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OPISKELUKYSYMYKSIÄ SELITYKSELLE

YKSI
1. Miksi ei uskonto eikä tiedekään anna mitään pysyvää maailman- ja elämänkatsomusta?
Vastaus: Uskonnon maailmankuva rakentuu uskolle, ei tosiasioille. Tämän maailmankuvan

tutkimus on hylännyt ratkaisevilta kohdin. Tieteen maailmankuva on yksipuolinen materia-

lismi eikä anna mitään tilaa elämäntarkoitukselle. Materialismi on myös ristiriidassa yli-

fyysisten ilmiöiden kanssa.

2. Miksi ei loogisesti katsoen ole mitään mikä kieltäisi todellisuuden olemassaolon fyysisen

elämän tuolla puolen?

Vastaus: Siksi että suurin osa todellisuudesta on edelleen tutkimatta.

3. Minkä tärkeän johtopäätöksen voi vetää ylifyysisten ilmiöiden luonteesta?

Vastaus: Tajunta voi toimia paljon itsenäisemmin fyysisen kehoon verraten kuin mitä materia-

lismi olettaa.

4. Miksi hylozoiikka tutkii ensisijaisesti ylifyysistä todellisuutta eikä yhtä paljon fyysistä

todellisuutta?

Vastaus: Siksi että ylifyysinen todellisuus on paljon suurempi osa todellisuutta ja että fyysis-

ten tapahtumien syyt ovat ylifyysisessä.

5. Miksi esoteerinen tieto universumista ja ihmisestä ulottuu kauas yli nykyisen tieteen

mahdollisuuksien?

Vastaus: Siksi että esoteeriset opettajat ovat järjestelmällisesti kehittäneet tajuntansa pitkälti

yli keskivertoihmisen rajallisuuden ja herättäneet siten täyteen aktiivisuuteen tietoelimet,

jotka useimmilla vielä uinuvat.

6. Mikä on esoteriikan ja hylozoiikan välinen ero?

Vastaus: Esoteriikka on ylivoimainen tieto maailmankaikkeudesta ja ihmisestä, kaikille tieto-

kunnille yhteinen tieto. Hylozoiikka on tämän tiedon erityinen muotoilu, joka pyrkii tieteelli-

seen menetelmään ja tarkkuuteen.

7. Vaikka on saatu lupa julkaista hylozooinen tieto aikanamme, on edelleen aihetta kutsua sitä

esoteeriseksi. Miksi?

Vastaus: Koska suurin osa hylozoiikan tiedosta on edelleen varattu vihityille, jahylozoiikka

kuuluu – ja tulee aina kuulumaan – esoteeriseen perinteeseen.

8. Mitä tarkoitetaan sillä, että Pytagoras kumosi vastakohdan hengen ja aineen välillä?

Vastaus: Hän selitti että henki on sama kuin aineen tajunta. Siksi aine ja tajunta ovat saman

todellisuuden kaksi aspektia.
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9. Mitä tarkoitetaan sillä, että ne kolme aspektia ovat samanarvoisia?

Vastaus: Sitä, ettei yhtäkään aspekteista voi samaistaa johonkin kahdesta muusta tai selittää

niistä.

10. Mitä tarkoitetaan sillä, että nämä kolme aspektia ovat absoluuttisia?

Vastaus: Sitä, ettei yhtäkään niistä voi selittää jostakin muusta.

11. Mistä johtuvat tajunnanasteen erot eri elämänmuodoissa?

Vastaus: Siitä, että tajunta on niissä eri pitkälle kehittynyt.

12. Mitkä luomakunnat monadilla on takanaan, kun se on saavuttanut ihmiskunnan?

Vastaus: Kivi-, kasvi- ja eläinkunta.

13. Mikä merkitys nykyiselle elämällemme on niillä kokemuksilla joita saimme edellisistä?

Vastaus: Yleiset edellisissä elämissä saamamme kokemukset voimme muistaa uudelleen, kun

joudumme samankaltaisiin tilanteisiin nykyisessä elämässä. Sellaiset kokemukset ilmenevät

silloin ”synnynnäisenä” ymmärtämyksenä.

14. Mikä on elämän tarkoitus?

Vastaus: Tajunnan evoluutio.

15. Mikä on monadi?

Vastaus: Ikiatomi, aineellinen ydin, johon yksilöllinen tajunta on sitoutunut.

16. Kuinka monadi voi olla kuolematon?

Vastaus: Kuolema merkitsee jonkin koostetun hajoamista. Mutta monadi on ikiatomi, koosta-

maton ja siksi kuolematon.

17. Kuinka monadista tulee minä?

Vastaus: Sisältymällä elämänmuotoihin ja heräämällä niissä tajuntaan.

18. Kuinka jokin tietty monadi voi olla sisin ydin tai minä jokaisessa elämänmuodossa, kun

elämänmuoto koostuu atomeista, jotka äärimmiltään koostuvat monadeista?

Vastaus: Vain yhdellä monadilla jokaisessa elämänmuodossa on tajunta, joka voi toimia

tämän minänä. Muilla monadeilla on huomattavan alkukantaisempi tajunta.

19. Mitä on tärkeintä tietää tajunnan luonteesta?

Vastaus: Se, että koko kosmoksessa on vain yksi tajunta, kosminen kokonaistajunta, johon

jokaisella modilla on katoamaton osa.

20. Miksi täytyy loogisesti katsoen olla olemassa yli-inhimillisiä olentoja?

Vastaus: Koska minä on kuolematon ja kehittyy alituisesti uusissa muodoissa, on monen

minän täytynyt jo ohittaa ihmiskunta.
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KAKSI
1. Mitä hylozoiikka sanoo illuusiofilosofiasta?

Vastaus: Se hylkää sen päähänpiintymänä ja väittää terveen järjen tavoin että todellisuus on

objektiivinen, on ulkopuolellamme ja riippumaton meidän käsityksestämme siitä.

2. Onko todellisuus sellainen kuin se näyttää olevan?

Vastaus: Kyllä, fyysistä näkyvää ainetta. Mutta sen lisäksi todellisuus on jotain täysin muuta

(tajuntaa ja liikettä) ja sunnattoman paljon enemmän (tajunnan ja liikken omaavaa ylifyysistä

näkymätöntä ainetta).

3. Mikä on objektiivista ja mikä on subjektiivista?

Vastaus: Aine on objektiivista ja tajunta on subjektiivista.

4. Jos tajunta on subjektiivista, voiko sitten puhua objektiivisesta tajunnasta?

Vastaus: Tajunta on subjektiivista. Mutta tajunta ei tajua vain subjektiivista, itseänsä, ajatuk-

sia ja tunteita. Se tajuaa myös objektiivisen, aineen. Tätä tajunnan kykyä kutsutaan objektiivi-

seksi tajunnaksi.

5. Kuinka ylifyysinen aine voi läpäistä fyysisen aineen?

Vastaus: Siten, että ylifyysiset atomit mahtuvat tyhjiöön fyysisten atomien välillä.

6. Minkä lajin atomeista koostuu ylifyysinen aine?

Vastaus: Hienomman lajin atomeista eli kooltaan pienemmistä kuin fyysiset atomit.

7. Mitä hylozoiikka tarkoittaa eri maailmoilla; eri planeettoja?

Vastaus: Ei, aineen eri tiloja eli ulottuvuuksia samassa tilassa, esimerkiksi planeetassa.

8. Mitkä kolme ainemaailmaa mainitaan?

Vastaus: Fyysinen maailma, emotionaalinen maailma ja mentaalinen maailma.

9. Mikä on alin ainemaailma kosmoksessa?

Vastaus: Fyysinen maailma.

10. Mitkä atomit ovat hienoimmat kosmoksessa?

Vastaus: Monadit.

11. Mitä on selvänäkö?

Vastaus: Objektiivista tajuntaa emotionaalisesta ja mentaalisesta aineesta.

12. Mitkä kolme tajunnan päälajia ihmisellä on? Ja kuinka ne ilmenevät?
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Vastaus: Fyysinen, emotionaalinen ja mentaalinen tajunta. Fyysinen tajunta ilmenee aistimuk-

sina ja tahdonvirikkeinä lihaksiin, emotionaalinen tajunta ilmenee haluna ja tunteina, men-

taalinen tajunta ilmenee ajatuksina ja ideoina.

13. Mikä osoittaa, että minä on jotakin enemmän kuin fyysistä, emotionaalista ja mentaalista

tajuntaa?

Vastaus: Se, että minä voi ohjata tätä kolminkertaista tajuntaa, tarkkailla sitä, luopua samais-

tumisesta siihen.

14. Kuinka monta verhoa ihmisellä on? Ja mitkä ne ovat?

Vastaus: Ne ovat organismi, eetteriverho, emotionaaliverho, mentaaliverho ja kausaaliverho.

15. Miksi ihmisellä täytyy olla verhot eri maailmoissa, esimerkiksi molemmat fyysiset

verhot?

Vastaus: Ilman niitä hän ei omaisi vastaavan maailman erityistä tajuntaa, ilman molempia

fyysisiä verhojaan hän olisi vailla aistimuksia.

16. Kumpi molemmista fyysisistä verhoista on tärkein? Miksi?

Vastaus: Eetteriverho. Ilman sitä organismi ei voisi edes muotoutua.

17. Mitä merkitsevät sanonnat ”ajatukset ovat olioita” ja ”energia seuraa ajatusta”?

Vastaus: Sitä, että ajatuksella on myös aineaspekti ja energia-aspekti (voima- eli liikeaspekti).

18. Mikä käsitys alemman lajin tajunnalla on korkeamman lajin tajunnasta?

Vastaus: Korkeampi tajunta vaikuttaa alemmalle olemattomalta.

19. Mainitse kolme selitystä sille, miksi selvänäkö ei anna tietoa olemassaolosta.

Vastaus: Ensimmäinen: Alempi tajunta ei voi tajuta korkeampaa todellisuutta. Siten selvänäkö

rajoittuu aina omaan maailmaansa ja alempaan, mutta ei voi tajuta kosmosta kokonaisuutena.

Toinen: Kaikista tavallisin selvänäkö tajuaa vain emotionaalisen aineen, joka sisältää myös

selvänäköisen omien toivomusten rakentamia muotoja, joita hän ei voi erottaa vallitsevasta

todellisuudesta. Kolmas: Vaikka selvänäköinen näkikin oikein, niin se ei riitä. Täytyy olla

myös tietoa siitä, mitä näkee, kyetä tulkitsemaan vaikutelmat oikein.

20. Mitä on kriittinen asennoituminen ja miksi se on tarpeellinen?

Vastaus: Pyrkimystä kaikinpuoliseen arviointiin, selväkatseisuutta sekä etujen että puutteiden

huomaamiseksi.

Se on tarpeellinen ehkäisemään luuloa ja edistämään tietoa.



5

KOLME

1. Mitä on fysikalismi?

Vastaus: Mielipide, jonka mukaan fyysinen todellisuus on ainoa todellisuus.

2. Miksi ei voi olla olemassa mitään yksinomaan ”henkistä” todellisuutta?

Vastaus: Koska kaikella todellisuudella on nuo kolme aspektia, kaikki maailmat ovat aineelli-

sia maailmoja.

3. Mainitse ikiaineen kuusi ominaisuutta.

Vastaus: Ikiaine on homogeeninen, ehdottoman tiheä, ehdottoman joustava, rajaton, ikuinen

ja muuttumaton.

4. Mainitse dynamiksen kuusi ominaisuutta.

Vastaus: Dynamis on kaiken liikkeen syy, ikuinen, rajoittamaton, muuttumaton, kaikkivoipa

ja tiedostamaton.

5. Missä osoittautuu dynamiksen kaikkivaltius?

Vastaus: Siinä, että se luo ikiatomit, monadit. Mikään muu voima maailmankaikkeudessa ei

voi tätä tehdä.

6. Mikä on ikiatomien ikuisen olemassaolon edellytys?

Vastaus: Dynamiksen jatkuva vaikutus ikiatomissa.

7. Miksi monadin sanotaan olevan tuhoutumaton?

Vastaus: Tuhoutuminen merkitsee hajoamista alkuperäisiin rakenneosiin. Koska monadi ei

ole koostunut muusta, se ei siis voi hajota.

8. Kuinka hylozoiikka määrittelee monadin?

Vastaus: Monadi on ikiaineen pienin mahdollinen osa ja yksilöllisen tajunnan pienin mahdol-

linen kiintopiste.

9. Mitä merkitsee tajunnan aktuaalistuminen?

Vastaus: Sitä, että se herätetään eloon monadeissa.

10. Mikä on kaaos?

Vastaus: Ikiatomien vapaa olotila ikiaineessa.

11. Mikä on kosmos? Mikä muoto sillä on?

Vastaus: Ikiatomien järjestynyt kokonaisuus. Se on pallon muotoinen.
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12. Mitä merkitsee manifestaatio?

Vastaus: Kosmoksen kaikkien prosessien kokonaisuutta, kosmoksen syntymästä sen purkau-

tumiseen.

13. Kuinka monta atomilajia kosmoksessa on?

Vastaus: 49

14. Missä suhteissa nämä 49 atomimaailmaa eroavat toisistaan?

Vastaus: Aineen, tajunnan, liikkeen, ulottuvuuden ja keston suhteen.

15. Mitä merkitsee alasmitoitus?

Vastaus: Sitä, että tajunnan ja liikkeen ilmaisu rajoittuu yhä enemmän jokaisen alemman atomi-

maailman myötä.

16. Kuinka esoteriikka määrittelee atomin?

Vastaus: Atomit koostuvat ikiatomeista; mitä alempi atomilaji, sitä useampia ikiatomeja

atomiin sisältyy.

17. Kuinka esoteriikka määrittelee molekyylin?

Vastaus: Molekyylit koostuvat atomeista; mitä alempi molekyylilaji, sitä useampia atomeja

molekyyliin sisältyy.

18. Mikä on tärkeintä tietää olemassaolon liikeaspektista?

Vastaus: Kaikki on liikkeessä, eikä mikään kosmoksessa seiso paikallaan.

19. Mitä on energia?

Vastaus: Aine liikkeessä.

20. Mitä sanoo syyn laki?

Vastaus: Kaikki mitä tapahtuu on koostuneiden syiden vaikutusta.
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NELJÄ

1. Mitkä eri manifestaatioprosessit mainitaan?

Vastaus: Involvoituminen, evolvoituminen, involuutio, evoluutio ja ekspansio.

2. Mikä on elämän loppupäämäärä?

Vastaus: Kaikkien monadien kosminen kaikkitietävyys ja kaikkivaltius.

3. Mitä ovat involvoituminen ja evolvoituminen?

Vastaus: Involvoituminen on ikiatomien koostumista atomilajeiksi 2–49. Evolvoituminen on

vastaavaa hajoamista atomilajista 49 lajiksi 1.

4. Mitä merkitsee involuutio aineaspektin suhteen?

Vastaus: Sitä, että aine hankkii kyvyn muodostaa aggregaatteja.

5. Mitä merkitsee involuutio tajunnanaspektin suhteen?

Vastaus: Sitä, että monadien potentiaalinen tajunta aktuaalistuu, herää eloon.

6. Miksi kutsutaan involuutio-olentoja?

Vastaus: Elementaaleiksi.

7. Mitä merkitsee evoluutio tajunnanaspektin suhteen?

Vastaus: Sitä, että tajunnasta tulee itseaktiivinen maailmoissa 49, 48 ja 47.

8. Mitä expansio merkitsee tajunnalle?

Vastaus: Sitä, että tajunta aktivoituu yhä korkeammissa maailmoissa maailmasta 46 lähtien

samanaikaisesti kuin monadi saa yhteisen tajunnan yhä useampien monadien kanssa.

9. Kuinka monta luomakuntaa on evoluutiossa ja ekspansiossa?

Vastaus: 12.

10. Kuinka nuo kaksitoista luomakuntaa jakautuvat?

Vastaus: Niitä on 6 aurinkokunnassa (49–43) ja 6 kosmoksessa (42–1), toisaalta on viisi

luomakuntaa (49–45) ja 7 jumaluuskuntaa (44–1).

11. Mitä merkitsee yhteinen tajunta (maailmassa 46 jne.)?

Vastaus: Sitä, että monadi säilyneellä itseidentiteetillä ja itsetietoisuudella kokee toiset minät

kuin omana minänä.

12. Kuinka monadi voi oppia kokemuksistaan?

Vastaus: Sen tähden, että sillä on katoamaton muisti.
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13. Mikä on valvetajunta?

Vastaus: Monadin tarkkaavaisuus jokaisessa nykyhetkessä.

14. Mikä on tiedostamaton?

Vastaus: Alitajunta ja ylitajunta.

15. Mitä ovat alitajunta ja ylitajunta?

Vastaus: Alitajunta on piilevä muisti. Ylitajunta on kaikki korkeampi tajunta jota monadi ei

ole vielä aktivoinut.

16. Mitä on tahto?

Vastaus: Dynamiksen ilmentymää aktiivisen tajunnan kautta.

17. Mitkä tahdon päälajit ihmisellä on?

Vastaus: Fyysinen liikuntakyky, emotionaalinen halu ja mentaalinen aikomus.

18. Mitä merkitsevät aktiivinen ja passiivinen tajunta?

Vastaus: Tajunta on aktiivinen, kun se on monadin itsensä sisältäpäin aktivoima. Tajunta on

passiivinen, kun se on toisten monadien (telepaattisesti) tai robottitoimintojen (tapojen jne.)

aktivoima.

19. Mistä johtuu enin kärsimys?

Vastaus: Monadin puutteellisesta kyvystä hallita verhojaan.

20. Kuinka monadi saavuttaa verhojen korkeamman hallinta-asteen?

Vastaus: Tarkkaavaisuudella ja itseaktivoinnilla.
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VIISI

1. Mitä on kosminen kokonaistajunta?

Vastaus: Kaikkien kosmoksen monadien tajunnan yhdiste.

2. Miksi myös luomakuntia, maailmoja, planeettoja jne. voidaan pitää verhoina?

Vastaus: Koska jokainen sellainen muoto (sisältyvine monadeineen) on yhtenäinen olento ja

sisältää yhden hallitsevan monadin, jolla on expansiossa huomattava etumatka kaikkiin

muihin monadeihin nähden.

3. Mikä on planeettahierarkia?

Vastaus: Planeetan viidenteen ja kuudenteen luomakuntaan kuuluvien yksilöiden organisaatio.

4. Miksi ihmisen pitää olla olento, jonka tajunta on erillään kaikesta muusta elämästä?

Vastaus: Koska hänen itsetietoisuutensa täytyy kehittyä ja vakiintua.

5. Mitä sanoo muuntumisen laki?

Vastaus: Kaikki muodot muuntuvat ja lopulta hajoavat.

6. Mitä sanoo muodon laki?

Vastaus: Sen, että monadi kasvi-, eläin- ja ihmiskunnassa muodon hajoamisen jälkeen saa

uuden samankaltaisen elämänmuodon, kunnes monadin tajunnankehitys vaatii laadultaan

eroavan korkeamman muodon, tarkoituksenmukaisemman mahdollisuuden hankkia lisäkoke-

muksia.

7. Mitkä yksilölliset verhot monadilla on neljässä alimmassa luomakunnassa?

Vastaus: Fyysinen epäorgaaninen kivikunnassa. Fyysinen orgaaninen ja eetterinen kasvi-

kunnassa, sen lisäksi emotionaaliverho eläinkunnassa, näiden lisäksi mentaaliverho ja kau-

saaliverho ihmiskunnassa.

8. Mitkä tajunnanlajit ovat tärkeimmät kolmessa alimmassa luomakunnassa?

Vastaus: Karkeafyysinen subjektiivinen tajunta kivikunnassa, fyysiseetterinen ja subjektiivi-

nen kasvikunnassa, karkeafyysinen objektiivinen ja emotionaalinen subjektiivinen eläin-

kunnassa.

9. Miksi kutsutaan monadin siirtymistä alemmasta korkeampaan luomakuntaan?

Vastaus: Transmigraatioksi.

10. Mikä on transmigraation edellytys?

Vastaus: Se, että monadi on oppinut vastaanottamaan värähtelyjä korkeammasta ainelajista

kuin mitä se siihen mennessä on aktivoinut ja sopeutunut niihin.
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11. Mikä on ryhmäsielu?

Vastaus: Yhteinen verho, tai yhteinen verhosarja, ryhmälle monadeja, jotka ovat samalla

tasolla luomakunnassaan ja kuuluvat samaan lajiin.

12. Minkä tyyppisiä ryhmäsieluja on olemassa?

Vastaus: Kivi-, kasvi- ja eläinryhmäsieluja.

13. Mitä on kausaalistuminen?

Vastaus: Monadin siirtyminen ihmiskuntaan, jolloin ihminen saa kausaaliverhon, yksilöllisen

verhon.

14. Mikä määrää mihin luomakuntaan monadi kuuluu?

Vastaus: Monadin yksilöllisten verhojen lukumäärä: yksi kivikunnassa, kaksi kasvikunnassa,

kolme eläinkunnassa, viisi ihmiskunnassa.

15. Mitkä eläimet voivat kausaalistua?

Vastaus: Viiden korkeimmalla olevan lajin korkeimmalle kehittyneet yksilöt: apina, elefantti,

koira, hevonen ja kissa.

16. Kuinka monta kehitystasoa monadin on läpikäytävä ihmiskunnassa?

Vastaus: 777.

17. Mitkä ovat ihmismonadin kehitysasteet ja kuinka monta tasoa ne käsittävät?

Vastaus: Barbaariaste (400 tasoa), sivilisaatioaste (200 tasoa), kulttuuriaste (100 tasoa),

humaniteettiaste (70 tasoa), idealiteettiaste (7 tasoa).

18. Mitkä kaksi vastakkaista pyrkimystä voidaan erottaa ihmisten kehityksessä?

Vastaus: Vaistomainen sopeutuminen elämänlakeihin ja elämänykseyteen vastaavasti itse-

tehostus toisten elävien olentojen kustannuksella.

19. Mitkä tajunnan päälajit ovat tärkeimmät ihmisen viidellä kehitysasteella?

Vastaus: Alempi emotionaalinen tajunta barbaariasteella, alempi emotionaalis-mentaalinen

sivilisaatioasteella, korkeampi emotionaalinen kulttuuriasteella, korkeampi mentaalinen

humaniteettiasteella ja kausaalinen tajunta idealiteettiasteella.

20. Mitä on kulttuuri esoteerisessa merkityksessä?

Vastaus: Elämänlakien soveltamista.
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KUUSI

1. Millä kahdella tavalla ihminen aktivoi kausaalitajunnan?

Vastaus: Korkeammalla emotionaalisuudella (48:2,3) ja korkeammalla mentaalisuudella

(47:4,5).

2. Millä kehitysasteella ihminen saavuttaa ensimmäisen kausaaliseen kontaktin?

Vastaus: Kulttuuriasteella.

3. Mitä mentaalistuneen pyyteen lajeja on olemassa?

Vastaus: Tunne (enimmäkseen emotionaalista) ja mielikuvitus (enimmäkseen mentaalista).

4. Mitä merkitsee ilmaisu ”kaikki on vihaa mikä ei ole rakkautta”?

Vastaus: Sitä, että kaikki tajunta, jossa on jokin emotionaalinen aines, kuuluu jompaan

kumpaan kahdesta taipumuksesta, on joko luoksevetävää tai poistyöntävää.

5. Mitä on illuusio?

Vastaus: Tunne- ja toiveajattelua, joka vääristää todellisuudentajua.

6. Mitkä ovat mentaalisen tajunnan neljä lajia?

Vastaus: Päätelmäajattelu (47:7), periaateajattelu (47:6), perspektiiviajattelu (47:5), systeemi-

ajattelu (47:4).

7. Mikä on fiktio?

Vastaus: Mentaalinen kuvitelma ilman todellista vastinetta.

8. Mikä on selitys sille, että ihmiset ovat eri kehitysasteilla?

Vastaus: Monadien eri ikä ihmiskunnassa ja sen seurauksena eriasteinen kokemus ja

ymmärtämys.

9. Mikä on tyypillistä barbaariasteelle?

Vastaus: Sitoutuneisuus fyysiseen.

10. Miksi barbaari-ihminen tarvitsee poistyöntäviä tunteita?

Vastaus: Jotta hän ylipäätään ryhtyisi toimintaan.

11. Mikä on tyypillistä sivilisaatioasteelle?

Vastaus: Se, että ihminen elää emotionaalisuudessa ja samaistuu tunteisiinsa ja illuusioihinsa.

12. Miksi voidaan sanoa, että sivilisaatioasteen älyä (47:6,7) on suunnattomasti yliarvioitu?

Vastaus: Sillä on ollut merkityksensä vain fyysisen maailman hallitsemiselle. Se on osoittau-

tunut kykenemättömäksi antamaan ihmisille selitystä maailmasta tai edes mielekkäitä sääntöjä

ihmisten yhteiselämälle.
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13. Mikä on tyypillistä kulttuuriasteelle?

Vastaus: Oivallus tunne-elämän jalostamisen välttämättömyydestä.

14. Mikä on tärkeintä kulttuuriasteen tajunnankehitykselle?

Vastaus: Kausaalisuuden aktivointi korkeammalla emotionaalisuudella (48:2,3).

15. Mikä on pyhimys?

Vastaus: Emotionaalinen nero, ihminen, joka voi pidätellä itsetietoisuuden lajissa 48:2.

16. Mikä on tyypillistä humaniteettiasteelle?

Vastaus: Mahdollisuus kaiken emotionaalisen tajunnan (48:2-7) mentaaliseen ohjaukseen ja

siten mentaaliseen itsetietoisuuteen.

17. Mikä on tärkeintä humaniteettiasteen tajunnankehitykselle?

Vastaus: Kausaalisuuden aktivointi ylevämmällä emotionaalisuudella (48:2,3) ja ylevämmällä

mentaalisuudella (47:4,5).

18. Mikä on tyypillistä idealiteettiasteelle?

Vastaus: Kausaalinen tajunta.

19. Miksi meillä ei ole muistoja edellisistä elämistä?

Vastaus: Sen tähden, että erilaisten tajuntojen muistot ovat sitoutuneet vastaaviin verhoihin ja

koska vain kausaaliverho säilyy inkarnaatioiden välillä, vaatii aiempien elämien muistaminen

kausaalista tajuntaa.

20. Mitkä vaiheet käsittää elämä inkarnaatioiden välillä?

Vastaus: Elämä emotionaali- ja mentaalimaailmassa näihin kuuluvien verhojen hajoamisen

ajan, useimmille tiedostamaton olotila kausaalimaailmassa, herääminen ja valmistautuminen

uuteen inkarnaatioon uutta mentaali- ja emotionaaliverhoa rakentamalla.
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SEITSEMÄN

1. Mitä tieto on syvimmiltään?

Vastaus: Tietoa laeista.

2. Miten kuuluu hylozoiikan tärkein selviö?

Vastaus: Kaikessa on lakeja ja kaikki on lain ilmausta.

3. Mitkä ovat lain arvokkaimmat tunnusmerkit?

Vastaus: Persoonattomuus ja muuttumattomuus.

4. Mikä on varsinainen, perustava luonnonlaki ja miten se ilmenee?

Vastaus: Aineen laki, joka osoittautuu siten, että kaikki pyrkii tasapainoon, vakauteen, palau-

tumiseen ja sopusointuun.

5. Mitä ovat elämänlait?

Vastaus: Luonnonlakien ilmentymistä kosmisen kokonaistajunnan kautta.

6. Mitkä seitsemän elämänlakia ovat perustavia?

Vastaus: Vapauden laki, ykseyden laki, kehityksen laki, itsen laki, kohtalon laki, korjuun laki,

aktivoimisen laki.

7. Mitä sanoo vapauden laki?

Vastaus: Sen, että jokainen olento on oma vapautensa ja oma lakinsa ja että vapaus ansaitaan

lain kautta. Vapaus on oikeus omalaatuun ja aktiivisuuteen kaikkien samanlaisen oikeuden

rajoissa.

8. Mitä sanoo ykseyden laki?

Vastaus: Sen, että kaikki olennot ovat ykseys ja että jokaisen olennon on toteutettava yksey-

tensä kaiken elämän kanssa voidakseen laajentaa tajuntaansa oman minänsä yli.

9. Mitä sanoo kehityksen laki?

Vastaus: Sen, että kaikki elämä kehittyy, että voimat vaikuttavat tietyillä tavoilla tiettyjä

päämääriä kohti, jotka viime kädessä johtavat kosmoksen lopulliseen päämäärään.

10. Mitä sanoo itsen laki?

Vastaus: Sen, että jokaisen olennon täytyy itse hankkia kaikki ne ominaisuudet ja kyvyt, jotka

lopulta johtavat kosmiseen kaikkitietävyyteen ja kaikkivaltiuteen.

11. Mitä sanoo kohtalon laki?

Vastaus: Sen, että jokaisessa uudessa elämänmuodossa minään vaikuttavat voimat ja hänet

asetetaan tilanteisiin, jotka antavat minälle juuri sillä evoluution tasolla tarpeelliset koke-

mukset.
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12. Mitä sanoo korjuun laki?

Vastaus: Sen, että kaiken mitä olemme teoin, sanoin, tuntein ja ajatuksin tehneet – tai jättäneet

tekemättä – vaikuttaa vuorostaan meihin samalla teholla.

13. Mitä sanoo aktivoimisen laki?

Vastaus: Sen, että yksilö kehittää tajuntaansa vain omalla aktivisuudellaan.

14. Mitä on jumala?

Vastaus: Kollektiiviolento, joka ymmärtää ja soveltaa lakia rajoitetulla elämänalueellaan.

15. Mitä vapaus on, syvimmiltään?

Vastaus: Yksilöllisyyttä, oikeutta ja kykyä omalaatuun ja omaan aktiivisuuteen.

16. Kuinka ihminen voi työskennellä vapautensa lisäämiseksi?

Vastaus: Noudattamalla elämänlakeja.

17. Kuinka ykseyden ratkaiseva merkitys ilmenee?

Vastaus: Siten, että kaikki seitsemän elämänlakia tähtäävät ykseyteen ja viittaavat enemmän

kollektiiviin kuin yksilöön.

18. Mikä on kosmisen ykseyden perusta?

Vastaus: Kaikkien sisältyvien monadien potentiaalinen jumalallisuus, katoamaton osallisuus

kosmiseen kokonaistajuntaan.

19. Mikä on ajan pitkään ainoa mahdollinen tapa ratkaista ihmiskunnan ongelmat?

Vastaus: Ykseyden tahto.

20. Miksi voidaan sanoa, että kehityksen laki on ykseyden lain seurauslaki?

Vastaus: Koska se on universaalisen vetovoiman, ykseydenvoiman, ilmaus.
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KAHDEKSAN

1. Mitä tarkoitetaan sillä, että kaikki elämä on olemukseltaan jumalallista?

Vastaus: Sitä, että kaikkien monadien on omalla työllään hankittava ne kokemukset, oivalluk-

set, ominaisuudet ja kyvyt, jotka lopulta tekevät niistä kosmisesti kaikkitietäviä ja kaikki-

valtiaita.

2. Miksi yksilön kehityksen täytyy olla yksilön oma asia?

Vastaus: Koska se, mikä kehittyy on omalaatu, ikuisesti ainutlaatuinen jokaisessa yksilössä.

3. Miksi on tärkeää työstää kokemuksiaan kehittyäkseen niiden kautta?

Vastaus: Siksi, että vain harkitsemalla, omalla mentaalisella aktiivisuudella, voi oivaltaa sen

yleispätevän opetuksen, joka piilee jokaisessa henkilökohtaisessa kokemuksessa.

4. Mikä ero on käsittämisellä ja ymmärtämisellä?

Vastaus: Ymmärtämys on jotakin lopullisesti voitettua, kuuluu minälle ja sitä voi yleisesti

soveltaa ja toteuttaa. Käsittäminen on tilapäistä, kuuluu verhoihin eikä ole riittävän syvästi

koettua johtaakseen välittömään sovellukseen.

5. Mitä on kohtalo?

Vastaus: Yhteenveto alunperin annetuista edellytyksistä ja siten rajoituksista lopullisen pää-

määrän suhteen.

6. Mitä ovat kohtalonvoimat?

Vastaus: Niitä älykkäitä voimia jotka, suureen elämäntarkoitukseen alistettuina, vaikuttavat

ihmiseen ja saattavat hänet tilanteisiin, joissa hän voi saada jatkokehitykselleen tarpeellisia

kokemuksia.

7. Miksi sanotaan, että ihminen luo itse kohtalonsa?

Vastaus: Kohtalonvoimat antavat vain kehittymistarjouksia. Ihmisellä on vapaa tahto, täysi

vapautensa ottaa vastaan tai hylätä tarjoukset.

8. Mainitse kolme muuta nimeä korjuun laille.

Vastaus: Palautuksen laki, välttämättömyyden laki, vastuun laki.

9. Millä kahdella tavalla palautuvat häiriöt korjuun lain mukaan?

Vastaus: Joko siten, että meitä itseämme kohtaa samanlainen paha jonka olemme aiheuttaneet

tai siten, että hyvitämme velan vapaaehtoisella työllä ja palvelulla.

10. Mitä on todellinen paha?

Vastaus: Meidän haluttomuutemme noudattaa lakeja huolimatta niitä koskevasta tiedostamme.
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11. Kuinka korjuun laki voi kasvattaa meitä?

Vastaus: Mukauttamalla se muihin elämänlakeihin, jolloin se yhteisvaikuttaa niiden ja eri-

tyisesti kohtalon lain kanssa.

12. Mitä on huono kylvö?

Vastaus: Kaikki erehdykset elämänlakien suhteen, ennen kaikkea kaikki vihan ja itsekkyyden

ilmaukset (erehdykset ykseyden lain suhteen).

13. Mitä on huono korjuu?

Vastaus: Kaikki, mitä ei voi nähdä onnena, kaikki mikä alentaa tasoamme evoluutiossa.

14. Mitä on hyvä kylvö?

Vastaus: Elämänlakien kitkatonta soveltamista.

15. Mitä on hyvä korjuu?

Vastaus: Kaikki hyvä, mitä elämä meille suo ilman vaivannäköä, erityisesti mahdollisuudet

kehittymiseen.

16. Mitä merkitsee kollektiivinen vastuu?

Vastaus: Sitä, että yhteinen kylvö ja korjuu, samoin kuin yhteinen kohtalo, ovat tärkeämpiä

kuin yksilölliset.

17. Kuinka laiskuus voidaan nähdä kaiken pahan juurena?

Vastaus: Jos emme olisi mentaalisesti laiskoja, olisimme hankkineet olennaista elämäntietoa

ja tätä soveltamalla välttyneet kylvämästä paljon huonoa kylvöä.

18. Mitä sanoo toistamisen eli vahvistamisen laki?

Vastaus: Aktiivinen tajunnansisältö vahvistuu jokaisesta toistosta, automatisoituu ja saa

lopulta välittömän ilmaisun toiminnassa.

19. Mikä on suurin kohtaloamme määräävä voima?

Vastaus: Ajatus.

20. Kuinka ihminen voi ajatusten valvonnan avulla saavuttaa elämän valvonnan?

Vastaus: Vahvistamalla järjestelmällisesti itse valitsemiaan motiiveja.
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YHDEKSÄN

1. Mitä ovat illuusio ja fiktio?

Vastaus: Illuusio on tunteen vääriä elämänarvoja, jotka ovat elämänlakeja vastaan. Fiktio on

ajatuksen virheellisiä käsityksiä todellisuudesta.

2. Mitä merkitsee ihmisen evoluutio fyysisesti, emotionaalisesti ja mentaalisesti nähden?

Vastaus: Kasvavaa tasapainoista toimintataitoa fyysisessä maailmassa, emotionaalista posi-

tivoitumista, mentaalista aktiivisuutta.

3. Mitä pahuus on syvimmiltään?

Vastaus: Kyvyttömyyttä havaita ykseyttä muun elämän kanssa, kykenemättömyyttä myötä-

tuntoon ja osanottoon.

4. Missä kärsimystä on?

Vastaus: Vain fyysisessä ja emotionaalisessa maailmassa, ja niissä vain niiden kolmessa alim-

massa molekyylilajissa (49:5-7 ja 48:5-7).

5. Mitä merkitsee, että hyvä ja paha ovat sekä suhteellisia että ehdottomia ilmiöitä?

Vastaus: Ne ovat suhteellisia siinä, että sen mikä on hyvää ja pahaa tietyllä kehitystasolla ei

tarvitse olla sitä toisella. Ne ovat ehdottomia siinä, että hyvän ja pahan vastakohtaisuus on

ehdoton joka tasolla.

6. Mitkä seitsemästä käsitellyistä elämänlaeista ovat ihmiselle tärkeimmät kehityksen

näkökulmasta?

Vastaus: Vapauden laki, ykseyden laki, itsen laki ja aktivoimisen laki.

7. Mitä ovat luoksevetävä ja poistyöntävä perustaipumus?

Vastaus: Luoksevetävä perustaipumus on monadin vaistomainen pyrkimys sopeutua ympäröi-

viin olentoihin. Poistyöntävä on monadin vaistomainen itestehostus toisten olentojen kustan-

nuksella.

8. Mikä on tärkeintä työtä evoluution hyväksi?

Vastaus: Työ vetovoiman vahvistamiseksi ja poistyöntävän voiman vähentämiseksi.

9. Mitä on myönteinen elämänasenne?

Vastaus: Kaikki tajunnassa, mikä työskentelee sopusoinnussa vapauden, ykseyden, itsetoteu-

tuksen ja itseaktivoimisen elämänlakien kanssa.

10. Mitä on negatiivinen elämänasenne?

Vastaus: Kaikki tajunnassa, mikä toimii vapauden, ykseyden, kehityksen ja itsetoteutuksen

elämänlakeja vastaan.
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11. Mitä merkitsee se, että tietyt ominaisuudet ovat essentiaalisia?

Vastaus: Sitä, että niiden täytyy olla inhimillisesti katsoen täydellistyneitä, ennen kuin

ihminen voi siirtyä viidenteen luomakuntaan.

12. Kuinka essentiaaliset ominaisuudet täydellistyvät?

Vastaus: Palvelevan elämänasenteen ja toiminnan ansiosta.

13. Mikä on ratkaiseva tekijä mentaalisuuden aktivoinnissa?

Vastaus: Tarkkaavaisuus.

14. Mitä on keskittyminen?

Vastaus: Minän ohjaamaa tarkkaavaisuutta.

15. Mitä on meditaatio?

Vastaus: Kykyä keskittyä rajoittamattoman aika.

16. Mitkä kolme tarkkaavaisuuden lajia on olemassa? Ovatko ne korkeampaa ja alempaa

lajia?

Vastaus: Robotin ohjaama, minän ohjaama ilman itsetietoisuutta, minän itsetietoisuudella

ohjaama. Robotin ohjaama tarkkaavaisuus on alin laji, itsetietoinen on korkein laji.

17. Mitä seitsemää käytännöllistä oivallusta ajatuksen voimasta ihminen käyttää määrä-

tietoiselle evoluutiolleen.

Vastaus: ”Energia seuraa ajatusta”, ”ajatus vahvistuu toistamisella”, ”älä taistele negatiivi-

suutta vastaan”, ”ajatus on katoamaton”, ”ajatus on ehtymätön”, ”kaikki asiat ovat sym-

boleja”, ”ajatus vapauttaa meidät hylkäämällä samaistumisen”.

18. Mitä merkitsee itsetarkkailu?

Vastaus: Omien sisäisten tilojen sekä ulkoisten reaktioiden ja toimintojen tarkkailua, ilman

reaktiota, analyysia tai arvostelua.

19. Mitä ovat okkultaatiot?

Vastaus: Välittömiä, määrätietoisia tekoja, joita suoritetaan tarkoituksella heikentää taipu-

muksia negatiivisuuteen ja passiivisuuteen ja tarkoituksella vahvistaa mentaalista tahtoa.

20. Mitä merkitsee itsensä muistaminen?

Vastaus: Määrätietoista ponnistusta olla itsetietoinen.
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KYMMENEN

1. Mikä on tunnusomaista mentaaliasteen mentaliteetille?

Vastaus: Kyky vapauttaa ajattelu tunteen ja mielikuvituksen riippuvuudesta.

2. Mitä on emotionaalisuus?

Vastaus: Emotionaalisuuden taipumuksia suorittaa tehtäviä, jotka mentaalinen tajunta suorit-

taa paremmin.

3. Mikä on emotionaalisuudelle tunnusomaisinta?

Vastaus: Taipumus tehdä kaikesta tunteen vetovoiman tai poistotyöntävän voiman asia.

4. Mitä merkitsee käsitteiden emotionalisointi?

Vastaus: Taipumusta sallia subjektiivisen tunteen reaktion käsitteisiin (tai sanoihin) korvata

ajatuksen selkeän käsityksen niistä.

5. Mitä on subjektivismi?

Vastaus: Taipumus asettaa subjektiivinen käsitys objektiivisen todellisuuden yläpuolelle.

6. Mitä merkitsee absolutisoiminen?

Vastaus: Taipumusta antaa arvojen päteä ehdottomina, ilman väliarvoja äärimmäisyyksien

välillä.

7. Mitä merkitsee samaistuminen?

Vastaus: Subjektiivista tilaa, jossa käsittelemme todellisia tapahtumia, asioita ja ihmisiä niin

kuin ne olisivat identtisiä kuvittelemamme niille ”tyypillisen” kanssa.

8. Miksi on niin tärkeää elää elämä harkiten?

Vastaus: Siksi, että harkitsemalla työstämme saamiamme kokemuksia, niin että voimme oppia

niistä, mikä onkin inkarnaatiomme tarkoitus.

9. Mitä on projisoiminen?

Vastaus: Vanhojen vaikutelmien ja kokemusten asettamista uusien päälle, niin ettei uusia näe

sellaisina kuin ne ovat.

10. Mitä tarkoitetaan konkreettisella ja abstraktisella todellisuudella?

Vastaus: Konkreettinen todellisuus on todellisuus ”ihomme ulkopuolella”. Abstraktisia ovat

aistien välittämät objektiiviset havainnot tästä todellisuudesta, samoin kuin emotionaalisen ja

mentaalisen tajunnan siitä tekemät subjektiiviset käsitykset.

11. Mitä teemme silloin kun assosioimme harkinnan sijaan?

Vastaus: Silloin emme käytä mentaalitajunnan erottavaa toimintaa, vaan näemme yksinomaan

näennäisiä (pinnallisia) yhtäläisyyksiä asioiden välillä.
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12. Mitä kategoriaa käyttää perspektiiviajattelu samaistumisen ja vastakohdan sijaan?

Vastaus: Suhdetta.

13. Mitkä neljä suhteen lajia mainitaan?

Vastaus: Yksilö ≠ kollektiivi, yksittäinen tapaus ≠ koko prosessi, sisäinen reaktio ≠ todellinen 

ihminen, yksi aspekti≠ kokonaisuus. 

14. Mitä on kaksitahoinen ajattelu?

Vastaus: Ajattelu, jolla on taipumus heilahdella kahden äärimmäisyyden välillä.

15. Mitä on monitahoinen ajattelu?

Vastaus: Oivallus siitä, että äärimmäisyyksien välillä on ”äärettömän monta” suhtautumis-

tapaa.

16. Mitä on paradoksi?

Vastaus: Näennäinen (vain muodollinen) vastakohta, jonka kaksitahoinen ajattelu luulee löy-

tävänsä lausunnoissa, joissa yhtä ja samaa sanaa käytetään monitahoisesti.

17. Mitä on järkevä yleistäminen?

Vastaus: Mielipide, jonka joku esittää tarkoituksella, että se pätee yleisesti, ollen tietoinen

siitä, että paljon jää yleistämisen pätevyyden ulkopuolelle.

18. Mitä on oivallus suhteellisuudesta?

Vastaus: Oivallus siitä, että todellisuudessa mitään ei ole eristyneisyydessä tai olemassa kuin

jotakin erikseen, vaan ainoastaan yhteydessä ja suhteessa johonkin muuhun.

19. Mikä on arvohierarkia?

Vastaus: Arvojen järjestelmä, jossa arvot on asetettu toistensa alaisiksi.

20. Kuinka ajattelu tehdään suhteellistavammaksi?

Vastaus: Huomioimalla suhteita, tutkimalla kuinka asiat toimivat suuremmissa yhteyksissään.
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YKSITOISTA

1. Ketkä ovat ainoita, joilla on täydellinen tieto kaikista kosmoksen energioista?

Vastaus: Korkeimman eli seitsemännen jumaluuskunnan yksilöt.

2. Mitä on terveys energian näkökulmasta katsoen?

Vastaus: Kausaalienergioiden esteetön toiminta organismissa eetteriverhon välityksellä.

3. Mitä on sairaus energian näkökulmasta katsoen?

Vastaus: Kausaalienergioiden salpautuminen johonkin kausaaliverhon ja organismin välillä

olevista verhoista: mentaali-, emotionaali- tai eetteriverhoon.

4. Missä on kolmiluvun ja seitsenluvun perusta?

Vastaus: Molempien perusta on kolmessa todellisuusaspektissa. Seitsemän on suurin mahdol-

linen määrä tapoja yhdistellä kolmiluku.

5. Mitä merkitsee analogiaperiaate kosmisten maailmojen seitsemän seitsensarjan yhteydessä?

Vastaus: Analogia eli samankaltainen toisto merkitsee, että jokin tietty maailma jossakin

kuudesta alemmasta sarjasta käy parhaiten yksiin tai on parhaiten sopusoinnussa vastaavaan

maailman kanssa korkeimmassa sarjassa.

6. Mitä merkitsee alasmitoitus kosmisten maailmojen seitsemän seitsensarjan yhteydessä?

Vastaus: Alasmitoitus merkitsee, ettei analogia koskaan voi olla täsmällinen, vaan että jokai-

nen alempi sarja merkitsee lisäpoikkeusta peruskaavasta, lisäksi sarjan laadun heikentymistä.

7. Mikä maailma osoittaa rajan ihmisen mahdollisuudelle käsittää korkeampaa todellisuutta?

Vastaus: Maailma 46.

8. Mainitse nimeltä laki, joka pätee yksinomaan aurinkokunnan alasmitoitetuille energioille

(43-49), mutta ei kosmisille energioille.

Vastaus: Jaksottaisuuden laki.

9. Mitkä ovat seitsemän tärkeintä keskusta ihmisen eetteriverhossa, emotionaaliverhossa ja

mentaaliverhossa?

Vastaus: Päälaenkeskus, otsakeskus, kaulakeskus, sydänkeskus, solar-plexus-keskus, sakraali-

keskus ja peruskeskus.

10. Mitä tehtäviä on verhokeskuksilla?

Vastaus: Olla fyysiseetterisen, emotionaalisen ja mentaalisen tajunnan ja aktiivisuuden elimiä,

olla kanavia eli läpipäästöjä vielä korkeammanlaatuiselle tajunnalle ja energialle, olla

organismin elinten syitä.

11. Kuinka ihmisen evoluution voi kuvailla hänen verhokeskuksensa huomioon ottaen?
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Vastaus: Sen voi kuvailla energioiden tarkoituksenmukaisena siirtämisenä diafragman ala-

puolella olevista keskuksista niiden yläpuolella oleviin.

12. Mikä on triadi? Kuinka monenlaisia triadeja on olemassa?

Vastaus: Triadi on suhteellisen pysyvä kolmen ykseys, tarkemmin sanoen yhden neljännen

lajin molekyylin ja yhden atomin kustakin kahdesta lähinnä alemmasta atomilajista. On

kolmenlaisia triadeja: 47:4, 48:1, 49:1 – ensimmäisen lajin triadi, ”enstriadi”; 45:4, 46:1, 47:1

– toisen lajin triadi, ”toistriadi”; 43:4, 44:1, 45:1 – kolmannen lajin triadi, ”kolmastriadi”.

13. Mitä tehtäviä triadilla on?

Vastaus: Mahdollistaa monadille olla tietoinen useissa maailmoissa samanaikaisesti, välittää

energiaa ja tajuntaa monadin ja sen verhojen välillä, muodostaa ja ylläpitää verhoja, olla

hävittämätön muisti, mahdollistaa monadille sen hankkimien kykyjen tallentaminen, tehdä

monadille helpommaksi sisäistää saamiensa kokemusten opetus, koota ja sulauttaa yhteen

monadin kolminkertainen tajunta.

14. Missä luomakunnissa monadi käyttää ensimmäistä, toista ja vastaavasti kolmatta triadia?

Vastaus: Monadi käyttää ensimmäistä triadia kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnassa, toista

triadia viidennessä luomakunnassa ja kolmatta triadia kuudennessa luomakunnassa.

15. Mitä tarkoitetaan vihkimyksellä?

Vastaus: Monadin itsetietoista siirtymistä korkeampaan triadiyksikköön ja ennen kaikkea

korkeampaan triadiin.

16. Missä vaiheessa on meidän aurinkokuntamme? Mikä on tälle vaiheelle tunnusomaista?

Vastaus: Keskimmäisessä vaiheessa. Tälle vaiheelle on tunnusomaista, että elämä aurinko-

kunnassa suuntautuu lähinnä tajunnanaspektiin ja toisen triadin tajunnanlajiin.

17. Mikä on hallitseva yksilö? Miksi täytyy aina olla olemassa hallitseva yksilö?

Vastaus: Jokaisen kollektiivin korkein hallitsija, monadi joka ekpansiossaan on jo saavuttanut

lähimmän korkeimman valtakunnan, mutta valinnut uhrautua ja jäädä ollakseen välttämätön

yhdysside seuraavaan. Aina täytyy olla sellainen hallitseva yksilö takaamaan, etteivät halli-

tuksen päätökset poikkea lähimmän korkeamman hallituksen suunnitelmasta.

18. Mihin maailmaan Platon viittasi ideainmaailmalla? Miksi hän teki sen?

Vastaus: Kausaalimaailmaan. Se on alin maailma, jossa planetaarinen suunnitelma voidaan

lukea väärentämättömässä muodossa.

19. Onko aurinkokuntamme muilla planeetoilla organismeja?

Vastaus: Ei.

20. Missä deevaevoluutiossa kulkee rajalinja, joka vastaa rajaa ihmisen ja eläimen välillä?

Vastaus: Alemman ja korkeamman emotionaalisuuden välillä.
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KAKSITOISTA
1. Kuinka monta palloa yhteensä sisältyy planeettajärjestelmään eli planeettaketjuun? Mistä

ne muodostuvat?

Vastaus: Kahdeksan. Meidän planeettamme lisäksi on kaksi palloa, joiden alin verho on

eetteristä ainetta, kaksi, joiden alin verho on emotionaalista ja kaksi, joiden alin verho on

mentaalista ainetta; näitä seitsemää palloa ympäröi suurempi 46-aineesta muodostuva pallo.

2. Mikä on planeettajärjestelmien tehtävä?

Vastaus: Muodostaa elintila, jota monadit tarvitsevat manifestaatiolleen: ensin involuutiolle,

sitten evoluutiolle.

3. Kuinka syklinen manifestaatio tapahtuu planeettaketjussa?

Vastaus: Monadimassa oleskelee määrätyn aikajakson yhdellä seitsemästä pallosta jatkaak-

seen sitten manifestaatiotaan seuraavalla pallolla ja niin edelleen ympäri ketjun seitsemän

pallon.

4. Mikä on aioni ja kuinka pitkä se on? Mikä on planeettakausi ja kuinka pitkä se on?

Vastaus: Aioni, kosminen päivä tai yö, on aika monadien matkalle ympäri planeettaketjun

seitsemän pallon; 4320 miljoonaa vuotta. Planeettakausi on aika monadien manifestaatiolle

yhdellä planeettaketjun seitsemästä pallosta; seitsemäsosa aioni eli 620 miljoonaa vuotta.

5. Millä aionilla olemme tällä hetkellä? Mihin se on lähinnä tarkoitettu?

Vastaus: Olemme neljännellä aionilla, joka on lähinnä tarkoitettu emotionaalitajunnan akti-

voinnille ja eläinkunnan evoluutiolle.

6. Miksi nimitetään niitä suuria vaiheita, joissa ihmiskunta manifestoituu pallokaudella, ja

kuinka monta niitä on?

Vastaus: Niitä kutsutaan juuriroduiksi ja niiden lukumäärä on seitsemän?

7. Mikä oli ensimmäinen juurirotu, jolla oli täysin kehittynyt organismi?

Vastaus: Kolmas.

8. Mikä on suurinta ja tärkeintä, mitä koskaan on tapahtunut planeetallamme?

Vastaus: Liekin herrojen saapuminen. He muodostivat planeettamme ensimmäisen hallituk-

sen.

9. Miksi venuslaiset toisminät olivat niin tärkeitä ihmiskunnalle?

Vastaus: Heistä tuli meidän ensimmäisiä opettajiamme ja johtajiamme kaikessa, ja he muo-

toilivat meistä sellaisia kuin olemme tänään.
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10. Kuka on Augoeides?

Vastaus: Ihmisen suojelusenkeli, joka on lahjoittanut ihmiselle kausaaliverhonsa, tehnyt siten

monadista ihmisen, ja johtaa sitten ihmisen tajunnankehitystä kohtalon lain mukaan.

11. Kuinka selittyy se, että ihmisellä on kaksi kausaaliverhoa inkarnaation aikana?

Vastaus: Inkarnaation alussa Augoeides muotoilee kausaaliverhosta vielä yhden, pienemmän

kausaaliverhon, joka inkarnaation aikana sulkee sisäänsä ensimmäisen triadin monadeineen.

12. Mikä on kausaaliverhon keskusten tehtävä?

Vastaus: Ne muodostavat yhdessä elimen kaikille hyville inhimilliselle ominaisuuksille, jotka

yhdessä ovat ihmisen todellinen olemus.

13. Ketkä muodostavat planeettamme hierarkian?

Vastaus: Monadit, jotka aiemmin ovat olleet ihmisiä, mutta jotka nykyisin ovat toisia ja

kolmansia minuuksia ja ovat valinneet jäädä keskuuteemme ja elää fyysisessä inkarnaatiossa

maapallolla.

14. Miksi tieto planeettahierarkiasta on meille tärkeä?

Vastaus: Kukaan ihminen ei voi kehityksessään ulottua ihmiskunnan yli ilman planeetta-

hierarkian tukea ja yhteistyötä sen kanssa, tarkemmin sanottuna sen jonkin tietyn valitun

jäsenen kanssa, joka on ottanut vastuulleen ohjata ihmistä neljännen ja viidennen luoma-

kunnan välisellä vaikealla tiellä.

15. Kuinka voidaan kuvailla tajunnallista etäisyyttä ihmisen ja 45-minän välillä?

Vastaus: 45-minän tajunta ulottuu yhtä paljon yli ihmisen kuin ihmisen tajunta ulottuu yli

kasvien.

16. Mikä on tärkeintä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ihmiskunnassa?

Vastaus: Aiemmin tiukasti salassa pidetyn esoteerisen tiedon paljastaminen.

17. Mikä tarkoitus on esoteerisen tiedon julkaisemisella?

Vastaus: Mahdollistaa planeettahierarkialle sen avoin esiintyminen, ihmisten enemmistön

toivottaessa sen tervetulleeksi.

18. Mitkä viisi aiemmin koskaan julkaisematonta esoteerista tosiasiaa sisältää Laurencyn

Viisasten kivi?

Vastaus: ”Kolmiyhteisyyden mysteerin” ratkaisu, siis olemassaolon kolme samanarvoista

aspektia; aine (atomit) tajunnan kantajana ja tajunnankehitys olemassaolon tarkoituksena;

minä monadina, ikiatomina; inhimillisten ja yli-inhimillisten kehitysasteiden ilmaiseminen

viittaamalla verhoissa aktivoituneisiin atomi- ja molekyylilajeihin; elämänlakien muotoilu,

erityisesti niiden, jotka ovat ajallemme olennaisia.
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19. Mitä käytännöllisiä seurauksia aiheuttaa esoteerisen tiedon yleisempi opiskelu ihmis-

suhteille?

Vastaus: Virheelliset, elämää ehkäisevät, pelkoon perustuvat katsantotavat, itsekkyys ja viha

voidaan saada häviämään, esimerkiksi kuolemanpelko, sukupuoli- uskonto- ja rotuviha jne.

20. Mitä merkitsee ihmiskunnan eetterisoituminen?

Vastaus: Sitä, että ihmiset eivät enää inkarnoidu organismiin, vaan heidän alin fyysinen

verhonsa on eetteriverho.
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