2 TODELLISUUDEN ONGELMAT, 2. OSA
2.1 Johdanto
Todellisuuden ongelmien ensimmäinen osa selvittelee olemassaolon kolmea aspektia. Se
sisältää mm. muutamia olennaisia tosiasioita kosmoksen aineellisesta rakenteesta, kosmisesta
kokonaistajunnasta, ikiaineen dynaamisesta energiasta sekä kosmisesta organisaatiosta.
2
Tässä osassa annetaan vielä joitakin tosiasioita näiden kolmen olemassaolon aspektin
saattamiseksi yhä laajempaan perspektiiviin. Selvyyden lisäämiseksi on osittainen ensimmäisen
osan kertaus katsottu sopivaksi.
3
Näissä kahdessa osassa on pyritty selvittämään välttämättömiksi katsottuja perustosiasioita,
jotka lahjoittavat ihmiskunnalle riittävän olemassaolon perspektiivin, jota ilman harhautuminen
on väistämätön.
4
Tulevaisuuden maailmankatsomukselle on luotu perusta, ensimmäistä kertaa käsitteiden
suhteen täsmällinen (jollainen sen täytyy olla mentalisteille), symboliikan epäselvyydestä
vapautettuna.
1

2.2 OLEMASSAOLON AINEASPEKTI
Meidän kosmoksemme, yksi lukemattomista palloista ikiaineessa, muodostuu ikiatomeista.
Näistä on muodostettu 49 yhä koostuneempaa atomilajia, jokaisen alimman lajin sisältäessä yhä
useampia ikiatomeja. Nämä 49 eri atomilajia muodostavat 49 yhä korkeamman tiheysasteen
omaavaa kosmista maailmaa. Koska aine täten koostetaan, voivat kaikki korkeammat maailmat
läpäistä kaikki alemmat maailmat. Kaikki 49 atomimaailmaa vievät saman tilan kosmoksessa ja
täyttävät kosmisen pallon.
2
Nämä 49 atomimaailmaa on jaettu seitsemään sarjaan, joissa kussakin on seitsemän
maailmaa. Seitsenjako riippuu siitä, että olemassaolon kolme aspektia on voitu liittää yhteen
seuraavalla seitsemällä eri tavalla.
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Taulukko helpottaa aineen koostumuksen, aspektien suhteiden, seitsemän tyypin ja
departementin analyysia.
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1 = tahdonaspekti (liikeaspekti)
2 = tajunnanaspekti
3 = aineaspekti
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Kosmiset maailmat rakennetaan "ylhäältäpäin". Kosmos, joka on aluksi vähäpätöinen
laajuudeltaan, kasvaa jatkuvasti, kunnes raja 49 kosmisen ulottuvuuden kapasiteetille on
saavutettu. Ensiksi muodostetaan seitsemän korkeinta maailmaa. Nämä ovat kaiken perusta
kosmoksessa. Ne ovat kosminen pohjapiirustus, kaava atomimaailmojen toistuvalle seitsenjaolle.
Alemmat seitsensarjat ovat siis lähinnä korkeampien alasmitoitettuja jäljennöksiä. Tämä
alasmitoittaminen on lisääntyneen ikiatomitiheyden seurausta ja on erityisen havaittava tajunnanja liikeaspektin suhteen.
5
Tämä jäljentymisjärjestelmä tuo mukanaan, että seitsensarjat suhtautuvat toisiinsa
analogisesti. Sen vuoksi alemmissa maailmoissa on mahdollista tehdä ainakin monessa suhteessa
mielenkiintoisia analogioita korkeampien maailmojen suhteen.
6
Analogisesta koostamisperiaatteesta seuraa, että vastaavat maailmat seitsensarjoissa osoittavat
mitä suurinta mahdollista yhtäläisyyttä jokaisen kolmen aspektin suhteen. Maailmalle 1
luonteenomainen toistuu siis maailmoissa 8, 15, 22, 29, 36 ja 43. Maailmalle 7 ominainen löytyy
jälleen maailmoista 14, 21, 28, 35, 42 ja 49 (tietenkään ei oteta lukuun kaikkia väistämättömiä
muunnelmia). Vastaava koskee myös muita sarjojen maailmoja.
7
Kosmisten maailmojen seitsensarjat muodostavat yhtä monta kosmista luomakuntaa,
jumaluuskuntaa, kuin sarjoja on. Korkein eli seitsemäs luomakunta muodostuu maailmoista 1-7,
alin eli ensimmäinen luomakunta maailmoista 43-49.
8
Yksilön, joka on maailmassa 43 omalla työllään hankkinut tajunnan maailmassa 42 (tullut siis
42-minäksi), sanotaan astuneen toiseen "jumaluuskuntaan".
9
Kosmoksen on rakentanut kollektiivi monadeja, jotka ovat hankkineet tietoisuuden
kosmoksessa ja ponnistelleet omin avuin sen jokaisen 49 maailman halki. He tahtovat vuorostaan
herättää ikiaineessa tiedostamattomat ikiatomit tajuntaan ja mahdollistaa niille kaikkitietävyyden
ja kaikkivallan hankkimisen kosmoksessa.
10
Meidän kosmoksessamme on jo kaikki seitsemän kosmisen luomakunnan 49 atomimaailmaa
täytetty yksilöillä, jotka muodostavat jokaisen korkeamman maailman myötä yhä avaramman
kollektiivitajunnan.
2.3 OLEMASSAOLON TAJUNNANASPEKTI
Tässä luvussa annetaan joitakin tosiseikkoja seuraavista asioista:
kollektiivitajunta
tajunnan seitsemän perustyyppiä
planeettahierarkian seitsemän departementtia
inhimilliset tajunnantyypit
muutamia tulevaisuuden psykologian ongelmia
telepatia
2.4 Kollektiivitajunta
Olennainen tieto olemassaolon tajunnanaspektin ymmärtämiseksi on, että kosmoksessa on
vain yksi tajunta, kosminen kokonaistajunta, jossa jokaisella monadilla on luovuttamaton osa.
Tämä tajunta on kaikkien kosmoksessa olevien monadien tajuntojen yhteensulauma.
2
Tästä seuraa, että kaikki tajunta on luonteeltaan sekä yksilöllistä että kollektiivista.
Kollektiivinen tajunta on ensisijainen ja yhteinen. Yhä korkeampien luomakuntien kautta yksilön
täytyy itse hankkia yksilöllinen minätietoisuus, minkä mahdollistaa juuri kollektiivitajuntaan
osallistuminen.
3
Jokainen aineaggregaatti kosmoksessa atomista planeettamaailmaan, aurinkokuntaan tai
kosmiseen maailmaan on viime kädessä koostunut ikiatomeista. Jokaisella aggregaatilla on
kollektiivitajunta.
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Aurinkokunnan seitsemän atomimaailmaa muodostavat kollektiivisen maailmantajunnan
seitsemän peruslajia. Jokaisen atomilajin kuusi molekyylimaailmaa muodostavat kuusi
kollektiivitajunnan alaryhmää jokaisessa päälajissa. Kaikkien kollektiivisen tajunnan lajien
luetteleminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Kaikki, mikä voi jonkinlaisen
yhteenkuuluvuuden perusteella muodostaa kollektiivisen tajunnan, muodostaa luonnostaan
sellaisen.
5
Aggregaattiin sisältyvät monadit voivat olla ja ovatkin useimmiten eri tajunnantasoilla, ja
siten niillä on mitä erilaisin kyky osallistua kollektiivitajuntaan. Usein aggregaattiin sisältyvät
monadit kuuluvat eri luomakuntiin. Usein yksi aggregaatin monadeista on paljon toisia edellä
tajunnankehityksessä ja voi silloin tietyllä oikeudella pitää aggregaattia omana verhonaan.
6
Kosminen kokonaistajunta vastaa muinaisten opettajien "universaalista sielua" tai "jumalaa
immanenttia". Muutamat puhuvat "sielun sulautumisesta maailmansieluun". Ei voi sulautua
siihen, mistä on jo osa. Kun minä on saavuttanut korkeimman kosmisen maailman, se on jättänyt
taakseen yli 50 erilaista asteittain yhä korkeammanlaatuista aineverhoa vastaavine tajuntoineen.
"Jumala immanentti" ilmoittaa, että jokainen monadi on potentiaalinen jumala, syntymässä oleva
jumala (sitä paitsi osallinen kosmiseen "jumaluuteen"). "Jumala transsendentti" on kaikki
korkeammat yli-inhimilliset luomakunnat, jotka tekevät yhteistyötä evoluution hyväksi. Mitä
"persoonalliseen jumalaan" tulee, korostaa planeettahierarkia kärkevästi, että korkeammissa
luomakunnissa kaikki kiittäen kieltäytyvät sellaiselta pilakuvalta. Juutalaisuus on tuonut
uskontoon monoteismin, ja sen vääjäämätön seuraus on ollut antropomorfismi.
2.5 Seitsemän perustyyppiä
Monadien vieminen kaaoksesta kosmokseen tapahtuu jonkun seitsemän korkeimman
kosmisen maailman kautta. Tämä painaa monadeihin heti alkuun tietyn leiman, joten erotettavissa
on seitsemän monadityyppiä.
2
Kolme ensimmäistä tyyppiä seitsensarjassa ovat selvimpiä ilmaisuja kolmelle aspektille.
Ensimmäinen tyyppi on äärimmäinen voimatyyppi (liikeaspekti), toinen tyyppi edustaa
tajunnanaspektia ja kolmas aineaspektia. Muut neljä ovat kolmen ensimmäisen eriytymiä koostuneemmassa aineessa.
3
Tyypit 1, 3, 5 ja 7 ilmaisevat pikemminkin olemassaolon objektiivista puolta, tyypit 2, 4 ja 6
subjektiivista puolta.
4
Jokaisen alemman kosmisen luomakunnan (atomimaailmojen seitsensarjan) myötä tyypit
läpikäyvät aineellisesta koostumuksesta johtuvia muunnoksia. Tyypit näyttävät siis erilaisilta eri
maailmoissa. Etenkin atomi- ja molekyylimaailmojen tyyppien välinen ero on suuri, vaikka jotakin alkuperäistyypeille luonteenomaista onkin jäljellä.
5
Siksi onkin kysyttävä, eikö olisi sopivinta jakaa kosmiset maailmat analogisen
seitsenjakoperiaatteen mukaan, niin että maailmat 1-7 merkittäisiin luvuilla 11-17, maailmat 8-14
luvuilla 21-27, maailmat 15-21 luvuilla 31-37 jne. ja maailmat 43-49 luvuilla 71-77. Maailma ja
departementti liitettäisiin näin toisiinsa, niin että aina tiedettäisiin, mihin departementtiin eri
maailmat kuuluvat.
6
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tyypit määräytyvät kolmen eri aspektin mahdollisuudesta
vaikuttaa eri ainelajeissa. Jokainen atomilaji ilmentää helpoimmin jotakin tiettyä kolmesta
aspektista. Tämä tuo mukanaan, että jokainen atomilaji suo mahdollisuuden kehittää erityisesti
tietynlaisia ominaisuuksia ja kykyjä.
7
On totta, että monadit ovat alun pitäen tietyntyyppisiä. Mutta evoluution kuluessa yksilö saa
eri verhoissaan tilaisuuksia hankkia kaikkien tyyppien ominaisuudet kehittääkseen tarvittavaa
kaikinpuolisuutta. Hän saa myös tilaisuuden määrätä itse, mitä tyyppiä hän lopullisesti katsoo
parhaimmakseen edustaa. Sitä ennen hän on saanut samastaa tajuntansa kosmoksessa eri
maailmoihin kuuluviin erilaatuisiin kollektiivisiin tajunnan tyyppeihin.
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Tyyppijako vaikuttaa perusteellisesti, monin tavoin ja lukemattomissa yhdistelmissä. Tuntuu
ehkä omituiselta, että jokainen aurinkokunta, jokainen planeetta, jokainen aggregaatti ilmentää
erityisesti jotakin seitsemästä tyypistä. Jokainen yksilö kuuluu johonkin tyyppiin, kaikki ihmisen
verhot voivat olla eri tyyppiä.
9
Myös omalaatu pääsee oikeuksiinsa, niin että jokainen yksilö tyypistä huolimatta on jossain
määrin ainutlaatuinen, mikä osaltaan myötävaikuttaa ymmärtämyksen kasvamiseen ja tekee
kosmisen ykseyden täysisointuisemmaksi.
2.6 Planeettahierarkian seitsemän departementtia
Seitsemän alinta atomimaailmaa (43-49) ovat alin eli ensimmäinen kosminen luomakunta.
Aurinkokunnassamme ne kuuluvat aurinkokuntahallitukseen, planeetassamme ne muodostavat
planeettahallituksen kollektiivitajunnan.
2
Meidän planeettahierarkiamme (ei hallituksemme) on jaettu seitsemään departementtiin.
Jokaisessa departementissa on neljä astetta, jotka koostuvat 43-minuuksista, 44-minuuksista, 45minuuksista ja 46-minuuksista.
3
Viimeksi neljännestä luomakunnasta viidenteen siirtyneet yksilöt ovat 46-minuuksia. Yhdessä
45-minuuksien kanssa he muodostavat viidennen luomakunnan. Planeetassa olevat kaksi
korkeimmanlaatuista minuutta (43- ja 44-minät) muodostavat kuudennen luomakunnan, jota
nimitetään myös alimmaksi jumaluuskunnaksi.
4
Planeettahierarkian tehtävänä on valvoa evoluutiota neljässä alimmassa luomakunnassa.
5
Planeetan seitsemän departementtia ovat aurinkokunnan seitsemän departementin jäljennöksiä
ja tietyssä määrin myös kosmisten luomakuntien seitsemän yleisen tyypin jäljennöksiä. Näiden
tyyppien kuvailemiseksi tai selittämiseksi on tehty monia yrityksiä, jotka ovat tietenkin
epäonnistuneet ja johtaneet vain koko asian idiotisoimiseen.
6
Matemaattinen merkitsemistapa olisi ehkä edullisin, siis: ensimmäisestä seitsemänteen
departementtiin.
7
Seitsemän alimman atomimaailman (43-49) yhteydessä nämä voitaisiin kokeeksi ja
analogisesti nimetä seuraavasti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

manifestalisti - dynaamikko
submanifestalisti - kaikenyhdistäjä
superessentialisti - kaikentietäjä
essentialisti - sopusoinnuttaja
mentalisti - teknikko
emotionalisti - liittäjä
fysikalisti - järjestäjä
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Nämä nimitykset ovat vain suuntaa-antavia. Kaikki yritykset rinnastaa edelliset tyypit
inhimmillisiin taipumuksiin ja kykyihin ovat täydellisesti epäonnistuneet ja johtaneet vain
lukuisiin taikauskoihin, jotka ovat tyyppillisiä parantumattomalle inhimilliselle ylimielisyydelle,
joka luulee osaavansa arvostella kaikkea.
9
Toisen tyypin suhteen on puhuttu "jumalallisesta rakkaudesta". Mutta tälläinen (kaikesta
huolimatta) ylen inhimillinen käsite voi olla vain harhaanjohtava sellaisen suhteen, joka on osa
planeetan yhteisyystajuntaa ja kokee erottamattoman ykseytensä kaiken kanssa.
10
Ensimmäinen departementti edustaa liikeaspektia (tahtoa, energioita), toinen departementti
tajunnanaspektia ja kolmas aineaspektia. Muut neljä departementtia ovat edellisten
tarkoituksenmukaisia muunnelmia.
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"Parittomissa" departementeissa 1, 3, 5, 7 ja "parittomissa" maailmoissa 43, 45, 47, 49
tajunta on objektiivisempaa ja suuntautuu enemmän ulospäin. "Parillisissa" departementeissa 2, 4,
6 ja maailmoissa 44, 46, 48 tajunta on subjektiivisempaa ja suuntautuu enemmän sisäänpäin.
12
Ihmisen verhotajunnoissa parhaiten vaikuttavat departementtienergiat ovat:
1, 4, 5
2, 6
3, 7

mentaalitajunnassa
emotionaalitajunnassa
fyysisessä tajunnassa

2.7 Inhimilliset tajunnantyypit
Seitsemän planetaarista tyyppiä esiintyy ainoastaan planeettahierarkian maailmoissa (43-46).
2
Aidot inhimilliset tyypit eivät esiinny ihmiskunnassa sen nykyisellä kehitysasteella. Ne tulevat
näkyviin vasta viimeisessä eli seitsemännessä juurirodussa.
3
Joka tapauksessa on vaikeaa selvitellä myös näitä tyyppejä. Yritykset ovat vain omiaan
antamaan uutta ainesta kaiken idiotisoivan inhimillisen mielikuvituksen perusteettomalle
spekulaatiolle. Aitoja tyyppejä on kutsuttu päätyypeiksi ja todella esiintyviä alatyypeiksi.
4
Ihmisen viisi verhoa voivat kuulua viiteen eri departementtiin. Inkarnaatioverhot vaihtavat
yleensä departementtia jokaisessa uudessa elämässä, joten yksilö vaihtaa alituisesti "tyyppiä".
Hänessä voi olla jotakin jokaisesta viidestä tyypistä.
5
Mies vaikuttaa naiselliselta, jos hän on juuri päättänyt pitkän sarjan naisinkarnaatioita ja
nainen vaikuttaa miehiseltä päättäessään pitkän sarjan miesinkarnaatioita.
6
Miehellä organismi ja emotionaaliverho ovat positiivisia, eetteriverho ja mentaaliverho
negatiivisia; naisella päinvastoin: organismi ja emotionaaliverho negatiivisia ja eetteriverho ja
mentaaliverho positiivisia. Tämä selittää, miksi nainen kestää helpommin kipua ja on mentaalisesti varmempi, miksi mies on emotionaalisesti aggressiivinen jne.
7
Ainoastaan 46-minät voivat ratkaista, mihin departementteihin viisi eri verhoa kuuluvat. On
siis tarkoituksetonta pohtia, mihin tyyppiin yksilö kuuluu.
8
Jonkinlaisen viitteen antamiseksi seitsemästä ihmillisestä tyypistä tehtäköön kuitenkin
seuraava yritys, edellä mainittuihin varauksiin vedoten, osoittamaan tiettyjä seitsemälle tyypille
luonteenomaisia piirteitä.
9
Ensimmäiselle tyypille on tunnusomaista vahva nk. tahto, joka tekee yksilöstä sopivan
johtajan, todellisen johtajan ja sellaisena yleisesti tunnustetun. Tämä tyyppi kulkee usein "omin
aalloin meren halki" seurauksista ja toisten mielipiteistä välittämättä.
10
Toinen tyyppi edustaa viisautta, hänellä on tietoa, tuntemusta ja ymmärtämystä. Hän on
synnynnäinen opettaja, kykenevä ja halukas yhdistämään erilaisia ristiriitaisia näkemyksiä,
yksilöitä jne.
11
Kolmas tyyppi on ajattelija, filosofi ja matemaatikko (usein epäkäytännöllinen teoreetikko),
joka tutkii asioita joka puolelta jne.
12
Neljäs tyyppi on kaikessa sopusointua tavoitteleva muotoilija, arkkitehti, asemakaavoittaja,
taiteellinen rakentaja jne., jolla on ilmetty muoto- ja väriaisti.
13
Viides tyyppi on tiedemies, yksityiskohtaisen tarkka tutkija, löytäjä, keksijä jne. On
mielenkiintoista havaita, että myös 6-4-2-tien kulkijoilla täytyy tietyn inkarnaatiosarjan ajan olla
viides departementti alemmassa kausaaliverhossaan (inkarnoituva osa).
14
Kuudes tyyppi on uskonnon, kirjallisuuden jne. aloilla vaikuttava tunnevoittoinen
mielikuvitusihminen, silmiinpistävine sympatia-antipatia- ja kiihkomielisyyden piirteineen.
15
Seitsemäs tyyppi on järjestysihminen, joka herkästi aistii kaiken menettelyyn, seremoniaan,
rituaaliin jne. kuuluvan. "Rituaalin" vertauskuvallinen merkitys tukea aineenmuodostamisprosessin eri vaiheita jää esoteeriseksi.
16
Inhimilliset tyypit ovat pikemminkin esimerkkejä reaktiotavoista, jotka aiheutuvat tiettyjen
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kiinteiden energialajien (värähtelyjen) vakinaisesta vaikutuksesta.
17
Missä määrin tyypit ilmenevät, riippuu suurelta osalta mm. saavutetusta kehitystasosta, jo
aiemmin hankittujen piilevien, helpommin tai vaikeammin herätettävien ominaisuuksien ja
kykyjen prosentuaalisesta määrästä.
18
Samanlaatuisuus on täysin mahdotonta. Kaikki olemassaoleva on yksilöllistä ja
ainutlaatuista, ja saavuttaessaan ykseystajunnan se on aina tervetullut avustus lisäämään kosmisen
sopusoinnun täydellisyyttä.
2.8 Muutamia tulevaisuuden psykologian ongelmia
Tajunta on kosminen valtameri. Inhimillisellä tajunnalla on mahdollisuus tutkia kolmea alinta
sen 49:stä eri kerroksesta. Muut kuuluvat ihmisen ylitajuntaan. Koska ihmisellä on niin vähäinen
osallisuus olemassaolon tajunnanaspektiin, puuttuu häneltä tietenkin myös edellytys tajunnan
varsinaisen luonteen arvioimiseen.
2
Sama voidaan sanoa ihmisen mahdollisuudesta rakentaa todellisuuden kanssa yhdenmukainen
ajatusjärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi selvittää olemassaolon kolmea aspektia, olemassaolon
tarkoitusta ja päämäärää, luonnon tapahtumainkulun syitä jne.
3
Saamme lahjaksi kaikki tosiasiat, joita tarvitsemme välttämätöntä orientoitumista varten
maailmassa ja elämässä. Meidän huoleksemme jää asettaa nämä tosiasiat oikeisiin yhteyksiinsä.
4
Psykologian alalla voimme odottaa yhä enemmän tosiasioita seuraavista seikoista:
1

!
!
!
!
!
!

inhimilliset tajunnantyypit
inhimilliset kehitysasteet
eri molekyylilajien tajunta
ihmisen viiden erilaisen aineverhon tajunta
kuinka voimme hankkia aktiivisuuden kyvyn verhojen eri tshakroissa
kuinka voimme hankkia yhä korkeampia tajun lajeja (objektiivisen tajunnan
korkeammissa verhoissamme)

5

Psykologien pitäisi yrittää selvittää, mistä johtuu, että "hyvillä aikomuksilla" on täysin
vastakkainen vaikutus, osoittaa, että ihmisen erilaatuiset tajunnat sijaitsevat eri aineverhoissa, että
näiden eri verhojen välillä vallitsee usein jännite, ja että alitajunta melkein aina voittaa taistelussa
valvetajuntaa vastaan.
6
Eräs tärkeä asia kaikenlaisille tutkijoille on oivaltaa, että kaikella on omalaatu. Jokainen
ikiatomi (monadi) on jotenkin ainutlaatuinen. Jokainen monadien yhdistelmä, olipa se
minkälaatuinen tahansa, on jotakin ainutlaatuista. Jokainen muutos (johtuen aggregaatin jatkuvasta atomien vaihdosta) on ainutlaatuinen.
7
Yhteistä kaikessa ovat vakiosuhteet (lait) aineaspektin suhteen ja alituisesti avartuva
kollektiivitajunta tajunnanaspektin suhteen.
2.9 Telepatia
Tietenkin meidän mahtavat, tieteellisesti koulutetut psykologimme kieltävät ja saattavat
naurunalaiseksi kaiken sellaisen kuin telepatia. Sen toteaminen ylittää nimittäin heidän kykynsä.
2
Ihmisen viidestä verhosta - organismi (aivot ja hermosto), fyysis-eetterinen, emotionaalinen,
mentaalinen ja kausaalinen verho - palvelee neljä (ei organismi) elävinä vastaanottokojeina. Ne
koostuvat nimittäin passiivisen tajunnan omaavasta elementaaliaineesta. Niiltä puuttuu mahdollisuus omaan aktiivisuuteen, mutta ne ovat verrattoman herkkiä kaikenlaisille värähtelyille,
täydellisiä robotteja.
3
Ihmisen kehitystasosta riippuu, kuinka paljon hän näistä värähtelyistä voi havaita. Kuinka
paljon hän itse asiassa havaitsee siitä, mitä hän kykenisi havaitsemaan, riippuu hänen
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tarkkaavaisuudestaan ja samanaikaisesta tarkkaavaisuudestaan jokaisessa neljässä verhossa.
4
Kaikki yksilön tason yläpuolella olevat värähtelyt menevät melkein aina huomaamatta ohi. Ne
kuuluvat ihmisen ylitajuntaan, josta hänellä ei ole aavistustakaan.
5
Ihmisen emotionaaliset ja mentaaliset tajunnanilmaisut voidaan jakaa kahteen ryhmään:omaaktiivisuuteen ja robottiaktiivisuuteen (mukaan luettuna "tapa-ajattelu": automatisoituneet,
alunperin omat tunne- ja ajatusassosiaatiot).
6
Yli 80 prosenttia useimpien ihmisten tajunnanaktiivisuudesta on emotionaalista ja mentaalista
robottiaktiivisuutta.
7
Robottien vastaanottamat värähtelyt ovat suurimmalta osalta toisten ihmisten tunteiden ja
ajatusten toisintovärähtelyjä, joita ihminen vastaanottaa ja lähettää tarkkaavaisuutensa
vahvistamina takaisin emotionaali- ja mentaalimaailmoihin.
8
Yksilö havaitsee yleensä ja ylipäätään vain sellaista, mikä koskee hänen tietämyksensä alueita
ja harrastuksiaan ja sellaista, mitä hän on viimeksi kuullut tai lukenut jne. Muu kulkee
huomaamatta ohi.
9
Inhimillinen ajattelu on yleensä joukko-ajattelua: ryhmä-, klaani-, luokka- ja
kansallisajattelua, joihin yksilö aavistamattaan osallistuu luullessaan ajattelevansa "itsenäisesti",
tiedostamatta, mistä kaikki on peräisin.
10
Lichtenberg tajusi tämän idean välähdyksenomaisesti kirjoittaessaan 1700-luvulla: "Ei pitäisi
sanoa: "Minä ajattelen", vaan sen sijaan "jokin ajattelee minussa". On merkittävää, ettei tälle
totuudelle vielä 200 vuoden jälkeen anneta arvoa.
11
Tiedemiehet ovat tehneet suunnattoman työn. Tämä asia auliisti myönnettäköön. Sitä paljon
valitettavampi on heidän yhä vielä dogmaattinen asenteensa, joka vaikeuttaa ja ehkäisee
tutkimusta kerrassaan uskomattomasti. Uskovatko he tosiaan, että he ovat tutkineet kaiken, että
mitään uusia mullistavia löytöjä ei ole jäljellä? Silloin esoteerikko voi kertoa heille, että sellaisia
löytöjä tullaan tekemään vielä monien vuosituhansien ajan. Niin kuin nykyiset tiedemiehet
hymyilevät sata vuotta sitten vaikuttaneille tiedemiehille, tulevat tiedemiehet sadan vuoden
kuluttua ihmettelemään nykyistä yksinkertaisuuteen rajoittavaa esoteeristen tosiasioiden
ymmärtämisen puutetta. Mutta niin suuri on vastustus, niin on ihmiskunta lukuisten idiologioiden
harhaanjohtama teologian, filosofian ja tieteen aloilla, että yli miljoona nykyisin elävää
esoteerikkoa, etevät tiedemiehet mukaanluettuina, ovat pakotettuja pitämään tietonsa ominaan.
12
Yksinkertaisin selitys telepatialle on tosiasia, että kaikki tajunta on kollektiivista ja kaikille
yhteistä siinä määrin kuin yksilöillä on kykyä havaita sitä. Olemme kaikki osallisia kollektiivitajuntaan.
2.10 OLEMASSAOLON LIIKEASPEKTI
Tässä luvussa annetaan joitakin tosiasioita seuraavista aiheista:
manifestaatioprosessi
seitsemän perusenergiaa
aurinkokunta- ja planeettaenergiat
"Ideat hallitsevat maailmaa"
2.11 Manifestaatioprosessi
Suuresta manifestaatioprosessista, jonka kautta kosmos kaikkine sisältöineen syntyy, antaa
Laurencyn Viisasten kivi yksityiskohtaisemman selonteon.
1
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Suuret pääprosessit ovat seuraavat:
involvoitumis- ja evolvoitumisprosessi
involuutio- ja evoluutioprosessi
ekspansioprosessi
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Involvoitumisprosessissa tiedostamattomat ikiatomit (monadit) viedään kaaoksesta
kosmokseen ja involvoidaan yhä koostuneemmaksi aineeksi, kosmisiksi ainemaailmoiksi sekä
aurinkokunniksi ja planeetoiksi.
4
Involuutio- ja evoluutioprosesseissa herätetään tiedostamattomat monadit tajuntaan, minkä
jälkeen niiden tajunnankehitys jatkuu yhä korkeammissa luomakunnissa.
5
Ekspansioprosessissa yksilöllinen tajunta avartuu yhä enemmän käsittäväksi
kollektiivitajunnaksi, kunnes kaikkien monadien päämäärä on saavutettu: yhteinen kosminen
kokonaistajunta.
6
Seitsemän korkeinta kosmista maailmaa (1-7) ovat kaiken perusta kosmoksessa. Ne koostuvat
monadeista, jotka ovat läpikäyneet manifestaatioprosessin toisessa kosmoksessa, oppineet
käsittelemään dynamista (ikiaineen ikuisesti sokeaa kaikkivoimaa, kaiken voiman lähdettä) ja
rakentavat nyt vuorostaan kosmosta ja ohjaavat manifestaatioprosessia.
7
Näistä seitsemästä maailmasta virtaavat kaikki aine-energiat, jotka muovaavat aineen ja
maailmat ja tekevät kosmoksesta elävän alituisesti muuttuvan kokonaisuuden.
8
Koko manifestaatioprosessin perustana on suurpiirteinen suunnitelmaluonnos, jossa
ainoastaan päämäärä (kaikkien osaaottavien monadien kaikkitietävyys) on vahvistettu. Prosessin
edistyminen riippuu enemmän tai vähemmän kaikkien monadien myötävaikutuksesta. Ne eivät
tosin voi estää prosessin päätökseen saattamista, mutta niillä on mahdollisuus viivyttää sitä
hidastelemalla tai tekemällä vastarintaa.
9
Kaikki tapahtuminen, kaikki luonnonprosessit, aineen muodostaminen, muuttuminen ja
hajoaminen, saavat viime kädessä alkunsa seitsemästä korkeimmasta kosmisesta maailmasta. Ne
ovat siten olemassaolon liikeaspektin perusta.
10
Nämä alkuperäisenergiat välitetään aurinkokuntiin viiden välillä sijaitsevan kosmisen
ekspansioluomakunnan läpi (viiden seitsensarjan läpi, maailmasta 8 maailmaan 42), jolloin
lähinnä korkeampi maailma muuntaa aine-energiat ja alasmitoittaa niitä toimittaakseen ne
edelleen seuraavaksi alempaan maailmaan.
11
Siitä, mitä olemmassaolon kolmesta aspektista on tähän mennessä sanottu, ilmenee
seuraavaa:
12
Kolmen
aspektin
suhteellinen
merkitys
toisilleen
muuttuu
alituisesti
manifestaatioprosessissa. Alemmissa luomakunnissa aineaspekti vaikuttaa ainoalta
olemassaolevalta. Jokaisen korkeamman luomakunnan myötä tajunnanaspekti saa yhä suuremman
merkityksen, jopa niin suuren, että aineaspekti (joka tietenkin aina jää pysyväksi perustaksi) näyttää tajunnasta täysin merkityksettömältä. Mutta koska dynamiksen sokea kaikkivalta ilmenee yhä
selvemmin jokaisen korkeamman atomitajunnan lajin myötä, tulee liikeaspektista (myös
tahtoaspektiksi nimitetystä) lopullisesti kaikkea hallitseva.
13
Dynamis vaikuttaa rajattomana kaaoksessa ja voi sokeana voimana aikaansaada vain kaaosta.
Kaikkitietävyyden
ja
kaikkiviisauden
ohjaamana
se
aikaansaa
täydellistä
tarkoituksenmukaisuutta, joka perustuu tiedolle aineaspektin vakiosuhteista. Dynamis tekee maailmankaikkeudesta perpetuum mobilen ja saa korkeamman aineen vaikuttamaan energiana
alempaan aineeseen.

9

2.12 Seitsemän perusenergiaa
Kuten jo edellä huomautettiin, ovat seitsemästä korkeimmasta kosmisesta maailmasta
virtaavat aineenergiat kaikkien energioiden lähde kosmoksessa. Ikivoima on tosin dynamis, mutta
energioiden alkuperäinen aines ovat ikiatomit. Kaikki energiat ovat aineellisia.
2
Seitsemän perusenergiaa ovat erilaisia ilmaisuja omalaadulle, joka saa ne vähimmän
vastuksen lain mukaan noudattamaan numeerista periaatetta seitsensarjassa (esim. seitsemäs
energia maailmojen 7, 14, 21 jne. kautta).
3
Näitä seitsemää perusenergiaa koostetaan ja alasmitoitetaan yhä enemmän jokaisen alemman
kosmisen luomakunnan myötä, kunnes ne saavuttavat alimman luomakunnan (43-49),
aurinkokuntien sfäärit, joissa aurinkokuntahallitukset niitä hyödyntävät.
4
Kosmiset energiat ovat keskeytymättä toimivia. Mutta aurinkokunnissa niiden aktiivisuus
lisääntyy tai vähenee näissä tapahtuville aineellisille prosesseille väistämättömän jaksoittaisuuden
mukaan (nk. jaksoittaisuuden laki), jonka rytmi vaihtelee jokaisen maailman, jokaisen ainelajin ja
kaikenlaisten aineverhojen myötä.
5
Tämä jaksoittaisuuden laki saa kaiken aurinkokunnissa ja aurinkokuntien keskinäisissä
suhteissa sujumaan säännöllisesti toistuvina aikakausina eli sykleinä, jotka voidaan
matemaattisesti määrätä.
6
Elämän tasapaino, tasapaino ainekoostumissa ja aine-energiassa, vaatii erilaisten elämää
ylläpitävien energioiden jatkuvaa vaihtumista.
7
Niinpä esim. organismin nk. elinvoima johtuu siitä, että viisi erilaista energialajia korvaavat
toisensa 24 minuutin väliajoin, palaten täten jaksoittaisesti joka toinen tunti.
8
Kaikista laajimpia näistä sykleistä, aurinkokuntasyklejä, kutsutaan aioneiksi (4320 miljoonaa
vuotta).
9
Syklinen aktiivisuus hallitsee kaikkea tapahtumista. Kun ihmiskunnan kehityshistoria kerran
julkaistaan, tulevat todelliset historialliset ajanjaksot myös yleisön tietoisuuteen. Sitä odottaa
yllätys: taivaallisen mekaniikan avulla astronomit kykenevät silloin täsmällisesti laskemaan
menneen tapahtumainkulun määrättävissä olevat ajankohdat.
1

2.13 Aurinkokunta- ja planeettaenergiat
Kosmiset voimat, jotka saavuttavat aurinkokunnat, tulevat toiseksi alimman kosmisen
luomakunnan seitsemän maailman (36-42) kautta.
2
Aurinkokunnat ovat näiden energioiden monihaarainen jakeluverkosto.
3
Jokainen aurinkokunta läpikäy kolme eri kehitysvaihetta, jotka vastaavat kolmea aspektia:
aineen, tajunnan ja liikkeen aspekteja. Kunkin kolmen vaiheen aikana aurinkokunta läpikäy
täydellisen uudelleenmuotoilun.
4
Tästä riippumatta aurinkokunnan planeetat läpikäyvät seitsemän eri kehitysprosessia, jotka on
jaettu seitsemään aktiivisuus- ja passiivisuuskauteen, joita kutsutaan aioneiksi (sanskritiksi: kalpa,
johon sisältyy manvantara ja pralaja).
5
Korkeamman asteen aurinkokunnat välittävät kosmisia energioita alemman asteen
aurinkokunnille. Meidän aurinkokuntamme edustaa toista astetta. Toisten aurinkokuntien energiat
saavuttavat planeetat auringon välityksellä, jonka tehtävänä on mm. atomienergioiden
muuntaminen molekyylienergioiksi. Nämä seitsemän molekyylienergioiden päälajia voidaan
kaikkien seitsenlukujen tapaan jakaa kolmeen korkeampaan ja neljän alempaan energialajiin.
Edelliset kolme kiertävät interplanetaarisesti. Jälkimmäiset neljä jaetaan planeetoille, jolloin myös
sovelletaan kiertokulkuperiaatetta siten, että planeetat vastaanottavat energioita toisiltaan.
6
Aurinkokunnat ja planeetat edustavat aina ensisijaisesti yhtä seitsemästä kosmisesta tyypistä,
aina omalla erikoisella tavallaan, koska kaikki on kosmoksessa samanaikaisesti sekä tyypitettyä
että omalaatuista.
7
Tämän tyypityksen ja samanaikaisesti etenevän omalaaduksi eriytymisen tuloksena yhä
1
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alemmat luomakunnat edustavat yhtäjaksoista tyyppien alajakoa, kunnes jokaisesta yksilöstä tulee
jossain määrin omalaatuinen, mutta samanaikaisesti kun hän on jotakin kaikista tyypeistä, voidaan
hänen kuitenkin jonkin aspektin suhteen sanoa edustavan jotain tiettyä päätyyppiä.
8
Energiat ovat aina tyyppienergioita ja vaikuttavat sen mukaan eri tyyppeihin eri aine- ja
tajunnanlajeissa. Kun tietyn tyypin aktiivisuus hallitsee, painaa tämä leimansa yksilöiden ja
yhteisöjen omalaatuun. Tämä aiheuttaa vuorostaan, että jokainen prosessi on jossain määrin
ainoalaatuinen, eikä voi enää koskaan aikaansaada mitään täsmälleen samanlaista, ei myöskään
saavuttaa täsmälleen samaa tulosta. (Tämän vuoksi meidän on vaikea oppia historiasta, koska
tyypillinen hukkuu omalaatuun.) Herakleitos yritti viitata kaiken ikuiseen omalaatuun sanoessaan,
ettemme voi koskaan astua kahta kertaa täsmälleen samaan virtaan. Siten romahtavat myös
Nietzschen mielikuvat "ikuisesta paluusta" täsmälleen samaan. Se on mahdotonta, sillä kaikki on
ainoalaatuista.
9
Tähän lisättäköön, että kaikki atomit kaikissa aineaggregaateissa vastaanottavat ja lähettävät
vuorostaan energioita.
10
Ulkoapäin tulevilla energioilla on oma tyyppinsä ja laatunsa. Edelleen välitettyjen
energioiden omalaatu värittyy aina tietyssä määrin uusissa aggregaateissa, joiden läpi ne virtaavat.
11
Tieto meidän aurinkokuntamme ja meidän planeettamme suhteista muihin aurinkokuntiin,
interstellaaristen ja interplanetaaristen energioiden vaihdosta, on ollut aikoinaan ihmiskunnan
tärkeintä tiedettä. Kaldealaiset edistyivät pisimmälle näiden tietojen suhteen noin 30.000 vuotta
sitten. Onneksi voimme odottaa aikaa, jolloin tämän tiedon Kaldeassa omaksuneet tulevat taas
inkarnoitumaan lahjoittaakseen ihmiskunnalle uudelleen esoteerisen "astrologian" elvyttäen siten
kauan sitten unohdetun tiedon. He tulevat saamaan planeettahierarkialta tarpeelliset tosiasiat
piilevien tietojensa uudelleen henkiinherättämistä varten. Näin tapahtuu aina ja Lain mukaan.
Ihmiskunnan on itse tehtävä se, minkä se kykenee suorittamaan. Ihmiskunnan huolena on muistaa
uudelleen kadonnut tieto.
12
Täten olemmekin saapuneet alueelle, jota astronomit pitävät mitä karkeimpana taikauskon
muotona: astrologiaan. Historiallisesti katsoen voidaan puhua neljästä eri astrologian lajista:
kauan sitten unohdettu esoteerinen astrologia; antiikin ajoilta käytäntöön otettu, monella tavoin
turmeltunut astrologia (ptolemaiolainen, jonka lähtökohtana on planeettamme
maailmankaikkeuden keskuksena); keskiajan rappeutunut astrologia ja meidän aikamme
empiirinen astrologia, joka tutkii tilastollisesti systemaattisesti koottuja horoskooppeja ja käyttää
induktiivista tutkimusmenetelmää. Horoskoopilla tarkoitetaan kaikkia todettavissa olevia
taivaallisia suhteita täsmälleen määrättyyn ajankohtaan, täsmälliseen maantieteelliseen pituuteen
ja leveyteen planeetallamme jonkin ilmiön "syntymähetkellä". Kyseessä oleva monadi (tai
monadiryhmä) astuu siten uudelleen tilapäisesti keskeytyneeseen kausaaliyhteyteen. "Laki voi
odottaa." Siten saadaan tietoa niistä olennaisista energioista, jotka vahvimmin vaikuttavat esim.
henkilöön hänen elämänsä aikana. Jos astrologilla vielä on tuntemusta yksilön eri verhoista ja jos
hän voi todeta värähtelyt, jotka vahvimmin tulevat vaikuttamaan näissä, hän voi vetää monia
tärkeitä johtopäätöksiä niistä luonteenomaisista ongelmista, joiden kanssa yksilön on painiskeltava. Mutta tämä ei tarkoita, että yksilön kohtalot voitaisiin ennustaa. Se poistasi vapauden lain
täydellisesti. Mitään ei ole yksityiskohtaisesti ennalta määrätty. Uusi esoteerinen astrologia tulee
lopullisesti lakkauttamaan fatalismin ja ennaltamääräysopin.
13
Eksoteerinen astrologia ei ole täsmällistä. Siltä puuttuu edelleen tieto monista tarpeellisista
tosiasioista. Se ei voi edes kahdentoista eläinratamerkkinsä eikä seitsemän planeettatyyppinsä
opastuksella täsmällisesti ilmoittaa näiden suhteita olemassaoleviin tyyppeihin. Se ei voi tulkita
kaikkia horoskoopin mahdollisuuksia ja osaa laatia horoskoopin vain yhdelle ihmisen viidestä
verhosta.
14
Astrologian kohtalo on yksi esimerkki monien joukossa siitä, miten käy, kun esoteerinen
tieto joutuu asiaan perehtymättömien käsiin. Sama voidaan sanoa hylozoiikasta filosofiassa ja

11

gnostilaisuudesta (Christoksen salainen oppi) kristinuskossa. Tuloksena on joko lievempi tai
karkeampi taikausko.
2.14 "IDEAT HALLITSEVAT MAAILMAA"
Mikä käynee ilmi seuraavasta:
"Ideat hallitsevat maailmaa"
Kosmiset ideat
Hierarkiset ideat
Ideat ihmiskunnassa
2.15 "Ideat hallitsevat maailmaa"
Näillä sanoilla "jumalallinen" Platon on ilmaissut salaisuuden ja kavaltanut esoteerisen
selviön. Hän uskalsi tehdä sen, koska hän oivalsi, ettei kukaan käsittäisi selviötä. Tapahtumat ovat
osoittaneet hänen olleen oikeassa.
2
Vain esoteerikko voi ymmärtää selviön. Tämän pitäisi ilmetä seuraavasta. Kukaan
eksoteerikko ei ole ymmärtänyt edes, mitä Platon tarkoitti idealla tai ideain maailmalla. Mutta
uskomattoman paljon terävä-älyistä ja syvämietteistä hölynpölyä on tuhlattu selitysyrityksiin,
mikä on paras mahdollinen todiste tietämättömyyden parantumattomasta omahyväisyydestä ja
luottamuksesta omaan arvostelukykyyn: osataan arvostella ilman tietoa todellisuuden tosiasioista.
Terve järki on inhimillisen kollektiivitajunnan välitön käsitys todellisuudesta jokaisessa maailmassa erikseen. Meillä ei ole loogista oikeutta lausua mielipiteitä meille tuntemattomista
maailmoista, koska emme voi käsittää oikein niiden todellisuutta. Olemassaolevista analogioista
huolimatta ne kaikki ovat täysin erilaisia kolmen aspektin muotoutumisen suhteen.
3
Tajunnanilmaisuna idea kuuluu tajunnanaspektiin. Mutta sen toteuttaminen kuuluu
liikeaspektiin. Mitä olisi kaikkitietävyys ilman kaikkivaltaa?
4
"Ideat hallitsevat maailmaa", sillä koko manifestaatioprosessi etenee kosmisten ideoiden
mukaan.
1

2.16 Kosmiset ideat
Koko manifestaatioprosessi on etenevä ideaprosessi.
2
On kosmisia ideoita, aurinkokunnallisia ideoita, planeetaarisia ideoita, yhtä monenlaisia
ideoita kuin on atomitajunnan lajeja ja atomimaailmoja kosmoksessa.
3
Planeettamme hallitus huolehtii elämän ylläpitoa ja kehitystä koskevista kosmisista ideoista
planeetalla ja valvoo niiden lainmukaista toteuttamista.
4
Nämä ideat ovat syynä luonnonprosesseille, aineen muodostumiselle, muuttumiselle ja
hajoamiselle, ja ne ovat edellytyksiä tajunnankehitykselle kaikissa luomakunnissa.
5
Asia ei ole niin kuin fysikalistit uskovat, että luonnossa esiintyvä tarkoituksenmukaisuus on
tiedostamattoman aineen mekaanisesti vaikuttavien voimien erikoistapaus. Asia on aivan
päinvastoin: aurinkokunnassa mekaanisesti vaikuttavat voimat ovat tarkoituksenmukaisesti
vaikuttavien voimien erikoistapauksia: automatisoituja tajuntarobotteja, jotka pettämättömällä
tarkkuudella suorittavat niille soveltuvat tehtävät.
6
Planeettahallitus ja planeettahierarkia eivät anna lainkaan arvoa persoonallisuuden
palvonnalle. He selittävät, että mihin tahansa pysyvämpään kollektiivitajuntaan kuuluva
korkeimmalle kehittynyt monadi (esim. planeettahallitsija) jättää toimensa siirtyäkseen korkeampiin tehtäviin, kun joku toinen monadi on riittävän kehittynyt ottaakseen toimen haltuunsa.
7
Jonkun täytyy olla hallitseva (tajunnankehityksessä ja tajunnanekspansiossa aioni edellä
lähinnä seuraavia), koska lopullisten päätösten täytyy olla yksiselitteisiä ilman erimielisyyden
1
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mahdollisuutta.
2.17 Hierarkiset ideat
Planeettahallitus vahvistaa ja planeettahierarkia saattaa päätökseen ne kosmiset
tajunnankehitystä koskevat ideat, joiden on määrä toteutua ihmiskunnassa ja alemmissa
luomakunnissa. Ihanteet voidaan hyväksyä tai hylätä. Mutta hierarkisten ideoiden täytyy toteutua,
yhdentekevää kuinka kauan se vie aikaa.
2
Niin kuin ihmiskunnalla on korkein maailmansa (kausaalimaailma), josta se voi hakea ideoita,
on planeettahierarkiallakin oma ideain maailmansa, planeettahallituksen alin maailma.
3
Planeettahierarkian työ voidaan lukea planetaarisesta historiasta, joka koskee neljän alimman
luomakunnan fyysisessä maailmassa etenevää tajunnankehitystä. Tämä historia on
kokonaisuudessaan taltioitu submanifestaalimaailman kollektiivimuistiin. "Akasha", josta Rudolf
Steiner niin paljon puhui, ei ole emotionaalimaailma (48), kuten hän otaksui, vaan
submanifestaalimaailma (44).
4
Ihmisyksilön historia on taltioitu kausaalimaailman (47) kollektiivimuistiin.
5
Kausaalimaailma, platoninen ideain maailma, kuuluu planeettahierarkialle, ollen niiden
käytettävissä, jotka ovat hankkineet kausaalitajunnan. Kausaali-ideat toisintavat todellisuuden
sellaisena, kuin sen voi toisintaa tässä tajunnan lajissa. Kausaalimaailman ideasisällölle antoi
intialainen raadzha-jooga-järjestelmän kehittäjä, Patandzhali, nimen "tiedettävien asioiden
sadepilvet".
6
Ihmiskunta saa lahjaksi kaiken, mitä tarvitsee tajuntansa kehittämiseen. Lukemattomattomissa
inkarnaatioissa ihminen saa tilaisuuksia oppia tuntemaan todellisuutta omien kokemustensa
kautta. Hänelle annetaan tietoa kaikista niistä tosiasioista, joita hän tarvitsee perehtyäkseen
todellisuuteen ja elämään ja joita hän ei itse voi todeta. Hän saa kaikki mahdollisuudet. Mutta
hänen on tehtävä itse, mitä voi, ratkaistava kaikki omat ongelmansa. Itsensä toteuttamisen laki on
kosminen laki ja pätee kaikissa luomakunnissa.
1

2.18 Ideat ihmiskunnassa
Fysikalistit uskovat, että ideat ovat inhimillisten aivojen subjektiivisia käsityksiä. Tämä onkin
pääkohdittain oikein heidän ideoidensa todellisuusarvon suhteen, sillä ne ovat emotionaalisia
illuusioita ja mentaalisia fiktioita.
2
Emotionaaliset illuusiot ovat emotionalisoituneita mentaalisia kuvitelmia, joista
emotionaalisten tarpeiden vuoksi on tullut pysyviä vakaumuksia (dogmit, uskonkappaleet).
Esimerkkeinä näistä ovat kaikki poliittiset idiologiat ja uskonnolliset dogmit.
3
Mentaalisiin fiktioihin kuuluvat kaikki mieleenjohtumat, päähänpistot, arvailut, otaksumat,
olettamukset jne., samoin kuin tieteen hypoteesit ja teoriat, kaikkien ollessa mentaalisia
ajatusrakennelmia, joissa kaikkia tosiasioita ei ole asetettu oikeisiin yhteyksiinsä.
4
Tieto sitä vastoin on välttämättömistä tosiasioista muodostuva täydellinen ajatusjärjestelmä.
Ainoastaan planeettahierarkia voi ratkaista, onko tosiasioita tarpeellinen määrä.
5
Vie vielä pitkän ajan, ennen kuin ihmiskunta on oppinut erottamaan, mitä se tietää ja mitä se
ei tiedä. Sokrates oli yksi niistä harvoista, jotka pysyttelivät varmalla puolella. Muut pettävät
itseään terävä- älyisyydellään ja syvämietteisyydellään.
6
On kuvaavaa, että vain harvat näistä yliälykkäistä yksilöistä on vihitty esoteerisiin
tietokuntiin, ja että ne, jotka ovat siinä onnistuneet, jäävät alemmille asteille. Kovin pahoin on
myös niiden laita, jotka höpisevät intuitiostaan tai luulevat voivansa arvioida "ilmestyksiensä" tai
selvänäköelämyksiensä todellisuusarvon.
7
Jos ihminen ei tiedä, käsitä, oivalla ja ymmärrä, on sopiva annos tervettä epäilyä 45-minän,
D.K.:n mukaan varmin asenne herkkäuskoisuuden ja sokean auktoriteettiuskon ehkäisemiseksi.
1
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8

Ideat voidaan jakaa kahteen päälajiin:
hierarkiset ideat
kausaalimaailman ideat

9

Hierarkiset ideat sisältävät ne tosiasiat, joita ihmiskunta tarvitsee muodostaakseen mielekkään
käsityksen todellisuudesta ja elämästä, olemassaolon tarkoituksesta ja päämäärästä, kaikesta, mitä
se ei itse kykene toteamaan. Nämä tosiasiat ilmoitetaan vähä vähältä sitä mukaa kuin ihmiskunta
kehittyy niitä oikein käsittämään ja asettamaan ne oikeisiin yhteyksiinsä eikä väärinkäytä niitä
elämän vahingoksi ja itselleen turmioksi.
10
Jotta nämä ideat voitaisiin tiedostaa, ne on alasmitoitettava alemmalle mentaaliselle tasolle.
Ihmiset, jotka työskentelevät näiden ongelmien parissa ja ovat "oikealla aaltopituudella", voivat
vastaanottaa näihin kuuluvia mentaalimolekyylejä. Tätä seuraa suhteellisen pitkäaikainen, useissa
tapauksissa jopa viisitoista vuotta kestävä aine- ja tajuntaprosessi. Mentaali-idea syöpyy
mentaaliverhon tajuntaan, usein ylitajuntaan, usein "aavistuksena". Vähitellen siitä tulee
mentaalinen käsitys, joka sitten löytää tiensä aivosolujen mentaalimolekyyleihin. Tässä vaiheessa
sen voi muotoilla määritelmäksi.
11
"Ideat hallitsevat maailmaa" merkitsee ihmiskunnan osalta, että ideat ovat kehityksen
virstanpylväitä, että se, mitä me kutsumme historialliseksi tapahtumainkuluksi, etenee
planeettahierarkian alasmitoittamien kosmisten ideoiden mukaan. Ihmiskunta edistyy siinä määrin
kuin nämä ideat voidaan tiedostaa ihanteina ja lopulta toteuttaa. Se, että näitä ihanteita edelleen
pidetään utopioina, todistaa ihmiskunnan kehitysasteesta.
12
Tietenkin ryhdytään myös muihin toimiin. Niinpä sallitaan esim. kulttuuriasteella olevien
klaanien inkarnoituminen, kun uusi kulttuuri on rakennettava ja barbaariasteella olevien klaanien
inkarnoituminen, kun vanhat, lopulta elämälle kelpaamattomat tai elämänkielteiset kulttuurit on
rappeutettava. Sama prosessi toistuu jokaisena eläinrata-aikakautena (noin 2500 vuoden
väliajoin).
13
Diktatuuri, demokratia ja kommunismi ovat esimerkkejä turmeltuneista ihanteista. Tähän
mennessä ne on aina idiotisoitu ja raaistettu. Ne ovat yhden ja saman idean eri puolia, joiden on
ennemmin tai myöhemmin historian kuluessa synteesin muodossa toteuduttava.
14
"Ajatusta seuraa energia" on myös esoteerinen selviö, jota psykologit eivät voi vielä käsittää.
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