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Pirkko Carpelan 

 

KUUN VAIKUTUS SALAISEN OPIN MUKAAN 

 

H. P. Blavatskyn Esoteerisen filosofian perusteet H. P. Blavatskyn mukaan -

kirjasessa annetaan suorasukaiset ohjeet Salaisen opin tutkijalle: 

”On hyödytöntä mennä niiden luo, joita pidämme edistyneinä 

opiskelijoina ja pyytää heitä tulkitsemaan Salaista oppia. Sitä he eivät voi 

tehdä. Se mitä he antavat, on vain osittaista, eksoteerista kuvausta, joka ei 

vähimmässäkään määrin muistuta TOTUUTTA. Hyväksymällä sellaiset 

tulkinnat kiinnitymme jähmettyneisiin ajatuksiin… Salaista oppia voi tutkia 

ilman, että toivoo saavansa siitä lopullista totuutta olemassaolosta. Sen 

tutkiminen on ennen kaikkea keino harjoittaa ja kehittää mieltä ja 

ajattelukykyä.” – s. 74 

Edellä olevaa ohjetta noudattaen tekstissä on käytetty paljon suoria 

lainauksia HPB:ltä. Kuun vaikutuksia esitetään ensin henkiseltä ja sitten 

maalliselta tasolta, ennen kaikkea ihmisen näkökulmasta. Tekstissä on 

paljon esoteerista tietoa.  

Salaisen opin I ja II osan runojen säkeistöt ovat ikivanhasta Dzyanin 

kirjasta. Dzyan on tiibetiä ja tarkoittaa viisautta, jumalallista tietoa.  

I osan runo kuvaa kosmogoniaa eli Maailman syntyä:  

1. IKUINEN VANHEMPI VERHOTTUNA ALATI NÄKYMÄTTÖMIIN KAAPUIHINSA 

OLI TAAS KERRAN UINUNUT SEITSEMÄN IKUISUUTTA. 2. AIKAA EI OLLUT, 

SILLÄ SE NUKKUI JATKUVUUDEN RAJATTOMASSA HELMASSA. 3. 

UNIVERSAALIA MIELTÄ EI OLLUT, SILLÄ EI OLLUT AH-HI’TA, JOIHIN SE OLISI 

VOINUT SISÄLTYÄ� – SO I osa I nide, s. 71  

II osan runo alkaa ihmisen asuttamisesta maapallolle. Avainsanoja ovat 

lha, henki; loistavien kasvojen herra, joka on Auringon henkinen hallitsija; 

pallo, pyörä on maapallo, Maa; talo, huone, on planeetta. Tekstissä on 

jumalallisia ja henkisiä alkuunpanijoita: Kumuda-Pati on Kuu, Maan 

vanhempi, Soma-lokan seudullaan. Pitrit ovat kuujumalia tai joskus 

Brahmān ja jopa rishien poikia. Yleensä ne tunnetaan ”Kuu-esi-isinä”. 

Viisauden herra on Merkurius. Ensimmäinen runo alkaa näin: 
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1. SE LHA, JOKA PYÖRITTÄÄ NELJÄTTÄ, ON SEITSEMÄN LHAN PALVELIJA, 

NIIDEN JOTKA VAUNUJAAN AJAEN KIERTÄVÄT HERRAANSA, AINOAA 

SILMÄÄ. HÄNEN HENKÄYKSENSÄ ANTOI ELÄMÄN SEITSEMÄLLE. SE ANTOI 

ELÄMÄN ENSIMMÄISELLE. 

2.  MAA SANOI: ”LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA, TALONI ON TYHJÄ.... 

LÄHETÄ POIKASI KANSOITTAMAAN TÄTÄ PYÖRÄÄ. SINÄ OLET LÄHETTÄNYT 

SEITSEMÄN POIKAASI VIISAUDEN HERRAN LUO. SEITSEMÄN KERTAA HÄN 

NÄKEE SINUT LÄHEMPÄNÄ ITSEÄÄN, SEITSEMÄN KERTAA ENEMMÄN HÄN 

TUNTEE SINUT�” 

3. SANOI LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA: ”MINÄ LÄHETÄN SINULLE TULEN, 

KUN TYÖSI ON ALKANUT. KOHOTA ÄÄNESI MUIHIN LOKIIN, KÄÄNNY ISÄSI, 

LOOTUKSEN HERRAN (Kumuda-Patin) PUOLEEN�, ANOMAAN HÄNEN 

POIKIAAN.... SINUN KANSASI TULEE OLEMAAN ISIEN (Pitri-patin) 

HALLITTAVANA. SINUN IHMISESI TULEVAT OLEMAAN KUOLEVAISIA. 

VIISAUDEN HERRAN (Budhan, Merkuriuksen) IHMISET, VAAN EIVÄT SOMAN 

(Kuun) POJAT, OVAT KUOLEMATTOMIA (b). – SO II, I nide, s. 27  

”Sinun ihmisesi tulevat olemaan kuolevaisia” viittaa ihmisten toiseen 

kantarotuun, joka oli Kuun herrojen aikaansaama. Kyse on muutaman 

sadan miljoonan vuoden takaisesta ajasta.  

Selityksen (b) mukaan ”Pitri-pati on pitrien Herra eli kuningas… 

kuoleman jumala ja kuolevaisten tuomari. Budhan (Merkuriuksen) ihmiset 

ovat metaforisesti kuolemattomia viisautensa johdosta… Kuun ollessa 

alempi kappale jopa Maahan verrattuna, puhumattakaan muista 

planeetoista, ne maiset ihmiset, joita sen pojat – kuuihmiset eli – ’esi-isät’ 

– ovat synnyttäneet sen kuoresta eli ruumiista, eivät voi olla 

kuolemattomia. He eivät voi toivoa tulevansa todellisiksi, itsetietoisiksi ja 

älyllisiksi ihmisiksi, ellei heitä niin sanoaksemme viimeistele muut luojat… 

Merkurius on siis Maan vanhempi veli metaforisesti – sen velipuoli niin 

sanoaksemme, hengen jälkeläinen – jota vastoin se (Maa) on ruumiin 

jälkeläinen…” – SO II i, s. 56–57 
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ONKO KUU KUOLLUT PLANEETTA? 

”Kuu on kuollut ainoastaan mitä tulee sen sisäisiin prinsiippeihin – ts. 

psyykkisesti ja henkisesti, kuinka mielettömältä tällainen lausunto 

kuulostaakin. Fyysisesti se on vain sitä, mitä puoleksi lamaantunut ruumis 

on. Sitä sanotaan osuvasti okkultismissa ’mielenvikaiseksi äidiksi’, 

tähtimaailman suureksi kuuhulluksi.” – SO I i, s. 181 av.  

”Kuu on Maamme satelliitti… mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä teoriaa, että 

se on antanut Maalle kaiken paitsi elottoman ruumiinsa… tieteellä on vain 

yksi avain – aineen avain – aukaistakseen luonnon mysteereitä… 

okkulttisella filosofialla on seitsemän avainta, ja se selittää sen, mitä tiede 

ei voi nähdä. Merkuriuksella ja Venuksella ei ole satelliitteja, mutta niillä 

on ollut ’vanhempansa’, aivan niin kuin Maallakin. Molemmat ovat paljon 

vanhempia kuin Maa, ja ennen kuin Maa saapuu seitsemänteen 

kierrokseensa, sen äiti Kuu on hajonnut ilmaan, niin kuin muiden 

planeettojen kuut ovat hajonneet, tai eivät ole, miten kullekin niistä on 

käynyt…” – SO I i, s. 187, av.  

”…meidän Kuumme on ainoastaan näkymättömien prinsiippiensä karkea 

ruumis. Niin kuin on seitsemän maapalloa, niin on myös seitsemän Kuuta, 

joista ainoastaan viimeinen on näkyvä. Samoin on Auringonkin laita. Sen 

näkyvää ruumista kutsutaan māyāksi, heijastukseksi, aivan niin kuin 

ihmisenkin ruumis on māyā, [harhaa]. ’Todellinen Aurinko ja todellinen 

Kuu ovat yhtä näkymättömiä kuin todellinen ihminen’, sanoo okkulttinen 

mietelause…  

Kuu näyttelee suurinta ja tärkeintä osaa sekä itse Maan 

muodostumisessa että sen kansoittamisessa ihmisolennoilla. Kuumonadit 

eli pitrit, ihmisen esi-isät, tulevat todellisuudessa itse ihmiseksi. Ne ovat 

monadeja, jotka aloittavat kehityssyklinsä A-pallolla ja jotka kulkemalla 

palloketjun ympäri kehittävät ihmismuodon.” – SO I i, s. 210 
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MIEHINEN – NAISELLINEN 

”Samanlainen synnyttää samanlaisen. Maa antaa ihmiselle hänen 

ruumiinsa, jumalat (dhyānit) antavat hänelle hänen viisi sisäistä 

prinsiippiään, psyykkisen varjon, jonka elävöittävänä lähteenä nämä 

jumalat itse usein ovat. HENKI (ātman) on yksi ja jaoton.” – SO I i, s. 253 

”…jokaisessa mytologiassa… varsinkin kreikkalaisessa, kuunjumalattaret 

olivat tekemisissä lasten synnytyksen kanssa, koska Kuu vaikuttaa naisiin ja 

hedelmöittymiseen…” SO I i, s. 286 

”Vanhimmissa jumaltarustoissa huomaamme Kuun aina olevan miehinen. 

Niinpä Soma on hindulaisilla jonkinlainen tähtimaailman Don Juan, 

’kuningas’, ja Budhan, viisauden, isä, vaikka luvattomalla tavalla. Tämä 

tarkoittaa salaista tietoa, sitä viisautta, joka on koottu perusteellisesti 

tutustumalla Kuun salaisuuksiin…” – SO I i, s. 254 av. 

”Ei mikään symboli – Aurinko mukaan luettuna – ollut niin monimutkainen 

ja monimerkityksinen kuin Kuun symboli. Se oli tietysti kaksisukuinen. 

Muutamilla kansoilla se oli miehinen, kuten esim. hindulaisten ’kuningas 

Soma’ ja kaldealaisten Sin. Muilla kansoilla se oli naisellinen, kaunis 

jumalatar Diana-Luna, Eileithyia
1
, Lucina…” – SO I, II nide, s. 116 

”Kaikilla kuunjumalattarilla on kaksi olemuspuolta – toinen jumalallinen, 

toinen infernaalinen.” – SO I, II nide, s. 121 

 

 

  

                                                             
1
 [Minolainen synnytysten suojelija. – Toim.] 
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EKSOTEERINEN JA ESOTEERINEN 

Muissa planeetoissa oleva kuun symboli eli puolikaari avaa esoteerisen ja 

eksoteerisen tulkinnan eron mm. sanan astraaliruumis osalta. H. P. 

Blavatskyn Salaisen opin III osaan kuuluvat kirjat Esoteeriset ohjeet ja H. P. 

Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle ovat hyviä tutkimuslähteitä 

näiden asioiden opiskeluun. 

”Alkuperäisen fyysisen ihmisen eli hänen ruumiinsa ’isä’ on Auringossa 

oleva elollis-sähköinen prinsiippi. Kuu on sen äiti, koska Kuussa on se 

salaperäinen voima, jolla on yhtä selvä vaikutus ihmisen raskausaikaan ja 

synnytykseen, jota se säätelee, kuin sillä on kasvien ja eläinten kasvuun. 

’Tuulta’ eli eetteriä, joka tässä tapauksessa välittäjänä siirtää noita 

vaikutuksia kahdesta valontuojasta ja levittää niitä Maan päälle, kutsutaan 

’hoitajaksi’, mutta vasta ’henkinen tuli’ tekee ihmisestä jumalallisen ja 

täydellisen entiteetin.” – SO II i, s. 115–116 

”…’valon seitsemän poikaa’ – joita nimitetään planeettojensa mukaan ja 

jotka tietämättömät samastavat usein niihin, nimittäin Saturnus, Jupiter, 

Merkurius, Mars, Venus ja…
2
 Aurinko ja Kuu – nämä ovat okkulttisten 

opetusten mukaan meidän taivaalliset vanhempamme eli yhteisesti 

meidän ’Isämme’…” – SO I ii, s. 316–317 

”Saturnus, Jupiter, Merkurius ja Venus, nämä neljä eksoteerista planeettaa 

ja kolme muuta, joiden täytyy pysyä nimettöminä, olivat ne 

taivaankappaleet, jotka olivat suoranaisessa astraalisessa ja psyykkisessä 

yhteydessä maapallon kanssa, sekä moraalisesti että fyysisesti. Ne olivat 

sen johtajia ja valvojia. Nämä näkyvät ’johtajat’ eli ohjaajat antoivat 

ihmiskunnalle sen monadit ja henkiset kyvyt. 

…kolmeen salaiseen planeettaan (eli tähtienkeliin) ei kuulu Uranus eikä 

Neptunus. Se ei johdu siitä, että ne tämän nimisinä olivat tuntemattomia 

                                                             
2
 ”Nämä planeetat hyväksyttiin planeetoiksi ainoastaan oikean [judicial] 

astrologian tarkoitusta varten… Aurinko on keskustähti eikä planeetta, ja se on 

omine seitsemine planeettoineen salaisemmassa ja ihmeellisemmässä yhteydessä 

meidän maapallomme kanssa kuin yleisesti tiedetään. Aurinkoa on sen tähden 

pidetty kaikkien seitsemän ’isän’ suurena Isänä... Ei maapallo eikä Kuu – sen 

satelliitti – eivätkä myöskään tähdet toisesta syystä olleet mitään muuta kuin 

sijaisia esoteerisia tarkoituksia varten…” 
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muinaisille viisaille, vaan sen tähden, että ne, kuten kaikki muut planeetat, 

olkoon niitä kuinka monta tahansa, ovat muiden seitsenkertaisten 

palloketjujen jumalia ja vartijoita meidän aurinkokuntamme piirissä.” SO I 

ii, s. 316–317 

Tavallinen astrologia opettaa mm. ihmistuntemusta, mikä on tärkeää. 

Esoteerinen astrologia ja teosofia auttaa kulkemaan henkisellä tiellä ja 

avaa uusia portteja ymmärrykseen.  

Tässä ovat tärkeimmät planeetat, jotka vaikuttavat ihmisen 

kehitykseen:  Aurinko, ☽ Kuu,  Saturnus,  Jupiter, Merkurius, ♀ 

Venus, ♂ Mars.  

Tärkeää on tuntea planeettojen ikivanhat symbolit: ympyrä, 

puoliympyrä ja risti: O ympyrä kuvaa henkeä, ☽ puoliympyrä tunnetta 

(Kuu) ja + risti maata, maallisuutta.  

O (ympyrä ilman pistettä) on myös henkisen Auringon symboli. 

Merkuriuksen symboli on erikoinen. Idän filosofioissa poikittain oleva 

kuunsirppi pään päällä tarkoittaa valaistumista ja tuhatlehtisen 

päächakran eli kruunuchakran avautumista ja :n symbolin päällä 

viisautta! 

Esoteerisen filosofian mukaan ”Aurinko ei ole planeetta vaan 

aurinkojärjestelmämme keskustähti, ja Kuu on kuollut planeetta, joka on 

menettänyt kaikki prinsiippinsä, kummankin ollessa sijaisia, toinen 

näkymättömän, Merkuriuksen ja Auringon välillä olevan planeetan vastine 

ja toinen [Kuu] planeetan, joka näyttää nyt kadonneen kokonaan 

näkyvistä… Tässä tarvinnee tuskin toistaa, että esoteerisessa 

järjestelmässä ei tarkoiteta useinkaan itse taivaankappaleita, jotka ovat 

vain fyysisiä symboleja, vaan yleensä niiden kosmisia, sielullisia, fyysisiä ja 

henkisiä voimia symboloidaan näillä nimillä.” – Esot., s. 53 
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Yllä olevasta taulukosta käy ilmi planeettojen, metallien, ihmisen ruumiinosien ja 

värien vastaavuudet. –  

Taulukko, Esot., s. 55. Alaviitteet
3
 

 

”Esoteerisesti Kuu on alemman manaksen symboli; se on myös 

astraalitason symboli.” – Opet., s. 72 

Intialaisen uskonnollis-filosofisen suureepoksen, ”Mahābhāratan Anugītā-

episodissa… Brāhmana sanoo vaimolleen: ’Minä olen havainnut Itsen 

avulla Itsessä olevan keskuksen, jossa asuu brahmaani vapaana 

vastakohtien pareista, ja Kuun yhdessä tulen [eli Auringon] kanssa 

ylläpitämässä (kaikkia) olentoja älyllisen prinsiipin liikkeellepanijana.’ 

[Anugîtā, v.]  

Kuu on mielen (manaksen) jumaluus, mutta ainoastaan alemmalla 

tasolla. ’Manas on kaksinainen – Kuu alemmassa, Aurinko ylemmässä 

                                                             

Alaviitteet
3: 1 Esoteerisesti vihreä, koska prismasäteissä ei ole mustaa. 

2
 

Esoteerisesti vaaleansininen.  
3
 …auringon todellinen väri on sininen, mutta se näyttää keltaiselta. 

4
 Esoteerisesti indigo eli tummansininen, joka on keltaisen komplementtiväri 

prismassa.  
5 Esoteerisesti keltainen. 6 Esoteerisesti violetti. 
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osassa’, sanoo kommentaari. Toisin sanoen, se [manas] vetäytyy 

korkeammassa aspektissaan buddhia kohti ja alemmassa laskeutuu täynnä 

itsekkäitä ja aistillisia haluja olevaan eläimelliseen sieluunsa kuunnellen 

sen ääntä.  Tähän sisältyy adeptin ja tavallisen ihmisen elämän salaisuus 

samoin kuin mysteeri, joka koskee jumalallisen ihmisen kuoleman jälkeistä 

eroa eläimellisestä ihmisestä. Mahābhārata – jonka jokainen rivi on 

luettava esoteerisesti – paljastaa suurenmoisen symboliikan ja allegorian 

avulla sekä ihmisen että sielun koettelemukset… 

Mutta korkein ’sielu’ on manas eli mieli. Tästä syystä sanotaan, että 

Soma, Kuu, tekee liiton manaksen Aurinko-osan kanssa… tämä on vain yksi 

– metafyysinen – niistä seitsemästä avaimesta, jotka avaavat Rāmāyanan, 

kuten jokaisen muun pyhän kirjan, seitsemän puolta.” – SO II ii, s. 59–60 

Salaisen opin III osassa sanotaan: ”…Aurinko on planetaarisen 

systeemimme seitsemännen prinsiipin ulkoinen ilmaus, kun taas Kuu on 

sen neljäs prinsiippi loistaen isäntänsä lainapuvussa, ollen karkean 

materiaalisen kehonsa, kaikkien kiihkeiden sysäysten ja intohimojen 

kyllästämä ja heijastaen niitä Maahan. Adeptiuden ja vihkimyksen koko 

kierros ja kaikki sen mysteerit ovat yhteydessä näihin kahteen ja 

seitsemään planeettaan ja riippuvat niistä. Henkinen selvänäköisyys on 

peräisin Auringosta. Kaikki psyykkiset tilat, sairaudet ja jopa 

mielenvikaisuus johtuvat Kuusta.” – SO III, s. 159 
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KUUN KONKREETTISIA VAIKUTUKSIA 

”Kuun vaikutukset ovat kokonaan psykofysiologisia. Se on kuollut ja 

lähettää ulos vahingollisia virtauksia kuin kuollut ruumis. Se vampyrisoi 

Maata ja sen asukkaita niin, että jokainen, joka nukkuu sen valossa, kärsii 

ja menettää elinvoimaansa. Valkoinen kangas suojaa siltä, säteet eivät 

kulje sen lävitse, ja pään erityisesti pitäisi olla sillä suojattu. Sen vaikutus 

on voimakkaimmillaan täydenkuun aikana. Se lähettää hiukkasia, joita me 

imemme itseemme, ja se on asteittain hajoamassa.  

Siellä missä on lunta, Kuu näyttää ruumiilta ja se on kykenemätön 

vampyrisoimaan tehokkaasti valkean lumen johdosta. Tästä syystä lumen 

peittämät vuoret ovat sen pahalta vaikutukselta vapaat. Kuu on fosforoiva.  

 [Sri] Lankan rākshasoiden ja atlantislaisten sanotaan saaneen Kuun 

valtaansa. Thessalialaiset [manner-Kreikan itäosassa] oppivat heiltä 

magiansa.” – Opet., s. 71–72 

Mielenkiintoista tietoa Kuun vaikutuksista on H. P. Blavatskyn teoksen 

Salaisen opin opiskelua II osassa (Ihmisyyden tunnustajat, 2019): 

H. P. Blavatsky: ”Kuu kutistuu sen jälkeen kun se on menettänyt 

prinsiippinsä, kuten ihmisen kuollut ruumis kutistuu sen jälkeen, kun sen 

elämälle tärkeät ja muut prinsiipit ovat siitä lähteneet. Näin ollen 

okkultistit sanovat tietenkin, että vanhemman [parent] elonvirta kuljettaa 

mukanaan mahdollisuutta kaikkeen siihen, mikä kehittyy uudella 

planeetalla. Kuussa ei ole enää prinsiippejä, siellä on jonkinlaista… 

varjomaista elämää.  

Toisin sanoen, ajatellaanpa vain transsitilassa olevaa [ihmis]ruumista. 

Jotkut ovat siinä 20, 30 ja 40 päivää ja ovat elossa. Niissä jatkuu 

jonkinlainen elämä, mutta ulkonaisesta päätellen kaikki on kuollutta. 

Ruumiissa on vain jotain, mikä pitää yllä elinvoimaa. Jos tiettyjä aineita 

tuodaan kosketukseen ruumiin kanssa, se imee sen kaikesta huolimatta 

osmoosin
4
 avulla… Vain täysin kuollut esine ei ime mitään. Siksi Kuun 

sanotaan… vampyrisoivan. Katsokaa kauheita Kuun aiheuttamia sairauksia. 

Katsokaa vaikutuksia, joita tapahtuu… Punaisellamerellä. Ei yhdenkään 

merimiehen sallita täydenkuun aikana nukkua kannella pää 

                                                             
4 [Osmoosi on nesteen siirtymistä solukalvon lävitse. – Wikipedia] 
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peittämättömänä, koska on varmaa, että hänen kasvonsa halvaantuvat ja 

kuumoittavat. Olen nähnyt kaksi tällaista tapausta. Olen nähnyt ihmisen 

tulevan täysin mielenvikaiseksi ja pysyvän sellaisena viisi tai kuusi 

kuukautta, [ja tämä on seuraus] vain ’kuunpistoksesta’ hänen 

matkustaessaan Punaisellamerellä.” 

Eikö ole keinoa sen ehkäisemiseksi? Eikö ole mitään luonnossa? 

Mme Blavatsky: ”Varmasti luonto itsessään ehkä palauttaa 

tasapainon… Joogeilla on… kuukasvi. He käyttävät sitä ja tietenkin 

parantavat ihmisen. Olen nähnyt näitä laskareita
5
, mutta silloin täytyy 

mennä joogin luo, joka tuntee sen. Eurooppalainen lääkäri ei tiedä siitä 

yhtään mitään…” 

Onko Kuulla jonkinlainen reaktiivinen vaikutus? 

Mme Blavatsky: ”Huomatkaa, millainen vaikutus sillä on 

kasvullisuuteen. Sillä on valtava vaikutus. Ei ole koneistoa eikä 

taivaankappaletta, jotka aiheuttavat niin paljon vaikutuksia kuin Kuu ja 

Maa. Ei ole kahta sellaista planeettaa. Aina on vaihtoa, joka jatkuu… Se on 

mitä okkulttisin asia.” 

Mutta Maalla lienee lopulta suurempi valta Kuuhun kuin kuulla on 

Maahan? 

Mme Blavatsky: ”Varmasti, koska Maa on kehittymässä ja Kuu on 

kuollut, eli se on kuolemassa – se on kataleptisessa tilassa.” – Opiskelua, s. 

106–107 

”Kasvit, jotka ovat hyvää tekeviä Auringon säteilyssä, ovat vahingollisia 

Kuun säteilyssä. Myrkkyä sisältävät yrtit ovat voimakkaimmillaan, kun ne 

on kerätty Kuun valossa.” – Opet., s. 72 

Kaikki tunnemme vuorovesivaikutuksen, joka tarkoittaa Kuun ja Auringon 

painovoiman sekä Maan pyörimisliikkeen aiheuttamaa merenpinnan 

laskua ja nousua. 

Kuu voi imeä ihmisestä jotakin, mutta se myös säteilee haitallisia 

vaikutuksia. Se sekoittaa Kuun vaikutuksen alaisen ihmisen mielen. Tästä 

tullee englannin sana lunatic, hullu, mielisairas.  

                                                             
5
 [Intialaisia työläisiä brittiläisillä laivoilla. Heitä rekrytoitiin tavallisesti Bengalista 

ja Assamista. – Toim.] 
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Kuun sekoittaessa ihmisen mieltä tunnekuohut pääsevät valloilleen. 

Totuuden etsijän ja mietiskelijän on päästävä Kuun vaikutuksesta. Hänen 

tulee kehittää tunnepuoltaan. Mutta se on vaikeaa, silloin kun Kuun 

hallitsema ihmisen tiedostamaton osa on voimakas!  

”Kuuhun liittyy läheisesti numero 7, jonka salainen vaikutus ilmenee aina 

seitsenkausina. Kuu johtaa maisen luonnon salaista puolta, kun taas 

Aurinko on ilmenneen elämän säätelijä ja sen vaikuttava tekijä, ja tämän 

totuuden ovat aina tienneet näkijät ja adeptit…” – SO II ii, s. 164 

”…Seitsemäisyyttä on tutkittava selvästi Kuun kierrossa, kuumeissa, 

raskaudentilassa jne.” – Opet., s. 55  

Ihmiset eivät useinkaan hallitse ajatuksiaan, joten he ovat alemman 

nelinäisyyden eli esim. Kuun vaikutuksen alaisia. Tällaisia tasoja ovat mm. 

aiemmin mainittu astraali- ja himotaso. Kyse on ennen kaikkea 

tietoisuuden, ajatusten hallinnasta. Henkisen tien kulkijaa kehotetaan 

pääsemään Kuun vaikutuksesta ja sen sijaan kehittämään rakkautta ja 

myötätuntoa ja kohoamaan henkisten virtausten tasolle. Meditaation 

aikana on vältettävä astraalitasoa, joka on harhan taso. Kuu madaltaa 

ihmistä huonoilla vaikutuksillaan, Auringon henkinen vaikutus kohottaa 

henkisille tasoille. 

Henkisellä polulla olevan ihmisen tulee välttää fyysisen Auringon ja 

Kuun haitallisia vaikutuksia. Henkisten asioiden tutkimista kannattaa 

välttää klo kymmenen ja kahden välillä yöllä, koska silloin Aurinko on 

maapallon toisella puolella, mikä aiheuttaa huonoja vaikutuksia maapallon 

vastakkaiselle puolelle. 

”…fyysiset planeetat voivat hallita vain fyysistä ruumista ja puhtaasti 

fyysisiä toimintoja. Kaikkiin mentaalisiin, emotionaalisiin, psyykkisiin ja 

henkisiin kykyihin vaikuttavat planeettojen henkisten hallitsijoiden 

hierarkioista lähtevän syyasteikon okkulttiset ominaisuudet eivätkä itse 

planeetat.” – Esot., s. 57  

”Auringon ja Kuun vaikutus ei ole vain mentaalista vaan myös fyysistä. 

Auringon vaikutus ihmiskuntaan on yhteydessä kāma-prānaan
6
, meissä 

oleviin kaikkein fyysisimpiin kāmallisiin elementteihin…” – Opet., s. 73  

                                                             
6
  Kāma on ”Paha tahto, halu, takertuminen olemassaoloon. Kāma yhdistetään 
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”Egot muodostuvat ja voimistuvat vähitellen inkarnaatiosyklinsä aikana 

yksilöllisyyden jatkuvasti vahvistuessa persoonallisuuksista, joihin 

inkarnoituu tuo androgyyninen, puolihenkinen, puolimaallinen prinsiippi 

osallistuen sekä henkiseen että maalliseen. Vedantalaiset kutsuvat sitä 

jīvaksi ja vijñānamaya-koshaksi ja okkultistit manakseksi (mieli). Se on 

lyhyesti sanottuna se, mikä yhtyen osittain monadiin inkarnoituu 

jokaisessa uudessa syntymässä. Yhtyneenä täydellisesti (seitsemänteen) 

prinsiippiinsä, puhtaaseen henkeen, se on jumalallinen korkeampi itse, 

kuten jokainen teosofian opiskelija tietää.”  

– SO III, s. 74  

 

 

  

                                                                                                                                             

usein Maraan, viettelijään.” – T. S. 
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VAPAUDU KUUN VAHINGOLLISISTA VAIKUTUKSISTA 

”Tunne Itsesi!” opetti Delfoin oraakkeli. Tähän on kaksi aspektia 

– eksoteerinen aspekti eli biologinen perinnöllisyys 

– esoteerinen: ”sinulla ei ole vanhempia, etkä sinä voi saada lasta;  

sinä olet aina synnyttävä vain itsesi.” (SO II i, s. 471) 

Vapaudu kielteisistä tunteistasi ja puhdista tunnepuolesi! 

Kehitä erottamiskykyä! 

Tunne universaalia rakkautta ja myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan! 

Kehitä ajatuksen ja tahdonvoimaa! 
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