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Tekee mieli kysyä, mitä kertomus kanteleen synnystä
tekee keskellä Pohjolan matkaa. Siitä on kaksi toisintoa. Itse
asiassa on vain yksi kertomus kahdessa toisinnossa. Siinä
kuvastuu Suomen kansan runollinen henki. Se on ylistyslaulu
taiteelle, kansan soitannolliselle hengelle. Kreikkalaisilla oli
Orfeus, joka soitti ja lumosi luonnon, mutta kantele tarina ei
ole silti lainattu kreikkalaisilta. Okkultisesti kanteleen synty
on aivan paikallaan omassa yhteydessään Pohjolanmatkan
kanssa. Ennen mainittu vene lähtee kulkemaan koskia alas ja
tarttuu kiinni, kun luullaan, että on jo koskesta onnellisesti
päästy. Lemminkäinen sen huomaa, että vene on tarttunut
hauin hartioille. Ilmarinen kehoittaa häntä tappamaan haukea,
mutta Lemminkäinen putoaa jokeen sitä miekallaan
sivaltaessaan. Ilmarinen vetää Lemminkäisen ylös, mutta hänen
ei liioin onnistu tappaa haukea, vasta Väinämöinen saa sen
tapetuksi miekallaan. Ja pääpuoli siitä nousee miekan mukana
veneeseen.
Pää syödään yhteisenä ateriana ja luista
Väinämöinen tekee kanteleen, jota ei kukaan osaa soittaa, ei
edes Pohjolassa. Ainoastaan Väinämöinen sillä soittaa ja
lumoaa ihmiset ja luonnon, näkyväiset ja näkymättömät
luonnonhenget.
Kun katselemme sielun kehityksen mysteriota, niin
huomaamme, että sitä juuri kuvataan Kalevalassa. Kun
käyttöväline on organisoitu ajatusmaailmassa, niin että ihminen
salaisessa minuudessaan on paljon suurempi ja toinen olento
kuin fyysillisessä maailmassa, niin hänen tehtäväkseen jää
ikäänkuin uudestaan astua alas aineeseen tietojaan
laajentamaan sekä kykyjään kehittämään, fyysillisen

eetteriruumiin niin haltuunsa saamaan, että hän siinä ollen on
välittömässä yhteydessä näkymättömän maailman kanssa.
Sellaisessa yhteydessä ovat kaikki nerot ja ovat alttiita hengen
maailmoille, vaikka se ilman poikkeusta on itsetiedotonta ja
tämän kaikki nerot tunnustavat, että he saavat inspiratsiooninsa
korkeammalta. Hänen sielunsa on niin merkillisen rikas ja siitä
hän ammentaa inspiratsiooninsa ja se pulppuaa esille silloin,
kun se itse tahtoo. Jokainen luova nero on siinä asemassa, että
hänellä on näkymätön personallinen olemuksensa suurempi
alempaa personallisuuttaan, mutta hän ei ole siitä täysin
tietoinen.
Kalevalan laivaretkessä ja kanteleen synnyssä kuvataan
sekä neron syntyä, että salaisen vihkimyksen ottamista, joka
tekee ihmisen fyysillisesti itsetietoiseksi korkeammastaan. Se
on mahdollinen ainoastaan siinä määrin kuin fyysillinen ruumis
saattaa värähdellä sopusoinnussa sisäisen pyhän käyttövälineen
kanssa. Siis näkyväinen ruumis on organisoitava sellaiseksi,
että se voi kantaa kuninkaallista sielua. Vene-episoodi kuvaa,
miten on organisoitava fyysillisen ruumiin sisempiä voimia.
Kun vene tarttuu haukeen, se merkitsee, että sisäinen
käyttöväline ja tajunta tarttuu kiinni eetteriruumiiseen, eikä
pääse sen läpi fyysilliseen ruumiiseen. Koskenlasku on tälle
varsin kuvaava.
Jokainen on kokenut, että on juuri
nukahtamaisillaan ja sitten äkkiä herää ja tuntee kuin
hirmuisella vauhdilla putoaa alas jostain.
Ihminen on
poistumaisillaan astraaliruumiissaan, mutta jostakin syytä
vedetään takaisin ja herää. Fyysillisessä ruumiissa on aivan
kuin keskuspyörre, joka imee ihmisen takaisin fyysilliseen
ruumiiseen. Vene pääsee onnellisesti koskea alas ja se
osoittaa, että tajunta ei häviä kun tuo imeminen alkaa, vasta
kun vene tarttuu haukeen, häviää tajunta. Lemminkäinen on
ensimmäinen, Ilmarinen toinen ja Väinämöinen kolmas, joka
yrittää tappaa hauen. Näitä asioita on hyvin vaikea ymmärtää.
Eetteriruumis on voitettava, saatettava haltuun, kehitettävä

yliaistillisia kykyjä ja se on okkultisesti aivan toista kuin mitä
yleensä luullaan.
Todelliset yliaistilliset kyvyt asuvat
eetteris-fyysillisessä ruumiissa ja niitä pitää herättää vasta sitä
myöden, kuin ihmisellä on valtaa fyysillisen ruumiin yli.
Eetteriruumis
on
pysyvien,
karmaan
kuuluvien
luonteenominaisuuksien ja lahjojen, tavan ja muistin sija,
asunto. Jos siis tahdomme muuttaa itseämme, tapojamme,
luonnettamme,
täytyy
meidän
osata
muuttaa
eetteriruumistamme. Me tahtoisimme elää ihanteittemme
mukaan, mutta ruumiimme tekee meille alinomaa kepposia.
Me
emme
osaa
äkkiä
muuttaa
luonnettamme,
eetteriruumistamme. Kun huomaa jonkun taipumuksen, jota ei
hyväksy, neuvotaan siitä pääsemään sillä tavalla, että sitä
vähän tyydyttää, se väsyy itseensä ja silloin siitä pääsee.
Silloin asettuu aivankuin rakastavalle kannalle himonsa
suhteen. Se on Lemminkäinen, joka koettaa tappaa hauin,
mutta putoo itse veteen: himo valtaa hänet. Silloin nousee
hänessä Ilmarinen, ajatus, ylpeys. Noin huonoko minä olen.
Ei tule antaa perää, vaan vastustaa, ja yhtä huonosti hänkin
onnistuu hauin tappamisessa.
Kun molemmat ovat
epäonnistuneet, on Väinämöinen jälellä, jolle Ilmarinen on
takonut totuuden miekan ja sillä hän voi hauin tappaa.
Rauhallista mieltä, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea totuutta
tarvitaan pahan voittamiseksi ihmisessä. Turvautua pahan
syntyyn, saada selvä siitä, miten paha on syntynyt, se on
Väinämöisen taito.
Wieniläinen professori Sigmund Freud esitti
psykoanalyyttisen metoodin. Tutkittiin, miten on syntynyt
jokin sielun ominaisuus.
Sairaalle asetetaan sattuvia
kysymyksiä ja sairas aivan kuin huomaamattaan paljastaa
itsensä, kaivaa esiin sairaan muistin, kunnes sitten tullaan
siihen kohtaan, joka aiheutti sairauden ja silloin sairas
vapautuu ja hänen on verrattain helppo voittaa itsensä.
Tavallisesti alkusyy on niin mitättömän lapsellinen, naurettava,

että sairas helposti siitä pääsee. Se on esimerkki vanhasta
metoodista, että ainoastaan pääsemällä asian ytimeen voi sen
voittaa. ─ Olkoon nämä esimerkkinä siihen, että eetteriruumis
on voitettava, on herätettävä eetteriruumistshakroja,
lotuskukkia, luvultaan 10, joista puhutaan vain 7:stä ja tulevat
kysymykseen valkoisessa magiassa.
Jos ihminen tahtoo
herättää niitä, voi hän ensin seurata Lemminkäistä, asettua
palvelevalle kannalle ja silloin käy niin, että pyrkijä noudattaa
menetelmää, jonka avulla herätetään plexus solaris toimintaan
navan kohdalla. Sitä on verrattain helppo herättää vissejä
tapoja noudattamalla.
Ihminen tulee jonkunverran
selvänäköiseksi ja selväkuuloiseksi, mutta hän ei tiedä, että ne
kyvyt ovat aivan epäluotettavia. Hän näkee ja kuulee aivan
mitättömiä asioita. Hän aivankuin joutuu panettelijoiden ja
juonittelijoiden keskuuteen, hän joutuu tekemisiin vain
persoonallisen maailman kanssa. Hulluus usein alkaa siten,
että ihminen aivankuin kuulee ihmisten juttuja, vaikka ei
ketään ole läsnä. Ilmarisen tavalla ei niitä voi herättää ja
silloin ihminen ylpeästi sanoo, että hän tahtoo niitä herättää
vaikka itsekiduttamalla, mutta siten ei kuitenkaan mitään herää,
eikä hän saa mitään aikaan ja vaikka ne heräisivät, ei sen
metoodin avulla saa mitään pysyviä tuloksia. Ainoa oikea
keino on Väinämöisen. Se sanoo: ei mitään yliaistillisia kykyjä
ennenkuin ne tulevat totuuden mukaisesti, itsestään, silloin
kuin ihmisellä on valtaa itsensä yli, ennenkuin totuuden miekka
saa voiton eetteriruumiin yli. Silloin heti kaikki alemmat
tshakrat (hauin pyrstö) vaipuu mereen ja pääpuoli nousee ylös
ja siitä tehdään ateria. Eetteriruumiin voimat annetaan ihmisen
käytettäväksi ylemmissä tshakroissa. Eetteriruumis kokoo
auringosta praanaa ja tämä voima se joutuu myös nyt
salatieteilijän käytettäväksi, että on aivan kuin hän siitä söisi ja
silloin Väinämöinen muodostaa luista kanteleen. Saatuaan
vallan eetteriruumiin yli ihminen organisoi 7 ylempää tshakraa
ja eetteriruumis tulee silloin soittokoneeksi, jolla ihminen

soittaa.

