Ihmiskunnan juurirodut.
Salaiset tieteet kertovat, että nykyinen manner on viides manner ja siinä asuva ihmisrotu on viides
rotu. (Vertaa P. E:n kirjaa »Salainen oppi ja muita kirjotuksia» kirjoitus »Ihminen maan päällä».) Se
vähäinen sivistys, joka kolmannella rodulla sen viimeisinä aikoina oli Lemurialla, jatkui Atlantiksella.
Niin kertovat salaiset opit: Atlantiksella olivat tieteet, taiteet ja maanviljelys korkealle kehittyneet.
Olipa tuolla jättiläskansalla vielä oma uskontonsakin korkeampaan elämään, toiset luottivat
Jumaluus-oppeihin, mutta toiset epäilivät ja luottivat omaan ihmisviisauteensa. Luonto ei antanut
pilkata itseänsä. Näin ollen luonnon mullistuksen kautta tuo hedelmällinen manner ja sen sivistynyt
jättiläiskansa hukkui Atlanninvaltameren syvyyksiin. Toiset jumalallisiin oppeihin luottavat olivat
pitkänäköisempiä ja etsivät suojaa itselleen ja aarteilleen.
Jos salainen oppi on tosi, niin sen mukaan nykyisen sivistyksen tulisi olla jatkoa Atlantiksen
sivistyksestä ja nykyisen viidennen ihmisrodun varhaisessa lapsuudessa olisi pitänyt olla sillä
sivistysasteella, jolla Atlantiksella elävä rotu oli viimeisinä aikoina. Kuitenkin luonnontiede
muinaislöytöjen perusteella todistaa nykyisen rodun varhaisessa lapsuudessa olleen raakalaisuuden
asteella. Niin kertoo luonnontiede: ihmiset ensin elivät pienemmissä ryhmissä, heimokunnissa, sitten
suuremmissa ryhmissä, yhteiskunnissa. Näin ollen aikaa myöten yhteistyön kautta kehittyi nykyinen
kulttuuri, sivistys.
Luonnontiede ja salaistiede ovat siis ristiriidassa keskenään. Mitä salaistiede tarkoittaa, sillä että
toiset, Jumalallisiin oppeihin luottavat tiesivät etsiä suojaa itselleen ja aarteilleen? Mistä salaistiede saa
perusteet ennen olleista mantereista ja ihmisroduista?
M. Kopra.
Salainen oppi ei ole ristiriidassa tieteellisten tosiseikkain kanssa, sillä salaisen opin mukaan uuden
juurirodun elämä ei ole entisen suoranaista jatkoa, vaan sen jälleensyntyminen niin sanoaksemme.
Ihmisen jokainen ruumistus on kyllä edellisen jatkoa, mutta muodollisesti ihminen joka kerta
syntyessään »alkaa alusta», läpikäyden koko historiallisen kehityksensä lyhyessä ajassa äidin kohdussa
ja varhemmassa elämässään. Samalla tavalla juurirotujen elämässä havaitaan monenkaltaista vaihtelua
ulkonaisten olosuhteiden ja yhteiskuntamuotojen alalla. Niinpä puheena oleva kirjanen sanoo
viidennestä juurirodusta: »Täten on salainen tiede astunut »historian» alalle ja jättää virallisen tieteen
tutkittavaksi Europan vaiheet jääkaudesta ja meidän rotumme elämänvaiheet ja sen raa'asta lapsuudesta
meidän päiviemme »korkeaan kulttuuriin asti». (Salainen oppi ja muita kirjotuksia, siv. 24).
Sanotaan uuden juurirodun syntyvän siten, että korkea henkinen johtaja ─ Manu ─ valitsee
vanhan paraimmat ainekset, kehittyneimmät yksilöt, ja lähtee niitten seurassa määrättyyn, suojeltuun
paikkaan uutta yhteiskuntaa luomaan. Tästä pienestä alusta (vrt. raamatun kertomuksesta Noakista)
kehittyy vähitellen uusi ihmisrotu. Vaikka alku on tämmöinen jumalallinen, tapahtuu pian taantumus,
kun rotu lisääntyy ja hajaantuu kansanvaelluksien kautta. Sitäpaitsi jää aina eloon vanhan juurirodun
jäännöksiä,
jotka
taantumuksessaan
joutuvat
raakalaiskannalle,
tarjoten
siten
ruumistumismahdollisuutta vähimmin kehittyneille sieluille (vrt. Valoa kohti, siv. 77).
Mitä salaisten tietojen alkuperään tulee, selitetään teosofisessa kirjallisuudessa, että se on
kolmenlaatuinen nykyhetkenä: 1) pyhissä kirjoissa ja suusanallisesti säilynyt traditsioni, 2) elävien
Mestarien eli vihittyjen adeptien personallinen opetus erityisille opetuslapsilleen (esim. H. P.
Blavatskylle) ja 3) nykyaikainen sekä psyykkinen että okkultinen tutkimus. Okkultisti eli salatieteilijä,
joka samalla on jonkun mestarin oppilas, kykenee nim. itsekin tekemään havaintoja ja tutkimuksia
luonnon korkeammilla tasoilla. Näistä asioista voi lukea tarkemmin esim. kirjasta »Mitä on kuolema?»
siv. 127-138 ja 149-155.
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