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yksilön henkisestä kasvusta ja planeetal-
lamme tapahtuvista muutoksista erityisesti 
henkisen astrologian näkökulmasta. Käär-
meenkantaja täydentää seitsemäntenä kir-
jana Kalevin universaalista opetusta koske-
van analogian. Se nivoo syvällisellä tavalla 
yhteen tähdistöjen energioiden, numerolo-
gian ja sädeopin keskinäisvaikutukset in-
karnoituneen  tietoisuuden kehitykselle ja 
hänen elämänpolulleen. Teos on näin ollen 
kuin suuri synteesi yksilön esoteerisestä 
kehityksestä ja sitä ohjaavista voimista.

Teoksen perustana toimii korkeam-
milta tietoisuuden tasoilta sekä Kaleville 
että muutamille hänen kollegoilleen an-
nettu viesti Käärmeenkantajan tähdistön 
lisääntyvästä merkityksestä ja sen akti-
voitumisen vaikutuksista. Käärmeenkan-
tajan tähdistö onkin hiljalleen vakiinnut-
tamassa paikkaansa henkisen astrologian 
kolmantenatoista merkkinä. 

Pitkään ”Hän” odotti taka-alalla mui-
den tähdistöjen takana, piilotettuna ja sa-

laisuuksiin verhottuna. Vasta viime aikoi-
na sen keskeinen energialaatu on alkanut 
vahvemmin aktivoitumaan ihmiskunnan 
tietoisuudessa. Tästä johtuen monet pi-
tävätkin sitä koko eläinradan suurimmat 
salaisuudet omaavana tähdistönä - kaiken 
keskiössä olevana ajan pyörän akselina. 
Käärmeenkantajan tähdistön esilletulo 
ennakoikin tätä kautta kokonaan uuden-
laisten vaikutteiden ja ajanjakson alka-
mista ihmiskunnan elonkierrossa. Mesta-
ri on saapunut.

Käärmeenkantajan aktivoiva ener-
gialaatu johdattaa teoksen hiljalleen sy-
vemmin muun muassa seitsemän ark-
kityyppisen säteen, sielunkehityksen eri 
tasojen ja numerologian syvempään ym-
märrykseen. Tämän matkan aikana tuo-
daan esille näiden ulottuvuuksien keski-
näiset vaikutukset ja yhteys toisiinsa sekä 
eri tähtijärjestelmiin. 

Siinä missä Kalevin aiemmat teokset 
perustuivat paljolti universaalin kolmi-
naisuuden virittämiselle ja tutkimiselle, 
on tämän teoksen keskeinen energeetti-
nen ja geometrinen koodi seitsentahoinen 

heptagrammi. Tämä kosmoksen seitsen-
kertaisuuden ymmärtäminen ja aktiivi-
nen virittäminen onkin kautta aikain ol-
lut eri mysteerikoulujen edistyneempien 
sisältöjen keskiössä. Näin on myös nyt.

Tämä kirja ei ole vasta-alkajille. Se 
toimii varmastikin parhaimmillaan niille 
- jo pidemmälle omalla esoteerisella po-
lullaan edenneille - jotka kykenevät kir-
jallisen viestin lisäksi myös tunnistamaan 
sanotun taustalla vaikuttavia energeetti-
siä ja esoteerisia koodistoja, ja lukemisen 
kautta osallistumaan niiden yhteiseen ak-
tivoimiseen.

Teos on näin ollen kuin uuden ajan 
maaginen aktivaatio. Älylliseltä puolel-
taan se on kokoelma tähdistöihin, nume-
rologiaan ja sielunkehitykseen liittyvää 
tiedollista aineistoa. Todelliselta luonteel-
taan se on kuitenkin energeettinen raken-
ne, joka aktivoituu saadessaan tarvitta-
van viisauden tason saavuttaneen lukijan 
avaajakseen.  Se on kirjan mittainen seit-
sentahoinen uuden ajan invokaatio. Tä-
män invokaation mestarina toimii Käär-
meenkantajan tähdistö. 
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