.
Uusi manner tulee esiin vähitellen, ja maa, joka kerran oli Lemuria, herää aikakausia kestäneestä
unestaan ja kylpee auringonvalossa, sillä kuudennen juurirodun manner tulee olemaan karkeasti
ottaen samalla kohdalla kuin Lemuria.

Kuudennelle  juurirodulla  tulee  luonnollisesti  olemaan  seitsemän  alarotua,  ja  sen
seitsemännestä  alarodusta  valitaan  idut,  joista  luodaan  seitsemäs  juurirotu.  Tämä  on
seitsemännen juurirodun Manun työtä, ja hän järjestelee myös juurirotunsa seitsemän alarotua.
Mutta  tästä  yöstä  ei  tiedetä  vielä  mitään.  Seitsemäs  juurirotu  tulee  keskittymään  sen
kehkeyttämiseen,  mitä kutsutaan termillä  Sat eli  puhdas olemassaolo,  jumalaisen elämän eräs
aspekti, joka tunnetaan myös Isänä, Luojana ja Tuhoajana, jota hindut kutsuvat nimellä Matadeva.

Kun tulee seitsemännen juurirodun vuoro, Maa jää taakse, ja elämänvirtauksen pääosa siirtyy
Merkuriukselle lukuun ottamatta pientä ydintä, joka jää tänne. Merkuriuksella elämä tulee olemaan
vähemmän  aineellista,  ja  keskimääräinen  tietoisuudentaso  jonkin  verran  laajempi,  koska
ihmiskunta tulee silloin omaamaan eetterinäkökyvyn.

Merkuriukselta elämänvirtaus siirtyy luonnollisen kurssinsa mukaan palloille G ja G. Sen jälkeen
alkaa viides kierros, jota seuraavat aikanaan kuudes ja seitsemäs kierros, joiden jälkeen Maa-ketju
häviää, ja jokin toinen ketju seuraa sitä viidentenä ketjuna. 
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Luku 55 Ela�ma�  Marsissa ja Merkuriuksessa

Olosuhteet  Marsissa  eivät  tätä  nykyä  ole  mitenkään  epämiellyttävät.  Kun  se  on  maata
pienempi,  sen  elämä  planeettana  on  nopeammin  eletty.  Kun  ihmiskunta  piti  sitä  hallussaan
kolmannella kierroksella,  sen pinta-alasta paljon enemmän oli vettä kuin maata. Nyt, kun se on
iältään suhteellisen vanha, vettä on paljon vähemmän kuin maata. Laajat alueet ovat nyt oranssin
hiekan peittämää aavikkoa. Siitä planeetan erikoinen värisävy. Kastelulla näistä aavikoista saisi
todennäköisesti tarpeeksi hedelmällisiä. 

Nykyinen pieni väestö koostuu käytännöllisesti katsoen sisäisen kierroksen jäsenistä. He elävät
päiväntasaajan  mailla,  jossa  lämpötila  on  korkein  ja  jossa  on  runsaasti  vettä.  Kuten  olemme
nähneet,  monet  kehittyneemmät  nykyisen  ihmiskunnan  jäsenistä  eivät  olleet  Marsissa,  kun
elämänvirta pyyhkäisi sen yli, mutta suuri osa ihmisrotua on käynyt läpi pitkän sarjan inkarnaatioita
tällä planeetalle. He ovat jättäneet jälkiä oleskelustaan, joita nykyiset asukkaat hyödyntävät kaikin
tavoin.

Toisen asteen Kuu-ihmiset  rakensivat  kanavajärjestelmän ollessaan viimeksi  planeetalla.  Se
kuljettaa  vuosittain  sulavaa  vettä  napaseudun  lumihuippuisilta  vuorilta.  Astronomien  toisinaan
näkemät kaksi viivaa ovat kakkoskanava, joka rakennettiin keräämään pääkanavasta mahdollisesti
tulvivat vedet. Kanavat itse eivät näy Maasta käsin. Se, mikä näkyy, on vihreä vyöhyke kanavaien
kahden puolen. Olaneetan asutuilla seuduilla ilmasto on oikein hyvä. Päivälämpötila on tavallisesti
parikymmentä astetta, mutta öisin voi olla kuuraa. Pilviä ei juuri ole, joten vettä tai lunta sataa hyvin
vähän.

Marsilaiset muistuttavat meitä ulkonäöltään, joskin useimmat miehet ovat alle 160 cm pitkiä. He
ovat  mittasuhteiltaan  leveänpuoleisia  etenkin  rinnan  kohdalta.  He  ovat  vaaleita  tai  ruskeaan
vivahtavia, jotkut ovat keltaihoisia ja mustatukkaisia. Pääosan hiusten väri on kellertävä ja silmät
siniset tai violetit.

He  pukeutuvat  värikkäästi  ja  kulkevat  avojaloin.  Toisinaan  jalassa  on  metallisandaalit.  He
pitävät kukista, ja heidän kaupunkinsa ovat puutarhakaupunkeja, joiden talot ovat yksikerroksisia.
Seinät ovat värjättyä lasia niin, että sisältä näkee ulos, mutta ulkoa ei näe sisään.

Talot on rakennettu aineesta, joka on kaadettu muotteihin ja annettu sitten kuivua. Metalliset
pariovet ovat liukuovia. Myös huonekalut ja muu sisustus on metallia.

Heillä  on  vain  yksi  kieli,  joka  on  mahdollisimman  yksinkertaistettua.  He  puhuvat  pieneen,
puhelimen kaltaiseen rasiaan, jonka mekanismi jäljentää sanat metallilevylle kirjoituksena, jonka
lukutaitoiset  ymmärtävät.  Käsin  kirjoittaminen  on  vaikeampaa,  koska  kielen  pikakirjoitus  on
mutkikasta.  Kirjat  painetaan pikakirjoituksella  taipuisille  metallirullille  minikokoisin  kirjaimin,  joita
luetaan suurennuslasin avulla rullalta, joka liikkuu automaattisesti halutulla nopeudella.  

Sähkö on ainoa voimanlähde, ja työtä säästävää koneistusta käytetään kaikkialla yleisesti. Ei
voi olla huomaamatta, että ihmiset ovat kaiken kaikkiaan toimettomia. Suuren osan työstä tekevät
erittäin hyvin opetetut kotieläimet.

Yksi  autokraattinen  hallitsija  hallitsee  koko  planeettaa,  mutta  monarkia  ei  ole  perinnöllinen.
Moniavioisuus  on  vallalla,  mutta  lapset  luovutetaan  valtiolle  kasvatettavaksi  ja  koulutettavaksi,
eivätkä  tiedä,  ketkä  ovat  heidän  vanhempansa.  Lapset  ryhmitellään  huolellisesti  ja  he  saavat
koulutuksen ominaisuuksiensa mukaisesti. Kyvykkäimmät koulutetaan hallitsevan luokan jäseniksi.
Tästä luokasta kuningas valitsee kaikki virkamiehet ja seuraajansa.

Sairaudet  on eliminoitu eivätkä ihmiset  edes tunne itseään vanhaksi.  Kun elämänhalu alkaa
heiketä, ihminen kuolee. Joskus hänelle toimitetaan kivuton eutanasia hänen omasta pyynnöstään.

Ihmisillä ei ole minkäänlaista uskontoa. Ei ole kirkkoja, temppeleitä pappeja tai kirkollista valtaa.
Mitään muuta ei pidetä totena kuin sitä, mikä on tieteellisesti todistettu. Uskomista muuhun kuin
mikä voidaan näin osoittaa, pidetään paitsi hölmönä niin myös aktiivisena rikoksena yleistä rauhaa
vastaan.  Marsilaiset  ovat  meidän  tavoin  kärsineet  aiemmin  uskonnollisista  vainoista  ja  ovat
päättäneet, että sellaista ei saa koskaan enää tapahtua. Siksi fyysinen tiede ja järki hallitsevat nyt.

Siitä huolimatta Marsissa on monien satojen vuosien ajan ollut  salainen veljeskunta,  joka ei
ainoastaan usko ylifyysisiin maailmoihin,  vaan tietää käytännön kautta niiden olevan olemassa.
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Syynä on se, että veljeskunnan jäsenet ryhtyivät itse suoranaisesti opiskelemaan mesmerismiä ja
spiritualismia,  ja  monet  heistä  kehittivät  melkoiset  kyvyt.  Salaseuran  päänä  on  meidän
Mestareittemme oppilas. Seura on nyt hyvin laajalle levinnyt, mutta viranomaiset eivät virallisesti
tiedä siitä,  vaikka epäilevätkin sen olemassaoloa ja pelkäävät  sitä.  Sillä  on huomattu, että kun
joitain  salaseuran  jäseniksi  epäiltyjä  henkilöitä  on  vahingoitettu  tai  surmattu,  niin  tähän
syyllistyneitä henkilöitä on ennenaikaisesti ja mystisesti kuollut. Siitä on opittu ymmärtämään, että
on turvallisempaa olla puuttumatta epäiltyjä henkilöitä koskeviin asioihin niin kauan kuin he eivät
avoimesti saarnaa mitään, mitä voitaisiin pitää materialistisen moraalin vastaisena.

Jotkut salaseuran jäsenet ovat oppineet ylittämään avaruuden, joka erottaa Marsin Maasta ja
yrittäneet ilmestyä spiritualistisissa istunnoissa tai ovat kyenneet vaikuttamaan ideoilla runoilijoihin
tai kirjailijoihin.

Villeissä ja luoksepääsemättömissä metsissä asuu vielä niiden villien jälkeläisiä, jotka jätettiin
jälkeen, kun elämänvirtaus siirtyi Marsista Maahan. He ovat evoluutiossa alempana kuin kukaan
Maan päällä elävä, mikä muistuttaa jotain sisäisistä evoluutioistamme.

Merkuriusta on tutkittu vasta vähän eikä siitä tiedetä paljon. Vaikka aurinko näyttäytyy siellä
ainakin  seitsemän  kertaa  suurempana  kuin  täällä,  niin  kuumuus  ei  ole  liian  voimakas,  koska
kaasukerros estää sitä pääsemästä läpi. Jos myrsky sekoittaa hetkellisesti tämän kaasukuoren,
niin suora auringonpaiste pääsee paistamaan ja tuhoaa ja polttaa poroksi kaiken tieltään. 

Asukkaat siellä  ovat paljolti  samanlaisia kuin me, mutta pienikokoisempia.  Talojen ovet ovat
huomattavan korkealla maasta, mutta koska painovoiman vaikutus on vain puolet siitä, mikä täällä,
niin ovella pääsee kevyellä hypähdyksellä. Kaikilla asukkailla on syntymästään saakka eetterinen
näkökyky.
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Luku 56 Loppupa�a� telma� t

Tämä kirja päättää viiden teoksen sarjan, josta ensimmäiset neljä olivat Eetterinen kaksoispuoli,
Astraaliruumis,  Mentaaliruumis ja  Syyruumis.  Tämä  kokonaisuus  on  tarkoitettu  lähdeteokseksi
sille, mitä kutsumme modernin teosofian tekniseksi aspektiksi. Suunnitelma on koko kirjasarjassa
ollut esittää lukijalle yhteen koottuna informaatio, joka sisältyy tänä päivänä parhaiten tunnettujen
ja tunnustettujen kirjailijoiden teoksiin, ennen kaikkea Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin. Kaikki
viisi  teosta  on  suoraan  sanoen  tarkoitettu  niille  Teosofisen  Seuran  jäsenille  ja  muille,  jotka
tunnustavat ja hyväksyvät edellä mainitut okkulttiset kirjoittajat luotettaviksi auktoriteeteiksi näissä
aiheissa. Heidän toteamuksiensa on katsottu sellaisenaan olevan paikkansa pitäviä ja luotettavia
eikä niitä ole millään tavoin yritetty todistella tai osoittaa todeksi. 

Kuten  mainittu  jo  aiemmissa  teoksissa,  H.  P.  Blavatskyn  kirjoituksiin  on  viitattu  vain
satunnaisesti.  Tämä ei merkitse, etteivätkö ne olisi  arvokaita,  vaan siinä tekijä  tunnustaa omat
heikkoutensa,  kun  hänen  aikansa  tai  tietämyksensä  ei  ole  riittänyt  monumentaalisten  teosten
läpikäymiseen ja niihin sisältyvän valtavan tietomäärän suodattamiseen. Se työ on jätettävä siihen
paremmin pystyville.

Viisi teosta ovat kokoomateoksia, joista löytyy viitteitä muihin teoksiin, joita lukija voi käyttää niin
halutessaan. Vain hyvin harvassa tapauksessa tekijä on rohjennut lisätä mukaan henkilökohtaisia
ajatuksiaan  tai  pohdintojaan  käsiteltävänä  olevasta  asiasta,  vaikka onkin  tuntenut  kautta  linjan
kiusausta  tähän.  Näissä  loppupäätelmissä  hänelle  sallittakoon  muutaman  oman  pohdinnan
lisääminen mukaan, kun tarkastellaan hänen yli viisi vuotta vaatinutta työtään.

Kun  tarkastellaan  yksityiskohtien  suurta  määrää  koskien  ihmiseksi  kutsumamme  henkisen
entiteetin  aineellista  mekanismia,  niin  evoluutiosuunnitelman  valtavuus  tekee  vaikutuksen
ihmismieleen.  Vakaa  ja  juhlallinen  eteneminen,  jonka  avulla  Luonto  saavuttaa  jumalaiset
tavoitteensa  sen  vaatimasta  työmäärästä  ja  ajasta  välittämättä,  on  valtavuudessaan  edelleen
inhimilliselle  mielikuvituksellemme  henkeäsalpaavan  ihmeellinen  ja  kunnioitusta  herättävä.
Jumalainen on kohtalo, jonka Luonto on valmistanut synnyttämilleen lapsille ja suurenmoista on
toiminta sen työskennellessä.

Vaikka ihmisluontoa ja hänen maailmaansa koskevaa informaatiota on koottuna paljon, se on
vain muutama jyvänen rajattoman totuudenmeren rantahiekasta, kuten jokainen lukija tietää. Se on
niin  pieni  osuus,  että  joskus  herää  epäilys,  maksaako  vaivaa  kuluttaa  aikaa  kourallisen
keräämiseen mahdollisen tiedon loputtomasta massasta.

Mutta  ehkä  meidän  olisi  parempi  arvioida  tiedon  arvo  pikemminkin  laadun  kuin  määrän
kannalta. Tämä on senkaltaista tietoa, jonka perimmäinen luonne voi vaikuttaa elämäämme syvästi
ja inspiroida meitä uskomattoman hienolla käsityksellä meitä odottavasta tulevaisuudesta, jos niin
haluamme.  Tämän  tulisi  saada  meidät  elämään  jumalina,  joita  syvimmältä  olemukseltamme
olemme.

Menneisyyden tutkimisen arvo on ilmaistu ihailtavasti Hilaire Bellocin kirjassa The Old Road. Ei
ole väliä sillä, kuinka kaukainen tuo menneisyys on tai kuinka vähän ”käytännön” merkitystä sillä
ensi  alkuun  tuntuu  olevan  nykyhetkelle.  Arvo  voi  perustua  juuri  tuohon  kaukaisuuteen.  Hän
kirjoittaa:” Jonkin vanhan tutkiminen niin hyvin, että se tulee tutuksi niin, että kyseisessä ajassa
miltei  elää,  ei  ole  pelkästään  uteliaisuuden  tyydyttämistä  tai  tarkoituksettomien  totuuksien
löytämistä. Se on pikemminkin sellaisen ruokahalun tyydyttämistä, jonka vuoksi historia on aina
ollut  välttämättömyys.  Löytämällä  mennyt  uudelleen  meihin  ja  olemiseemme  lisätään  jotain.
Meidän elämämme, jota eletään vain tässä ja nyt  on kuin kalvo,  joka saa kehon,  ja joka näin
kohotetaan  uuteen  ulottuvuuteen.  Sielu  tulee  ravituksi.  Tällaisen  opiskelun  harrastamisessa
meidän hyvää maatamme kohtaan tuntemamme kunnioitus, tieto, turvallisuus ja rakkaus lisääntyy.
Saamme vahvistuksen näyllemme ja ymmärryksellemme. On mainiota nähdä, kuina tuntemamme
rikokset jauhautuvat  hitaasti  pyörivien pyörien alle,  joiden eteenpäinmenoa tuskin havaitsemme
yhden  ihmiselämän  leimahduksen  aikana.  Voi  sanoa,  että  historian  opiskelu  antaa  ihmisille
vilahduksia  elämästä  kokonaisena  ja  täytenä.  Sellaisen  vision  tulee  olla  pääasiallinen
turvapaikkamme kaikesta kuolevaisesta ja kaukana täydellisyydestä olevasta epätäydellisyydestä.”
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Mitä  tulee  tulevaisuuteen,  niin  Teosofinen  Seura  ei  ehkä  ole  tehnyt  maailmalle  parempaa
palvelusta kuin tiedon tarjoaminen niistä kehittyneistä ihmisistä, jotka tunnemme Mestareina. Tänä
päivänä  on  luonnollisesti  monia  Teosofisen  Seuran  piirissä  ja  sen  ulkopuolella,  jotka  tultuaan
Mestari-työntekijöiden  ”oppipojiksi”  kykenevät  vahvistamaan omasta  kokemuksestaan sen,  mitä
johtavat okkultistit ovat todenneet näistä suurista ja rakastettavista olennoista ja heidän työstään
maailman hyväksi. Mestareiden työstä kirjoittaa C. W. Leadbeater näin kirjassaan (The Inner Life
I):  ”Tämä  ihmiskunnan  evoluutio  ja  sen  eteen  tehtävä  työ  ovat  kiehtovin  asia  maailmassa.
Toisinaan niiden, jotka ovat kyenneet kehittämään korkeampien tasojen kykyjä, on sallittu vilkaista
sitä mahtavaa järjestelmää. He ovat nähneet, kuinka verhonkulmaa on hiukan kohotettu. En tiedä
mitään  kiehtovampaa  tai  mukaansa  tempaavampaa.  Suunnitelmien  loistava,  kolosaalinen
mittakaava  on  henkeäsalpaava,  mutta  kuitenkin  suuremman  vaikutuksen  tekee  kaiken  tyyni
arvokkuus  ja  varmuus  kaiken  tapahtumisesta.  Eivät  vain  yksilöt,  vaan  myös  kansakunnat  ole
nappuloina tässä pelissä,  mutta kukaan ei  ole pakotettu näyttelemään hänelle  osoitettua osaa.
Hänelle on annettu tilaisuus näytellä sitä. Ottaako hän vaarin tilaisuudesta vai ei, ei muuta mitään.
Aina on olemassa toinen suunnitelma, jolla mahdollinen aukko täytetään.”

Lukijan ei tule vetää vääriä johtopäätöksiä tähän mennessä tehdyistä pakostakin hajanaisista
okkulttisista  tutkimuksista  ja  kuvitella,  että  muutamat  mainituksi  tulleet  ryhmät  kuten  Palvelijat
olisivat  mitenkään kaikkein tärkeimpiä tai  merkityksellisimpiä evoluutiollemme. Nämä ryhmät on
tuotu esiin tarinassa pelkästään siksi,  että ne kiinnostavat  niitä verrattain harvoja ihmisiä,  jotka
nykyään ovat kiinnostuneita näistä asioita. He nimittäin kuuluvat itse noihin ryhmiin. On olemassa
ja  täytyy  olla  monia  muita  ryhmiä,  jotka  ovat  yhtä  merkityksellisiä  tai  merkityksellisimpiä  kuin
Palvelijat  ja  muutamat  muut  mainituiksi  tulleet.  Palvelun  polku  on yksi  monista  poluista.  Kuka
uskaltaa väittää, että yksi polku on toista arvokkaampi tai etusijalla? Kaikki tiet johtavat samaan
päämäärään, ja monadeilla on omat riittävän hyvät syynsä valita jokin tietty polku evoluution tälle
kierrokselle.

Joidenkin on pakko elää muita palvellen, sillä se on heidän luontonsa. Se on linja, jonka monadi
on  itselleen  valinnut.  Toiset  elävät  tietääkseen,  oppiakseen  kaikista  ihmeistä,  magiasta  ja
mysteereistä  tässä  uskomattoman  ihmeellisessä  universumissa.  Sekin  on  heidän  luontonsa.
Pitäisikö siis tiedon jumalaa pitää vähempiarvoisena kuin palvelun jumalaa? On vielä toisia, jotka
eivät valitse palvelua päämääräkseen eivätkä rajoitu hankkimaan ja käyttämään tietoa. He pyrkivät
ehkä elämään täydellisesti, ilmaisemaan täydellisyyden avulla jumalaa Elämänä. Sitten vielä toisia,
jotka  muovaavat  elämänsä  vanhan  sanonnan  mukaan  ”Itsen  olemus  on  autuus”.  He  pyrkivät
auttamaan onnellisuuden jumalaa saavuttamaan jumalaisen tarkoituksensa luomisessa: pitämään
yllä kaikkien olentojen onnellisuutta ja lisäämään sitä. Ja sitten on vielä rakkauden polku. Mitä siitä
pitäisi  sanoa?  Onko  se  suurin  kaikista  poluista  kaikkina  aikoina  ja  kaikille  ihmisille?  Olisiko
rakkauden  yksin  mahdollista  saada  aikaan  universumi  kaikessa  rakenteellisessa
mutkikkuudessaan  ja saattaa se täyteen kukkaansa? Nämä ovat  vaikeita  kysymyksiä,  ja  ehkä
viisas  pidättäytyy  dogmaattisuudesta,  jottei  tulisi  syyllistyneeksi  epätäydellisen  vision
aikaansaamaan virheellisyyteen. 

Jos Elämän mahdollisuudet  ovat  loputtomat majesteettisuudessa,  voimassa,  rakkaudessa ja
onnellisuudessa, niin siinä on tilaa ja jopa tarvetta joidenkin pyrkiä täydellisyyteen rakkaudessa,
tulla  Elämäksi  ja  täyttää Elämän suunnitelma millä  tahansa Elämän rajattomista ja  loputtoman
monimuotoisista aspekteista. 

Viimeksi  vielä  anteeksipyynnön  sana.  Tämänluonteisessa  työssä,  johon  kuuluu  tarkkaan
yksityiskohtien hallintaa samanaikaisesti valtavan kentän hallinnan kanssa, syntyy virheitä asioiden
mukaan ottamisessa ja poisjättämisessä, kun tekee työstä yksin ilman apua. Voisiko lukija, joka
tällaista  huomaa,  ystävällisesti  informoida  niistä  tekijää  niin,  että  virheet  voidaan  korjata
seuraavissa laitoksissa.

A. E. Powell
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