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Deevojen merkitys ihmisten ja ihmiskunnan kehitykselle tulevaisuudessa Vesimieskaudella tulee 
olemaan tärkeä. Siksi niistä on hyvä tietää – mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja millä tavalla ne 
vaikuttavat meihin. On todettu, että neljännen säteen Mestari Serafis Bay olisi siirtynyt 
työskentelemään deevojen kanssa ihmiskunnan kehittämiseksi henkisesti. Tämä vahvistaa käsitystä, 
että deevojen merkitys ihmiskunnan kehitykselle on tärkeä tulevaisuudessa. 
Elementaalit ovat deevojen raaka-ainetta. 
Okkulttisesti voidaan todeta, että ihmiset koostuvat deevoista ja elementaalisesta. 

DEEVAKUNNAN EVOLUUTIO

Alussa oli Sana. Se on ilmennyksen perusta ja lähtökohta – Sanan Voima. Logos meditoi ja tuotti 
Sanan omassa tietoisuuden keskuksessaan. Hänellä oli visio ja Suuri Suunnitelma maailman koko 
evoluutiosta ja kehitysprosessista. Hän lausui Sanan, joka on AUM. Siitä alkoi Brahman, Vishnun 
ja Shivan emanaatio. A on Brahma, U on Vishnu ja M on Shiva – Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Kts. Kuva kaavio 2, kolme elämän aaltoa.

Lausuttu Sana vaikuttaa deevakuntaan tuottaen muotoja.  Sana vaikuttaa:

1. Deevoihin, jotka ovat kehittyvällä kaarella eli ovat kehityviä. He ovat suuria aurinkokunnan 
rakentajia ja ovat ohittaneet kehityksessään ihmisen tason.

2.   Deevoihin, jotka eivät ole kehittyviä ja ovat ns. pienempiä rakentajia. He eivät ole ohittaneet   
ihmisen kehitystasoa. 
Kts. Kaavio 3.

Kaikki fyysiset muodot (puu, eläin, mineraali, vesipisara tai kivi) ovat elementaalielämää ja 
koostuvat elävästä aineesta, jonka älykäs Luoja on manifestoinut. Timantti, puu ja kala ovat lopulta 
kaikki rakenteeltaan deevoja.

Deevat palvelevat toisiaan Hierarkiassa. Veden deevat ruokkivat kasveja ja eläimiä. Tarkoitus on 
saavuttaa korkeampi deevojen taso – kaasu- ja tulideevojen taso. Tämä aikaansaa höyrystymistä ja 
kondensoitumista, joka sitten ruokkii kaikkea elämää. 

Jokainen deevatryhmä kehittyy omalla tavallaan, jonka tuloksena on erilainen kehitys ja päämäärä.

– Violettideevat kehittyvät tunteen kautta kouluttaen ihmiskuntaa ja sen fyysistä kehoa.
-     Vihreät deevat palvelevat magnettisuuden avulla. Tämän voiman avulla he suojelevat    

kasvikuntaa ja maan sakraalikeskuksia.
-     Valkoiset deevat suojelevat ja palvelevat ihmiskuntaa hallitsemalla veden ja ilman elementtejä. 
-     Sitten on vielä deevoja, jotka ovat tulleet toisesta planeettajärjestelmästä. He ovat korkeammalla 

kehityksen asteella kuin ihmiset ovat. Heitä ei ole paljon ja he työskentelevät fyysisellä 
tasolla.

DEEVAKUNTA

On olemassa erilaisia deevakuntia. On rakentavia, välittäviä ja maniploivia deevarymiä. He toimivat 
fyysisellä, astraalisella ja mentaalisella tasolla. Vastaavat ryhmien nimet ovat Agnichaitat, 
Agnisuryanit ja Agnishvattat. He ovat Agni-herroja eli voimia. 



RAKENTAJADEEVAT
 
Nämä deevat työskentelevät Manun alaisuudessa Voiman ja Tahdon osastolla. Heidän tehtävänään 
on kehittää ihmiskuntaa ja ihmisrotua. Valtiomiehet ja kansakuntien hallitsijat ovat heidän 
erityisessa suojeluksessa. 

Nämä deevat ovat kehittyviä ja ovat siten ylöspäin suuntautuvalla kaarella. He rakentavat tätä 
aurinkokuntaa. He kuuluvat samaan ryhmään kuin Mestarit ja Planeettalogos.

Kaikki materia on elävää eli deeva entiteetit ovat elävää ainetta. Kaikki muodot värähtelevät omalla 
taajuudellaan. Tämän aikaansaa rakentajadeevat omalla kehollaan. Siksi heitä kutsutaan Äiti-
aspektiksi, sillä he tuottavat muotoja omasta aineestaan. 

Eetterikehon rakentajadeevat jakautuvat kahteen ryhmään. Niihin, jotka ovat pienempiä rakentajia 
ja niihin, jotka ovat suurempia ja muodostavat eetterisen kaksoispuolen. He ovat kaikkiallisia. Heitä 
kutsutaan ”kuunteleviksi deevoiksi”, sillä he nappaavat äänen välittäviltä deevoilta fyysisellä 
tasolla. Heillä ”on korvat, mutta eivät näe”. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että deevat ”näkevät” 
äänen ja ”kuulevat” värin. He työskentelevät fyysisellä tasolla elementaalien kanssa. Tätä ryhmää 
kutsutaan ”näkeviksi” deevoiksi. ”Kuuntelevat” deevat kokoavat aineen ja ”näkevät” deevat ottavat 
tämän kootun aineen ja rakentavat niistä muotoja. 

On olemassa monia ryhmiä, jotka ovat seuraavat:

1. Ihmisen käyttövälineen rakentajat kolmessa tasossa:
A. Mineraalikunnan rakentajat.
B. Kasvikunnan rakentajat.

      C.        Eläinkunnan eetterin rakentajat.
2. Planetaarisen eetteriverhon rakentajat:

A. Verkon materialisointi.
      B.        Verkon ylläpitäminen.
      C.        Verkon hävittäminen.
3. Planetaarisen eetterikehon rakentajat.
4.   Planetaarisen kehon rakentajat.
5.   Ihmisen luoman eetterisen kaksoispuolen rakentajat.

On muistettava, että kaikki fyysiset muodot ovat itsessään elementaalielämää, joita deevat 
muovaavat. 

AGNISHVATTAT

He ovat sivuuttaneet inhimillisen tason. 
He ovat yhteydessä ihmisen mentaaliseen tasoon. 
He saavat energiansa ihmisten ajattelusta.

Yleisesti voidaan todeta, että deevojen päämääränä on tulla ihmisiksi.

Ihmisten tavoitteena on kasvaa henkisesti eli edetä Vihkimyspolulla kohti mestariutta. 

Agnishvattoja on kolme eri ryhmää:

1. Aktiivisuuden herrat.
Tämä ryhmä vastaanottaa energiaa korkeammilta tasoilta ja muovaa ihmisen kolmea kehoa 



(fyysis-eetteristä, astraalista ja mentaalista).
2. Myötätuntoisen rakkauden herrat.
 Tämä ryhmä omaa positiivista energiaa, joka rakentaa ihmistä kolmella tasolla.
3. Uhrauksen herrat.

Näiden ryhmien kautta virtaa energiaa ihmisten mentaalitasolle.

Ihmisen Pojalla, joka on Sielu – on monta nimeä. Yksi niistä on Agnishvatta eli Aurinkoenkeli. 
Agnishvattat ovat viidennen eli kosmis-fyyysisen kaasumaisen tason rakentajia eli tietoisuuskehon 
rakentajia. Se liittyy Atma-Buddhi-Manakseen eli ylempään kolmioon sekä alempaan kolmioon – 
alempaan manakseen-astraaliin – ja fyysis-eetteriseen. 

AGNISURYANIT

Agnisuryanit ovat astraalitason deevoja.

Näihin deevoihin nykyinen ihmiskunta on tiiviisti liittynyt, koska se on niin astaalinen – kuten 
aikoinaan Atlanttiksella. Sen ajattelun mukaisesti ihmisen tehtävä on nauttia ja elää mukavasti. 
Tunne on ylivallassa – ajatteluun verrattuna. Tämän tason tietoisuus liittyy kaikkeen siihen, mitä 
tunnetaan, halutaan ja himoitaan.

Tunnetaso on ihmisen taistelukenttä. Värähtelyt tällä tasolla viehättävät ihmistä. Tämän tason 
deevoilla on suuri vaikutus ja voima ihmisiin fyysisellä tasolla. Ihmisen päämäärä on vapautua 
näistä deevoista ollakseen vapaa – jotta hänen Sielunsa olisi vapaa. 

Agnisuryanit jakautuvat seuraaviin ryhmiin:

a. Deevat, jotka muodostat Monadien pysyvät atomiset tasot.
b. Deevat, jotka muodostavat Planeettalogoksen fyysisen kehon nestemäisen aspektin.
c. Deevat, jotka muodostavat sen entiteetin halukehon, joka hallitsee eläinkuntaa.
d. Deevat, jotka rakentavat astraalitasoa.
e. Deevat, jotka liittyvät ihmiskunnan seksuaalisuuteen.
f. Deevat, jotka ovat yhteydessä Mestareihin.
g. Deevat, jotka liittyvät vihkimyksiin.
h. Deevat, jotka rakentavat halumuotoja.
i. Deevat, joilla on välittävä luonne.

AGNICHAITAT

Nämä ovat fyysisen tason deevoja.
Nämä deevat ovat summa fyysisen tason aineesta. Siinä on 49 eri ryhmää, joista seuraavat kome 
ovat tärkeimmät:

1. Fyysisen aineen energia tai voima. Se on sähköinen aspekti, joka tuottaa liikettä.
Ne ovat muodon muodostajia. 

2. Negatiivisen ja positiivisen aineen yhteenliittäjät. He aikaansaavat kaiken sen, jota voi kosketella. 
3. Aineen sisäisen lämmön tuottajat, jotka tuottavat ja ruokkivat uudistumista. Tämä on äiti aspekti.

Yllä olevat kolme ryhmää jakautuvat edelleen seitsemään alaryhmään muodostaen kunkin 
seitsemän tason aineen eli deevojen ilmennyskehon. Nämä seitsemän jakautuvat edelleen 
seitsemään niin, että meillä on kokonaisuudessaan 49 deevaryhmää. Kolmen pääasiallisen ryhmän 
funktiot ovat seuraavat:



– Ensimmäisen eetterin tasolla. Ne ovat fyysisen tason atomisen aineen summa.
-    Toinen, kolmas ja neljäs eetteri. Ne ovat näiden tasojen aineen summa, välittävä praana, joka 

virtaa konkreettiseen fyysiseen käyttövälineeseen.
-    Kolme alinta tasoa. Ne ovat deevoja, jotka ovat kaiken kosketeltavan aineen raaka-ainetta, joka 
on näkyvää ja objektiivista.

Deevojen aine on feminiinistä ja negatiivista – ihmisten on maskuliinista ja positiivista. Deevojen 
negatiivinen aine vaikuttaa ihmisen positiivisesti latautuneisiin keskuksiin – energisoiden niitä. 
Kolmenlaisia voimia on havaittavissa:

– Voima, joka energisoi deevoja ensimmäisellä alatasolla, atomisella.
-     Voima, joka energisoi muotoja rakentavia deevoja.
-     Voima, joka energisoi deevoja, jotka ovat kolmella alimmalla tasolla.

VÄLITTÄJÄDEEVAT

Ihminen on tietoinen kolmella alatasolla. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että ihminen on tietoinen 
myös neljällä ylemmällä tasolla. Tämän aikaansaavat deevat, joista ihmisen kehot muodostuvat. Se 
on välittävien deevojen työtä niiden energisoidessa vähempiarvoista elämää ihmisten kehoissa.

Välittäjädeevat liittyvät mentaalin neljänteen alatasoon ja astraalisen ja fyysisen tason atomeihin. 
Ne liittyvät:

– Mentaaliyksikköön.
-     Astraaliseen pysyvään atomiin.
-     Fyysiseen pysyvään atomiin.

Välittäjädeevat liittyvät kolmen tason pysyviin atomeihin ja niiden vastaaviin värähtelyihin. Värit 
stimuloivat näitä deevoja seuraavasti:

– Oranssi stimuloi eetterikehoa. Se lisää praanan virtausta.
-     Roosa vaikuttaa hermojärjestelmään, vitalisoi sitä ja poistaa masennusta. Se lisää tahtoa elää.
-     Vihreällä on yleinen tervehdyttävä vaikutus ja sitä on aina turvallista käyttää. Tämä väri 

edustaa luonnon energiaa – voimaa luonnossa.

MANIPULOIVAT DEEVAT

Näillä deevoilla on karkea keho. He uinuvat maan syvyyksissä. He toimivat yhteistyössä 
mineraalikunnan ja agnichaitojen kanssa heidän hallinnan alaisena. Heidän kehonsa kestää painetta 
eikä ole riippuvainen ilman vaikutuksesta. Tämä koskee erityisesti näiden deevojen kolmea 
alatasoa.

Korkeamman tason deevat. He ovat monadisen tason rakentajia. He ohjaavat buddhisen tason 
manipuloivia deevoja.

Manipuloivat deevat toteuttavat työtään käyttämällä hyväksi astraalitason elävää ainetta ja siihen 
kuuluvia deevoja. 

ELEMENTAALIT

Elementaalit eivät ole kehittyviä. Ne ovat rakentajadeevojen raaka-ainetta. Niitä kutsutaan joskus 



”sokeiksi deevoiksi”. Niitä on todella paljon. Niillä ei ole tietoisuutta ja niitä hallitaan äänen, sanan 
ja tahdon avulla. Niillä itsellään on magneettinen tahto. Ne toimivat sokeasti elleivät deevat ohjaa 
heitä. Niitä on kaikilla tasoilla.

Ihmisen eri kehot koostuvat elementaalista – elementaalien elämistä. Niitä kutsutaan myös 
lunaarisiksi voimiksi/ herroiksi. Eementaalit jakautuvat mentaalisiin, astraalisiin ja fyysisiin 
elementaaleihin. 

Elementaalit liittyvät myös neljään elementtiin maahan, veteen, ilmaan ja tuleen. Ne ovat luonnon 
voimia. 
– Ilman ja veden elementaaleja kutsutaan keijuiksi ja ilman hengiksi.
-    Tulen elementaalit. Niitä kutsutaan salamantereiksi. Ne ovat pieniä tulen elementaaleja, 

jotka voidaan nähdä tanssimassa liekeissä. Ne kuuluvat fyysiseen tasoon.
-     Maan elementaalit ovat tonttuja, maahisia ja haltioita.

Nämä kaikki on löydettävissä eetteritasolta ja kaasu- ja nestemäisestä aineesta. Ne työskentelevät 
myös kasvikunnan kanssa. 

KUINKA DEEVAT AUTTAVAT IHMISKUNTAA?

Neljän eetterin violetti deevat työskentelevät inkarnoituneitten ihmisten kanssa. Heitä on neljä eri 
ryhmää, joilla on seitsemän alaryhmää. He palvelevat Herraa ja heidän erityistyönään on opettaa 
ihmistä. Tämä opetus annetaan alitajuisesti ja telepaattisesti.

He ohjaavat valolla parantamista, erityisesti käyttämällä violetti väriä. Tämä parantaa fyysisen tason 
sairauksia, joiden lähde on eetteritasolla.

He opettavat ihmistä näkemään eetteritasolla. Tämä tapahtuu värähtelytaajuutta nostamalla. Tämä 
todistaa materialisteille, että alitajuinen tila on olemassa ja että maapallolla on muitakin olentoja 
kuin vain ihminen.

He opettavat myös kuinka käyttää ääntä (liittyen erityisesti violettiliekkiin) – aivan samalla tavalla 
kuin materiaa.      

He opettavat kuinka eetteriä hallitaan.

He opettavat kuinka ruokkia kehoa käyttäen hyväksi ympärillä olevaa eetteriä. Ihminen tulee 
tulevaisuudessa keskittymään eetterikehoon äänen tilaan. Fyysinen puoli jää enemmeän ja 
enemmän automaattiseksi.

He edesauttavat koko ihmiskuntaa kollektiivisesti nostamaan tietoisuutta. Tullaan löytämään 
astraalitason ja fyysisen tason rajapinta. Tämän löydöksen avulla on mahdollista liittyä tietoisesti 
astraalikehoon.

Vihreät deevat työskentelevät mentaalitasolla. He opettavat:

.1 Intuitiivisen telepatian avulla.
2.  Värien avulla.
3.  Musiikin äänien avulla, jotka vaikuttavat värähtelyllään eetteriin. Se aikaansaa muotoja.

Tullaan havaitsemaan, että eetterikentässä on paljon ainetta ja että se on melkein samanlaita kuin on 
fyysisen tason materia. Siten tulevaisuudessa sairauksia voidaan parantaa kutsumalla deevoja 



apuun, jotka äänen avulla hävittävät haitalliset tekijät.

KUINKA DEEVAT JA IHMISET EROAVAT TOISISTAAN?

1. Ihminen ilmentää jumaluuden aspektia.
    Deeva ilmentää jumalaisia ominaisuuksia.
2. Ihminen kehittää sisäistä näkemystään ja pyrkii käyttämään sitä kasvussaan.
    Deeva kehittää sisäistä kuuloaan ja pyrkii kuulemaan paremmin.
3. Ihminen oppii kokemusten kautta.
    Deeva oppii kuuntelemalla.
4. Ihminen pyrkii itsekontrolliin.
    Deeva kehittyy, kun sitä hallitaan.
5. Ihminen on sisäisesti rakkaus, muoto, joka on koossapitävä voima.
    Deeva on sisäisesti älykkyys, voima, joka tuottaa liikettä/ aktiviteettia.
6. Ihminen on itsetietoinen.
    Deevat ovat rakentavaa värähtelyä.
7. Ihminen oppii kärsimysten kautta.
    Deeva ei.
8. Ihminen näkee värit ja kuulee äänet.
    Deeva näkee äänet ja kuulee värit.

RITUAALIT

Ihminen voi saada tuntuman deevoihin rituaaleissa – sekä myös elementaalieihin. Ihminen voi 
hallita elementaaleja, mutta ei deevoja. Ihminen voi sen sijaan olla yhteistyössä devojen kanssa. 
Ihminen voi kutsua elementaaleja, mutta ei deevoja. Deevoilla on vapaa tahto.

Seitsemäs säde, seremonioiden ja rituaalien säde, on voimistumassa ja se tarkoittaa, että deevojen ja 
ihmisten välinen vuorovaikutus lisääntyy. Syntyy uusia esoteerisia Veljeskuntia. Niissä deevojen 
työskentely otetaan tietoisesti mukaan. Sanan ja äänen merkitys tulee kasvamaan. Ns. ”kadotettu 
Sana” löydetään. Vesimieskausi on tätä seitsemännen säteen kautta. Se siirtää ihmiskunnan ja 
deevakunnan kommunikoinnin aivan uudelle tasolle. 

MANTRAT

Mantrat ovat äänien, sanojen ja fraasien yhdistelmä, joilla on tietty rytmi.

On olemassa Sanoja, joilla on todella suuri vaikutus. Ne lähentävät Shamballaa, Hierarkiaa ja 
ihmiskuntaa niin, että yhteistyö on mahdollista. Voimat ovat solaarisia ja kosmisia. Kysymyksessä 
on henkinen invokaatio-prosessi (avuksihuutaminen/ rukous). Invokaatio herättää ja ottaa yhteyttä 
henkiseen elämään ja jumalaisiin voimiin. Mantrat manifestoivat ihmiskunnan sielua maan päällä. 
Suurin ja pyhin mantrinen Sana on A.U.M.

Mantroja on erilaisia:

1. Suojelevia.
2.  Mantrat, jotka kutsuvat elementaaleja ja vähempiarvoisia deevoja luokseen.
3.  Mantrat, joiden avulla hallitaan elementaaleja ja vähempiarvoisia deevoja.
4.  Mantrat, jotka rikkovat tai viehättävät elementaaleja.
5.  Puhdistavat mantrat.
6.  Mantrat, jotka magnetisoivat.
7.  Mieltä kirkastavat matrat.



8.  Parantavat mantrat.
9.  Luonnon voimiin vaikuttavat mantrat.
10.  Vihkimyksiin liittyvät mantrat.

Alla muutamia esimerkkejä mantroista:

Sädemantrat:

1. säde       Tunnustan tosiasiat.
2. Näen suurimman Valon.
3. Minä olen itse tarkoitus.
4. Kaksi tulee yhdeksi.
5. Kolme mieltä yhtyvät.
6. Korkein Valo hallitsee.
7. Korkein ja alin yhtyvät. 

Eläinratamerkkien mantrat:

Oinas: Minä tulen esiin ja mielen tasolta hallitsen.
Härkä: Minä näen ja kun yksi silmä on avautunut – kaikki on Valoa.
Kaksonen: Tunnistan toisen itseni ja tuon itsen vähetessä, minä kasvan ja säteilen.
Rapu: Minä rakennan Valotalon ja siellä asustan.
Leijona: Minä olen Se. Se minä olen.
Neitsyt: Minä olen Äiti ja Lapsi. Minä Jumala. Minä ainetta olen.
Vaaka: Minä valitsen tien, joka johtaa kahden suuren voimalinjan väliin.
Skorpioni: Soturi minä olen ja tulen esiin taistelusta voitokkaana.
Jousimies: Näen päämäärän. Saavutan päämäärän ja sitten näen toisen.
Kauris: Kadonnut minä olen ylimaalliseen Valoon ja kuitenkin tuolle Valolle minä käännän 

selkäni.
Vesimies: Elämän vesi minä olen, vuodatettu esiin janoisia varten.
Kalat: Minä jätän Isäni kodin ja kääntyessäni takaisin, minä pelastan.

DEEVAHERRAT

Kts. Kaavio VI.

Jumalainen taso Shiva
Monadinen t. Vishnu
Atminen t. Brahma
Buddhinen t. Indra
Mentaalinen t. Agni-herroja
Astraalinen t. Varuna
Fyysinen t. Kshiti

MESTARIT JA DEEVATKUNNAT

Mestari Morya Agni herra
Mestari K.H. Varuna
Mestari D.K. Parantavat deevat
Mestari Seraphis koko deevakunnan kanssa
Mestari Jeesus violetti deevat
Mestari Hilarion astraalitason deevat



        
  


