KAIKUJA
planeettahierarkian
ensimmäisestä departementista
1

Seuraavat aforismit on otettu erään venäläisnaisen epätäydellisistä yrityksistä käsittää
telepaattisesti ajatuksia planeettahierarkian ensimmäisestä departementista. Lukijaa
kehotetaan antamaan hyväntahtoisesti anteeksi varmastikin suuret puutteet niin käsittämisen,
kuvauksen kuin otteiden koostamisen suhteen. Aforismit voivat ehkä kuitenkin antaa jotakin
arvokasta niille etsijöille, jotka ovat epätoivoisia sen suhteen, löytävätkö mitään tervejärkistä
tavanomaisessa nk. hengellisessä kirjallisuudessa. Sanotun perusteella oivallettaneen, että
niitä on luettava harkiten eikä niitä saa dogmatisoida. Venäläisnaisen muistiinpanot julkaistiin
erehdyttävällä otsikolla Agni-jooga. Ehkäpä niitä voidaan pitää valmistavana johdantona
uudelle joogan esitykselle.
2

Mitä enemmän ajatus hienostuu ja jalostuu, sitä korkeammalle se ylettyy. Karkeat
ajatukset eivät ylety edes alimman mentaalisuuden yläpuolelle, ja ne karkeuttavat monadin
värähtelyjä.
3
On tarkoituksetonta puhua rakkaudesta, jos mestarin kuva ei ole sydämessä. Jos mestari on
sydämessä (atomi hänestä), voit vaeltaa kuilujen yli. Toista mestarin nimeä ja hän jää
sydämeesi! Mestari, herra, on kilpi.
4
Kosminen aine, energia ja tajunta kantavat kaiken. Se on ehtymätön voimanlähde ja syy
tietoiselle elämälle ja rakentavalle elämänmyönteisyydelle. Meidän tulisi ottaa huomioon sen
loputon tarkoituksellisuus.
5
Pidä mestarin kuva edessäsi! Tämä solmii tietoisen yhteyden mestarin ja sinun välille.
Mestarilta ajatus kulkee Korkeimmalle ilman, että meidän tarvitsee huolehtia siitä. Tämän
yhteyden kautta virtaa ainetta, voimaa ja tajuntaa sinuun itseesi ja sinä riemuitset ilosta.
6
Tarkastele mestarin kuvaa yksinäisyydessä! Mieti sen tarkoitusta, sen voimaa ja tämän
oikean käytön välttämättömyyttä! Siirrä kuva ”kolmanteen silmään” sulkemalla silmäsi ja
keskittämällä tahtosi! Kun mestarin kuva on aina edessäsi (myös auringonvalossa), ei sanoja
enää tarvita vaan sydän puhuu. Tarkkavaisuus kiinnittyy siten korkeampaan ja välttää kaikkea
alempaa.
7
Älä koskaan ylläty tai hämmästy mistään! Tämä ei merkitse välinpitämättömyyttä. Joka
osaa visualisoida mestarin pienimpiä yksityiskohtia myöten, voi siirtää tajuntansa häneen ja
vastaanottaa hänen voimaansa. Mutta kuvassa ei saa tapahtua pienintäkään muutosta. Tämä
keskittyminen vetää puolensa korkeimman ja jättää kaiken alemman. Ajatus on magneetti ja
vetää puoleensa kaiken, mihin se kohdistetaan. Alempi ajatukseen vedetty ehkäisee
korkeampaa.
8
Työ vapauttaa tajunnan paljosta sopimattomasta aineesta. Niille, joita vertaus ei häiritse,
miekka ja kilpi ovat hyviä symboleja: hengen miekka ja rauhan kilpi. Viholliset eivät ole
puita vaan etäistyvät metsäksi.
9
Järki hallitsee. Essentiaalisuus muuntuu kausaalisuudeksi ja mentaalisuudeksi ja
käsitetään. Järjen kautta astumme ajatusyhteyteen mestarin ja Korkeimman kanssa. Koko tila
on henkeä ja voimaa.
10
Edellytys muinaiselle magialle oli elävä kuva kolmannessa silmässä (muoto ja väri).
Vetovoima syntyi, erilliset sulautuivat yhteen. Kiinnitä katseesi esineeseen, kunnes sen kuva
värähtelee elämää! Silloin on päästy kosketuksiin sen korkeamman ykseysaineen kanssa ja
saavutettu yhteys Korkeimpaan.
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11

Näe oma kuva edessäsi! Se on avun merkki. On äärettömän merkityksellistä huomioida
ajatuksen sisältö. Ruoki ajatusta tulella ja virikkeellä!
12
Vältä kaikkia myrkyttäviä ajatuksia!
13
Muista, että laivalla ryöstetty oli ainoa pelastunut. Hän maksoi pelastumisesta. Niin on
elämässä.
14
Varastoi ajatuksia! On fyysisiä, emotionaalisia, mentaalisia, kausaalisia, essentiaalisia jne.
pyyteitä. Korvaa emotionaaliset pyyteet korkeammilla: vetovoimalla, tavoittelulla
korkeampaa kohti!
15
Ilo on merkki oikeasta mielenlaadusta. Pane merkille ilo! Jos sitä on, on kaikki hyvin.
16
Iloitse vaarasta, vastustuksesta, elementtien voimasta, elämän ilmaisusta, elämän
ihanuudesta ja voimasta.
17
Ilo on viisautta.
18
Älä ajattele veltosti! Älä anna tavan, arkipäivän, vähentää ihmeellisen elämän loputtomia
mahdollisuuksia! Elä mykyhetkessä, voimassa, ilossa, ikuisen ilmentymisestä nykyhetkessä!
Ole positiivinen, energinen, joka hetki! Elä! Elä! Elä! Vain ponnistelu on korkeammalle
tahtovan arvon mukaista elämää. Elähdytä kaikki toiveet korkeammasta! Elä vitaalisesti, älä
tavanomaisesti ja veltosti! Havaitse uusi kaikessa!
19
Ihmisen suuri erehdys on, että hän uskoo olevansa kaiken ulkopuolella, kun hän sen sijaan
on voimakeskus ja yhdysside kaiken häntä ympäröivän välillä kaikissa maailmoissa. Hän ei
aavista riippuvuuttaan kaikesta, vastaanottamisesta ja antamisesta, sitä että muuntaa kaiken,
mitä virtaa hänen lävitseen, jalostaa tai karkeuttaa, että hän on vastuussa sekä ulkoisesta että
sisäisestä.
20
Kun essentiaalisuus saa vaikuttaa ihmisen kautta, vetää se toisia ihmisiä
essentiaalisuuteen tai työntää heitä pois. Myös se on vastuuta. On hyvä, että meillä on keino
hyvittää paha tekemällä hyvää.
21
Vain essentiaalisuus voi vaikuttaa essentiaalisuutena, voi opettaa sydämen oppia.
22
Täyttämällä tehtävänsä ja velvollisuutensa ihminen kohoaa ylöspäin, saavuttaa
korkeampia tasoja. Elämän meille asettamat velvollisuudet ovat meille keinoja kehittyä.
23
Huolehdi terveydestäsi! Se on elämän lahja, jota täytyy hoitaa hellävaroin.
24
Pään ja sydämen täytyy yhtyä, jos toivotaan todellista tulosta, jos monadi aikoo päästä
ylemmäksi. Hienostuminen on välttämätöntä. Sydämen ajatukset muodostavat kilven mustien
värähtelyjä vastaan. Sydämen ajatukset ovat valo: hyvät toivomukset, osanotto, antautumus
hierarkialle, yhdistyneenä kosmisten värähtelyjen sopusointuun, mikä saavutetaan kaikesta
itsekkyydestä luopumalla ja tekemällä työtä suunnitelman mukaan. Sellaiseen sydämeen voi
luottaa. Sillä on yhteys korkeampiin maailmoihin.
25
Odotus herättää vastatoimenpiteen. Suunnitelmat ehkäistyvät, jos ne tulevat tunnetuiksi.
Maailma on jaettu kahteen leiriin. Useimmat palvelevat tietämättään mustia vihallaan. Älä
epäile ketään, mutta huomioi vaiteiliaisuus myös ajatusten suhteen! Mustat viettelevät
loistolla, uskotelluilla hyvillä teoilla. He tuudittavat turvallisuuden tunteeseen, mutta
vahvistavat siten itsekeskeisyyttä. He yrittävät jäljitellä valkoisia.
26
Ei ole tietä takaisin sen jälkeen, kun opettaja on hyväksytty. Mustat sulkevat kaikki tiet
paitsi tien ylöspäin. Ojenna kätesi kiipeilyyn! Me voimme auttaa ilman joka puolelta
painostavien mustien apua. Mutta useimmiten tämä on tarpeen. Sillä vain hädässä ihminen
todella ponnistelee. Hän sanoo kylläkin, että hän rakastaa ja palvoo. Mutta vaimealla äänellä.
Niin ei edetä ylöspäin. Niin kuin salama valaisee pimeyden, niin on ajatus herrastasi valaiseva
sinulle. Älä nuku! Valvo ja elä!
27
Muista, että tie kulkee kahden äkkijyrkän välillä. Toisesta hän nousi ylös. Toinen on
tietämättömyyden ja varomattomuuden maajaa (fiktioita, illuusioita ja menneisyyden valtaa).
Joka hetki uhkaa katastrofi menestymisessä tai epäonnistumisessa. Mutta se, joka seuraa
sydämen oppia, kulkee varmana kuin unissakävelijä katolla.
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Useimpien ajatukset toisista ovat vihan ajatuksia, jotka ehkäisevät, vahingoittavat,
viettelevät, myrkyttävät, paaduttavat, haavoittavat, repivät, katkeroittavat toisen elämää. Ja
sitten he pyytävät apua ylhäältä!!! Saadakseen jatkaa vihaamista!!! Heikoinkin ajatus riittää.
Siitä voi tulla ratkaiseva rasituksen yhteydessä. Ajatukset myrkyttävät yhtä paljon tai
enemmän kuin myrkyt.
29
Ajattele aina hierarkiaa ihmisten sijaan! Elä kehitykselle ja tie vie hierarkian luo! Vain
ponnisteleva voi tulla autetuksi. Valoa saa se, joka odottaa valoa korkeudesta. Etsi yhteyttä
opettajaan! Vahvista sidettä tekemällä kaikki hänen nimessään, se on: hänelle, hänen
vuoksensa!
30
Kysy itseltäsi, epäiletkö, epäröitkö, petätkö, valehteletko, oletko veltto, välinpitämätön,
laiska, ärtynyt, halukas yhteistyöhön, huolimaton, ymmärrätkö antaumuksen, elätkö valossa,
näetkö mestarin, oletko osaaottava, autatko!
31
Pienet ajatukset eivät tee kenestäkään Herkulesta.
32
Et tarvitse mitään erityistä aikaa ajatellaksesi sydämen ajatuksia, jotka avaavat yhteyden
mestariin. Sen voit tehdä kaikessa työssä.
33
Virheelliset ajatukset synnyttävät sairauksia. Sivele sairasta elintä kevyesti kädellä ja
magnetisoi ja ajattele Korkeinta! Pane merkille kaikki kehojen aistimukset! Älä pelkää kokea
niitä! Pane merkille esineet, joita käsi koskettelee, ja niiden elämä, sillä kaikki elämä ja kaikki
atomit saavat vaikutteita!
34
Jokainen hyökkäys on uusi tilaisuus yhteyteen Korkeimman kanssa: Älä katso alaspäin
vaan ylöspäin! Älä anna minkään vetää alas vaan salli kaiken kohottaa ylöspäin! Sillä tavalla
hyödynnämme mustien voimia avuksemme. Voittaa voi yksinomaan se, joka ei väsy vaan
pinnistää voimansa voittoon. Pelon, epäilyn, epäluuloisuuden, loukkaamisen,
haavoittuvuuden, vihastumisen, tuomitsemisen on loputtava. Kaikki sellainen heikentää
yhteyttä häneen, joka elää auttaakseen sinua, ja tekee hänestä voimattoman. Hän ei voi
vahvistaa sitä, mikä on negatiivista. Ei ole aikaa unohtaa yhteyttä. Muista se alati! Elä sille!
35
Me takaamme menestymisen! Sinusta riippuu sen hyväksyminen! On olemassa ankkuri.
On mieletöntä itse myrskyn aikana kokeilla, kestääkö ketju. Älä viivy! Toimi! Elä!
36
Ota vaarin elämänvirtauksista, jotka joka hetki elävöittävät!
37
Jänissydämisillä, jotka luulevat voivansa kulkea yksin, ei ole aavistustakaan suojelevasta
yhdyssiteestä Korkeimpaan.
38
Joka ei saavuta Herraa, ei myöskään ole vilpitön. Ota vastaan ojennettu käteni! Tulet
tarvitsemaan sitä! Ole vahva taistelussa, sillä taistelu tulee! Mustat ponnistavat kaikki
voimansa, eivätkä säästä ketään. Lukuisat ovat heidän uhrinsa. Kestä! Etsi ohjaaja, auttajaa,
Herraa jumalaasi! Hän tekee, mitä hänen on tehtävä, jos sinä teet, mitä sinun on tehtävä. Se
riippuu vain sinusta itsestäsi. Taivastikkaat ovat aina pystyssä. Mutta sinun on kiivetttävä
katsomatta alas.
39
Vääriä profeettoja väärine pelastusoppeineen on kaikkialla. Kaikki ovat erimielisiä.
Kaikki luulevat voivansa olla ilman hierarkiaa. He tulevat kaikki epäonnistumaan. He ovat
yhtä epäviisaita kuin lapset, jotka kiistelevät leikkikaluista. He rakentavat hiekkaan
linnoituksensa, joka luhistuu ensimmäiseen sadekuuroon.
40
Kitkan ja epäsopuisuuden poissaolo on osoitus kulttuurista. Taisteluun hierarkian lipun
alla! Kun mieli on vahvistettu petosta ja heikkoutta vastaan, on voitto selvä.
41
On suuri ero sillä, että avuttomasti ja pelkurimaisesti istuu odottamassa, että saa apua, että
toiset taistelevat, ja sillä että menee urhoollisesti varustettuna sinne, missä taistelu käy
kuumimmillaan. Älä vaadi kilpeä siksi, että et haavoittuisi, vaan voittaaksesi.
42
Täytä itsesi jumalalla ja tulet terveeksi! Keskitä, keskity! Lyhin tie hierarkiaan on olla
aina hartaasti tietoinen jumalan läsnäolosta. Suurille yksilöille elämän jokapäiväinen rutiini
on täydellisyyttä ja ylösnousemusta. Se avaa näköalan korkeutta kohti. Työ on loputonta.
Jokainen päivä antaa uutta voimaa loputtomiin. Aionit ovat meille aionisen luomisen lähde.
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Riemu korkeuksissa seuraa sydämen laulua: “Rakastan sinua, Herra, ja olen sinulle uskollinen
ja kunnioitan sinua, opettajani.” Kuinka ihana onkaan tuntea käsittämisen ehtymättömyys.
43
Liiton ilmentymän voi ilmaista muutamin sanoin: Pala, oi, sydän, ja luo rakkaudessa!
44
Älä koskaan laske päiviä ja vuosia! Eroa ei ole sille, joka palvelee. Hengelle ei ole rajoja,
arkipäivää, kahleita.
45
Luotettavuudella saavuttaa kaikki päämäärät. Tähtää tietoon ja valtaan ja ihanuuteen
ykseydessä! Kiittäkäämme kaikesta! Tajunnan aine sisältää kaikki korkeammat maailmat ja
kykenee vetämään meitä ylöspäin, jos kiinnitämme huomion sen sisältöön. Kaikki aine sitoo
meidät kaikkiin korkeampiin maailmoihin, sillä se tulee korkeudesta sisältäen ihanuutensa. Se
sitoo meidät korkeampaan.
46
Joka yksinomaan luottaa, on kelvoton. Laiskureita emme ole koskaan luvanneet auttaa.
Kuolleiden kuljettaminen ei ole meidän tehtävämme. Me autamme rohkeita, jotka seuraavat
meitä kulkemallamme tiellä. Apumme tulee tarvittaessa ja viime hetkellä. Älköön ovi olko
suljettu meidän sanansaattajallemme.
47
Ilman oikeamielisyyttä ei ole palvelua. Kiittollisuus on välttämätön. Me autamme niitä,
jotka auttavat. Kiittämätön on epäaito. Se, mitä kutsumme aateluudeksi, on edellisten elämien
kootut hyvät teot. Kiitollisuus ja luotettavuus ovat kaksoissisaruksia. Opettajan on vaikea
yhdistää parhaimpia tilaisuuksia. Hän luottaa sinun apuusi suorittaakseen tehtävänsä.
48
Mitään suurta ei ole luotu miellyttävyydessä. Esteet, vaikeudet, ovat siunauksia, sillä ne
vaikuttavat kehottavasti. On vättämätöntä tottua vaikeuksiin. Lepo ei auta ketään.
49
Huumeet rauhoittavat ja lamauttavat älyn. Ota myskiä aktiivisuuden lisäämiseksi!
50
Laiskotteluun ei ole aikaa sillä, joka tahtoo auttaa.
51
Monet sairaudet voi parantaa ajatuksen voimalla.
52
Hermosubstanssia suojelee vain emotionaalinen ja mentaalinen energia, joka on sekä
ainetta että tajuntaa. Sitä liuottavat myrkyt ja paheet. Luut kuuluvat maahan, hermot
korkeampaan maailmaan, valo essentiaalimaailmaan. Hierarkia vahvistaa hermosubstanssia.
Pane merkille tämä, äläkä vahingoita itseäsi ja suunnitelmaa unohtamalla! Se on petosta.
53
Hierarkiaa halveksimalla avautuu ovi mustien käärmeiden luo. Unohda kaikki
onnettomuudet! Luota johtajaan! Ponnistelu ilman johtajaa on kuin istuttaisi juuret ilmaan.
54
Pääsy tielle edellyttää: luopumista alemmasta ja menneestä, pyrkimystä kohti korkeampaa
ja tulevaisuutta, opettajaa sydämessä, vapautta pelosta, haavoittumattomuutta, ettei tuhlaa
aikaa roskapuuhiin, työtä, iloa, uhrausta.
55
Joka etsii ristiriitoja, katsoo taaksepäin.
56
Etsi ystäviä, jotka tahtovat eteenpäin!
57
Hyvien tekojen ympärillä näkyy vaikeuksia, koska näkö on terävöitynyt olemassaolleen
suhteen.
58
Vastustamisen kyvyn oppii vain toiminnan kautta. Toivota kaikki vaikeudet tervetulleiksi!
Ne ovat karaistumista ja kehittymistä varten.
59
Mikään ei voi vastustaa itsekeskeisyydestä vapaata tajuntaa.
60
Via reale fiat rex (kuninkaaksi tulee kuninkaan tietä), on rohkeutta, jonka saa Korkeinta
palvomalla, kunnioittamalla, arvostamalla hänen kehotustaan.
61
Me autamme kaikki toisiamme, jokainen omalla tasollaan. Kaikkien myötävaikutus on
välttämätön.
62
Tactica adversa sallii hirviön kasvaa niin suureksi kuin se voi tulla osoittaakseen sen
avuttomuuden, kuinka korkeamman maailman atomi tuhoaa sen.
63
Ei ole kannattavampaaa tehtävää kuin hierarkian palveleminen.
64
Mitään pahaa ei voi tapahtua sille, joka luottaa hierarkiaan.
65
Tarkkaile ajatuksen vaikutusta! Itseänsä säälivä voi menettää rahaa tai sen, mikä häntä
harmittaa. Suuttumus lyö takaisin toisella tavalla. Ei ole ajatusta ilman seuraamusta.
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66

Joogi nauraa harvoin, sillän hänen ilonsa on toisenlainen. Nauru vaikuttaa ympäröivään
ilmapiiriin.
67
Tajunnankehityksen edellytys on järkkymättömyys. Välinpitämättömyys hierarkiaa
kohtaan on petosta. Tutki, millä tavalla voit parhaiten palvella hierarkiaa ja evoluutiota!
68
Sfäärien musiikki perustuu rytmille, sävel syntyy sydänkeskuksessa. Tämä keskus on
lenkki essentiaalimaailman ja alempien maailmojen sekä korkeampien olentojen sydämien ja
koko hierarkian välillä. Sydän on paras korvike sekä näölle että kuulolle.
69
Pelko lamaannuttaa kaiken tajunnanaktiivisuuden. Palava pyrkimys johtaa syvempään
tietoon. Sydän, joka osallistuu suunnitelman toteuttamiseen, on voittamaton. Hierarkia on
pelastus, ainoa ankkuri.
70
Pihka vahvistaa hermoja. Puhdistettuna sen voi ottaa sisäisesti, muussa tapauksessa se
hierotaan iholle. Aurinko puhdistaa hitaasti.
71
Jokaisessa päätöksessä ja neuvossa epätavallisuus on onnistunut ominaisuus.
72
Keskittyminen määrättyyn pisteeseen antaa tuloksen. Se antaa ajatukselle lujuutta.
Hierarkia on sellainen piste.
73
Sitten kun ihmiset ovat oppineet vetämään tajunnan kautta itseensä kivennäisten
ominaisuuksia, tulee paljon muuttumaan.
74
Kerää valo, voima, yhteen pisteeseen! Siten syntyy vähitellen kulttuuri. Toteuta
suunnitelma sydämesi kautta!
75
Autuus on essentiaalimaailman ainetta.
76
Kuumuus ja tuli syntyvät, kun valo keskitetään yhteen pisteeseen. Kaikkea energiaa
varten tarvitaan aina tietoinen polttopiste. Ilman polttopistettä energia menee hukkaan.
77
Tulos on oikein sovelletun lain teho.
78
Sopusointuisuudesta löytyy sekä syy että vaikutus.
79
Tulevaisuuden tiede on yhtäpitävyyden oppi.
80
On välttämätöntä elää taistelijan tavoin eikä rakastaa laiskaa rauhaa. Ilman koetuksia valo
himmenee. Taistelu on arvokkainta ja sen jälkeen työ. Taistelussa energia kasaantuu. Emme
voi ylettyä korkeammalle hallitsematta alempaa ainetta, voittamatta, kukistamatta sitä.
Tyynessä järkähtämättömänä oleminen ei ole mitään, mutta taistelussa. Jokainen voitto on ilo
hierarkialle. Se sointuu essentiaalimaailmassa lukuisine todistajineen.
81
Jos on vaikea rakastaa, niin hyväksy sen sijaan väistämätön välttämättömyys ja sovella
periaatetta jyrkästi!
82
Jokaisella on suojelusenkelinsä, yhdyssiteensä hierarkiaan. Kaikkea ohjataan. Kaikki
maailmat ovat hyvin organisoituja “valtioita” hallitsijoineen, jotka valvovat kaikkea. On
vähemmän tärkeää, minkälaiseksi tämä kuvitellaan. Se on luottamusta jumalaan. Ilman sitä ei
saavuteta mitään tulosta.
83
Nauti ravintosi kehon ravintotarvetta ajatellen! Vitamiinien tietoinen nauttiminen lisää
niiden antamaa hyötyä. Vältä syömistä ärtyisässä mielentilassa! Tiedostamaton energia
työskentelee siinä pisteessä, johon tajunta on kohdistettu. Kunnioita tajuntaa! Oivalla sen
merkitys! Muinaiset opettajat pitivät sitä pyhänä.
84
Joka ymmärtää yhtäläisyyden yksilön ja kosmoksen välillä, voi hyödyntää kaikkien
kehojen kaikkia energioita. Tshakrat ovat akkumulaattoreita. Lääketiede ei tule tekemään
oikeaa diagnoosia eikä ymmärtämään sairauden aihetta ja parantamista ennen kuin se on
tutkinut tshakroja ja niiden kosmisia vastaavuuksia. Vain essentiaalitajunnan kautta
saavutetaan hierarkia.
85
Sylki ja monet muut eritteet ovat välttämättömiä terveydelle. Suuttumuksen sylki on
myrkkyä. Hyväntahtoisuuden sylki on hyvää tekevää. Menetetty tieto sellaisista asioista on
tärkeämpää kuin kemialliset valmisteet.
86
Esoteerisen tiedon saaneet tuntevat elämän taakan.
87
Hiljaisuus ei ole unta, vaan korkeinta energiaa.

5

88

Seitsemän ikävuoden jälkeen jää kaikki opittu lähtemättömästi tajuntaan.
Älä koskaan hellitä, vaikka näyttäisi kuinka vaikealta! Täytyy olla vaikeaa. Poista kaikki,
mikä vahingoittaa! Muun muassa unohdus, hajamielisyys, epäröinti, uteliaisuus ovat
kavaltajia.
90
Meidän on joka hetki työskenneltävä kompleksiemme parissa. Muuten vanhat kompleksit
saavat valtansa takaisin. Tämä on elinkautista taistelua sen vuoksi, että ihmisten huonot
suggestiot, heidän kiero moraalinsa ja elämänkatsomuksensa kaikkine taikauskoineen
vahvistavat päivittäin vanhoja komplekseja.
91
Puutarhuri kutsuu sadekuuroa siunaukseksi. Sitä samaa voimme sanoa kaikista niistä
murheista, jotka pakottavat meitä kiiruhtamaan isän aina, niin usein turhaan, avoimeen syliin.
92
Olemme saaneet tiedon käyttääksemme sitä ja palvellaksemme, torjuaksemme
vihamiesten vihaisia nuolia tietämyksemme kilvellä.
93
Emulsio alkalisoi ihon “bakteereita” vastaan, jauhe tekee saman sisäisesti.
94
Väsymys osoittaa, että työnvaihdos on tarpeen.
95
Ole täynnä tulta! Pane maailma palamaan.
96
Älä työskentele huomista varten vaan tätä päivää varten! Tänään se on välttämätöntä.
97
“Tuli” oli alkemistien talismaani.
98
Vedä kymmenen kertaa syvään henkeä ensimmäisen ärtyisyyden tunteen ilmetessä!
Hengityksellä on sekä kemiallinen että emotionaalinen vaikutus.
99
Ihmiset vääristävät kaiken, mitä saavat oppia.
100
Kuinka nämä surkean pienet sielut voisivat ymmärtää itsensäkieltävää johtajaa?
101
Vain valon kautta meidät johdetaan valoon.
102
Hierarkialle elävä vapauttaa itsensä paljosta tarpeettomasta karmasta, tarpeettomista
taakoista, paljosta pahasta, valitsee parhaan osan.
103
Mitä suurempi jännitys, sitä voimakkaampi valo! Tämä pätee myös mitä korkeammalle
maailmoissa noustaan.
104
Rakkauden täytyy olla johtava, luova, pyrkivä, itsensäkieltävä.
105
Tila on aina olento. Eri tilat, erilaisia olentoja. Inhimillisen epäoikeudenmukaisuuden
aikoina muista tilan oikeudenmukaisuus. Tila on olento, mutta tulee meille persoonattomaksi
nimityksen kautta.
106
Mustat veljet käyttävät aina kolmea agenttia. He tietävät, että heidän auransa paljastavat
heidät. Sen tähden he lähestyvät välikäsien kautta, viime kädessä “valkoisen” kautta.
107
Syövän voi parantaa psyykkisellä energialla. Energian puute veressä aiheuttaa syöpää.
108
Uupuminen seuraa henkistä antamista. Tämä näkyy henkisissä opettajissa. He
tarvitsisivat läheistä yhteyttä hierarkiaan. Ilman tämän energian määrällisesti suurta saantia H.
P. B. ei olisi voinut työskennellä niin kuin työskenteli.
109
Säästä terveyttäsi ja punnitse työsi oikein!
110
Ihmiset vetävät puoleensa vahingollisia vaikutteita ja voimia, kun he eivät elä hiearkialle.
111
Antaumus on linnoitus vuorella, jota ei voi vallata. Se poistaa epäilyksen (joka on
tietämättömyyttä), rakentuu tiedolle. Antaumus on lujuutta, vakavuutta. Vain kavallus voi
vahingoittaa.
112
Ilman tietoa laeista ei ole luottamusta, syntyy hajaannus.
113
Karma on menneisyyden sairaus. Vapautuminen menneestä on tulevaisuudessa. Vain
ponnistelu estää putoamisen.
114
Ajattele planeettojen kulkua! Vedessä voi kävellä, mutta siinä ei voi seisoa.
115
Karmaa voi muuttaa, se on: kaikkia maallisia olosuhteita, pyrkimällä kohti tulevaisuutta,
elämällä elämää. Kaikki energia kuuluu sille, joka ponnistelee. Jokainen tunti sivuaa
vastaavaa mennyttä aikaa.
116
Karman voittaa toiminnalla. Pyrkimys vapauttaa menneisyyden taakasta.
89
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117

Rukous on velttoutta. Tee itse! Mutta ilman jumalaa sydämessä ei onnistu mikään suuri.
Uhraa mukavuus! Mitkään tyhjät rukoukset eivät auta eivätkä mitkään hautausseremoniat.
118
Monet palvovat jumalaa myötäkäymisessä. He tahtovat sälyttää työnsä muille. Niin kuin
korkeammilla olennoilla ei olisi enemmän kuin tarpeeksi tekemistä.
119
Ole kärsivällinen, kasva, tule suureksi ja tee se sitten!
120
Pelastus löytyy karman tieltä.
121
Me palvelemme joko valoa tai pimeyttä
122
Puoleksi tehty on pahinta. Matoja ei tarvita taistelussa.
123
Kättenpäällepaneminen voi parantaa.
124
Kukkien tuoksu, pihka ja kylvösiemen ovat hyvää tekeviä. Ruusun tuoksu lähentelee
myskiä ja suojaa vaaralta. Ruusupuutarha on innoituksen paikka. Ohra on parasta keuhkoille.
Minttu! Huumeet tylsistyttävät älyä.
125
Harkitsemattomat teot aiheuttavat tarpeettoman vahingollisia seurauksia. Palavan
sydämen rohkeus on voittamaton, rinnastettavissa epätoivon urheuteen. Kaikki muu on
puolinaista, lähinnä pelkuruutta ja kavallusta.
126
Viholliset hyödyttävät meitä houkuttelemalla esiin energiamme.
127
Ilman ponnistusta ei voita mitään. Jännitys on tarpeen.
128
Vain yhteisin ponnistuksin, kärsivällisellä yhteistyöllä hierarkian kanssa, voimme
aikaansaada muutoksia.
129
Pikkuvalheet vääristävät todellisuusnäkemyksen.
130
Älä katso taaksepäin vaan eteenpäin, sinne missä pimeyttä ei ole!
131
Vertaa suhdetta hierarkiaan kemialliseen reaktioon! Määrätyt suhteet ovat tarpeen.
Sydämen tuli, rakkaus hiearkiaan, uhrautuminen.
132
Monet eivät kestäisi jatkuvaa tietoisuutta, tietoisuutta jatkuvasta taistelusta muissa
maailmoissa. Taistelu on käynnissä myös emotionaali- ja mentaalimaailmassa.
133
Taiteen helmet kohottavat sielun.
134
Vain hierarkian avulla onnistuvat suuret asiat.
135
Passiivisessa vastarinnassa on pelkuruutta.
136
Vain odottamaton herättää kauhua ja synnyttää pelkoa. Ennakoitu astuu elämään.
137
Oppi ei elä käyttämättömänä.
138
Sota ei tuo etuja.
139
Mukavuus on hengen hauta. Maallinen menestys veltostuttaa hengen.
140
Monet ovat onnettomia vaurauden naamion takana.
141
Hiljaisuus tekee hyvää päänsäryn aikana.
142
Surua kylvävä kirkko on toivoton.
143
Petollisesti menettelevä valtio ei jää pysyväksi.
144
Kun kosmista rytmiä ei häiritä, on kärsimys tarpeeton.
145
Kaikki erehdykset on hyvitettävä.
146
Laiminlyöty tilaisuus ei tule uudelleen.
147
Älä vastusta karmaa! Älä jatka matkaa, jos tie on kurainen!
148
Me suojelemme vain oikealla tiellä olevia.
149
Sairaudet voidaan jakaa pyhiin, karmisiin ja sallittuihin.
150
Itseään voi suojella hermovirtauksilla. Niitä ei pidä ajatella. Hallitse tajunta niin myös
epidemiat ovat vaarattomia! Ihmisillä on voimakas sisäinen suoja. Selvitä psyykkisten
energioiden valta ja nouda psyykkistä energiaa hierarkialta! Se on elämän antaja. Ehdoton
pyrkimys tuo mukanaan parannusta. Korvaa kärsimys tavoittelemalla korkeampaa!
151
Ylevä, itsensäkieltävä ajatus muuntaa auran ja vetää säteitä hartioista.
152
Ärtymys vahingoittaa. Ehkäise se ylevällä ajatuksella!
153
Ruusut edistävät onnea.
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154

Luottamus on tietoa. Älä unohda tietä ylöspäin! Se ei ole koskaan tukossa, vaikka siltä
voi näyttää.
155
On totuttava jatkuvaan seurusteluun hiearkian kanssa.
156
Ilman sydäntä ei ole ymmärtämystä. Henki asuu sydämessä.
157
Pelko sulkee tien hierarkiaan.
158
Uskonto on oppi voimasta! Tahdosta! Toiminnasta!
159
Korkeampia tasoja ei saavuteta vapautumalla taikauskoista. Ilman toimintaa katoaa
ymmärtämys uutta kohtaan ja ihminen lankeaa uudelleen vanhaan velttouteen.
160
Kun M. puhuu aineesta, hän tarkoittaa fyysistä, näkyvää ainetta. Näin on useimpien
suurten laita. Tämä houkuttelee väärinkäsitykseen, jos sitä ei huomioida!
161
Kaiken ymmärtäminen on kaiken rakastamista. Mutta tämän ymmärtäminen vaatii
yhteyttä essentiaaliseen.
162
Rakkaus vetää puoleensa avaruuden tulta enemmän kuin mitään muuta!!!
163
Mitä väistämättömämpi on tarpeellisus, sitä lähempänä on voitto.
164
Kuilua ei ylitä kukaan, jonka ei ole pakko. Älkäämme pelätkö ottaa esiin lahjoja
Pandoran rasiasta! Niiden merkitys on erilainen eri valistuneille matkamiehille.
165
Välttämättömyyys on liikkeelle paneva voima, rakkaus valistava voima.
166
Älä koskaan turmele innostusta, mistä tahansa se tuleekin! Sitä tarvitaan ja se löytää
vähitellen oikean suuntansa. Se on ihanteen voima.
167
Atlantiksen ajoilta oli tapana, että ylipappi kulko aurinkoa kohti, kun taas muut kulkivat
hänen ympäritseen myötäpäivään. (Suuri ja pieni tieto.)
168
On parempi toimia ja tehdä virheitä kuin olla tekemättä mitään!
169
Ne, jotka työskentelevät pysyvän puolesta, työskentelevät kehitystä vastaan. Mutta on
kiiruhdettava hitaasti ja otettava askel kerrallaan, niin että kaikki ehtivät sopeutua ja nähdään
kuinka käy.
170
Vaino kehittää energioita. Olosuhteet vahvistuvat uusien olosuhteiden esiin
pakottamiseksi. Ei ole mitään sattumia. Ne ovat luomisen spiraaleja.
171
Tahdonvoima on latautunutta mentaalivoimaa avaruudesta.
172
Avaruus on olento, tajunta, voimaa, ainetta. Ota, mitä tarvitset avaruuden energiasta!
“Avaruus” on sama kuin meitä ympäröivät korkeammat maailmat, mentaalimaailma, joka
ympäröi ja lävistää meidät.
173
Opettajalla ei ollut koskaan monta oppilasta: kuusitoista, kaksitoista, joskus vähemmän.
174
Tuli on kaikkialla ja siitä tulee ystävä tai vihollinen.
175
Energisyys ja myönteisyys ovat tarpeen, jotta energia vaikuttaa ja kasvaa.
176
Vaikein karma on paras karma!
177
Mitä nopeammin yksilö kehittyy, sitä suurempi on kitka, vastustus muiden taholta.
178
Saavutusta vastaa hopeinen väri; synteesiä ja elinvoimaa vihreä väri; kaukonäköisyyttä
keltainen väri.
179
Ajatus voi muuttaa kohtalon, mutta ajattelun täytyy olla energistä. Tahdonvoimaa ei ole
keskitetty, jos pelkää, epäilee, vihaa, epäröi. Rasituksia ei saa olla.
180
Tulta ei voi komentaa. Se kasvaa tajunnan laajetessa.
181
Me emme karta vihollisia, mutta emme uhraa aikaa heihin.
182
Tyydytys on aina aistimus. Jos kuolema on tyytymättömyyttä, kasvaa energia.
183
Uusikuu edistää telepaattisia kokeita, samoin auringonpilkut. Lähetä ajatus avaruuden
tuleen, josta energia tulee!
184
Esoteerikko on ihmisten epäilemä. Askeettisen pyhimyksen he hyväksyvät. Maagikkoa
he pelkkäävät ja jättävät hänet rauhaan. Mutta voi niitä, jotka vaativat toisia muuttamaan
elintapansa!
185
Mutta esoteerikko tietää, että tyydytys ei ole hänen kohtalonsa.
186
Ilmakehä on kerroksinen.
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187

Psyykkinen energia varastoituu uhrautumisella, työllä, täydellistymisellä.
Kokeile, ketkä ovat alemman vaikutuksen alaisia ehdottamalla ihmisjoukossa jotain
yleisesti hyvää!
189
Jätä kaikki sammuneet, kuolleet sielut ilman tulta!
190
Kansainvälinen hallinto on tietoa.
191
Silmiä ja korvia voi pettää, mutta ei sydäntä.
192
Joka etsii todisteita, puhuu synkästä kohtalostaan tai vihollistensa voittamisesta, toivoo
tulevansa rikkaaksi tai saavansa maallisia etuja, on epäkypsä tiedolle. Mutta valmis on se,
joka toivoo täydellistyvänsä tiedolla, sillä tiedolla, joka antaa elämää ja tomintatarmoa. Hän ei
sure, jos ei käy niin kuin hän odottaa. Hän ottaa auringon ja myrskyn samalla valmiudella.
Hän ei pelkkää. Hän tietää, että itäminen vie aikansa. Hän ymmärtää, että tuli polttaa
menneisyyden ja valaisee tulevaisuuden.
193
Uneliaisuus, ärtyisyys, ilo, väsymys, kaikki vaikuttaa telepaattisissa kokeissa.
194
Ajatus luo tahdonvoiman.
195
Psyykkinen energia on korkeammista maailmoista tulevaa ainetta, jota mentaalitajunta
ohjaa ja keskittää. Se lävistää kaiken, tunkeutuu kaikkien esteiden läpi. Fyysiset voimat ovat
merkityksettömiä näihin hienompiin energioihin verrattuna. Kaikki kehitys on muutosta
näiden energioiden kautta.
196
Me vältämme tahattomasti kaikkea, mikä ei palvele tajunnan aktivointia.
197
Kaikella, mikä sivistää, kehittää ajatusta, on etusija kaikkeen sitä tyrehdyttävään
verrattuna.
198
Automaattinen kirjoitus on epätäydellistä, vailla vaadittavaa keskittymistä.
199
Hajanaiset ajatukset, jotka vailla tarkoitusta virtaavat ihmisten aivojen läpi, ovat hyvin
vahingollisia.
200
Mentaalisessa hiljaisuudessa ajatus varastoituu.
201
Smaragdin vihreä väri merkitsee synteesiä (ideaali), rubiinin punainen väri saavutusta
uhrautumisen (veren!) kautta.
202
Psyykkisen energian kehitys riippuu uutteruudesta, johdonmukaisuudesta, yhdistelmien
sopusointuisuudesta, fyysisestä elinvoimasta.
203
Kirjoja lukemalla ei muuteta tapoja. Siihen vaaditaan omaa tajunnallista aktiivisuutta.
204
Tšakrat kehittyvät eri tahtiin. Ne ilmoittavat kehitysasteen. Jotkut viittaavat
sairaalloisuuteen.
205
Vanhemmille sieluille on seitsemän vuoden jälkeinen ikä vaivalloinen, neljäntoista
vuoden jälkeinen ikä hankala. Monadi on irrottautunut menneisyydestään ja uusi tuntematon
polku vaikuttaa vetävän alas. Monadi tahtoo silloin takaisin vanhaan turvallisuuteen.
206
Kun tšakrat eivät toimi kunnolla, ei psyykkistä energiaa kehity eikä monadilla ole keinoa
ilmaista itseään.
207
Monet sanovat rakastavansa oppia ja sijoittavat kirjan tyynynsä alle voidakseen nukkua
paremmin.
208
Astraalinen (psyykkinen) energia on neliulotteista. Muuten se sisältää kaiken, mitä
ihminen voi energiasta kuvitella.
209
Toistaiseksi tiede tietää hyvin vähän energiasta.
210
“Tahto” sisältyy psyykkiseen energiaan rakenneosana.
211
Yksikään joogi ei ole vielä kuollut salamasta! Mutta hän voi “polttaa variksen”!
212
Sähköä tiede on käyttänyt hyviin tarkoituksiin. Mutta valitettavasti aivan liian
yksipuolisesti. Se ei vielä ymmärrä suojata ihmisiä sen vahingollisia vaikutuksia vastaan,
vaikutuksia, jotka voivat olla kohtalokkaita. On vaarallista täyttää ilmakehä (avaruus) suurella
määrällä virtoja, joiden vaikutus on tuntematon. Saamme tehdä voitavamme vähentääksemme
näitä uhkia. Olemme onnistuneet estämään rokotuksen vahingolliset vaikutukset. Psyykkinen
energia muuntaa kaikki energiat hyvää tekeviksi energioiksi.
188
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213

“Älä päästä tiikeriä vapaaksi”! (Älä herätä nukkuvaa karhua!) Älä ärsytä tietämättömiä
sellaisella, mikä ylittää heidän järkensä!! Älä heitä helmiä! Kaikella tällä on sama merkitys.
214
Tietämättömyys riemuitsee ennen katastrofia ja juhlii ennen tappiota. Se astuu huvitusten
huoneeseen, kun oivallus siellä on sellainen, että kaikki järkevät pakenevat sieltä. Se on
huumautunut liiasta ajattelusta ja näkee kuvajaisia tosiasioiden sijaan. Se vääristää kaiken.
215
Astraalista energiaa ei voi korvata. Se on tulen todellinen tytär. Jokainen luonnon ihailu
muotoilee voitonsäteen. Kauneudesta saadaan valoa. Innostuneisuus on paras tapa varastoida
astraalienergiaa.
216
Opi vastaamaan sydämellä ilon kutsuun, ottamaan vastaan valon riemu, riemuitsemaan
jokaisesta eloon heräävästä lehdestä! Opi varastoimaan energiaa ilolla! Ilo on aarre.
217
Avaruuteen lähetetty ajatus vetää puoleensa yhtä hyvin kuin itse ajattelu.
218
Ilman innostuneisuutta ei saavuteta tulosta, uhrausta, rohkeutta. Eivät eläimet tiedä,
miksi ne ovat riemuissaan. Tajunta sitoo syyn vaikutukseen ja rakentaa siten siltoja.
219
Pakene teennäistä logiikkaa ja sen ajatusta lamauttavia johtopäätöksiä!
220
Buddha sanoi oppilailleen: Istukaamme hiljaa ja katsokaamme! Hetken kuluttua hän
kysyi heiltä, kuinka monta kertaa hän oli liikahtanut. Yksi väitti, että hän oli ollut
liikkumaton, toinen, että hän oli liikahtanut kolme kertaa, kolmas, että hän oli liikahtanut
kymmenen kertaa. Viisauden herra hymyili: Muutin asentoa ja oikaisin asuani
seitsemänkymmentäseitsemän kertaa. Sen, joka tahtoo tulla arhatiksi, täytyy oppia näkemään
todellisuus.
221
Tarkkavaisuus on välttämätön astraalisen energian hankkimista varten. Kuvaile
tapahtumia! Näe tapahtumainkulut.
222
Tullakseen sairaaksi kehon on täytynyt saada tartunta. Astraalista energiaa saa vain se,
joka on valmis vastaanottamaan sitä. Se voittaa kaiken, ylittää muutoin asetetut rajat.
223
Puhutaan reinkarnaatiosta ja karmasta. Mutta se on tuskin muuttanut elämännäkemystä
muilta osin, sen sijaan että olisi mullistanut koko elämän. Ihmiset puuhaavat mieluummin
kaikenlaisten turhuuksien ja epäolennaisuuksien parissa. Tunnin järkevä keskustelu lapsen
kanssa voi muuttaa koko sen luonteen. Tuhkasta noussut Fenix on kuolematon ihminen.
224
Elä astraalisen energian herättämiselle! Ota se huomioon joka hetki!
225
Ärtyneisyys, kärsimättömyys, sivutarkoitus pilaavat vaikutuksen ja aiheuttavat usein
auttamatonta vahinkoa. Vilpittömyys, kunniallisuus, rehellisyys vapauttaa.
226
Kaikki esteet voi voittaa tajunnalla. Kun tämä itää ja kasvaa, ovat kaikki ohimenevät
olosuhteet merkityksettömiä. Kun ykseys korkeampiin maailmoihin on vahva, ovat kaikki
yritykset vaivattomia.
227
Ruohon kasvamisen kuuleminen todistaa suurempaa huomiokykyä.
228
He ovat lakanneet odottamasta sanansaattajaa, kun hän tulee ovesta.
229
Yksipuolinen kehitys, yksipuolinen pyrkimys heikentää tulosta.
230
Joogi ei tapa ainoatakaan eläintä tahtoen, mutta paha murskaantuu energian kilpeä
vasten.
231
Pelko epäonnistuu ja on vastakohta kaukonäköisyydelle.
232
Psyykkinen energia vetää kaikkea puoleensa.
233
Tajunta kasvaa ja tuo mukanaan väistämätöntä ahdistusta. Kyvyttömyys niveltää
korkeampi alempaan johtuu kyvyttömyydestä tuntea kaikki ympärillä oleva. Ota
rauhallisesti!!
234
Paras suoja kaikkea vastaan (sairautta, vihollisuutta) on astraalinen energia.
235
Kuule, muista, sovella! Vain kolmannella asteella on arvoa.
236
Omaksu vanha uutena! Kun saavutuksen ilo täyttää kalkin, on voitto siellä. Ei ole
vasikan iloa, kun se tanssii niityllä, vaan tietoisuutta työstä ja vaaroista.
237
Työn ilo monikertaistaa menestyksen.
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238

Älä täytä kalkkia antaaksesi sen olla käyttämättä. Seurauksena on hermostollisia
sairauksia.
239
Fyysinen ja astraalismentaalinen ovat toisissaan kiinni ja vaikuttavat toisiinsa.
240
Vie aikaa rakentaa täydellinen väline, kone. Voikirnu on hyvä symboli.
241
Ihoa voi hieroa seitsemästä kasvisaineesta tehdyllä maidolla.
242
Kun käyttää myskiä, tarvitsee vähemmän ravintoa.
243
Hieronta on niin ikään ravitsevaa; hyvä myös ihosairauksille.
244
Suurimmat rikokset voivat kehittyä pienimmistä ajatuksista.
245
Astraalienergia suojaa pahoilta ajatuksilta.
246
Jotkut jättävät vaikutuksensa esineisiin koskettaessaan niitä.
247
Koirat eivät jäljitä hajuaistilla vaan huomattavasti aineellisemmin.
248
Hermetismi nimitti pyörretuulia aivan oikein avaruuden ajatuksiksi.
249
Jännittynyt tilanne kehittää astraalista energiaa ja se on joskus tarpeen.
250
Astraalienergia on aineellista laatua. Sama koskee henkisiä energioita.
251
Pelko, itsesääli, itsepetos, laiskuus, uhrin välttäminen, vastuuttomuus eivät ole palvelua.
252
Niitä, jotka katsovat tarvitsevansa palkkion palvelustaan ja pitävät palvelua uhrina, ei
palkita tajunnanekspansiolla.
253
Todellisuutta huolellisesti tarkkailemalla tajunta laajenee.
254
Tajunnassa on kaikki.
255
Vaihda “minä” “meiksi” muulloin paitsi silloin, kun kyseessä on vastuu!
256
Lepoa ei ole.
257
Tietyt hermostolliset sairaudet voi parantaa oleskelupaikkaa vaihtamalla.
258
Ilma on yhtä mineralisoitunutta ja magneettista kuin vesi!
259
Energia on mineralisoitunutta ja vastaanottaa vaikutteita vastakkaisilta magneettisilta
aalloilta.
260
Allergiset sairaudet johtuvat astraalisesta energiasta.
261
Surun lähettäminen tuottaa surua.
262
Kiitollisuudessa osoittautuu antaumuksen sydämellisyys.
263
Teon voima on paras suoja.
264
Avaruus on kaikki, on kaikessa.
265
Tietoa lähestyvät ovat vastuussa ajatuksesta ja teosta. Hyvät aikomukset eivät riitä.
266
Rinnatusten planetaarisen elämän kanssa jatkuu rakentaminen korkeampia maailmoja
varten. Planetaarisen elämänsä päättäneen monadin mahdollisuudet koostumuksiin ovat niin
moninaiset, että kehittymässä oleva henki voi luoda oman todellisuutensa. Olemassaolevat
muodot eivät ole koskaan tyhjentäviä.
267
Hierarkia kantaa vastuun ihmisten tunnuslauseista ja kantaa ihmiskunnan taakan.
Hierarkia innoittaa ja johtaa.
268
Inhimillinen laki perustuu julmuuteen, hierarkian laki atraktioon.
269
Jokainen monadi luo yksilöllisesti. Hengen luomistyö on niin voimallista, että se muovaa
itse pohjan tehtävilleen.
270
Kun henki osoittaa ymmärtävänsä, häviää pelko ja kaikki on iloa.
271
Pyrkimys on magneetteja.
272
Ihmiset pitävät itsepetosta ja itsetuhoa valistusta parempana. Tie luoksemme on
nimeltään rakkaus, työ, luottamus.
273
Täydellinen kuuliaisuus antaa voimaa.
274
Kiintymys vetää opettajan luo, kärsimys kirkastaa. On vain onnellisia olosuhteita. Mutta
sitä ihmiset eivät ymmärrä koskaan. Saavutus, voiman kehittäminen vaatii jännitystä,
tajunnan jännitystä. Tuskaa tuottava on siksi suurin voima. Onni heikentää, veltostuttaa.
Ilman luonnonlakeja ja niiden toimintatapoja! Viholliset hyödyttävät meitä eniten. Meidän
pitää olla kiitollisia vihollisista. Kärsimys tuottaa jalokiviä.
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275

Älä koskaan kysy toisten mielipiteitä! Mitä enemmän he pilkkaavat, sitä vapaammaksi
tulet. Ole kiitollinen vihasta, se kohottaa sinua!
276
Älä koskaan pelkää! Kaikki on ennakoitu parhaaksesi!!
277
Ole kiitollinen kaikesta!!!
278
Kun teet minun tahtoni mukaan, annat minulle mahdollisuuden tehdä sinun tahtosi
mukaan.
279
Kaikki valoa tavoittelevat ovat yhtä. Mikään ei heitä erota.
280
Kosmoksen luomistyö johtuu kaikkien energioiden sisäisestä jännityksestä ja energioiden
laadusta. Mitä korkeampi jännitys ja energian laatu, sitä vaikuttavampi on tulos. On tärkeää
olla inklusiivinen ja omistaa kaikki, mitä rakentamiseen tarvitaan.
281
Pyrkimys osoittaa toiminnan laadun. Toiminnaksi muutetut sanat antavat suurimman
tuloksen. Vain elävässä elämässä kehittyy korkein energia. Toiminta muuntaa potentiaalisen
aktuaaliseksi ja vie eteenpäin. Sana elää, koska se johtaa aina toimintaan.
282
Kaikki hierarkiat muodostavat ketjun. Sen, joka tahtoo liittyä hierarkiaan, on kuuluttava
ketjuun ja muodostettava katkeamaton lenkki. Muuten lenkki ei kelpaa. Lenkin on osoitettava
lujuutensa. On valloitettava yhä korkeampia aineita, energioita, tajuntoja. Kaikki seuraa
tajuntaa, joka ulottuu kosmoksen äärirajoille, koska kaikki aineet ovat minässä.
283
Hierarkia on jatkuuvuden laki. Kun toteuttaa tätä lakia, säilyttää ketjun
katkeamattomana. Tulemalla lenkiksi, seuraamalla korkeinta näkemäänsä ja ymmärtämäänsä,
tulee hierarkiaksi ja jatkuvuudeksi. Yksi antaa toisen. Mitä enemmän toteuttaa, sitä enemmän
ymmärtää. Askel askeleelta käy oivallus rinnatusten toteuttamisen kanssa. Joka odottaa
kaiken ymmärtämistä eikä toimi, menettää sekä ymmärtämisen että toimimisen kyvyn.
284
Henki muuttuu virikkeen luomiskyvyllä ja kohoaa ponnistuksen luomiskyvyllä.
Samaistumalla korkeampaan kohoaa kohti päämäärää. Jokainen tajunnanilmaus on kuin
lanka, joka punoutuu johdoksi lukemattomien muiden lankojen kanssa. Lanka katkeaa, jos se
ei ole eheä. Epärehellisyys syövyttää rikki. Lanka kelpaa kuulumaan johtoon vain silloin, kun
se kestää kokeen.
285
On kehitettävä herkkyyttä. Se on raskasta. Mutta vain kasvava herkkyys antaa kasvavaa
kykyä havaita korkeampaa. Ihmiset tekevät kaiken vähentääkseen herkkyyttään. Mutta sillä
tavalla he riistävät itseltään vaiston. Kaikki tajunta kasvaa heikoimmasta aistimuksesta
korkeimpaan selkeyteen ja laajuuteen.
286
Etsiminen, ponnistelu, jalostaminen, herkkyyden lisääminen kuuluvat menetelmään.
Havainnoiminen, muutosten huomioiminen on ensimmäinen edellytys. Tarvitaan kotkansilmä
näkemään, mitä tarvitsee tehdä.
287
Langat punoutuvat yhteen johdoksi. Johdoista tulee tapahtumainkulun kudos. Ne
sulautuvat yhteen kokonaisuudeksi. Tämä on sielujen yhteenkuuluvuutta. Kaikista tulee yhtä.
288
Ajatuksen, ponnistuksen, toteutuksen laatu määrää tuloksen. On avarrettava,
laajennettava tajunta. Kokeile itse! Pane merkille myös tajunnassa tapahtuvat muutokset!
Kokeile elämänluottamuksen lujuutta pelon hetkinä! Kokeile tahdon lujuutta ärtymyksen
hetkinä! Kokeile luotettavuutta välinpitämättömyyden ja huolimattomuuden hetkinä! Mitkään
erityiset avunpyynnöt eivät ole tarpeen. Ole tarkkaavainen ja energinen! Älä hemmottele
itseäsi!
289
Yhteinen meditaatio voimistuu, kun lyödään eräs sävelmän sointu, ääniraudan sointu.
Harjoita erityisesti jotakin tiettyä ominaisuutta kerrallaan päivittäin tai kuukausittain. On
kaksitoista kuukautta ja kaksitoista essentiaalista ominaisuutta.
290
Ei ole lepoa, ei taukoa. Mutta lepää, rentoudu, älä pingota hermoja, kiirehdi hitaasti,
hätäilemättä! Tarkkaavaisuus kohdistuu päämäärään ja kaikki saa palvella sitä. Kaikkien
ykseys on hierarkia, yli-ihminen, korkeampi minä, Herkules, Akilles. Valitse esikuvia, jotka
edustavat vahvistettavia ominaisuuksia!
291
Odin Herkules Kristus
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Tor Akilles Buddha
Balder
292
Ole viisas kuin Odin, vahva ja peloton kuin Tor, lempeä kuin Balder! Ole
haavoittumaton kuin Akilles, ole mahtava kuin Herkules!
293
Hierarkia merkitsee lyhintä tietä. Ajattele sen tähden aina sitä, yli-ihmistä, tehtävää! Elä
tehtävällesi ja anna kaiken palvella tätä tarkoitusta!
294
Älä odota näkyviä tuloksia! Ne tulevat vasta sitten, kun näkymättömissä oleva on
saatettu valmiiksi. Eikä se yhdessä elämässä tapahdu. Joka ei osaa työskennellä ajatellen ensin
päämäärää, tulosta kysymättä, on epäkypsä, ei ole valmis yli-ihmiseksi. Joka tuntee lain,
tietää kaiken johtavan tulokseen ja on halukas odottamaan sen osoittautumista, vaikka se
viipyisikin. Yksi elämä on yksi päivä, ei enempää. Aionien aikaansaannosta ei rakenneta
uudelleen yhdessä elämässä tai muutamissa harvoissa elämissä. Ei pidä yliarvioida itseään
eikä aliarvioida yhdenkään ajatuksen arvoa. Ihmiset tekevät molempia. Mitä paremmin
ymmärtää kaiken merkityksen, sitä huomattavampi on teho, jolla ei ole mitään tekemistä sen
kanssa, pystyykö ihminen käsittämään ja arvostamaan ajatusta vai ei. Sen vuoksi on
välttämätöntä luottaa Lakiin. Ilman sitä ei ole tehokkuutta eikä kestävyyttä. Illuusion suuri
erehdys on ajatus, että jokin on merkityksetöntä. Pieni tekee suuren suureksi ja pysyväksi.
Atlas kantaa maata hartioillaan. Se on legenda, mutta ei taikauskoa. On yksi, joka kantaa sen
vastuun. Sama koskee kaikkea. On aina joku, joka kantaa vastuun jokaisesta teosta. Yhteistyö
toisten kanssa aikaansaa tasapainon.
295
Joka ymmärtää hiearkian vastuun, osallistuu siten samaan vastuuseen.
296
Joka näkee kaikean korkeamman minänsä näkökulmasta, liittyy siten yli-ihmiseen. Siitä
tulee voima, joka vetää ylöspäin. Siten muovaamme ennalta määrätyn tulevaisuutemme. Se
odottaa toteutumistaan, odottaa aktuaalistumistaan. Tilaisuus on kallisarvoinen. Sen
huomioon ottaminen riippuu sitten jokaisesta itsestään.
297
Ihminen istuu mukavasti nojatuolissa ja hänen ajatuksensa matelevat kuin käärmeet ja
skorpionit hänen alapuolellaan. Pidä silmällä niitä! Ne myrkyttävät ja tappavat elämää, joka
tahtoo ylöspäin.
298
On vain yksi valo, kaiken valon lähde kaikessa. Korkeimmassa näemme valonlähteen.
Hierarkia välittää sen ihmiskunnalle. Korkeimman, hierarkian, palvelu on elämän ja valon ja
ihmiskunnan palvelua. Joka kieltää korkeimman, katkaisee tien, valon, voiman. Ensin on
oivallus, että on jotakin korkeampaa. Muutoin ei ole ponnistelua korkeampaa kohti. Mitä
enemmän luotamme korkeampaan, arvostamme, ymmärrämme sitä, turvaudumme siihen, sitä
korkeammalle yletymme ja sitä pikemmin yletymme. Voima on äärettömän hieno. Jokainen
epätoivo, epäilys, epäluottamus katkaisee yhteyden. Jokainen kaipauksen huokaus, jokainen
toivon ajatus, jokainen luottamuksen ilmaus palauttaa yhteyden.
299
Kunnioita opettajaa, palvo opettajaa, kuuntele ja tottele! Lainkuuliaisuus antaa voimaa
innoitukselle, lisää valoa ja voimaa.
300
Rakasta, sydämen rukous on antaumusta! Alakuloisuus, masentuneisuus, epäily,
epätoivoisuus, toivonsa menettäminen ovat elämänluottamuksen, vetävän voiman
vähentämistä.
301
Ymmärtämys korkeampaa kohtaan on korkeammassa. Elä korkeammalle! Mitä
korkeammalle tajunta ylettyy ylitietoisessa, sitä suuremmaksi tulee vähitellen sen selkeys ja
voima.
302
Me tarvitsemme johtajan, joka osoittaa meille johtajamme, korkeamman minämme. Hän
on olemassa.
303
Tutki kaikin tavoin saadaksesi tietoa! Siitä tulee viisautta, kun sitä sovelletaan elämään.
304
Ihmiset pettivät hierarkian, kääntyivät pois avustajistaan tullakseen suuriksi ja
merkillisiksi. He löysivät vain tiheämmän pimeyden tullen yhä avuttomammiksi. Nyt he
huutavat valoa, pitäen samalla kiinni itsekkyydestään. Ei valo niin löydy. Kaikki

13

poikkeavuudet, epätoivon ajatukset, kaikki pelko ja rauhattomuus ovat merkkejä
elämänluottamuksen poissaolosta, yhteyden poissaolosta. Pitäydy Lakiin! Elämä on laki. Se
ajatus kantaa kaiken pimeyden halki.
305
Pane merkille kaikki ärtyneisyys, kaikki poistyöntävä, kaikki erehdykset, kaikki se, mikä
ei ole valoa, voimaa ja sopusointua ja ymmärrä, että se on väärä tie, väärä menetelmä,
riittämätöntä ponnistelua, itsekkyyttä!
306
Lakia lukuunottamatta on kaikki olemassaolossa persoonallista. Pane merkille tämä!
Persoonallinen on korkeinta elämänä. Laki on korkeinta järkkymättömänä todellisuutena,
vakiona tapahtumisessa. Persoonallisuudet ovat voiman välittäjiä. Kaikki kulkee monadien
kautta, kaikki on monadeja. Persoonallisuudet välittävät kaiken. Ihanteemme ovat
persoonallisuuksia. Omat persoonallisuutemme ovat vastuussa alemmista luomakunnista.
Alempien luomakuntien on tultava ihmiskuntaan ja sen kautta ja ihmisten on autettava ne
sinne. Ja miten he käsittelevätkään eläimiä!
307
Voimme auttaa tulemalla Laiksi. Persoonallisuuksien on tultava persoonattomiksi, ilman
toiveita omalle osalleen, elettävä yksinomaan palvellakseen ilman omaa ansiota. Auttaa
voimme vain sulautumalla ykseyteen, ponnistelemalla yhä korkeammalla antaumuksen
sydämellisyydellä, joka on elämän palvomista. Pyri sulautumaan tähän kollektiiviolentoon!
308
Ajatusta seuraa energia. Ajatus löytää kaiken ja ohjaa kaikkea. Ajatus kykenee kaikkeen
soveltaessaan ajatuksen Lakia. Ajatuksella on yhteys, kosketus kaikkeen. Ihmiset tekevät
tuskin muuta kuin väärinkäyttävät ajatteluaan. He käyttävät tämän ihmeellisen välineen
arkipäiväisyyksien, laittomuuksien, epätodellisuuksien ajatteluun ja pitävät itseään
merkillisinä. He ovatkin merkillisen nurinkurisia. Valon seuraamisen sijaan he kulkevat
vastakkaiseen suuntaan.
309
Pyri korkeampaa luomakuntaa kohti! Ajattele tätä luomakuntaa, tämän luomakunnan
tehtävää! Ajattele sitä, että ilman tämän luomakunnan apua kukaan ei ylety tähän
luomakuntaan! Ilman ylhäältä tulevaa apua, ilman Ariadnen lankaa, kukaan ei löydä tietä ulos
labyrintista.
310
Valolla ja varjolla määräämme korkeuden. Käytä kaikkia tutkimus-, hajottamis- ja
analysointimenetelmiä ja tee kokeita! Se hälventää fyysistä koskevan tietämättömyyden.
Mutta se ei anna tietoa siitä, minkä vain ajatus voi aikaansaada. Siihen tarvitaan ajatuskokeita.
311
Kaikkivalta vaikuttaa tajunnan kautta, kun tajunta soveltaa Lakia, tietoisesti tai
tiedostamatta. Tiedostamaton toimii automaattisesti ja on oivalluksen alku.
312
Jos ihmiset etsisivät ykseyttä, he löytäisivät vallan. Ilman ykseyttä tieto on vallan
väärinkäyttöä. Ilman ykseyttä tieto turmelee ihmiskunnan, ihmiskunta tuhoaa itsensä. Vain
vetovoimaa kasvattamalla ihmiskunta saavuttaa ykseyden. Tieto osoittaa tien. Mutta voima on
rakkaus. Ihailu, antaumus, osanotto kasvattavat rakkauden kaikkeen.
313
Ole koskematon kaiken suhteen, kaiken ulkoisen ja sisäisen, kaikenlaisten värähtelyjen
suhteen! Tee koskemattomuudesta keskus! Tämä on ensimmäinen ehto. Ajatuksen täytyy
seurata poikkeamatta viitoitettua rataa. Ärtyneisyys on erehdys ja jää erehdykseksi. Kiinnitä
ajatukseksi vakaasti päämäärään!
314
Kaikki riippuu kaikesta! Fyysinen emotionaalisesta, emotionaalinen mentaalisesta ja niin
edelleen. Jokainen ilmaston ja ilmanpaineen muutos vaikuttaa korkeampiin aineisiin.
Metallien hapettuminen vaikuttaa ajatuksen luonteeseen ja laatuun.
315
Kaikenlainen savu on vahingollista, paistetun ruoan haju.
316
Pöly tunkeutuu huokosiin.
317
Totuttaudu näkemään näkemättä, kuulemaan kuulematta! Suuntaa tarkkavaisuus
sisäänpäin, niin ettei ulkoinen voi vaikuttaa! Sillä tavoin omaksutaan eräs selvänäön
edellytyksistä
318
Tee kuva opettajasta! Mielikuva vetää sinut opettajan luo. Ihminen sekoittaa kemikaaleja
ja saavuttaa ennakoidun tuloksen. Tämä on muotoilemista. Käytä tietoa laeista! Siten luovat
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jumalat! Kaikki on analogiaa. Tieto on oivallus analogioista. Analogia on keksinnön ja löydön
laki. Analogia on lain tiedon soveltamista, lain, joka läpikäy kaiken. Analogia on
itsestäänselvyys, jota ei huomaa, ennen kuin on keksinyt sen. Siksi tieto on salaista. Se
ehkäisee tietämättömyydestä tapahtuvaa vallan väärinkäyttöä.
319
Vallan väärinkäyttö on seurausta tiedosta, joka kuuluu korkeammalle kehitystasolle.
Oivallus ja kyky soveltaa tietoa oikein puuttuvat. Elämä on siten suunniteltu, että yksilöllisesti
nähden keksintö ja kyky seuraavat toisiaan. Mutta patentin kautta tiedosta tulee yleinen ja sitä
väärinkäytetään. Kaikki tieto on luonteeltaan esoteerista. Se on tehtävä eksoteeriseksi vain
niille, jotka ovat saavuttaneet vastaavan kehitystason. Tämä ei ole puolustus mielivaltaiselle
salassapidolle vaan esoteerisille veljeskunnille. Ihmisiä on suojeltava vallan väärinkäyttöä
vastaan.
320
Tieto maailmoista on näiden maailmojen tajunnassa. Astu maailmaan ja löydä tieto
elämällä Lain mukaan! Tämä on kaikkea korkeampaa tietoa koskeva laki. Joka seuraa
korkeinta, minkä näkee ja tietää, kohoaa korkeammalla ja saavuttaa kaikkitietävyyden. Se on
kaikille tarkoitettu tie.
321
Yritä tehdä yksi, kaksi, monta asiaa samanaikaisesti! Tämä on hyödyllinen harjoitus.
Jokaisella keholla on oma tajuntansa. Opeta eri kehot toimimaan toisistaan riippumatta.
322
Monet sairaudet syntyvät, koska yksilö ei käytä tietoa, jota hänellä on. Tieto on energiaa.
Käyttämättä jätetty energia syövyttää ja tuhoaa.
323
Tee yhteistyötä! Elä ykseydelle! Liikemiehen ei tule ensisijaisesti ajatella voittoa, vaan
toisten auttamista. Näin täytyy asennoitua kaikkeen. Tee mitä teet auttaaksesi ja palvellaksesi!
Sitten voit tehdä mitä tahdot ja se on oikein. Ei ole ylempää tai alempaa puuhaa, jos vain
henki on oikea. Korkein valta on alin valta, kun sitä ei käytetä elämän auttamiseen.
324
Se, mikä on sinun, on lahja, auttamistarkoitukseen uskottu tavara. Oman edun
ajatteleminen ja sille eläminen on itsensä eristämistä elämästä ja oman kehityksen
ehkäisemistä. Itsekkyys on itsesokeutta. Tätä ei voi sanoa liian usein. Mutta vain ne
ymmärtävät, jotka tahtovat luopua itsekkyydestään.
325
Ajatus on ihmisen hienoin energia. Hänen kehityksensä riippuu siitä, kuinka hän sen
käyttää. Hienosta, jalosta ajatustasi! Kehitä sitä, mikä teroittaa kykyä! Matematiikka on yksi
tavoista. Käytä voittamaasi ajatuskykyä auttamiseen, elääksesi paremmin ykseydelle! Kehitä
kykyjä, jatkuvasti uusia! Vahvista kärsivällisyyttä, kestävyyttä, antaumusta!
326
Älä pelkää muuttuneita elämänolosuhteita! Ne ovat koetuksia, uusia kokemuksia! Joka
ottaa kaiken koetuksena, näkee myös oikein. Piilevä aktuaalistuu ja ykseyden tahto asetetaan
samalla koetukselle.
327
Itseään voi koetella ajattelematta taaksepäin ja huomioimalla reaktioitaan, lukemalla
uudelleen jo lukemansa kirjan jne.
328
Jokaisella tajunnanilmaisulla on vaikutuksensa. Tämä meidän tulee aina muistaa.
329
Jokainen askel vaatii uusia olosuhteita. Käytä uudet olosuhteet oppimiseen! Vaikeudet
eivät ole vain voittamista varten, vaan myös sitä varten, että oppimisimme niistä, mikä on
vielä tärkeämpää. Voimme oppia kaikesta kaiken epäjärjestyksen ja kaaoksen keskellä.
330
Me tuhoamme itsemme kaikilla vihanilmaisulla. Loukkaaminen, solvaaminen, kaiken
liittäminen itseensä, kaiken keskuksena oleminen, pelkääminen, kavaltaminen ja vielä paljo
muu, tuhoavat niin monia mahdollisuuksia. Ilo on koetuskivi. Siellä, missä ilo on poissa, on
itsekkyys kotona.
331
Elämänluottamus sanoo “tapahtukoon sinun tahtosi” ja kiittää. Se tietää, että kaikki on
tarkoitettu parhaaksi. Siten voimme koetella itseämme pienessä ja suuressa.
332
Meitä kaikkia valvotaan. “Jumala näkee sinut ja näkee kaiken.” Kaikki meitä kohtaava
on satoa. Mutta reaktiotapamme eivät ole vain uutta kylvöä vaan myös koetuksia. Kokeen
kestää vain se, joka ottaa sen oikealla tavalla. Useimmat epäonnistuvat melkein kaikessa. Ja
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sitten he pitävät itseään merkittävinä. Jumalan rukoileminen on uusien koetusten rukoilemista,
ja tämän tekevät ne, jotka epäonnistuvat niissä, joita heillä jo on.
333
Ole aina positiivinen ja myönteinen, älä negatiivinen ja torjuva! Arvostelu pilaa. Ole
mukaanlukeva, älä poissulkeva! Kaikki lainmukainen antaa valoa ja voimaa.
334
Mestaristaan tietoisena oleminen on hänen kanssaan yhteydessä olemista Älä pelkää,
vaikka mestari olisikin elementaali! Sellainen on aina robotti, mutta myös mestarilta tulevan
valon ja voiman akkumulaattori. Kuva mestarista on mestari iste. Luota lakiin!
335
Ole aina tietoinen jumalan läsnäolostsa! Se tarkoittaa mestarin, korkeimman kanssa
yhteydessä elämistä. Kaikki on ketjua, voimavirtaa.
336
Järjen veljet ja valon tyttäret ilmentävät Lakia olemalla kuuliaisia laille, joka heillä on.
337
Jalosta ajatusta, laajenna tajuntaa! Ota vastaan voima!
338
Joka rakastaa, on yhteydessä jumalaansa ja joka on yhteydessä jumalaansa, osaa
rakastaa. Tämä on tunnusmerkki. Suhde jumalaan on yhteys korkeampaan. Jumala on kaiken
käsittävä: valo, voima, rakkaus, ykseys, laki. Pidä huoli siitä, että jumala elää ali- ja
ylitajunnassa ja niin usein kuin mahdollista myös valvetajunnassa!
339
Ole tietoinen jumalan läheisyydestä! Se on jumal-yhteydessä elämistä. Mitä merkitsee
sitten kaikki muu? Ei ole mitään suurempaa kuin yhteys jumalaan (sellaiseen kuin hän nyt
on). Sillä korkeampien maailmojen olennot kohtaavat meidän tiellämme, meidän
kuvitelmiemme tiellä.
340
Se, jolla jumala ei ole sydämessä, ei voi rakastaa. Jumala on meidän kilpemme, meidän
vahvuutemme.
341
Käyttämätön voima heikentää. Voima on ehtymätön.
342
Kosminen organisaation on täydellinen. Se merkitsee jumalan johdatusta myös
korkeammille olennoille. Jos tämän oivaltaa, on maailmankaikkeudessa oikeastaan vain yksi
laki: “jumalan tahto”. Kuuliaisuus on nimeltään Laki, jonka edessä me kaikki nöyrinä ja
kiitollisina kumarrumme. Kun korkeammat olennot korkeammissa maailmoissa tunnustavat
tämän lain, kuinka paljon enemmän pitäisikään ihmisten tehdä samoin? Tämän lain
huomiointi lisää herkkyyttä laille, vahvistaa vaistoa, antaa paremman oivalluksen,
ymmärryksen ja kyvyn.
343
On korvaamattoman arvokasta omata kuva mestarista sydämessään, olla tietoinen
jumalan läsnäolosta. Kun tunnet toiveen tulla osalliseksi jumalan läsnäolosta, niin mietiskele
hiljaa kuvaa mestarista! Mutta sitten on toteltava. Katsele kuvaa hellittämättä ja siirrä se sitten
kolmanteen silmään! Jatka siten, kunnes kuva on elävä ja näkyy aina! Sen jälkeen eivät sanat
eivätkä rukoukset ole tarpeen. Sydämen antaumus riittää.
344
Toinen hyödyllinen harjoitus on se, ettei koskaan hämmästy, ei koskaan ylläty mistään.
Joka on aina valmis tekemään jumalan tahdon, näkee ennalta ja pysyy voimakastahtoisena
elämyksessä. Tapahtuu ihmeellisiä asioita, jotka voi tulkita oikein omalta osaltaan. Mutta on
vielä parempi saada selitys mestarin kautta. Joka visualisoi mestarin yksityiskohtaisesti, niin
että kuva tulee eläväksi, voi toimia mestarin kautta. Mutta kuvan täytyy olla täydellinen
pienintä yksityiskohtaa myöten, niin ettei siinä voi tapahtua mitään muutosta. Älä sitten
koskaan hylkää kuvaa, tapahtuipa mitä tahansa!
345
Tämä kehittää myös kolmannen silmän. Tämän muinaiset opettajat tiesivät ja saivat
oppia mysteereistä. Kun mestarin kuva elää meissä, näkyvät myös kaikki muut kohteet
selväpiirteisinä kolmannelle silmälle, ajasta ja paikasta riippumatta. Luotu kuva yhtyy
planeettamuistissa olevaan kohteeseen vetovoiman vaikutuksesta. Huolehdi aina siitä, että
katse kiinnittyy selkeästi kohteisiin! Siten herätetään magneettinen voima, joka suorittaa
samaistumisen.
346
Samalla tavalla havaitsee itsensä itsensä ulkopuolella. Siten voittaa ymmärtämyksen
triadejansa kohtaan. Yksilöllä on kuva itsestään, jokaisesta kehostaan jokaisessa maailmassa,
ja hän on itse minä, joka tarkkailee näitä minän edustajia. Tiedä myös, että kun minä
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tarkastelee siten kehojaan eri maailmoissa, niistä tulee eläviä maailmassa ja ne suorittavat
hyödyllistä työtä, auttavat aina jotakin tässä maailmassa, jotakin joka on vetäytynyt kehoon
tultuaan itsetietoiseksi.
347
Ota vaarin kaikista sisäisistä kehotuksista! On tärkeää totella virikettä, joka on käskevä
voima. Ilman pyrkimystä ei ole virikettä, eikä mitään tule tehtyä. Säilytä kaiken tämän
keskellä terve järki, tasapaino, kohtuulliset mitat ja askeleet!
348
Jos sinut ryöstetään, tiedä, että olet maksanut jotakin etukäteen! Joka ottaa sen, mikä ei
ole hänen omansa, saa kalliisti maksaa sen. Luota lakiin! Se on erehtymätön ja näkee kaiken.
Mikään ei voi kadota jättämättä jälkiä. Joka luottaa lakiin, ei myrkytä mieltään vihamielisillä
ajatuksilla. Jos sinulta otetaan kaikki, niin hymyile huolettomasti! Ne ovat velkoja, jotka
täytyy tasoittaa tai maksusuorituksia tulevaisuuden varalle. Luota lakiin, niin ei voi tapahtua
mitään, mitä ei olisi tarkoitettu parhaaksi!
349
Ilman luottamusta kaikki epäonnistuu enemmän tai vähemmän. Luottamus ja kuuliaisuus
ovat parhaat johtotähdet. Ole iloinen ja onnellinen – älä pyyteestä vaan sielun kaipuusta!
Luottamus elämään ja kaikkien pyyteiden poissaolo antavat iloa. Ole iloinen saadessasi olla
yhteydessä mestariin, saadessasi palvella ja auttaa! Ilo on merkki viisaudesta ja on itsessään
voima.
350
Elä hierarkialle, elä mestarille, elä jumalalle, elä Elämälle, elä auttaaksesi, antaaksesi!
Mitä merkitsee kaikki muu? Joka unohtaa itsensä, unohtaa alemman korkeamman eduksi, on
hyötynyt mittaamattomasti.
351
Ajatus on voima, joka vetää luokseen sen, mikä sointuu yhteen ajatuksen luonteen
kanssa. Ajatus on kaikkein tärkein. Kaikki riippuu ajatuksesta. Mitä energisempää,
hartaampaa ajattelu on, sitä nopeampi on muutos, sitä suurempi on voima.
352
Kaikki me olemme yhtä. Jos planeetta on onnellinen, ihmiset onnellisia, saavat kaikki
siitä osansa. Sama koskee onnettomuuksia. Eikö tämän pitäisi sanoa jotakin? On suuri
erehdys luulla, että joku voi pysytellä ulkopuolella. Me olemme kaikki osallisia mentaaliseen,
emotionaaliseen, valoon, ilmaan, veteen jne.
353
Ajatukset, jotka ovat tulta, sytyttävät tulen ihmisten sydämiin. Kuinka se tuli voisi palaa,
jos kukaan ei sytytä? Hierarkia sytyttää tulen joidenkin sydämissä ja nämä levittävät tulta
edelleen. Jokaisesta itsestään riippuu, milloin tuli palaa. Tekevätkö kaikki, mihin ajatuksillaan
kykenevät, jotta tuli palaisi? Kuinka he käyttävät ajatuksiaan?
354
Opettaja, sinun mestarisi, joka asuu sydämessäsi, on tuli. Kaiken voiman lähde on yhä
korkeammissa maailmoissa. Ihmiselle se on essentiaalimaailma. Sieltä tulee kipinä, joka
sytyttää tulen.
355
Yksi ajatus vetää puoleensa toisia ajatuksia. Siten rakentuu ajatusjärjestelmä. Yksi vetää
puoleensa toisen. Koko kudos muodostuu yhdestä ainoasta yhteenpunoutuneesta langasta.
Siten kaikki on ykseyden vuodatusta. Kaikki virtaa ykseydestä. Sieltä kaikki tulee. Siten
rakentaa hierarkia ja niin myös ihmiset. Pidä huoli jokaisesta ajatuksesta!
356
Joka ottaa huolehtiakseen maailman hädästä auttaakseen ihmisiä, kykenee auttamaan.
Sellainen on vilpitön ja kestävä.
357
Huolehdi terveydestäsi! On fyysistä, emotionaalista, mentaalista terveyttä.
358
Vältä erimielisyyksiä! Ne täyttävät sydämen katkeruudella. Silloin ajatellut ajatukset
eivät ole tosia eivätkä hyviä. On hämmästyttävää nähdä, kuinka paljon ihmiset ajattelevat
ajatuksia, joiden he tietävät olevan epätosia. He eivät oivalla, että he estävät siten itseään
näkemästä, löytämästä tietoa. Kuinka totuuden voi löytää sieltä, missä valhe hallitsee? Miksi
uskonto ei voi muuttaa ihmisiä? Miksi sillä ei ole voimaa heihin? Totuus muuttaa kaiken, sillä
totuus ei ole vain valoa mutta myös voimaa.
359
Ilon elämä on taistelevaa elämää, jumalan läheisyyttä ja työtä. Ora et labora! Rukoile ja
työtä tee! Muinaiset opettajat tiesivät tämän. On väärä taipumus hylätä vanha siksi, että siihen
on sekoitettu lisäyksiä. Muinaiset opettajat omasivat tiedon. He selittivät kaiken voimalla.
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Nykytiede selittää kaiken aineella. Mutta sehän on sama asia. Muinaiset opettajat tiesivät
ajatuksen voiman, jota he kutsuivat magiaksi. Se tieto on hylättty, unohdettu. Se on löydettävä
uudelleen.
360
Ajatus on tuli. Värähtelyt saavuttavat jokaisen. Riittää, että ihmiset avaavat sydämensä,
tahtovat totuudellista ja oikeaa ja se tulee heille. Tietenkin heiltä vaaditaan tahtoa noudattaa
valoa, joka heillä on. Elämä on laskettava uudelle pohjalle. Vanhat tavat täytyy jättää. Mutta
vilpitön ja uskollinen huomaa, että valo on muuttava voima. Ei riitä, että oivaltaa totuuden.
Sen elämään soveltaminen vaatii tahtoa. Muuten totuudesta tulee teoriaa ja spekulaatiota, joka
tukahduttaa idean. Voima menee hukkaan, jos se ei saa ilmentyä. Voima tuo mukanaan
muutosta, muuntumista. Jos se ei saa vaikuttaa muuntavasti, se lakkaa olemasta voimaa.
Näemme sen kaikissa. Monet tietävät loputtoman paljon enemmän kuin heidän tarvitsee
elääkseen, eikä heillä ole mitään hyötyä tiedostaan, jossa ei ole voimaa eikä elämää. Mitä
arvoa sellaisella tiedolla on?
361
Ajatukset ovat voimia. Ne vetävät luokseen muita voimia. Ajatukset ovat henkivartiosto,
joka ehkäisee valheen värähtelyjä. Valo hälventää pimeyden. Ajattele ajtuksia, jotka
sytyttävät valon.
362
Hyvät toivomukset, osanotto, uskollisuus hierarkialle eivät riitä. Sydämen on
värähdeltävä sopusoinnussa kosmisen rytmin kanssa. Vasta silloin siihen voi luottaa. Se
tuntee, tietää, osaa, on yhdysside korkeampiin maailmoihin.
363
Korkeampien kehojen täytyy olla “organisoituneita”, jotta ne toimisivat tehokkaasti.
Useimpien kehot ovat kaaos, pyörteilevä molekyylimassa, järjestäytymättömän ajattelun,
tunteen, pelon, levottomuuden, vaihtelevien mielentilojen merkki, kaikki ilman järjestystä,
selkeyttä, yhteyttä.
364
Muutokset tulevat useimmiten odottamatta. Odotus aiheuttaa vastakkaisen vaikutuksen.
Musta veljeskunta yrittää puutua asioihin ja estää. Jotkut ovat tietoisesti mustia, toiset
toimivat vihamielisen luonteensa mukaisesti, massa on hyytelöä, kelvotonta yhteen jos
toiseenkin, ajautuu sinne tänne aina tuulen mukaan.
365
Mustat eivät löydä mitään niin kauan kuin ajatus on vakaa, energia heikentymätön,
uskollisuus ja luottamus horjumaton.
366
Niiden, jotka tahtovat voittaa, on turvauduttava hierarkiaan, joka on ainoa suoja mustia
vastaan.
367
Mustat käyttävät hyväkseen kaikkia ristiriitoja katkaistakseen valon, niin että ihmiset
teutaroivat sokeina pimeässä.
368
Sen jälkeen kun mestari, herra, jumala on vastaanotettu, ei ole paluuta entiseen ilman
romahdusta. Tie olkoon paikoin mukava, paikoin vaivalloinen, mutta tähti valaisee sille, joka
ei petä. Ehkäpä mustat verhoavat kaiken pimeyteen. Silloin on taivaalla vain tähti, jota he
eivät koskaan voi sammuttaa. Kiinnitä katseesi siihen, kunnes pimeys hälvenee!
369
Mustat tekevät meille hierarkiaan kuuluville suuren palveluksen. He pakottavat laiskat,
veltot heräämään ja ponnistelemaan. Mutta me voimme selviytyä ilman mustia. Anna
mestarin elää sydämessä! Uni on useimpien herra. He sanovat, että he palvovat. He rukoilevat
ja huutavat: herra, herra. Mutta he eivät tee jumalan tahtoa, jota he eivät kysy. Silloin on
tarpeen herättää heidät!
370
Kaikki he astelevat aina kuilun reunamia pitkin. He kiipeävät vuorelle, jonka alapuolella
on kuilu. Eivätkö he ole ymmärtäneet, mitä elämä on sille, joka tahtoo korkeammalle? Vasta
sitten alkavat vaikeudet. Kukaan ei pääse kosketukseen totuuden kanssa joutumatta
koetukselle.
371
Maapallon historiassa ei ole vielä koskaan ollut niin paljon maanjäristyksiä,
tulivuorenpurkauksia, myrskyjä, sumuja, ilmastomuutoksia, kulkutauteja, köyhyyttä, sotaa,
vallankumouksia, petoksia, kavalluksia. Mitään he eivät ymmärrä.

18

372

Avaimen tavoin ajatus voi avata oven tarttuvalle sairaudelle. Ajatus tarttuu. Ajatus
myrkyttää. Ajatus on etäisyydestä riippumaton. Ajatus voi tehdä immuuniksi.
373
On vain yksi tapa välttää vahinko ja se on hierarkian kanssa yhteydessä oleminen tavalla
tai toisella. Tehosta sen tähden pyrkimystä mestarin, johtajan, jumalan luo. Yhteys jumalaan
tuo mukanaan kaikenlaista immuniteettia. Olipa kysymys mistä tahansa, tarvitaan hopealanka
yhdistämään kaikki kehot hierarkiaan. Musta veljeskunta yrittää kaikin tavoin kääntää
ajatukset pois hierarkiasta. Sillä tavalla he saavat yksilön helpommin valtaansa. Älä koskaan
unohda hetkeksikään hierarkiaa! Muista kehotus: “Luo katseesi alati minuun…” Ole aina
tietoinen jumalan läsnäolosta! Siinä on yhteys. Anna ajatuksen “levätä jumalassa” niin pian
kuin se ei ole sitoutunut päivittäisiin velvollisuuksiin! Tämä ei ole kvietismiä: “Mitä jumala
tahtoo minun nyt tekevän?”
374
Ei voi muotoilla, luoda ilman muotoilijaa, joka tietää muodon. Ei voi rakentaa ilman sitä,
joka tietää kuinka rakennetaan. Ilman valonlähdettä ei voi saada valoa. Etsi sen tähden
yhteyttä korkeimpaan, jumalaan, johtajaan, mestariin, hierarkiaan! Joka unohtaa jumalan,
menettää kaiken. Joka uskoo tekevänsä jotakin ilman jumalaa, ei tiedä mitään olemassaolon
laeista. Ihmisen itsensä tekemä on paljolti itsepetosta, joka ehkäisee itsetoteutusta. Itsetoteutus
on sitä, että tulee yhdeksi jumalallisen kanssa, sallii jumalallisen suorittaa tehtävänsä meissä,
ei passiivisesti katsomalla, vaan tekemällä keskittyneesti sen, mitä jumala tahtoo. Antaumus,
kiitollisuus, nöyryys, kaikki tämä sydämellistävä, on merkki oikeasta jumalsuhteesta.
375
Kysy sen sijaan: etkö palvele pimeyttä, epäilyä? Etkö ole petturi, valehtelija, laiskuri?
Etkö ole ärtynyt? Etkö ole huolimaton? Oletko kestävä, valmis työskentelemään, valoa
pelkäävä? Johtaja saa nähdä ja antaa paljon anteeksi oppilaan pitäessä itseään erinomaisena.
376
Vain antaumuksen voimalla voi saavuttaa korkeimman.
377
Humanistin on palattava mystikon asenteeseen ja kirkon on palattava sydämellisyyteen ja
antaumuksellisuuteen.
378
Pienet ajatukset eivät tee kenestäkään suurta. Mitä laajempi, suurempi, korkeampi ajatus
on, sitä lähempänä ykseyttä se on. Kaikki on ennakoitu. Kaikkeen on varauduttu. Tämä on
elämän mahdollisuuksia. Tämä on jumalan aikaansaannosta. Tämä on valo ja voima
valmiudessa. Mutta ihmiset eivät käytä mahdollisuuksiaan hyväkseen, sallivat kaikkien
tilaisuuksien liukua ohi. Joka ei tahdo ojentaa kättään, ottaa vastaan ruokaa ja purra, saa
nähdä nälkää. Ihminen saa kaiken. Mutta muokkaamisen hän saa tehdä itse. Jumala ei ole
mikään syöttökone syömälakossa oleville.
379
Ainoa, mitä jumala vaatii on, että ihminen säilyttää yhteyden katkeamattomana.
380
Ihminen on sitä, mitä hän ajattelee. Jos hän ajattelee arkipäiväisyyksiä, hän on
arkipäiväinen. Ajatus on yhteys. Pane merkille eri mielentilat ja organismin aistimukset! Pane
merkille ulkoisten esineiden vaikutukset ja niiden elämä ihmisen käden alla! Ajattele silloin
yhteyttä korkeampiin maailmoihin!
381
Antaumus, kiintymys vaikuttaa magneetin tavoin ja vetää luokseen valon. Jokainen
hyökkäys mustien taholta on bumerangi heille itselleen ja jokaiseen ansaan he putoavat itse.
Mutta voiton saa vain se, joka tekee parhaansa ja tarmokkaasti. Me lupaamme menestystä.
Mutta on jätettävä epäily, epäluuloisuus, pelko, haavoittuvuus, loukkaukset, kiroukset. Vain
se, joka jättää kaiken hierarkialle, jumalalle, pääsee voitolle. Tämä on tärkeää. Poikkeuksia,
verukkeita, puolusteluita ei saa olla. Käskyistä ja vastakäskyistä syntyy epäjärjestys. Kaikesta
tulee kaaosta. Ole läpikotaisin johdonmukainen! Kaikki tai ei mitään. Huolehdi siitä, että
pohja tulee luotua hyvin!
382
Älä pelkää vihollisia! Ne tekevät vain tarpeellista työtä, opettavat sinua arvostamaan
kaikkea olennaista ja katoamatonta.
383
Oppilasta ja mestaria yhdistävä side on mitä tärkein. Se suojelee. Joka vaeltaa
suojattomana, epäonnistuu. Ilman opastusta eksyy.
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384

Vaaditaan vilpittömyyttä, johdonmukaisuutta. Katkaise siteesi menneeseen! Hylkää se!
Älä anna minkään vanhan sitoa!
385
On kunnianosoitus saada tavata mustat. Karkota heidät pois minun nimessäni!
386
Arvostelukyky edellyttää korkeammassa olemista. Elä korkeammassa, korkeammalle,
korkeimmalle laille, ykseydelle!
387
Nykyinen tilanne vastaa Atlantiksen viimeista kautta. Samat pseudopelastajat,
pseudoprofeetat, sama sota, kavallus ja barbaarius. Myös atlantilaiset osasivat lentää
pettääkseen ja vahingoittaakseen toisiaan. Temppeleiden pyhyyttä loukattiin ja tiede
sovellettiin todellisen tiedon torjumiseen. Kulttuurin ensimmäisiä merkkejä ovat
suvaitsevaisuus, hyväntahtoisuus, riidan, epäsovun, eripuraisuuden ja henkilökohtaisten
ristiriitojen puute.
388
“Luottamus jumalaan” ei riitä. Vaaditaan, että on täynnä jumalaa. Heikon ja tehottoman
luottamuksen osoittamisen ja jumalan valon ja voiman kyllästämänä olemisen välillä on suuri
ero. Ei väsymystä, ei pelkoa, ei mahdollisuutta haavoittuvuuteen. Voita ykseydellä!
389
Huomioi eetterikehon keskukset organismin ulkopuolella!
390
Ei ole kahta samanlaista esinettä. Jo se, että ne eivät muodostuneet samalla hetkellä
aiheuttaa, että aineet eivät ole samoja!
391
Kavaltaja on jokainen, joka ei pidä yhteyttä jumalaan katkeamattomana. Sairaalat
täyttyvät niistä, jotka ovat unohtaneet lupauksensa ja pettäneet itsessään olevan parhaan.
392
Omalaatu on korkein, on monadi. (Tätä kutsuttiin “persoonallisuudeksi”.)
Persoonallisuusfilosofia on monadifilosofiaa. Kaikki koostuu monadeista. Mutta vain
ihmiskunnan saavuttaneilla monadeilla on itsetietoisuutta. Jokainen luomakunta merkitsee
korkeampaa tajunnanastetta. Ja jokaisessa luomakunnassa on satoja tajunnantasoja. Tasojen
lukumäärä korkeimpaan kosmiseen valtakuntaan saakka vaikuttaa loputtomalta. Vasta
korkeimmalla tasolla monadi tuntee itsensä ja kaiken muun sen ehdottomassa
kokonaisuudessa. Siihen saakka vallitsi suhteellisuus. Suhteellinen on sarja tasoja.
Absoluuttinen on päämäärä. Excelsior!
393
Huolehdi terveydestäsi! Älä rasita toisia alakuloisuudellasi ja ärtyneisyydelläsi!
Erehdykset eivät hajaannu vain ympäristöön vaan ulottuvat ylös korkeimpaan kausaaliketjuun
ja kulkevat hierarkian kautta. Jokainen ponnistus pahan torjumiseksi ei tee hyvää vaan
itsellesi, vaan vahvistaa myös “tilaa pitkän välimatkan päässä”. Kaikki kuuluu yhteen.
Maapallolla tehdyt erehdykset havaitaan myös Venuksella.
394
Ihmiskunta on yksi lenkki ylempien ja alempien luomakuntien välisessä ketjussa. Siihen
liitty vastuu. Korkeampien maailmojen voimat virtaavat ihmisten läpi alempiin luomakuntiin.
Maanjäristykset jne. kuuluvat kivikuntaan.
395
Lääkäreiden pitäisi olla terveydenkantajia. Hermokeskukset ovat voima-antenneja ja
magneetteja. Myös magneetit menettävät voimansa, jos ne sijoitetaan mihin tahansa.
Hermokeskukset ansaitsevat erityistä huomiota ja suojelusta.
396
Joka pelkää vapautensa, omalaatunsa menettämistä, ei ole kehittänyt sitä. Sillä muutoin
se ei voisi joutua hukkaan. Luovuttamalla jotakin vapaudestamme, omalaadustamme,
opimme, voimme samaistaa itsemme siihen, josta opimme. Kun opimme tällä tavalla,
omalaatu voi vapautua. Se ei voi koskaan joutua hukkaan muutoin kuin oppimisen ajaksi.
Joka menettää elämänsä, löytää sen.
397
Kaaoksessa, ikimanifestaatiossa, on ikuinen pimeys. Kosmos on valoa niin kauan kuin se
on olemassa. Kaikkialla mustat yrittävät sammuttaa valoa ja aiheuttaa kaaosta. Mustat on
tuomittu epäonnistumaan, sillä he herättävät voimia, joita he eivät pysty hallitsemaan. Eivät
mustat ole vaarallisia, vaan voimat, joita he herättävät. He eivät oivalla, että ilman valoa he
itse eivät voi olla olemassa. He taistelevat itseään vastaan omilla aseillaan. He saavat aikaan
epäjärjestystä vain fyysisessä ja emotionaalisessa maailmassa. 47 korkeammasta maailmasta
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he eivät tiedä mitään. He luulevat, että ne merkitsevät “sammumista”. Sitä ne merkitsevätkin
– heille.
398
Jokainen, joka eristäytyyy, katkaisee yhteyden korkeampaan ja eksyy ja epäonnistuu.
Useimmat harhailevat sen tähden avuttomina ympäriinsä. Vain vetovoiman, yhdentymisen,
ykseyden kautta yksilö voi toteuttaa itseään.
399
Ajattelijat, jotka terävä-älyisesti ajattelevat syvämielisiä mielettömyyksiä, luovat
ajatuspilviä, jotka sulkevat pois mentaalisen auringon, ja joutuvat vastuuseen mentaalisesta
pimeydestä. Useimpien ajatukset aiheuttavat kaaosta mentaalimaailmassa, koska ne eivät ole
todellisuuden mukaisia. Se on kohtalokasta sille planeetalle. Ajattelijat typerryttävät itsensä,
kutovat verkkonsa itsestään sen sijaan, että hankkisivat objektiivisen tajunnan ja oppisivat
samalla hallitsemaan esillä olevan objektiivisuuden. Nämä ajattelijat luovat oman järjettömän
tulevaisuutensa kaaoksessa.
400
Kukaan ei välty vastuulta. Ne, jotka eivät tahdo oppia siitä, mistä voivat oppia, saavat
harhailla tietämättömyydessä, kunnes ovat oppineet sen läksyn. Monet tuhannet inkarnaatiot
heitetään pois sellaiseen parantumattomuuteen. Sillä aikaa he ovat toisia ehkäiseviä ja saavat
kantaa myös sen vastuun. Kollektiivinen vastuu on suurempi kuin oma vastuu. Ei ole mitään
eristettyä vastuuta. Kaikki on yhtä ja vaikuttaa vuorostaan kaikkeen.
401
Kulttuuri tarkoittaa valon kulttia, valon palvontaa. Joka omista tietämättömyyden
aivoistaan rakentelee fiktionsa, työskentelee valon sammuttamiseksi. Mustien kiitollisia
oppilaita ovat kaikki, jotka tietämättömyytensä ylpeydessä ja ylimielisyydessä rakentelevat
fiktioita muille.
402
Meidän planeettamme on surun planeetta, mikä johtuu neljännen luomakunnan
poistyöntävästä taipumuksesta. Ihmiskunta, jonka tulisi olla kolmen alemman luomakunnan
johtaja on pyrkinyt vain aikaansaamaan kaaosta. Ihmiskunta on menettänyt ymmärtämyksen
kauneutta kohtaan pyrkimyksessään kohti valon lähdettä, korkeampia maailmoja. Se on tie
ykseyteen. Sen tien löytämisen välttämättömiä edellytyksiä ovat palveleva asenne ja
lainkuuliaisuus (tieto kaikista elämän- ja luonnonlaeista, eivät ihmisten tabut, jotka
aiheuttavat kaaosta).
403
Tunne aina olevasi planeetan kuninkaan ikuisessa, juhlallisessa läheisyydessä! Juhlan,
ihmeen, kunnian tunne yhdistää korkeampiin maailmoihin. Nämä korkeammat maailmat ovat
täynnä olentoja, jotka ylittävät kaiken, mitä inhimillinen mielikuvitus voi kuvailla
kauneudesta, kaikkitietävyydestä, kaikkivoimasta, kaikkihyvyydestä.
404
Kun arkipäiväinen, jota useimmat kaihtavat kuin harmaata väsyttävää rutiinityön toistoa,
tulee suoritettua tarkasti, huolellisesti, ilolla ja kiitollisuudella elämää kohtaan, silloin on
ihminen oppinut senlaatuisen työn, oppinut senlaatuisen oivalluksen ja ymmärryksen,
senlaatuisen kuuliaisuuden lain sitä puolta kohtaan. Sitä tietä kulkeva löytää tiensä pimeyden
ja kaaoksen halki. Elämä on työtä ja vaivannäköä maailmassa toisensa jälkeen. Elämä on
luovaa vapautta ilon työssä. Päivittäinen antaumus tekee kaikesta juhlaa, jolloin arkipäiväinen
saatetaan mitä ihanimmaksi kultin harjoitukseksi.
405
Laula: “Minä rakastan sinua, oi Herra, minä puhkean kunnioitukseen ja antaumukseen
edessäsi.” Se herättää kaikua kaukana korkeammissa maailmoissa. Antaumuksella,
uskollisuudella, avautuvat uudet tiet korkeuteen, josta valo ja voima tulevat. Ole tulta!!
406
Älä laske tunteja, päiviä, vuosia, sillä ne ovat samankaltaisia sille, joka palvelee! Ne ovat
yhtä ilontäyteisiä, yhtä kauniita ja ihania sille, joka elää korkeampia maailmoja silmällä
pitäen. Joka tämän osaa arkipäivän muutoin väsyttävässä yksitoikkoisuudessa, on oppinut
elämän perusläksyn; hän on aina iloinen ja kiitollinen siellä, minne kohtalo on hänet
sijoittanut. Hänestä tulee ilonlähde kaikille, hän saa aavikot kukoistamaan ja kuivat maat
antamaan vettä.
407
Emotionaalimaailman kautta (tunteilla) saavutamme mentaalimaailman (ajatukset) ja
ideain maailman (intuitiot) sekä lopulta essentiaalimaailman (ykseyden, yli-ihmisen).
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Huolehdi siitä, että yhteys korkeampiin maailmoihin on katkeamaton! Yhdentynyt tajunta
täyttää korkeimman lain, korkeimman maailman tahdon. Elä ykseydessä, täytä korkeampien
maailmojen tahto, laki!
408
Joka passiivisesti luottaa, on “kuollut”. Jumala ei ole mikään hauta
usurakoitsija. Jumala johtaa halukkaita avustajia. Jokainen meistä voi tehdä jonkinlaista
työtä. Kun kaikki tekevät, mitä voivat, auttavata he kaikki jumalaa. Jumala odottaa jokaisen
täyttävän velvollisuutensa. Muuten seuraa epäjärjestys, toisten on suoritettava
velvollisuutensa laiminlyövien työ. Auttaminen on kuorman keventämistä. Useimmat
sälyttävät työnsä toisille. Se on huonoa velvollisuuden täyttämistä ja huonoa kylvöä.
409
Apu ylhäältä tulee viime hetkellä. Useimmat ovat silloin sulkeneet oven avustajille ja
jäävät apua vaille.
410
Ihmiset työskentelevät toisiaan vastaan sen sijaan, että auttaisivat toisiaan. Elämä tällä
planeetalla on kuin toivotonta hulluutta. On kuin he eivät koskaan tahtoisi ymmärtää, mitä
päivittäin sanotaan. Korkeammat maailmat ajattelevat velvollisuuden täyttämistä ja lähettävät
sanoman ihmiskunnalle, joka kiittää siitä, että pääsee tekemästä muuta kuin mielivaltaisuuksia
ja pyytää enemmän apua kaikkeen, mitä sen itsen pitäisi tehdä.
411
Vain erilaisten tajuntojen yhdentymisessä on luomisen mahdollisuus. Nämä omalaadut
ovat olemassa korkeammissa maailmoissa. Ykseys on edellytys. Älä unohda, että värähtelyt
ovat ainetta ja että aineella on tajuntaa!
412
Ihmiskunta on jakautunut, hajanainen ja siksi voimaton kaikkeen hyvään työhön. Etsi
korkeampaa ykseyttä, joka on jumalan tahto!
413
Kiitollisuus on eräs oikeamielisyyden arvokkaimmista ominaisuuksista. Kaikki on lahjaa
ylhäältä. Me voimme antaa vain oman pienen avustuksemme kokonaisuuten kohdistuvassa
työssä. Jalous on ennen kaikkea kiitollisuutta. Jaloutta ihmiset nimittävät esi-isien ansioksi.
Sellainen jalous saadaan syntymällä tiettyihin perheisiin. (Sen vuoksi sanookin englantilainen
sananlasku: Onnellinen se, jonka esi-isät ovat siirtyneet helvettiin, sillä he ovat jättäneet
kunnianosoituksia ja rikkauksia – merirosvoudella ansaittuja – perinnöksi jälkipolville.)
Kiittämättömyys on paras todiste halpamaisuudesta. Kiitollisuus ja vilpittömyys ovat
sisaruksia. Opettajan ei ole helppo yhdistää tilanteita.
414
Koko kosmos rakentuu ykseyden periaatteelle, erilaatuisten tajuntojen yhteydelle
pitkässä ketjussa. Ilman tätä ketjua yhdyssiteenä korkeampiin maailmoihin ei ole ylöspäin
kohoamista.
415
Ei ole lepoa eikä mukavuutta sille, joka tahtoo korkeammalle. Elämä on työtä ja
vaivannäköä eikä mukavuutta. Kaikkia kykyjä täytyy ylläpitää, myös fyysistä joustavuutta.
416
Ihmiskunta on vastuussa meidän planeettamme kohtalosta. Niin paljon merkitsevät sen
emotionaaliset ja mentaaliset tajunnanilmaisut. Maanjäristykset, ilmastolliset häiriöt, tulvat
jne. ovat ihmisten aikaansaannosta, vaikka he eivät tahdo sitä uskoa. Kuinka monet ajatukset
ovat hyväntahtoisia? Kaikkia sopusointuisia järjestyksiä häiritsevät ihmisten epäsopuisat
ajatukset. Planeetta vaikuttaa vuorostaan aurinkokuntaan ja tämä toisiin järjestelmiin.
417
Monien sairauksien syyt ovat mentaalisia ja ne voi parantaa mentaalisesti. Sairauksien
aikana hermot ovat useimmiten vioittuneet. Jos hermot ovat sairaita, ei vastustuskykyä
kaikenlaisia tulehduksia ja syöpää vastaan ole. Hermosubstanssia voi suojata, harjoittaa
ajatuksella ja tunteella, psyykkisellä energialla. Mutta kaikki paheet vaikuttavat
hermoaineksen tuhoutumiseen. Mikään ei suojele niin kuin yhteys hierarkiaan. Tästä ei voi
kyllin painavasti muistuttaa. Jokainen häiriö yksilössä vaikuttaa vuorostaan hierarkiaan, koska
kaikki luomakunnat ovat sidoksissa toisiinsa ja viidennellä luomakunnalla on vastuu
neljännestä. Ihmiset pettävät parhainta itsessään ja siten he pettävät hierarkiaa. He eivät
koskaan harkitse vastuutaan. He vahingoittavat hierarkiaa.
418
Vain yhteys ylhäältä tuleviin värähtelyihin voi suojella. Jokainen hierarkian
huomioonottamisen syrjäyttäminen aiheuttaa erilaisia vaaroja, avaa kanavia mustille voimille.
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419

Jatkuva yhteys korkeampaan järkeen johtaa parempaan oivallukseen. Käytä ajatuksia ja
muita voimia edistämään kaikkien hyvää! Ajattele hyvää kaikista, olivatpa he minkälaisia
tahansa! Silloin kaikista tulee parempia. Muuten kaikista tulee pahempia. Vastuussa ovat
ennen kaikkea ne, jotka osaavat ajatella. Vain hierarkian suuruudella täytetty sydän voi
käyttää lakia. Muut mumisevat tehottomia rukouksiaan kykenemättä soveltamaan sanojaan
elämään.
420
Me muovaamme omat kehomme tajuntamme ilmaisuilla. Ne, jotka eivät saa ajatuksia
ylhäältä, vahingoittavat kudoksiaan.
421
Jätä mennyt ja tee kaikki uudeksi! Rakenna tulevaisuus hyvillä ajatuksilla! Elä näkemällä
opettajasi silmiesi edessä! Älä pelkää mitään, sillä jumala on kanssasi, jos sinä olet jumalan
kanssa! Älä tuomitse mitään, sillä eilisen elämykset kuuluvat menneeseen! Jätä kaikki: Elä
tulevaisuudelle, työskentele tulevaisuuden hyväksi! Ole iloinen ja onnellinen! Uhraa itsesi
maailmalle ja elämälle! Tavoittele korkeutta! Tämä on oikea elämänasenne.
422
Ihmiset ovat tietämättömyyden, kurjan menneisyytensä ja huonon seuransa uhreja. Jätä
siksi kaikki tämä ja auta harmittelun sijaan!
423
Älä etsi muita ystäviä kuin niitä, jotka tahtovat korkeammalle! Jätä toiset, jos et voi
auttaa heitä!
424
Kaikki on lakia ja kaikki on joko lakiin vetävää voimaa tai laista poistyöntävää voimaa.
Huolehdi siitä, että kaikesta tulee vetovoimaa! Ole aina tietoinen jokaiseen ajatukseen
liitetystä vastuusta! Voittamattomia ovat ne, jotka toteuttavat lakia. He täyttävät siten
hierarkian tahdon.
425
Hyvien tekojen ympärille karttuu vaikeuksia. Korkeammalle tavoitteleva näkee, mitä
muut eivät näe. Älä valita sitä, että kyky vastustaa pahaa kehittyy varustukseksi, joka vetää
puolueensa hyviä voimia!
426
Tajunnanilmaisut pitävät koossa koko kosmoksen. Kaikki tapahtuva on
tajunnanilmaisujen tulosta. Kaikki johtuu tajunnanilmaisuista. Kaikella on viime kädessä
kosminen vaikutus.
427
Via reale fiat rex. (Kuninkaaksi tulee kuninkaan tietä.) Ei ole muuta tietä.
428
Yksi tahto pitää maapallon koossa. Hyvät työskentelevät palvellen tahtoa, joka tahtoo
yksinomaan lakia.
429
Kehojen koostumus määrää kehitystason. Aineellinen seuraa tajuntaa ja päinvastoin.
Tämä pätee kaikissa luomakunnissa. Korkeamman aineen mukana tulee korkeampi tajunta ja
päinvastoin. Sen vuoksi on tarpeellista ajatella korkeampia ajatuksia. Kaikki tämä on
uskomattoman tärkeää.
430
Ajatus on ainetta, jolla on tajuntaa, elävä onlento, jota ei voi hävittää vaan vastustaa
ainoastaan vahvemmalla , vastakkaisella ajatuksella.
431
Ei ole suurempaaa tehtävää kuin hierarkian palveleminen – sen välikappaleena oleminen
ihmisten keskuudessa.
432
Hyvät voimat vetävät meitä ylöspäin. Pahat voimat palaavat meihin takaisin. Niin on
jokaisen ajatuksen laita. On tärkeää, että alituisesti muistaa tämän, ei koskaan unohdaa.
433
Musta veljeskunta valmistelee omaa tuhoaan, sillä kaikkia korkeampia maailmoja
vastaan singotut voimat palaavat kiihtyvyydellä takaisin ja musertavat lähettäjän.
434
Luota hierarkiaan! Mikään ei voi koskettaa sitä, joka tuntee sen voiman, sen unettoman
kaikkeen kohdistuvan valvonnan.
435
Ääni vaikuttaa vuorostaan mitä odottamattomimmalla tavalla kohteisiin. Ei ajatusta
ilman vaikutusta! Tämä koskee myös hajamielisiä ajatuksia. Joka surkuttelee itseään voi
menettää rahansa. Joka vihastuu voi joutua erilaisten hyökkäysten kohteeksi.
436
Nauru koskettaa ilmapiiriä ja saa aikaan vaikutuksia. Ilo ei ole äänekkäitä ilmaisuja. Ilo
on erityinen viisauden laji, myös ulkoisessa mielessä.
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437

Kestävyyttä vaatii kaikki, mikä kasvaa. Tarkkaavaisuus ei saa koskaan herpaantua. Näin
on jokaisen ajatuksen laita.
438
Pelko lamauttaa ajatuksen ja tunteen ja organismin.
439
Korjaa pihka ja puiden eritteet talteen lääkkeinä.
440
Autuus on essentiaaliainetta. Sitä on korkeammissa maailmoissa, ei alemmissa.
441
Tarkkaavaisuus on kuin säteilyä keräävä linssi.
442
Kaikki voimat täytyy ohjata.
443
Ilman polttopistettä ei ole tulta, vaan pimeyttä ja kylmyyttä.
444
Menestys ilmaisee lain oikean sovellutuksen.
445
Päivittäiset koetukset ja harjoitukset ovat tarpeen. Ilman näitä mikään ei voi vahvistua.
On yhtä välttämätöntä taistella kuin työskennellä. Ei ole vain osoitettava kykyä, vaan
kehitettävä ja vahvistettava sitä. Hyvä tahto ei riitä. On oltava tyyni myrskyssä ja vahva
taistelussa. Sillä maailman pahan kanssa tulee taistelu. Voitto on se, joka ilahduttaa.
446
Hyväksy hierarkia välttämättömyytenä, sillä sitä se on, ihmiskunnan turva.
447
Ilman korkeampia maailmoja, korkeampia valtakuntia, korkeampia olentoja ei ole mitään
kehitystä ihmiselle, kaikki perspektiivit ovat virheellisiä.
448
Fysikalistit tuntevat yhden ainoan maailman, maailman 49. Heillä on piilevä tieto
kahdesta muusta: emotionaali- ja mentaalimaailmasta. Se on kaikki. Enempää eivät tiedä
intialaisetkaan “salaisella viisaudellaan” tai satanistit, jotka uskovat, että nirvaana merkitsee
sammumista.
449
Hierarkia on ihmiskunnan Protektori.
450
Ajattelemalla ravinto tehdään ravitsevammaksi.
451
Kaikilla korkeammilla voimilla on vastineensa inhimillisessä organismissa. Niin
huolellisesti se on rakentunut. Tshakrat ovat kosmisen energian akkumulaattoreita.
Sairauksien oikein ymmärtämiseksi täytyy tuntea vastaavat kosmiset energiat.
452
Valeriaana on kasvikunnan veri. Sylki niin kuin muutkin rauhaseristeet ovat hyvin
merkityksellisiä. Vihan vaikutuksesta niistä tulee myrkkyä.
453
Nälällä ja paastolla on olennainen ero. Paasto on vapaaehtoinen ja siihen suhtaudutaan
iloisesti ja sitä pidetään hyödyllisenä. Nälkä luetaan puutteeksi ja se turmelee organismin.
Niin paljon merkitsevät erilaiset asenteet.
454
Stoalainen istuu iloisena vankilassa. Masentuneelle, joka sallii jonkin ulkoisen asian
vaikuttaa mielentilaansa, vankila on kärsimys. Ota kaikki kuin ylhäältä annettuna ja taakka on
helppo kantaa! Myös vihollisista tulee silloin ystäviä.
455
Ennen seitsemän vuoden ikää nuorisolla pitää olla tietoa hierarkiasta. Kaikki sen jälkeen
opittu jättää lähtemättömät jäljet tajuntaan. Sen vuoksi on niin vaikea muuttaa asennetta
myöhemmin elämässä.
456
Uusia tähtisumuja syntyy virtojen vaihdellessa.
457
Unohdus, hajamielisyys, epäröinti, uteliaisuus, hölläsuisuus kuuluvat puutteisiin, jotka
on poistettava. Kaikki ne ovat kavaltajia. Kaikki erehdykset lain suhteen ovat petosta
hierarkiaa kohtaan, koska ne vaikeuttavat sen työtä.
458
Pitäydy yhteen opettajaan, yhteen rishiin. Kaksi opettajaa lähettää eri virtoja, jotka voivat
leikata toisensa ja murskata oppilaan.
459
“Siellä, missä kuljet kasvaa jäljillesi liljoja ja sinne, missä lepäät, kasaantuvat maailman
safiirit.” Tämä on se hyväätekevä sanansaattaja. Kun hierarkia lähettää sanansaattajan, ei
koko oppia toisteta uudelleen, koska sanansaattaja tietää ja kunnioittaa hierarkiaa. Yksi ainoa
sanoma riittää: “Mene ja ole meidän sanansaattajamme!” Älä epäröi lähteä matkalle sen
tähden, että hevonen kuopii kaviollaan, matkan pituutta aavistamatta!
460
Elä jumalalle! Anna jumalan täyttää koko olemuksesi, niin ettet enää voi elää millekään
muulle! Sinä itse toiveinesi tulet häviämään, sinun kompleksisi, henkilökohtaiset arvostelusi,
arkuutesi, mielettömyytesi.
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461

Ajatuksillaan kansa niin kuin yksilökin muovaa tulevaisuutensa, kohtalonsa, itsensä
toteuttamisen. Edistyminen riippuu itse asiassa asennoitumisesta yli-ihmisen valtakuntaan,
hierarkiaan, “jumalan tahtoon”. Jokainen yksilö myötävaikuttaa osaltaan. Yksilön, ryhmän,
kansan kohtalo riippuu asennoitumisesta hierarkiaan, lakiin.
462
Toista oppia joka päivä! Suojele oppia joka hetki tavan spitaalia vastaan! Elä! Ole tulta,
ole voimaa, ole sanansaattaja! Ole kiitollinen vaikeuksista, jotka pakottavat sinut
kohdistamaan katseen korkeuksiin, ettet unohda tehtävääsi!
463
Älä pelkää myrskyä, taistelua! Tiedon suojakilvellä varustettuna ei pelkää vihollisen
nuolia.
464
Me toistamme väsymättömästi samaa, kuinka tarpeellista on uudistaa elämää, täyttyä
jumalalla joka hetki.
465
Oppi ei ole nauttimista vaan toteuttamista varten. Me saarnaamme kuuroille korville.
Ihmiset eivät muuta tapojaan, ajatustottumuksiaan vähääkään. He eivät harkitse vastuutaan,
että tietäminen merkitsee koetusta. Vain ne, jotka ponnistavat voimansa äärimmillen
ymmärtääkseen ja soveltaakseen tietoa, voivat ottaa koetukset oikein vastaan.
466
Säilytä terveytesi! Ole hyvillä mielin! Luota! Vain luottamus mahdollistaa edistymisen,
oppimisen.
467
Jumala on rakkaus. Jumala sinussa on rakkaus. Jos rakkautta ei ole, ei jumala ole sinussa.
Täyty jumalalla, vetovoimalla, vedä luoksesi ykseys, ole mukaanlukeva, ympäröi ja kohota!
468
Hierarkia on takeena sille, että tavallinen muuttuu arvokkaaksi, pieni suureksi.
469
Jos jumala on kanssasi, ei ole arkipäivää, tavallisuutta, elämä on tutkimusretki, sinulla on
jatkuva tehtävä. Elä elämälle, älä itsellesi!
470
Korkeampi lävistää alemman joka hetki. Se on energiavirtaa (valoa, ainetta). Eivätkä he
huomaa mitään.
471
Hengitä sisään ainevoimatajunta! Ole tietoinen voimasta! Jokaisella hengenvedolla voi
olla merkitystä kaikille kehoille, fyysisesti, kemiallisesti, psyykkisesti. Tyynnytä ärtymys
hengittämällä syvään elämää! Älä tuskastu, älä ole levoton, vaan rauhallinen, rauhallinen,
rauhallinen!
472
Useimmat väärentävät kaiken. Jokainen soveltaa periaatteita, lakia, omalla pienellä
tavallaan. Kuinka he siis voivat odottaaa mitään tulosta? Vain antaumuksen täyttämässä
olennossa on ymmärtämystä ja oikea valinta. Kiitollisuus antajaa kohtaan näyttää tien. Vain
rakkaus voi valita oikein. Vain jumalassa näemme jumalan.
473
Ollessasi nuori otit kuormasi ja kuljit omia teitäsi. Mutta kun sitten kasvoit suureksi, pani
jumala päällesi kuormansa ja vei sinut sinne, mihin et tahtonut mennä.
474
Seuraa sydämen oppia, sillä se näyttää oikean tien! Noudata rakkauden käskyä, sillä se
on viisautta! Rakkaus on valoa ja voimaa. Erehdykset, joita teet rakkauden vuoksi, ovat
hyödyllisiä erehdyksiä. Luota rakkauden lakiin! Luota Lakiin!
475
Planeetta on sairas, sillä se on menettänyt korkeimmat periaatteensa. Ihmiskunta
harhaille, sillä se ei tiedä mitään hierarkiasta.
476
Kuinka monia turhia karmisia esteitä, kuinka monia tarpeettomia ilmentymiä he
kasaavatkaan tielleen, kulkiessaan omaa tietään eivätkä jumalan tietä, eivätkä hierarkian. Vain
jumala antaa voiton, jumala korkeampana tahtona.
477
Mitä suurempi jännite, sitä suurempi teho ja sitä voimakkaampi valo.
478
Rakkaus on johtava ja luova periaate, kun se on tietoinen, eteenpäin pyrkivä, uhrautuva,
itsensäkieltävä.
479
Jos rakkaus merkitsee itsen heikentymistä, itsen hajoamista, itsehyötyä, se ei ole
korkeinta rakkautta.
480
Oikea rakkaus on ääriän myöten täynnä aktiivisuutta ja laajentumista ja autuutta.
Rakkaus siirtää vuoria.
481
Monet rakastavat omaa heikkouttaan ja epäröivät tehtävän edessä.
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482

Inhimillisen epäoikeudenmukaisuuden hetkinä älä unohda Lakia!
Kun tiedämme, että palvelemme evoluutiota, voimme luottaa oikeudenmukaisuuteen.
484
Mustat lähestyvät harvoin suoraan, usein kolmen välikäden kautta. Näkyvät näyttävät
aina valkeilta.
485
Syövän voi parantaa psyykkisellä energialla. Sillä psyykkisen energian puute veressä
aiheuttaa syövän. Psyykkinen energia kulutetaan usein ylenpalttiseen aktiivisuuteen tai
suorastaan henkisyyteen, niin kuin oli Ramakrishnan ja muiden henkisten opettajien laita.
486
Hengitä sisään energiaa, elinvoimaa, täytä organismi voimalla! Ajattele sisään voima
jumalasta!
487
Jumalan tahto on dharma, elämän velvollisuudet, vastuu, ykseys, työ, ponnistelu,
lainkuuliaisuus.
488
Antaumus on torni vuorella, jota viholliset välttävät, mutta jonka suojassa ystävä aina
löytää levon. Epäilys, joka on yksinomaan tietämättömyyttä, on vastakohta antaumukselle,
joka perustuu valistukseen.
489
Palvelun tien löytää se, joka unohtaa menneisyyden ja näkee tulevaisuuden, kantaa
opettajan kuvaa sydämessään (koska tämä on myös muutoin välttämätöntä), ei koskaan
pelkää, koska jumala on moitteeton, ei koskaan tuomitse, koska vanha on unohdettu eikä aika
riitä muuhun kuin nykyhetkeen, jonka täyttää työ tulevaisuuden hyväksi, työn ilo,
uhrautuminen palvelemisen hyväksi, ponnistelu korkeutta kohti. Ponnistelu saavuttaa aina
ovelle. Me voitamme, koska ponnistelemme ja olemme kestäviä ponnistelussamme.
490
Karma on menneisyyden sairaus. Sen parannus on tulevaisuudessa. Vain ponnistelu
vapauttaa menneestä. Ponnistelu, liike, ei paikallaan pysyminen, suojaavat putoamiselta
(analogia: taivaankappaleet). Karman muuttaminen merkitsee, että muutetaan kaikki
edellytykset ponnistelemalla tulevaisuutta kohti. Energiat virtaavat ponnistelevalle.
491
Evoluutio etenee usein ihmeellisiä teitä.
492
Ihmiskuntaa koettelevat onnettomuudet, koska se ei noudata lakia.
493
Karma uhkaa vain niitä, jotka alentuvat toimettomuuteen. Ponnisteleva ajatus on
vapautunut menneisyyden taakasta ja kiitää edelleen radallaan. Myös vaikealla karmalla voi
saavuttaa vapauden.
494
Hierarkiaa ei palvella rukouksin (avunpyynnöllä mukavaan elämään jne.) vaan
keventämällä sen taakkaa ja palvelemalla elämää niin suuressa kuin pienessäklin. “Sen, mitä
olette tehneet yhdelle näistä pienimmistä…”
495
Hierarkia pahoittelee kokiessaan kunniaa sanoissa, mutta ei teoissa. “Minkä tähden te
kutsutte minua Herra, Herra, ettekä tee niin kuin minä sanon?”
496
Ihmiskunnan tehtävä on muuntaa korkeammista maailmoista tulevia ja sinne meneviä
energioita. Tämä tapahtuu tajunnan kautta. Ponnistele yli-ihmisen valtakuntaa kohti! Luo
elämä uudelleen! Seuraa lakia! Ole tietoinen elämäsi velvoitteista ihmisenä, neljänteen
luomakuntaan kuuluvana, kolmannen ja viidennen välillä! Planeetta tarvitsee sinun työtäsi,
hierarkia sinun myötävaikutustasi. Tule tietoiseksi vastuustasi!
497
Hierarkia ei pidä spiritismistä, hypnotismista, mineraalilääkinnästä.
498
Evoluutio etenee lain mukaan täydellisyyttä kohti. Yksinkertaista elämää!
Joogamenetelmät voi vaihtaa ykseyden pyrkimykseen, tuliseen sydämeen.
499
Pelastuksen tie on kohtalon lain ja korjuun lain tie.
500
Laimeus, puolinaisuus ovat molemmat pahempia kuin ilmeinen pahuus. Sillä se on
ilmeistä. Mutta kukaan ei näe, että laimeus on satanismia, esteitä tiellä, kasuistiikkaa.
501
Henkilökohtainen mukavuudenhalu, itsepetos, itsesääli ovat esteitä.
502
Älä pelkää ponnistuksesta aiheutuvaa ahdistusta, jännitystä! Epätoivon rohkeus on
parasta, tulisen sydämen rohkeuden jälkeen. Muunlaiset rohkeudet ovat laimeita.
483
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503

Tehtävissä menestymisen esteitä ovat pinnallisuus, välinpitämättömyys, kiinnostuksen
puute, laittomuus, jumalattomuus. Kaikki tarkoituksen vastaisesti toimivat ajatukset, kaikki
tarpeeton, joka hajottaa, kaikki aikaa vievä puhe.
504
Ei riitä, että joku asia on ennakoitu tapahtuvaksi. On tarpeen, että se elävöitetään
tunnollisuudella ja energialla. Jokaisella huomaamattomuudella on seurauksensa.
505
Mustat tekevät palveluksen tarpeellisena kiihottimena saaden aikaan korkeimman
energiankehityksen. Ei voittoa ilman taistelua.
506
Synteesi on koje elämän laboratoriossa. Ajattelu on saavuttanut asteen, jolla se voi
hyödyntää
kaikkia
kokemuksia
ärtymättä,
kärsivällisyydellä,
kestävyydellä,
yhteisvaikutuksella, eheyttämällä.
507
Valovärähtelyt samoin kuin “magnetismi” heijastuvat ympäristöön.
508
Alemmat värähtelyt sterilisoivat ympäristönsä ja tappavat sen. Korkeammat antavat sille
elämää.
509
Hierarkia merkitsee vapautta, tietoa, valoa, voimaa. Hierarkia ei ole mikään despoottinen
kokous. Se toteaa lakeja ja noudattaa niitä. Ja se osoittaa, että juuri tämä on viisautta. Se ei
aseta tabuja. Se osoittaa, että tottelemattomuus lakia kohtaan on typeryyttä, sillä se aiheuttaa
huonoa kylvöä, josta ennemmin tai myöhemmin täytyy tulla huonoa satoa.
510
Älä katso taakse! Tulevaisuus on meidän ja meidän on se hahmoteltava. Älä rasita
tajuntaa ja muistia menneellä! Tämä on merkityksellistä: ettei anna menneisyyden sitoa
itseään. Sellaisesta ajatuksesta luopuminen tuntuu monesta kuin taakasta vapautumiselta. Tätä
muinaiset opettajat tarkoittivat “pelastuksella”.
511
Aine on suunnattoman hienojakoista energiaa ilmenemismuodoissaan. Tämä koskee
myös karkeinta ainetta, joka sisältääkin kaiken korkeamman aineen sen kaikkine tuhansine
erilaisine energioineen. Kaikki on värähtelyä, yhä hienompaa värähtelyä. Kehitys on näiden
värähtelyjen löytämistä ja käyttämistä. Muista, että aine on ennen kaikkea sitä mitä se
“näyttää” olevan, mutta sen ohella suurta tutkimatonta.
512
Kaikki riippuu kaikesta. Kaikki on ykseyttä. Kaikki tiedostaa kaiken.
513
Kehitys on sarja kriisejä. Jokainen kriisi merkitsee vallankumouksellista kokemusta,
uutta kehitystasoa, uutta kehitysastetta. Tämä koskee yksilöä, kansaa, rotua, ihmiskuntaa.
Sisäinen ja ulkoinen vastaavat toisiaan. Uudet kehitystasot, asteet, näkyvät ulkoisesti
jättiläismäisinä luoononilmiöinä.
514
“Jumala” on symboli.
515
Kaikista korkeinta nimitämme jumalaksi, joka on kaiken korkeamman, kaikkien
korkeampien maailmojen ja niiden olentojen yhdistelmä. Mutta ihmiskunnalle seuraavaksi
korkein luomakunta on jumala. Se on yli-ihmisen valtakunta, joka on meille kaikki. Se
valtakunta, joka meidän pitää yrittää saavuttaa.
516
Monet loukkaantuvat ilmaisuista kuten kamppailu ja taistelu. Nehän ovat vertauksia,
usein sattuvia sellaisia. Jos ne loukkaavat, niin korvaa ilmaisut kehityksellä, etenemisellä
tiellä.
517
Monet ihmettelevät, etteivät he saa olla valvetajunnassaan tietoisia siitä, mitä he
korkeammissa maailmoissa tekevät, kun fyysinen tajunta ei enää toimi. Heidän pitäisi olla
siitä kiitollisia. Kuinka heidän hermonsa kestäisivät vielä senkin? Fyysiset kokemukset ovat
tarpeeksi vaikeita. Elämä emotionaalimaailmassa ei ole ruusuilla tanssimista. Sillä myös se
maailma on mustien vallassa. Siinäkin maailmassa taistelu on kovaa, valon taistelua pimeyttä
vastaan, tiedon taistelua valhetta vastaan, oivalluksen ja ymmärryksen taistelua eksymystä
vastaan. Mutta myös sillä taistelulla on suuri merkityksensä. Sillä myös emotionaaliaine on
hidasta ja tarvitsee ulkoapäin tulevaa kiihotusta. Sitä tarjoavat mustat. Siten he palvelevat
kehitystä.
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518

Korkeammat energiat kuuluvat yhteen korkeamman kehityksen kanssa. Ei voi sisäistää
korkeampia aineita pääsemättä siten osalliseksi näiden korkeampien aineiden korkeammasta
tajunnasta.
519
Ideat näyttävät joutuvan jukkaan, menettävän merkityksensä. Mutta jos ne kuuluvat
evoluutioon, palaavat ne korkeammissa spiraaleissa. Esimerkiksi uskonnolliset ideat. Myös
alimmissa uskonnoissa on totuuden siemen. Mitä korkeampi uskonto, sitä enemmän tästä
siemenestä ilmenee.
520
Vapaus on yksityisyyttä. Jokainen atomi elää yksityisyydestään (jakamattomasta
ykseydestään ja täydellisyydestään). Tämä on kaiken käsittävä kauneus. Vain kauneus on
taidetta. Taide, joka ei ymmärrä kauneutta, on taiteen pilakuva.
521
Tieto on taidetta, tiede on menetelmä.
522
Joka ylettyy korkeammalle, saavuttaa kaiken. Taide voi auttaa ylettymään yhä
korkeammalle.
523
Tiede hapuilee pimeässä. Sen sijaan, että lähtisi ykseydestä ja lukisi kaikki periaatteet
ykseyteen, se poimii periaatteensa kaaoksesta. Ei ole ihme, ettei se löydä yhdistävää sidettä,
yhteistä, ihannejärjestelmää. Siksi tiedemiehet lähtevät heterogeenisista periaatteista, eivätkä
voi koskaan päästä yksimielisyyteen olennaisesta. Tiede etääntyy ykseydestä sen sijaan, että
kääntyisi sen puoleen. Siitä johtuvat tasapainon puute, periaatteiden vastakohtaisuudet, “järjen
antinomiat”.
524
Sisällötön rituaali ei riitä. Vaaditaan sydämen tulta. Ei auta tietää, että jokin asia on
mahdollinen. Vaaditaan toteuttamista. Ja siihen kykenevät vain korkeammat voimat,
korkeampi aine, korkeampi tajunta. Tien osoittaa rakkaus. Etsi ykseyttä!
525
Petos ihmisessä olevaa korkeinta kohtaan jouduttaa korjuun lain vaikutuksia. Se sanoo
aika paljon. Vain rakkaus voi puolustaa ja palauttaa ennalleen.
526
Fyysiset manifestaatiot ovat aina korkeampien maailmojen voimanilmaisujen tulosta.
Mutta fyysisillä keinoilla ei aikaansaada mitään korkeampia vaikutuksia.
527
Ei pitäisi painaa kirjoja, jotka ovat vailla henkeä, emotionaalisia ja mentaalisia energioita
ja kosmisia värähtelyjä. Vedä alas korkeampia voimia. Taideteokset voivat säilyttää
elävöittävän kykynsä ja sytyttää luomisenergian kauneudellaan ja rauhallaan.
528
Asettamalla kukkia sairaaseen kohtaan voi parantaa! Etsi kukkia!! Vanhalta ajalta
periytyneet muinaisten opettajien lääkkeet olivat yleensä tehokkaita. Etsi lääkettä
kasvimaailmasta, älä mineraalimaailmasta!
529
Myös “tyhjä tila” on täynnä energioita, jotka voi ottaa käyttöön tajunnalla. Miksi niitä ei
huomioida?
530
Valo ja väri ovat ihmeellisiä lääkeaineita. Täytä erivärisiä pulloja (punaisia, keltaisia,
vihreitä, sinisiä jne.) vedellä ja aseta ne alttiiksi auringonsäteilylle! Vesi on lääke, parempi
kuin useimmat muut lääkeet. Humpuukimestarin maineen saanut Cagliostro paransi monia
sillä tavalla.
531
Jumalten, hierarkian, korkeampien maailmojen olentojen syyttäminen kurjuudesta ja
onnettomuuksista on eräs suurimmista erehdyksistä, vaikka se tapahtuukin
tietämättömyydestä. Ihmiset käsittelevät voimia, joiden vaikutuksista heillä ei ole
aavistustakaan. Jos hierarkiaa, suojelevia kohtalon- ja korjuunvoimia, ei olisi, seuraisivat syy
ja vaikutus toisiaan välittömästi ja ihmiskunta tuhoaisi pian itsensä tietämättömyydessään ja
eksymyksessään. Joka herjaa, tekee auttamisen korkeammille olennoille mahdottomaksi.
532
Ei tietämättömyys yksistään ole aikaansaanut planeettamme hätätilaa. Se on myös
mustan veljeskunnan aikaansaannosta. Se on eksyttänyt ihmiskuntaa ja myrkyttänyt
elämänvaiston. Tietenkin on ihmisten syy, että he ovat hyväksyneet vihan mielijohteet.
533
Älä syytä hierarkiaa tehdyistä virheistä! Kaikki sellainen on ensinnäkin valhetta ja
toiseksi se merkitsee hierarkian tuomitsemista. Jos inspiraatiot, ennusteet, profetiat jne.
osoittautuvat virheellisiksi, on syy vastaanottajan eikä lähettäjän. Yli 99 prosenttia siitä,
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minkä sanotaan olevan inspiraatiota, on omia päähänpistoja alitajunnasta. Eikä ylhäältä tule
mitään määräyksiä, tilauksia, käskyjä eikä kieltoja!!! Sieltä tulee vain vihjeitä vakiosuhteista
(laeista). Seuraa lakia, älä sanomia!
534
Työskentele, tee hyvää, kunnioita hierarkiaa! Tätä sääntöä ihmisen on hyvä soveltaa läpi
koko elämän.
535
Ihmisen ajatukset ovat niin vihantäyteisiä, että planeetan koko olemassaolo vaarantuu!
536
Valtiot tulevat tekemään vararikon. Se on seurausta kapitalistisen järjestelmän
virheellisyyksistä. Se järjestelmä rakentuu itsekkyyden pohjalle ja seuraaa viidakon lakia.
537
Todelliset voimat ovat vielä löytämättä. Seuraa ylhäältä tulevia ideoita kaikesta,
ykseydestä, eetterikehon keskusten voimista, luoksevetävän ajatuksen parantavasta voimasta!
Vältä herjaavia ajatuksia!
538
Kavallusta on kaikessa kielimisessä, kaikessa ilkeässä puheessa, vihaisissa sanoissa.
Kaikki viha on petosta ykseyttä kohtaan.
539
Turhaan ihmiset yrittävät etsiä parannusta sairauksiin niin kauan kuin he halveksivat
lakeja. Uusia sairauksia syntyy niin pian kuin vanhat voitetaan.
540
Vastusta pahaa hyvällä! Paha on hävitystä ilman, että mitään parempaa tulee tilalle.
Arkuus on petosta korkeinta kohtaan. Mutta kevytmielisyyden huimapäisyys ei ole rohkeutta.
Uhmaileva esiintyminen ei ole nöyryyttä. Itsensä ilmiantaminen tietämättömyyden ja
arvostelukyvyttömyyden oikeuden edessä ei ole viisautta.
541
Älä kiellä, ole myöntävä! Edellinen heikentää hermoja, jälkimmäinen vahvistaa niitä.
Ole aina myöntävä. Sen sijaan, että sanot jonkin asian olevan väärin, sano vastakohdan olevan
oikein! Ole aina myönteinen ja myöntävä, älä tuomitseva ja kieltävä!
542
Meidän värähtelymme ympäröivät kaikkia lähetyksiämme ja lahjojamme . Kaikkea
yhdistävät mitä hienoimmat värähtelyt. Kaikki on magneettista, vetää puoleensa, työntää
luotaan.
543
Odottamaton herättää pelkoa. Odotetulle on jo paikka. Sen tähden on tieto kaiken
monimuotoisuudesta ja loputtomasta runsaudesta hyödyllistä.
544
Tieto on kuollutta, jos se ei saa eloa sovellutuksesta.
545
Vältä vihamielisiä ihmisiä, mutta älä pelkää heidän vihamielisyyttään! Ihmisten
pelkääminen saattaa turmioon.
546
Vahvista siteitä hierarkiaan! Muutamille ajatuksille pitäisi antaa tilaisuus joka tunti.
547
Älä ajattele rikkovia ajatuksia, mitään, mikä erottaa veljistä! Ajattele yhdistäviä,
sovittelevia, hyväntahtoisia ajatuksia!
548
Törkeä totuus, vihamielinen totuus, ei hyödytä, yksinomaan vahingoittaa. Jätä kaikki
erehdykset! Älä vedä niitä valoon! Anna anteeksi toisille omista virheistä ja puutteista
todistamisen sijaan! Unohda mennyt! Aloita joka päivä alusta!
549
Hulluja ovat kaikki, jotka murskaavat toiveita!
550
Sokeita ovat kaikki, jotka puhuvat sotien siunauksista!
551
Kulttuuri on ykseyttä. Kaikki muu kulttuuri on tietämättömyyden tulosta.
552
Mukavuus on hengen hauta. Siten ei ole sanottu, että on järjestettävä olonsa
epämukavaksi, vaan yksinomaan, että on ymmärrettävä elämää!! Kiitä kaikesta!!
553
Huomioi hyväntahtoisuuden, pyrkimyksen, kiitollisuuden yhdenmukaisuuden
välttämättömyys. Se antaa korkeampia energioita.
554
Epäilys, itsesääli erottaa korkeammasta.
555
Kauhua kylvävä kirkko on sietämätön.
556
Petoksen ja kavalluksen hyväksyvä valtio ei säily. Sellaisen täytyy kukistua ja on myös
tehnyt sen. Me olemme todistamassa sitä tänään.
557
Korkeampana ihminen on viisas ja voittamaton, alempana ihminen on epäviisas ja
kyvytön. Rakkaus vetää ylöspäin, viha alaspäin. Elä ykseydelle, hierarkialle!
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558

Toista väsymättä samaa totuutta, kunnes se on aurannut syvän vakonsa aivojen
substanssiin!
559
Kaikki korkeammat maailmat tekevät sopuisasti yhteistyötä. Muuten kosmosta ei olisi
olemassa.
560
Hierarkia muovaa uusia rotuja. Hierarkia rakentaa uusia kulttuureja, jotka pian
tuhoutuvat. Jokainen edistysaskel on hierarkian aikaansaannosta halukkaiden välikappaleiden
kautta.
561
On helppo havaita, kuinka eläimet käsittävät ärtymyksen, pelon, luottamuksen ja kuinka
ne vaikuttavat niihin.
562
Joka osaa hillitä itsensä, voi välttää monia huomaamattomia ikävyyksiä. Joka tahtoo
hankkia henkisen ylemmyyden, voi aina luottaa hierarkian avunantoon. Se vaatii ponnistelua.
563
Kuninkaan olennaisin ominaisuus on hierarkian kunnioittaminen. Ilman hierarkiaa
ihmiskunta etsii turhaan tietään ulos pimeydestä. Kun ihmiskunta rakentaa hiekalle, täytyy
rankkasateen tulla ja osoittaa perustan riittämättömyys.
564
Vain hierarkia voi auttaa ja estää ihmiskuntaa tuholta.
565
“Odota huomiseen” on mustien tunnuslause kaikille.
566
Hierarkia suojelee vain oikealla tiellä – palvelun, ykseyden tiellä olevaa. Epäilevä
poikkeaa tieltä.
567
Vetovoima: kosminen magneetti.
568
Tarttuvat taudit, kulkutaudit eivät kosketa sitä, joka kykenee hallitsemaan tajuntansa
(määräämään sen sisällön). Psyykkisten energioiden aineet ovat mahtavia antiseptisiä aineita.
Edellytys on vakaumus, että nämä aineet ovat olemassa ja että hierarkia on kaikkien hyvien
lahjojen antaja ja psyykkisen energian lähde, on elämänantaja, voima. Ei riitä, että tietää sen.
On käytettävä tietämystä, tehtävä se. Ei riitä, että on lääkettä. On myös käytettävä sitä.
Hierarkian autuudesta ei pääse osalliseksi ilman hellittämätöntä ponnistelua.
569
Magia on fyysis-eetterisiä voimia, jotka noudattavat ajatusta. Ajatusta seuraa energia.
Ajatus energiasta on energiaa. Ajatus sinisestä energiasta on sinistä energiaa jne.
570
Ihmiset pitävät parempana korviketta. He ovat nähneet maagisia menetelmiä ja
oivaltaneet sydämen magneetin ja psyykkisen energian olemassaolon. Mutta kuitenkaan he
eivät pyri korkeampia maailmoja kohti. He pitävät parempana kuolleita kaavoja. Korvaa
kärsimys pyrkimyksellä ylöspäin! Tieto, valo, voima, kaikkea, mitä ihmiset haluavat, on
hierarkialla. Pidä yhteys hierarkiaan avoinna! Ihmisen voima tulee hierarkialta. Hierarkia
ohjaa ja auttaa.
571
Meditaatiolle omistetut tunnit avaavaat kokonaan uuden maailman. Mitään epäsointuista
ei saa tapahtua. Rauha ja hiljaisuus hallitsevat. Vähitellen elää tunne jumalan läsnäolosta koko
päivän. Sielu on hiljaisessa yhteydessä tähän hiljaiseen läsnäoloon, joka täyttää sydämen
sanomattomalla rakkaudella tätä olentoa kohtaan. Elämyksestä tulee vähitellen kosminen
jumaltunne, joka saa kokemaan, että “jumala on, mutta minä en”.
572
Kaikki edistysaskeleet johtuvat hierarkialta tulevasta innoituksesta. Hierarkia edustaa
korkeampaa, kaikkea kehitystä, kaikkea edistymistä. Hierarkia on ihmiskunnan lähin
päämäärä.
573
Ylevä, epäitsekäs ajatus muuttaa myös fyysisesti henkilön auran, antaa keholle hyvää
tekevää ainetta.
574
Ruusun tuoksu on lähisukua autuudelle. Ruusu ei ollut syyttä alkemistien
mysteerisymboli. Aikamme ruusuöljy on huonolaatuista.
575
Luottamus alustaa tietoa. Luottamus tehostaa energian. Jos energistä jännitystä seuraa
ilo, on voima aito.
576
Lohduttomuus, epätoivo, pelko on kaiken luottamuksen kuolema, kaiken tiedon
kuolema. Ne, jotka kokevat hierarkian autuuden, eivät voi menettää toivoaan. Se on
ensimmäinen merkki korkeamman tiedon hyödyllisyydestä.
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577

On totuttava olemaan jatkuvassa yhteydessä hierarkiaan. Se on linnun turvallinen pesä
ihmisen sydämessä. Sydämellä täytyy olla jotakin, josta pitää kiinni: jos ei korkeampia
asioita, niin kultaa tai ruokaa tai juomaa.
578
Noudata lakia ja tie pimeyden halki on turvallinen. Luota hierarkiaan ja näkymätön käsi
johtaa läpi pimeyden! Ilman sydäntä järki ei löydä mitään ulospääsytietä pimeydessä. Ilman
hierarkiaa tie vie perikatoa kohti.
579
Ihmiskunta rakentaa itsetuhon periaatteelle.
580
Mikään valtio ei kukoista ilman suurta johtajaa. Mitään valtakuntaa ei ole ilman suurta
hallitsijaa.
581
Auttakaa toisianne niin suuressa kuin pienessäkin! Auta ajatuksillasi! Tarkkaile
ajatustasi! Se auttaa ja suojelee. Se kaataa ja turmelee. Olemme olemassa toisia
auttaaksemme, emme toisia kaataaksemme. Vain yhteistyö tuo menestystä.
582
Sydän, joka palaa saadakseen auttaa, on meidän sydämemme. Siten voimme kohdata
sellaista, mikä on kauhistuttavaa tietämättömälle, mutta ylevää tietävälle.
583
Niin kauan kuin hierarkia on tuntematon tekijä, tulee ihmiskunta vaeltamaan pimeydessä
ja tuhoa kohti. Tämän musta veljeskunta tietää.
584
Ilman sydäntä ei ole apua, ymmärtämystä, hierarkiaa. Järki ei voi valaista ilman
hierarkian valoa. Viisasten kiven omistaja – vain sankarillisuus ja kestävyys tuottavat tulosta.
Siinä on ajatus, joka johtaa kaiken lähteelle, hierarkiaan.
585
Sankariksi ei tule ilman pieniä päivittäisiä sankarin kokeita. Älä valita huonoa karmaa!
Se osoittaa tien yli-ihmisen luo. Älä valita koetuksia! Ilman sellaisia kenestäkään ei tule
Herkulesta. Sankarillisuus on tarpeen hierarkiaan ylettymiseksi. Kuinka voi tulla Herkuleeksi
ilman hänen kahtatoista sankaritekoaan? Kuinka voi ottaa suoritettavakseen sellaiset tehtävät,
jos ei ole voittanut lukemattomia pieniä koetuksia, jotka ovat karaisseet ja vahvistaneet?
Todellinen elämä on sankarillisuutta. Ilman sankarillisuutta elämä on yksinomaan pelkoa ja
levottomuutta.
586
Vuoret voivat pelätä ja puut kauhistua, jos niiden tajunta on yhteydessä ihmisen
tajuntaan. Järvi voi riemuita ja kukat huoletta kuihtua, jos ne tekevät sen ihmisen katseiden
alla.
587
Se, joka tahtoo saavuttaa hierarkian, ei saa kavaltaa lähimmäistään, ei horjua, ei
lannistua, eikä masentua kaikenlaisiin surkeuksiin. On vain yksi tie – tie hierarkiaan. Vain
korkeampaa varten elämällä ihmisestä tulee vahva. Ihmisen ja jumalan välisessä suhteessa
jumala on aina korkeampi ja ihminen alempi.
588
Joka lakkaa ponnistelemasta, ei ylety korkeammalle. Jokainen merkityksetön asia,
jokainen laiminlyönti, jokainen viivytys, jokainen itsekkyyden ilmaus, todistaa
epäonnistumisesta ja turmiosta.
589
Arhatia ei tule kenestäkään, joka ei ota kannettavakseen epätäydellisyyden koko taakkaa.
Ajat ovat vaikeat, mutta suuret. Kenestäkään ei tule suurta miellyttävyyksissä. Taistelu jatkuu.
Kuka tahtoo mennä kotiin ja viihtyä nojatuolissaan?
590
Hierarkia on yhteistyötä. Sydän on ainutlaatuinen luonnollinen yhteys näkyväisen ja
näkymättömän, menneen ja tulevan välillä. Ajattele tulevaisuutta! Se on loistava.
591
Pelko tuo mukanaan rumuutta. Pelosta syntyneellä ei voi olla merkitystä. Kukaan
pelkäävä ei voi löytää hierarkiaa.
592
Ajatus on mentaalinen ainemuoto ja siis tosiasia, jolla on vaikutus.
593
Maitreyan toimintakausi (epookki) boodhisattvana on tuova mukanaan naisen
kohottamisen uudelleen täyteen yhdenvertaisuuteen miehen kanssa.
594
Ne, jotka nousevat korkeampiin maailmoihin, eivät häviä niihin. He elävät palvellakseen
kaikkea elämää, myös elämää fyysisessä maailmassa. Ketkään eivät ole niin hyvin
huolehdittuja ja valvottuja kuin kaikki fyysisen maailman monadit.
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595

Joka puolelta meitä ympäröivät kaikkitietävät jumalolennot. Me kaikki lepäämme
“isämme sylissä”. Koskaan ei voi olla aihetta pelkoon tai levottomuuten missään suhteessa.
Erehdyksemme saamme oikaista ja niistä saamme kärsiä. Edellisen lisäksi ei ole mitään
kärsimystä.
596
Meidän on omaksuttava sankarin elämännäkemys. Meidän ei tarvitse kerjätä armoa,
pyytää apua, tuntea itseämme heikoksi ja kurjiksi. Se on vihan ilmausta. Oikea asenne on
kiitollisuus kaikkea kohtaan.
597
Paratiisi ei ole eldorado, Schlaraffenland, paikka nautinnonhaluisille laiskureille. Se on
työn, vaivannäön, ponnistelun paikka, mutta siellä vallitsee ristiriidaton sopusointu vailla
tuomitsevaa teeskentelyä. Paratiisi on paikka, jossa ihmiset oppivaat suorittamaan
Herkuleksen suurteot ja tulemaan sankareiksi.
598
Jokainen pallo on ykseys, jonka on toteuttava ykseytensä. Korkeampi on vastuussa
alemmasta. Jokainen on vastuussa kaikista hänen omaa tasoaan alempana olevista.
Korkeammat tuntevat vastuunsa meistä ja tekevät mitä voivat Lain mukaan. Lain mukaan he
eivät saa estää ihmisiä oppimasta. He tekevät kaiken vetääkseen meidät luokseen. He ovat
magneetteja ja vetävät luokseen kaiken, mikä suostuu vedettäväksi.
599
Kaikki on elämää. Kaikki on ainetta. Kaikki on voimaa. Kaikki on tajuntaa. Voiko
ilmaista selvemmin?
600
Jumalallisen tuominen politiikkaan, liike-elämään, oikeuselämään, uskonnolliseen
elämään, huvituksiin, kaikkeen, on essentialistin tehtävä ihmisenä.
601
Laki on magneetti, vetää puoleensa kaiken.
602
Inhimillinen laki on julmuutta.
603
Jokainen monadi muovaa omalla tavallaan.
604
Yhteistyöllä jokainen saavuttaa pisimmälle.
605
Ihminen rankaisee itseään jokaisesta lainvastaisesta ajatuksesta. Se on karmaa. Kukaan ei
saavu perille paastoamalla, kerjäämällä, vaan tekemällä työtä, palvelemalla ja rakastamalla.
606
Monet kuormittavata itseään niin paljolla tietämyksellä, etteivät he jaksa ottaa
askeltakaan eteenpäin. Vähempi tietämys on usein enemmän kuin mitä oikea, energinen ja
määrätietoinen käyttäytyminen vaatii.
607
Inkarnaatio on etu, niin kuin vastoinkäymisetkin. Ilman sitä kukaan ei voi kehittää
ymmärrystä ja voimaa.
608
Mitään rukouksia ei tarvita, vain opetusten huomioimista.
609
Atlas kannatti maapalloa hartioillaan: hän otti kantaakseen vastuun planeetastamme.
610
Pane merkille ilmiöt, tapahtumainkulku ympärilläsi!
611
Jokaisessa teossa on joku, joka ottaa vastuun seurauksista, jotka eivät koskaan jää
tulematta.
612
Jokainen ajatus, joka merkitsee syvenevää ymmärtämystä, vie lähemmäs ykseyttä.
613
Avarra tajuntaa!
614
Me luomme itse ennaltamäärätyn tulevaisuutemme.
615
Alhaiset ajatukset ovat kuin matelijat.
616
Joka herjaa hierarkiaa tai sen jäseniä, vahingoittaa itseään aikakausiksi eteenpäin. Ja hän
vahingoittaa myös lähimmäisiään. Räjähdysaineita ei käsitellä huolimattomasti.
617
Kunnioita kaikkea korkeampaa! Se palvelee sinua!
618
Rukoilemisen on oltava kaikesta kiittämistä, ei minkään kerjäämistä.
619
Rukoilemisen on oltava antaumusta ja rakkautta.
620
Jokainen meistä tarvitsee tiennäyttäjän korkeampien maailmojen halki. Osoittakaamme
kiitollisuutemme hänen vaivannäöstään!
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