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Eläinrata vertauskuvana on ilmoitettu tämän esitelmän
aiheeksi ja meidän täytyy sentähden heti tunnustaa, että tämä
nimi on kokolailla epäonnistunut. Siitähän voisimme päättää, että
on kysymyksessä astrologinen esitelmä, astrologisten symbolien
esittäminen. Se ei kuitenkaan ole tarkoitukseni. En ollut
ollenkaan älykkäällä päällä, kun tuon nimen määräsin, sillä
tarkoitukseni oli kyllä toinen. Jotakin tulen kyllä puhumaan
eläinradastakin, mutta varsinainen aikomukseni on jatkaa sitä
aihetta, josta jo monta kertaa olemme puhuneet ja tahdon tällä
kertaa viitata pariin seikkaan, jotka voivat kiinnittää tutkijan
mieltä.
Eräs ystäväni kysyi minulta näiden esitelmien johdosta, eikö
voi okkultisesti määritellä koska tuo Akravius-kausi, eli
Vesimies-kausi alkaa, sillä astronomit, tähtitieteilijät, eivät ole
tarkkaan määränneet tätä hetkeä. Tähän minä tietysti vastasin,
että aivan varmasti voidaan se okkultisesti määritellä. Valkoisessa
Veljeskunnassa Mestarit ja korkeat n.s. vihityt varmasti tietävät
tuon hetken aivan sekunnilleen. Mutta niinkuin tiedämme, on
vanha sääntö se, että Valkoisen Veljeskunnan tarkkoja, eksakteja
numeroita ei koskaan ilmoiteta; niitä ei koskaan anneta ulos siitä
yksinkertaisesta syystä, että ne on saatu toisella tavalla kuin mitä
me laskelmissamme saamme. Nämä numerot eivät siis merkitsisi
mitään. Niillä olisi ainoastaan auktoritatiivinen voima ja
merkitys. Kuten tiedämme, on kaikkien viisaitten tietäjien
silmämääränä, että ihmiset oppisivat itse ajattelemaan, itse
etsimään ja tutkimaan. Mitään aivan valmista he eivät koskaan
tarjoa. Sentähden ei eksakteja numeroita anneta. Tästä madame
Blavatsky huomauttaa yhtämittaa Salaisessa Opissa, kun hän
puhuu aikakausista ja aikamääräyksistä. Hän ei koskaan sano
tarkkoja numeroita. Hän viittaa ainoastaan epämääräisillä

numeroilla, jotka tietysti ovat lähellä oikeita. Tällainen tapa on
yleensä Valkoisessa Veljeskunnassa. Opetuslapsille ei kerrota
mitään tarkkoja numeroita, mutta annetaan viittauksia, jotta he
voisivat itsekseen päätellä asioita. Yleensä kasvatetaan oppilaita
siihen, että he saamiensa tietojen nojalla tekevät itse
johtopäätöksiä. Siten he pääsevät mahdollisimman lähelle
oikeata, eksaktista totuutta. Kun tuo ystävä teki minulle
kysymyksensä ajattelin, että miten voisin selittää tämän asian,
mitenkä tämä sama aikamääräys minulle kuvastuu. Minä en
tietenkään tiedä tarkkoja numeroita, mutta osaan omien
tutkimuksieni nojalla, omien havaintojeni ja huomioitteni nojalla
tehdä joitain johtopäätöksiä. Miksikä en niistä johtopäätöksistä
puhuisi, vähän ehkä perustellakin?
Astrologit ovat hyvin eri mieltä tästä asiasta. He ovat niinkin
eri mieltä tästä kysymyksestä, että milloinka Vesimies-kausi
alkaa, että jotkut voivat sanoa sen jo alkaneen. Toiset voivat
sanoa, että se kohta alkaa ja kolmannet, että se alkaa vasta 4!500
vuoden perästä. Nämä ovat eksoteristen astrologien ja
pikkutietäjien arveluita ja heidän päätelmiänsä. Taas jos
ajattelemme astronomeja, tieteellisiä tähtien tutkijoita, niin
huomaamme, etteivät hekään ole varmoja asiasta. He puhuvat
hyvin ylimalkaisesti koko kysymyksestä. He viittaavat vain
siihen, että Aurinko, tuo kevättasauspiste pian siirtyy
Vesimieheen. Mutta tuo sana `pianA sehän voi merkitä vaikkapa
satoja vuosia. Kun ajattelemme, että koko tämä suuri vuosi kestää
lähemmäs 26.000 vuotta ja siinä vuodessa on 12 kuukautta, joista
kukin kestää yli 2.000 vuotta, niin voimme ymmärtää, että
muutama satavuosi ei niin paljon merkitse näissä laskelmissa, kun
ne eivät ole aivan tarkkoja. Mutta kuitenkin ovat tiedemiehet
päässeet niin tarkkaan tulokseen, että tietävät maapallon akselin
siirron olevan noin 50 sekuntia vuodessa. Kun ajattelemme, että
ympyrä on jaettu 360 asteeseen ja jokainen aste 60 minuuttiin,
niin ymmärrämme, että se on miltei huomaamaton hetki tuolla
ympyrällä. Se on niin pieni hetki tuo 50 sekuntia, että sitä ei voi

paljon havaita. Jos piirrettäisiin mahdottoman iso ympyrä, niin
sitä voisi vähän havaita. Nyt siis ymmärrämme, että on hyvin
vaikeata laskea näitä asioita aivan tarkalleen.
Tahdon nyt lausua oman mielipiteeni, jonka taas perustan
ihan toisiin seikkoihin. Jos muistatte mitä tässä esitettiin, kun oli
puhe siitä, että me nyt olemme eläneet Kalojen merkissä 2.000
vuotta ja että Jeesus Kristuksen juuri piti tulla Kalojen merkissä,
niin muistatte, että myöskin sanoin, että jos Jeesus Kristus, jos
niin fantastisesti voisimme ajatella, tulisi uudestaan tänne maan
päälle jatkamaan jotain työtä, todella aloittamaan jotain uutta, niin
silloin tämä ei mitenkään saattaisi kosmillisista syistä tapahtua
ennenkuin uuden suuren vuoden, Annus magnuksen tultua
samaan kohtaan kuin missä se oli Jeesus Kristuksen ollessa
viimeisen kerran maan päällä, siis 26.000 vuotta myöhemmin,
kun hän viimeksi esiintyi. Meidän ajastamme laskien noin 24.000
vuoden perästä. Varhemmin hän ei voisi tulla, sillä sillä ei olisi
silloin mitään merkitystä. Mahdollisesti sillä voisi olla jotain
merkitystä okkultisesti. On huomattava, että se salainen ruumis,
joka hänellä on, tekee hänelle turhaksi ottaa fyysillistä ruumista.
Jos hän siis maan päällä esiintyy sanokaamme 24.000 vuoden
päästä ja elää sekä vaikuttaa täällä joitakuita kymmeniä vuosia,
niin hän minun käsittääkseni ei ota mitään fyysillistä ruumista,
vaan ilmestyy aivan sillä tavalla kuin gnostikot luulivat hänen
ilmestyvän viime kerralla. Kun tutkimme vanhojen gnostikkojen
kirjoituksia, niin paljon kuin niitä on jäljellä, niin huomaamme,
että heidän pääoppinsa, dogminsa oli oppi Jeesuksen
harharuumiista. Jeesus Kristuksella ei ollut mitään tavallista
fyysillistä ruumista, vaan hän ilmestyi harharuumiissa, joka kyllä
oli aivan näkyvä, mutta joka ei ollut tavallinen fyysillinen ruumis.
Hän ei kärsinyt; hänen kärsimyksensä oli harhaa; hänen
ruumiinsa oli kuin näköhäiriö meikäläisen kannalta. Tuo
gnostikkojen kanta oli aivan väärä. Jeesuksen koko työ oli siinä,
että hänellä oli tavallinen, inhimillinen, fyysillinen ruumis. Mutta
tämän ruumiin, tämän fyysillisen ruumiin, hän, voisimme sanoa,

alkemistisella tavalla muutti tuollaiseksi harharuumiiksi,
kuolemattomaksi eetteris-fyysilliseksi ruumiiksi, eetteriseksi
ruumiiksi. Tämä ruumis on hänellä yhtämittaa ja se tekee, ettei
hänen tarvitse vaihtaa mitään ruumista. Mehän voimme ottaa,
niin kuin sanomme itämaalaisella tavalla, Mestari-vihkimyksiä ja
silloin meillä on fyysillinen ruumis, joka elää kokolailla kauan,
ehkä pari sataa vuottakin. Jotkut väittävät, että se elää
kauemminkin. Mutta sitten se on muutettava toiseen, jos
tahdomme olla yhteydessä tämän näkyväisen maailman kanssa.
Me luovumme yhdestä ruumiista pukeutuaksemme toiseen.
Mutta Jeesus Kristus loi itselleen kuolemattoman taivaallisen
ruumiin, joka on näkymätön, mutta jonka voi milloin hyvänsä
tehdä näkyväksi. Siis jos Jeesus Kristus nyt tahtoisi ilmestyä
maan päälle 24.000 vuoden perästä, niin silloin hän voisi minun
käsittääkseni ilmestyä tässä harharuumiissa ja tehdä sen vain
näkyväksi niiksi vuosiksi, jotka hän tahtoisi elää maan päällä.
Meillähän on asiallinen kertomus tästä evankeliumissa. Kun
Jeesus oli noussut ylös kuolleista niin, silloin hän ilmestyi Maria
Magdalenalle puutarhassa. Ensin ei Maria Magdalena tuntenut
Jeesusta, mutta sitten hän tunsi ja tahtoi suudella opettajaansa.
Mutta Jeesus sanoi: `Älä koske minuunA. Hän ei ollut
organisoinut sitä ruumista niin, että häneen olisi voinut koskea.
Mutta sitten myöhemmin, niin kerrotaan evankeliumissa, hän
ilmestyi opetuslapsilleen Emmauksen tiellä ja jutteli heidän
kanssaan. Tämän jälkeen he kaikki menivät sisään aterioimaan ja
silloin Jeesus sanoi Tuomaalle: `Jos et usko, niin koeta.A Tuomas
koetti haavoja ja silloin hän uskoi. Jeesuksen fyysillinen ruumis
ei kyllä ollut karkealla tavalla fyysillinen, mutta se oli kuitenkin
ylösnoussut fyysillinen ruumis. Se oli fyysillinen ruumis kaikista
hienoimmassa olomuodossa ja aivan fyysillisen ruumiin
kaltainen, jos hän itse niin tahtoi. Tämä on nyt aivan erikoinen
salaisuus ja okkultinen tosiseikka. Tämä on nyt siitä, mutta
muistakaamme nyt: Tällä hetkellä puhutaan sangen paljon
maailmassa Jeesuksen toisesta tulemisesta. Monet väittävät, että

hän tulee esiintymään fyysillisesti. Sen me voimme, jos olemme
okkultisteja, lykätä syrjään. Mutta myöskin sanotaan paljon, että
Jeesus tulee ilmestymään eetteri- tai astraalimaailmassa, ja
sanotaan, että hänen voimansa tulee vaikuttamaan hyvin moneen
ihmiseen. Tehän tiedätte edellisistä luennoista, että minä olen sillä
kannalla, että me tulemme kaikki yhä enemmän ja enemmän
huomaamaan, kuinka suuri vaikutus henkimaailmasta päin tämän
kautta tulee ihmismaailmaan. Tuollaiset puheet eivät ole tuulesta
temmattuja, vaikka meidän tulee ymmärtää oikein tämä asia. Nyt
voimme siis kysyä, onko mitään suoranaista kosmillista syytä
siihen, että puhutaan Kristuksen toisesta tulemisesta. Kun tämän
kysymyksen teemme, silloin tulemme toiseen kysymykseen, joka
on ihan yhteydessä tämän Vesimies-kauden alkamisen kanssa.
Ennekuin minä mitään osasin laskea ja ymmärtää tästä
Vesimies-merkistä ja tästä kosmillisesta suuresta vuodesta ja sen
eri vaikutuksista, siis toisin sanoen niistä kosmillisista voimista,
jotka eri aikoina suuremmalla voimalla vaikuttavat meidän
maapalloomme ja meidän maapallomme ihmiskuntaan, niin minä
kyllä olin tietoinen siitä, että elämme nykyään semmoisessa
ajassa, joka muistuttaa aikaa noin 2.000 vuotta sitten, aikaa,
jolloin Jeesus tuli maailmaan. Meidän nykyinen aikamme
muistuttaa sitä henkisesti. Siitä olen ollut aivan tietoinen, ja sitten
vasta myöhemmin olen ymmärtänyt, miten tämä on selitettävissä
myöskin astrologisesti. Kun ajattelemme tuota suurta vuotta,
Annus magnusta, tuota suurta aurinkovuotta, niin siinä on 12
kuukautta. Kunakin kuukautena vaikuttaa erikoinen taivaan
merkki, erikoinen kosmillinen voima ja myöskin tiedämme, niin
kuin tässä on ollut puhettakin, että kussakin tähdessä, Zodiaki- ja
Eläinradan merkissä on joku meidän aurinkokuntamme pyhistä
planeetoista, se, niin sanoakseni linssi, joka kokoaa kosmilliset
voimat ja päästää ne aurinkokuntaan. Sanotaan, että kussakin
taivaan merkissä on jokin planeetta hallitsevana. Sanotaan, että
Vesimiehen merkissä on Saturnus hallitsevana ja salaisesti
Uranus.
Uranus-planeetta
on
aivankuin
meidän

aurinkokunnassamme, joka avautuu Vesimiehen-merkissä ja
ottaa vastaan ne kosmilliset voimat, jotka virtaavat tänne. Uranus
aivankuin sulattaa ne itseensä ja lähettää ne sitten meille. Sillä
tavalla on aina, jos mitään vaikutusta otamme vastaan. Me
ihmiset elämme auringosta, auringon energiasta. Auringon
energia on se voima, joka tekee fyysillisen elämän mahdolliseksi.
Ei se voima tule meihin sillä tavalla, että aurinko lämmittää
meitä, ei se ole sitä, että otamme aurinkoa sisään huokosiemme
kautta. Auringon energia tulee meihin toisella tavalla. Meillä on
erikoinen elin organismissamme, joka ottaa auringon energiaa
vastaan ja muuttaa sen sitten elinvoimaksi. Auringon energia
muuttuu meissä praanaksi, elinvoimaksi. Sitten vasta tämä
muunnettu elinvoima ylläpitää organismiamme. Joka tapauksessa
tapahtuu tämä kaikki erikoisen elimen kautta, joka muuntaa
aurinko-energian
praanaksi.
Samalla
tavalla
on
aurinkokunnassammekin. Eri planeetat ovat tuollaisina
vastaanottavaisina eliminä. Niiden kautta virtaavat kosmilliset
voimat maailmaan. Mutta tämäkään ei tapahdu niin
yksinkertaisesti. C Ajatelkaamme Vesimiehen merkkiä ja
Uranusta. Kun sanotaan, että kosmilliset voimat kulkevat
Uranuksen kautta tänne, niin se merkitsee, että Uranuksen kautta
tulevat voimat kaikkiin meidän pyhiin planeettoihimme, 7:ään
pyhään planeettaan. On kuin Uranus olisi Logoksen
palveluksessa, silloin kun on Vesimiehen merkki. Uranus lähettää
voiman kaikkiin niihin 7:ään planeettahenkeen, jotka ovat
Logoksen istuimen ympärillä, puhuaksemme raamatullisella
tavalla vertauskuvakieltä. Uranuksen kautta virtaavat voimat
Vesimiehen aikana 7:ään pyhään planeettaan ja niiden kautta
aurinkokuntaan. Mutta nämä 7 planeettaa ottavat vuorotellen
enemmän vastaan sitä voimaa. Siis voimme aivan selvästi jakaa
tuommoisen suuren kuukauden, tuommoisen taivaallisen
kuukauden 7:ään periodiin. Koettakaamme kuvata sitä
graafillisesti. Olkoon tässä nyt taivaallinen kuukausi, tässä
Vesimiehen merkki ja tässä Uranus-planeetta vaikuttavana

planeettana. Nyt voimme sanoa, että siitä lähtee 7 sädettä ja niistä
muodostuu kuin 7 aikakautta tässä suuressa kuukaudessa.
Tavallisissa aikamääräyksissä on 4 viikkoa kuukaudessa, mutta
tässä tulee olemaan 7 periodia. Kutakin periodia hallitsee
määrätty pyhä planeetta eli pyhä planeetta-henki. Sanomme
esim., että tässä on Aurinko. Auringoksi nimitetään yhtä pyhää
planeettaa, sanomme, että tässä on Venus, tässä on Merkurius,
tässä Kuu, tässä on Saturnus, tässä Jupiter ja tässä Mars. Tässä
meillä nyt siis on 7 pyhää planeettaa hallitsemassa 7 aikakautta
eli perioodia. Nykyisin kestää tällainen kuukausi 2160 vuotta,
joka on 12. osa suuresta vuodesta, joka kestää 25920 vuotta. Kun
jokainen taivaallinen kuukausi kestää tuon verran ja siis yhden
eläinradan merkin vaikutus riippuen meidän kevättasauspisteemme siirtymisestä kestää tuon verran, niin jokainen
planeettakuukausi, tuollainen päivä kestää 1/7 osan eli 309
vuotta. 309 vuotta kestää siis jokainen pienempi perioodi tässä
taivaallisessa kuukaudessa. Nyt juuri tämän nojalla minä voin
sanoa, että nyt aika muistuttaa Kristuksen esiintymisaikaa ja että
Vesimiehen merkki on nyt juuri alkanut. Ennen kuin oli tämä
Vesimies, oli Kalojen merkki. Tämä Kalojen merkki on siis ollut
2160 vuotta, ja Jeesus Kristus esiintyi Kalojen merkin alussa.
Minkätähden hän esiintyi Kalojen merkin alussa? Sentähden, että
hän edusti Logosta; hän itseasiassa oli Logos maan päällä; hän oli
vuodatus Logoksesta. Milloinka sen on täytynyt tapahtua? Sen on
täytynyt tapahtua luonnollisesti silloin kun pyhä planeetta
Aurinko on hallinnut. Siis Jeesuksen esiintyminen tässä Kalojen
merkissä on tapahtunut Kalojen merkin alussa, koska silloin
Aurinko hallitsi. Nyt me siis olemme saaneet, että Jeesus esiintyi
niiden 309 vuoden sisällä, jolloin Aurinko hallitsi. Me emme ole
päässeet siis sen tarkempiin tuloksiin. Tiedämme kuitenkin, että
se on tapahtunut Kalojen hallituskauden alussa, sillä pyhät
planeetat hallitsevat tässä järjestyksessä. Jeesus Kristus esiintyi
siis tämän Aurinko-kauden kestäessä ja se merkitsee 300 vuoden
sisällä. Mistä me nyt sitten tiedämme, että se on tapahtunut

meidän ajanlaskumme alussa tai onko se tapahtunut varhemmin?
Jos Jeesus olisi esiintynyt hallituskauden alussa, niin silloin
hallituskausi olisi kestänyt Jeesuksen syntymästä 309 vuotta
eteenpäin ja se merkitsisi luonnollisesti silloin, että pääsisimme
Vesimiehen merkkiin vasta kun Kalojen hallituskausi on
loppunut, siis vasta vuonna 2160. Tapahtuiko Jeesuksen
esiintyminen hallituskauden alussa, sillä jos se tapahtui sen
alussa, niin on vielä kauan aikaa odotettavana, ennen kuin loppuu
Kalojen hallituskausi. Mistä me voimme tämän tietää? Me
voimme sen tietää eräästä okkultisesta tosiseikasta. Se on, että
Jeesus Kristusta edusti silloin okkultisessa maailmassa Aurinko ja
Logosta edusti okkultisessa maailmassa nyt kun Jeesus Kristus on
kaiken yläpuolella, Logosta eli Kristusta eräs olento, eräs hyvin
merkillinen olento, hyvin korkea älyolento, jota me länsimaisessa
okkultismissa olemme tottuneet nimittään Mikaeliksi. Hän on
yksi niistä pääenkeleistä, joka lohikäärmeen voitti, joka johtaa
taivaallisia sotajoukkoja, joka taistelee niiden etunenässä ja vie
voiton kaikilta mustilta voimilta. Mikael on hyvin merkillinen
olento henkimaailmassa, näkymättömässä maailmassa, olento,
jolla on suuri tehtävä, siis toisin sanoen eräänlainen pyhä
planeettahenki, jota me tässä merkitsemme Auringolla. Sehän ei
ole itse aurinko, joka on yksi niistä pyhistä planeetoista, vaan on
käytetty ainoastaan nimitystä Aurinko. Planeetat eivät ole
astrologisesti valoja, jotka kiertävät tässä meidän fyysillisessä
avaruudessamme, vaan ne ovat mystillisesti, okkultisesti
planeettahenkiä, pyhiä arkkienkeleitä, jotka ovat Logoksen
istuimen ympärillä. Niitä on 7. Näistä seitsemästä on siis yksi
mainitun Auringon nimellä, mutta tämä sama planeettahenki on
toisella nimellä Mikael. Nyt muistuu mieleeni, että kun meidän
Ruusu-Risti-työmme tällä Ruusi-Risti-nimellä 7 vuotta sitten
alkoi ja kun pidin ensimmäiset esitelmät, ensimmäisen
esitelmäsarjan, joka perusteli elämänymmärrystäni ja
maailmankatsomustani ja kun laskin kuin perustuksen
Ruusu-Risti-työllemme, niin silloin mainitsin, että nykyään, ei

niin pitkä aika sitten, on Mikael astunut hallitukseen. Puhuin
näistä seitsemästä pyhästä planeettahengestä ja huomautin, että
nyt on Mikaelilla ohjakset käsissään. Tämä on sellainen
okkultinen tosiseikka, jonka jokainen okkultisti tietää. Mitä se
merkitsee, että Mikaelilla on ohjakset käsissään? Se merkitsee,
että henkimaailmassa on ollut sangen suurenmoinen, sanoisinko
sota, sangen suuri sota valkoisten ja mustien välillä, joka on
tietysti päättynyt valkoisten voittoon. Mikael on voittanut mustat
voimat. Mitä tämä nyt merkitsee, sillä sehän kuuluu hyvin
salaperäiseltä? Se merkitsee, muun muassa, että meidän
ihmiskunnassamme on kertynyt hyvin paljon itsekkäitä ajatuksia,
itsekkäitä tunteita. Niitä on hirmuisen paljon kertynyt. Me
riitelemme ja olemme pahoja toisillemme, niin kuin me olemme
olleet esim. täällä kristikunnassa pitkin matkaa. Kaikki tämä on
synnyttänyt erinomaisen tumman pilven henkimaailmassa.
Kaikki nuo pahat ajatukset menevät yhteen, ne vetävät toisiaan
salaperäisellä voimalla puoleensa. Sillä tavalla kaikki ihmisten
itsekkyys, viha ja kosto muodostaa hyvin tumman pilven
henkimaailmaan. Ja henkimaailmassa on olemassa voimia, jotka
viihtyvät juuri tässä ilkeydessä; on pahoja ihmisolentoja,
eläviäkin ihmisolentoja, mustia maagikoita, harmaita maagikoita,
jotka juuri tahtovat kaikkea tuota mustaa, tuota mustaa pilveä. Ne
käyttävät sitä hyväkseen omiin tarkoituksiinsa. Mutta sitten tulee
kuin itsestään henkimaailmassa, silloin tällöin sopivina aikoina,
puhdistus ja se puhdistus heijastuu tähän ulkonaiseen maailmaan.
Ennen kuin Aurinko-kausi alkaa on johdossa planeettahenki,
jota kuvataan Marsiksi ja jota voimme sanoa, käyttämällä
juutalaista nimeä, Rafaeliksi. Ennen Mikaelin hallintaa hallitsi
siis Rafael. Rafael-Mars ovat erikoisesti sotivia voimia ja
sentähden on siis noin 300 vuoden aikana henkimaailmassa hyvin
sodittu. Valkoiset ja mustat voimat ovat nousseet toisiaan vastaan
ja pelastus tuli vasta kun Mikael astui näyttämölle. Voimme siis
sanoa, että noin 300 vuoden aikana ennenkuin Mikael astui
näyttämölle, oli henkimaailmassa hyvin myrskyisää. Tämä on

tietysti kaikki vertauskuvaa. Mutta Mikael tuli ja voitti. Ne, jotka
osaavat tutkia näitä asioita tietävät, että Mikael on juuri astunut
näyttämölle. Kun Rafael eli Mars oli näyttämöllä, silloin oli maan
päälläkin erikoisen voimakkaita sotia, mutta nyt Mikaelin
astuessa näyttämölle pitäisivät suurimmat sodat tässä
näkyväisessä maailmassa loppua. Ei ole ajateltavissa, että nämä
kerrassaan loppuisivat, sillä elämässä on niin paljon vaikuttavia
voimia. Ihmiskunta on suurimpana voimana, mutta näkymättömät
henkivallat vaikuttavat hyvin paljon. Maailmansota ja
Napoleonin sota johtuivat juuri niistä suurista sodista, jotka ovat
meidän pahuutemme kautta syntyneet henkimaailmassa. Mutta
tiedämme, että ennustusten mukaan pitäisi tulla vielä yksi suuri
sota, ennen kuin rauha voisi tulla pitemmäksi aikaa maan päälle.
Jos me itse tahdomme, niin me voimme lopettaa sodat ainaiseksi
kulttuurimaailmasta. Jos tahdomme tehdä sellaisen päätöksen,
niin silloin henkivallat meitä auttavat. Jos vielä tulee suuri
hirmuinen sota, niin tietäkäämme, että jos silloin päätämme, että
tämä on ehdottomasti viimeinen sota kulttuurikansojen kesken,
niin meillä on Mikael puolellamme. Silloin henkivallat Mikaelin
johtamina ja hänen käskystään auttavat.
Nyt siis uudelleen kysymme: Milloin tapahtui Jeesuksen
esiintyminen? Tapahtuiko se Aurinko-kauden alussa? Jos se olisi
tapahtunut Aurinko-kauden alussa, silloin meillä olisi vielä jälellä
muutamia satoja vuosia ennen kuin Kalojen vaikutus loppuisi, ja
mitä se taas merkitsee? Jos vähennämme: 2160 - 309 = 1851,
silloin saamme, että vuonna 1851, siis viime vuosisadan
keskivaiheilla olisi tultu tähän Mikael-aikakauteen. Jos Jeesus
olisi esiintynyt ihan alussa, niin silloin olisi tuo viimeinen
perioodi, Marsin aikakausi pitänyt alkaa vasta vuonna 1851.
Mutta nyt me okkultisesti tiedämme, että Marsin aikakausi on
ollut ja Mikael on astunut näyttämölle. Mitä se tietää, että Mikael
on astunut näyttämölle? Se tietää, että Kalojen aikakausi, se
Kalojen viimeinen hallituskausi Mars on loppunut, sillä Mikael
on astunut näyttämölle. Mikael ei voinut astua näyttämölle, ennen

kuin hänen perioodinsa on uudestaan. Koska Mikael aloitti
Kalojen aikakauden, niin hän aloittaa myös Vesimiehen
aikakauden. Okkultistit, jotka eivät ole saaneet aivan eksakteja
numeroita Mestareilta, sanovat, että Mikael astui hallitsemaan
vuonna 1889 ja muistaakseni minä sanoin tuon luvun, kun pidin
tuon sarjan syksyllä. Tämä luku saattaa olla pätevä, mutta ei ole
sanottu, että se on aivan eksaktinen. Se voi vaihdella muutamia
kymmeniä vuosia, ja minä voisin sanoa toisen sellaisen luvun,
joka ei ole sen pätevämpi. Molemmat numerot ovat lähellä
totuutta. Se toinen numero on 1898. Siis meillä on nuo 2 lukua.
Siis Mikaelin hallituskausi alkoi, Vesimiehen merkki astui
toimintaan vuonna 1880 tai 1898. Tietysti voi olla toisiakin
numeroita, mutta minä mainitsen nämä kaksi. Tämä luku 1898
mielestäni vähän puoltaa sitä, että itämailla on vanha lasku Kali
Jugasta. Te muistatte, että sanotaan Kali Jugan alkavan silloin,
kun Krishna kuoli, toisin sanoen, että Kali Juga alkoi noin 3102
v. e, Kr. Sitten lisätään itämailla, että tämän Kali Jugan
aikakaudesta ensimmäinen perioodi on kaikista mustin ja vaikein;
se on itseasiassa onnetonta aikaa ihmiskunnalle, kun katselee
ihmiskunnan oloja yleensä maan päällä. Tämä Kali Juga kestää
5000 vuotta. Nyt laskemme: 1898 + 3102 = 5000. Tiedämme, että
madame Blavatsky puhuu näistä asioista Salaisessa Opissa ja hän
mainitsee, että Kali Jugan mustin aika loppuu v. 1898, vieläpä
mainittiin helmikuussa 18. päivänä. Nyt on sillä tavalla
näkymättömässä ja näkyväisessä todellisuudessa, että mikään ei
ala noin ihan sekunnilleen, kuinka sanoisin, vaan kaikki kulkee
limittäin, sillä muutenhan ei olisi mitään liitettä, kohtaa ja
yhtymää, joka tekee kaiken yhdeksi. Otan jokapäiväisen
esimerkin: Eihän ole aivan hyvä ihmiselle samassa sekunnissa
hypätä heti vuoteestaan herätessään. Minulle kyllä opetettiin, ettei
saa jäädä vuoteeseen torkkumaan, sillä silloin sitä nukahtaa
uudelleen ja unohtaa velvollisuutensa. Mutta kyllä sitä sentään
täytyy vähän oikoa itseään, vähän hieroa itseään ja tuntea, että on
toisella tasolla. Vanhemmat ihmiset ovat huomanneet erikoisesti,

että ei sitä aivan heti voi vuoteesta nousta. Täytyyhän sitä saada
nätisti alkamaan tämä uusi homma ja sentähden sitä täytyy vähän
hieroa itseään, vähän oikoa itseään. Sehän on luonnollista.
Sentähden kun sanomme, että Mikaelin aikakausi alkaa vuonna
1898, ei se aivan merkitse sitä, että määrätyllä sekunnilla
Rafael-Mars-henki olisi siirtynyt pois Mikaelin tieltä. Rafael
kyllä jo loppuaikoina valmisti Mikaelin tuloa. Tuona
ylimenoaikana voi huomata molempien vaikutusta. Sentähden
tällainen eksaktinen numero merkitsee sitä, että Mikael on ottanut
ohjakset juuri silloin käsiinsä. Sentähden juuri, että näiden
itämaitten laskun mukaan Kali Jugan ensimmäinen periodi
loppuu vuonna 1898, olen näkevinäni, että tämä vuosi pitäisi olla
Mikaelin hallituskauden alkuvuosi. Kun me kysymme, mitä
merkitsee, että Mikaelin aikakausi on alkanut, saamme
vastaukseksi: Se merkitsee, että Vesimiehen merkki on astunut
toimintaan ja se taas merkitsee, että Kalojen merkki on loppunut
tuona vuonna 1898. Nyt me voimme siis kysyä: Koska Kalojen
merkin aikana hallitsi Aurinko eli Mikael? Me tiedämme, että hän
hallitsi Kalojen merkin alkuaikana. Jos Kalojen merkki loppui
vuonna 1898, niin meidän siis täytyy vähentää 1898 siitä ajasta
milloin Kalojen merkki on ollut olemassa, siis vuodesta 2160.
Siis näin: 2160 - 1898 = 262 e.Kr. Mikaelin hallituskausi
Kaloissa alkoi siis vuonna 262 e. Kr. Koska Jeesus Kristuksen on
täytynyt esiintyä Mikaelin hallituksen aikana niin meillä siis on
nämä mahdollisuudet: Joko hän on esiintynyt 262 v. e. Kr. tai 47
ja j. Kr. Sillä jos vähennämme Mikaelin aikakaudesta nämä 262
vuotta saamme 47. Siis näin: 309 - 262 = 47 j.Kr. Jeesuksen
Kristuksen on täytynyt esiintyä tämän ajan sisällä: 262 e. Kr. - 47
j. Kr.
Nyt on olemassa sellainen okkultinen laki, että jos joku suuri
lähettiläs ilmestyy, niin täytyy hänen tuloaan valmistaa, ja
valmistaa aivan samanlaisten sisäisten okkultisten olosuhteiden
vallitessa. Siis Jeesuksen edellä on täytynyt kulkea lähettiläitä,
jotka ovat valmistaneet hänen tuloaan. Näitä lähettiläitä sanotaan

yleisellä nimellä Johannes Kastajiksi. Johannes Kastaja oli kyllä
tullut juuri valmistamaan Jeesuksen tietä. Tämä Johannes Kastaja
voi hyvin myös sopia yleiseksi nimeksi ja se merkitsee, että on
olemassa lähettiläitä, jotka aikoja ennen valmistavat hänen
tietään; salaisia lähettiläitä on täytynyt olla ennen suuren
lähettilään tuloa. Kaikki okkultistit ovat yhtä mieltä siitä, että
suuren lähettilään ilmestymisaika on merkin loppupuolella. Siis
Kristus on ilmestynyt maailmaan tämän Mikael-hallituskauden
loppupuolella. Jos me otamme kiinni tuosta luvusta 1880, niin
silloin saamme, että Mikaelin hallituskausi Kaloissa loppui v. 29
j. Kr., siis silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Tämän numeron
1880 puolesta puhuu se, että Jeesus ristiinnaulittiin silloin kun
Auringon eli Mikaelin hallituskausi loppui Kaloissa. Mutta jos
me taas otamme huomioon, että Jeesus ilmestyi kauan aikaa
opetuslapsilleen kuolemansa jälkeen ja opetti heitä aivan
persoonallisesti, niin voimme otaksua, että sekin kaikki tapahtui
Mikaelin hallitessa ja että siis tämä kausi kesti kauemminkin
aikaa. Silloin taasen tulisimme vuoteen 1898, joka on yhteydessä
Kali Jugan kanssa. Joka tapauksessa on varmaa, että Mikaelin
aikakausi on nyt taas jo alkanut ja että siis me nyt elämme
Vesimiehen merkissä.

