
Kantarotujen ajallinen esiintyminen salaisen opin mukaan

Kantaroduista käytettiin aiemmin muotoa juurirodut. Ihmiskunnan 
kantarotujen sanotaan alkaneen kehittyä n. 18 miljoonaa vuotta sitten, jol-
loin ihmiset olivat eteerisiä eivätkä niin fyysisiä kuin nykyään. Eri kanta- 
rotujen kestoaika vaihtelee.

1. Kussakin manvantarassa eli maailmankaudessa on seitsemän kier-
rosta. Tämä nykyinen on neljäs kierros, ja suurin osa ihmiskunnasta on 
viidennessä kantarodussa tällä hetkellä.

2. Kussakin kantarodussa on seitsemän alarotua.
3. Kussakin alarodussa on vuorostaan seitsemän haaraumaa, joita voi-

daan sanoa oksiksi tai ”perheroduiksi”.
4. Pieniä heimoja, sivuhaaroja ja versoja on viimeksi mainituissa luke-

mattomia ja ne riippuvat karman toiminnasta. 

Ihmisrotua on verrattu puuhun, mikä sopii erinomaisesti kuvaukseen.
Puun päärunkoa voidaan verrata kantarotuun (A). 
Nykyinen eli 5. kantarotu on tähän mennessä elänyt noin miljoona 

vuotta.

Päärungon suuremmat haarat ovat eri alarotuja, seitsemän lukumää-
rältään (B1, B2 jne.).



Tähän mennessä alarotuja on siis ollut neljä. Vuosissa tämä on 
4 x 210 000 = 840 000 v.

5. alarotu on ollut noin 160 000 vuotta, ja jäljellä on vielä 50 000 vuotta. 
6. ja 7. alarodun kesto olisi yhteensä noin 420 000 vuotta, joten koko  

5. kantarodun kestoaika olisi n. 1 470 000 vuotta. Tämän ajan loppupuolel-
la alkaa jo kehittyä tuleva eli 6. kantarotu, koska kantarodut limittyvät aina 
kahden päärodun siirtymävaiheessa. Salaisen opin mukaan 6. alarodun 
ihmisiä on jo alkanut syntyä. Nämä ihmiset alkavat olla kehittyneempiä 
eli henkisempiä kuin edellisen alarodun ihmiset.

Puun jokaisessa haaraumassa on seitsemän oksaa eli perherotuja 
(C). Yksi perherotu kestää n. 30 000 vuotta (25–30 000).

Näin muodostuneessa kaktuksessa on sen paksuilla ”lehdillä” [C] terä- 
viä piikkejä, jotka voivat kuvaannollisesti vastata ihmiskunnan kansoja 
tai heimoja.

Eurooppalaisella ”perherodulla” on vielä jäljellä tuhansia vuosia, vaikka 
kansat eli kaktuksemme lukemattomat piikit vaihtelevat jokaisena uutena 
kolmen tai neljän tuhannen vuoden ”kautena”. 

Meidän viides kantarotumme on jo ollut olemassa noin 1 miljoonaa 
vuotta, joten kunkin sen neljästä aikaisemmasta alarodusta on täytynyt 
elää noin 210 000 vuotta, ja kunkin perherodun elinaika on keskimäärin  
30 000 vuotta. Siten eurooppalaisella ”perherodulla” on vielä jäljellä tuhan-
sia vuosia, vaikka kansat eli kaktuksemme lukemattomat piikit vaihtelevat 
jokaisena uutena kolmen tai neljän tuhannen vuoden ”kautena”. 

On erikoista huomata suhteellinen likiarvo ”perherotujen” elinkau-
den ja ”tähtivuoden” välillä. Tähtivuosi vastaa meidän 25 868 aurinko- 
vuottamme.
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