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UVOD

Maitreja, svetovni učitelj, je pripravljen, da začne javno delova-
ti, mi pa smo v tej knjigi zbrali pregled ozadja tega pomembne-
ga dogodka. Osnova knjige je govor na konferenci mreže Share 
International, ki je avgusta 2004 potekala v bližini San Franci-
sca v ZDA. Ta govor je v veliki meri razlaga nekaterih člankov, 
ki jih je mojster za našo revijo Share International napisal med 
letoma 1987 in 2002. V knjigi so zbrana tudi s tem govorom 
povezana vprašanja slušateljev iz Amerike in Nizozemske ter 
vprašanja z javnih predavanj, ki so leta 2003 in 2006 poteka-
la v Tokiu in Osaki na Japonskem. To ni preprosto le »bežen 
pogled« na to temo od daleč, ampak gre za podrobno oceno 
mnogih posledic tega pomembnega planetarnega dogodka.

Knjiga razlaga načrtovano vrnitev naše planetarne hierar-
hije, Maitrejev spust iz njegovega odmaknjenega himalajske-
ga prebivališča julija 1977 in njegovo delo v svetu, čeprav ga 
od takrat opravlja v zakulisju. Govori tudi o velikanskih spre-
membah, ki jih je povzročila njegova navzočnost, o njegovih 
načrtih in projektih, njegovih prednostnih nalogah in priporo-
čilih za bližnjo prihodnost. Maitrejo prikazuje kot velikega in 
močnega avatarja, hkrati pa kot brata in prijatelja človeštva.

Maitrejev svèt bo človeštvo privedel do preproste odloči-
tve med dvema smernicama delovanja: ali bo prezrlo njegova 
priporočila, še naprej živelo kot doslej in se tako pogubilo ali 
pa radostno sprejelo njegov svèt in uveljavilo sistem medse-
bojne delitve dobrin in pravičnosti, ki bo človeštvu zagotovil 
mirno in srečno prihodnost ter vzpostavitev civilizacije, ki bo 
temeljila na notranji božanskosti vseh ljudi. Maitreja o naši 
odločitvi ne dvomi in se veseli, da bo vsem na očeh še naprej 
opravljal svoje poslanstvo v naše dobro.

Benjamin Creme
V Londonu, marca 2007
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Predavanje Benjamina Crema, Osaka, Japonska, 2006
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PREGLED

Naslednji članek je sestavljen iz besedil javnih predavanj Benja-
mina Crema v Tokiu leta 2003 in v Osaki leta 2006. Predstavlja 
pregled prihoda svetovnega učitelja in mojstrov modrosti.

Veliko od tega, kar imam povedati, je že znanega, če pa ni zna-
no, je lahko dosegljivo. Vse od leta 1875 je del teh informacij 
že objavljen v knjigah, ki so prevedene v mnoge jezike in na 
voljo vsakomur, ki jih želi prebrati. To informacijo je začela 
širiti velika učenka Helena Petrovna Blavatska, ustanoviteljica 
Teozofskega društva. V himalajskih gorah je tri leta živela z 
mojstri, o katerih bom govoril. Njeno delo sta nadaljevali dve 
veliki učenki: leta 1924 še ena Rusinja, Helena Roerich, prek 
katere so bili svetu posredovani nauki joge agni, od leta 1919 
do leta 1949 pa Angležinja Alice A. Bailey.

Te nauke sem posodobil, da sem pokazal, kaj se resnično 
dogaja v procesu vračanja mojstrov v vsakdanji svet. To govo-
rim na podlagi osebnih izkušenj in stikov. Vendar vas ne pro-
sim, da mi verjamete. Informacije vam predstavljam zgolj v ve-
dnost. Če se vam zdijo sprejemljive in razumne, če je videti, da 
se nanašajo na sedanje dogodke, na to, kar se zdaj in že mnogo 
let dogaja po svetu, skratka, če se vam zdijo resnične, potem jim 
vsekakor verjemite, drugače pa ne. Dobro se zavedam, da se bo 
nekaterim od vas marsikaj od tega zdelo čudno in morda ne-
verjetno. Če je tako, prosim, vedite, da nisem niti malo užaljen 
ali celo razočaran. Če pa vam bo to vlilo vsaj upanje v boljšo 
prihodnost za vas in za vaše otroke, bom povsem zadovoljen.

Napetost in kriza

S sveta moramo pregnati strah in na njem obnoviti upanje. Ži-
vimo v enem od najhujših obdobij napetosti in krize po koncu 
hladne vojne, ki se je začelo 11. septembra 2001.
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Tistega dne so teroristi napadli Svetovni trgovinski center 
v New Yorku in Pentagon v Washingtonu, napad na Belo hišo 
pa jim je spodletel. Niso napadli le Amerike, ampak ameriško 
moč, ki jo predstavljata Pentagon in Bela hiša, prek napada na 
Svetovni trgovinski center pa tudi najbolj industrijsko razvite 
države sveta. Ta grozni, spektakularni napad je presenetil in 
pretresel Ameriko in ves svet. Odtlej je svet v šoku. Mislim, da 
ta napad sveta ne bi smel tako presenetiti. To je bil eden naj-
drznejših, smelih in najbolje pripravljenih napadov od mnogih 
takšnih napadov na zahodni svet.

Njegova posledica je bil napad na Afganistan, v katerem 
je bilo ubitih več navadnih, nedolžnih Afganistancev, kot je 
bilo žrtev napada na Svetovni trgovinski center 11. septembra. 
Napadu na Afganistan je sledil ameriški in britanski napad na 
Irak in nenehna okupacija, v kateri je življenja izgubilo na sto-
tisoče nedolžnih Iračanov.

Ameriška, britanska in druge vlade niso doumele, da so 
imeli napadi na Svetovni trgovinski center in Pentagon ter 
spodleteli napad na Belo hišo svoj vzrok. Bili so posledica. Z 
drugimi besedami: napadi so bili karmični. Bili so rezultat kar-
mičnega zakona, zakona vzroka in posledice.

Vzrok je kompleksen, če pa poenostavim, gre za ogromen 
razkorak med življenjsko ravnjo zahodnega sveta in sveta v 
razvoju. Tretjina sveta – predvsem Amerika, Evropa, Japon-
ska, Avstralija in Kanada – si lasti in pohlepno razsipava tri 
četrtine svetovnih zalog hrane in približno 83 odstotkov vseh 
drugih virov. Svet v razvoju, t. i. tretji svet, se mora zadovoljiti 
s preostankom, ki je razdeljen dvema tretjinama svetovnega 
prebivalstva.

Ta razlika je posledica pohlepa, samozadostnosti in po-
manjkanja sočutja. Je nepravična in za varnost sveta izjemno 
nevarna. Svet v razvoju takšnih razmer ne bo večno trpel. Zase 
bo zahteval pravičen delež svetovnih virov. Napadi na Ame-
riko so bili prvi koraki v to smer. Največje nevarnosti za svet 
ni pomenil obstoj Iraka in njegove diktature niti je ne pomeni 
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Iran s svojo fundamentalistično držo in nespoštovanjem Ame-
rike, pa tudi ne Severna Koreja s svojo vojaško močjo. Najve-
čja nevarnost je nesorazmerje v življenjski ravni med razvitim 
svetom in svetom v razvoju.

Človeštvo dolgo časa ni doumelo teh problemov, resničnih 
problemov, ki ga danes pestijo. Toda če tega ne bo razume-
lo, ne bo upanja za prihodnost sveta. Napetosti, ki izhajajo iz 
nesorazmerja v življenjski ravni, nosijo v sebi zametke tretje 
svetovne vojne. Če bi do te vojne prišlo, bi bila jedrska in bi 
pogubila vse življenje na planetu.

Po naravi sem zelo optimističen. Gledam na svetlo plat 
življenja in mračne misli o pogubljenju sveta me ne potrejo 
pretirano. Toda če tega, kar vem, ne bi vedel, bi imel malo upa-
nja, da bo človeštvo preživelo, malo upanja, da se bo človeštvo 
začelo zavedati resničnih problemov, ki ga pestijo, in se začelo 
spreminjati. Zelo dvomim, da bomo to storili sami od sebe.

Na srečo ne verjamem, da smo sami, da nismo deležni po-
moči in vodstva. Od zgodnjih dni obstoja človeštva za nami 
stoji skupina ljudi, ki premore neverjeten uvid in modrost – to 
so mojstri modrosti, duhovna hierarhija našega planeta.

Mojstri duhovne hierarhije

Ta skupina ljudi nas je v evoluciji prehitela. Dosegli so točko, 
ko ne potrebujejo več inkarnacijskih izkušenj na Zemlji, kljub 
temu pa so ostali na planetu in delujejo kot nekakšna notranja 
vlada sveta. Mojstri so skrbniki evolucijskega načrta, ki člo-
veštvo žene naprej in navzgor, pa če se tega zavedamo ali ne. 
Človeštvo so privedli s stopnje zgodnjega živalskega človeka 
do stopnje, na kateri smo danes – usmerjajo, varujejo in spod-
bujajo evolucijo ljudi.

Včasih so delovali bolj vsem na očeh, zadnjih 98 tisoč let 
pa so, razen redkih izjem, živeli v odmaknjenih gorskih in pu-
ščavskih delih sveta, kot so Himalaja, Andi, Skalno gorovje, 
Karpati, Ural, puščava Gobi in druge puščave. Iz teh gorskih in 

Pregled
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puščavskih kotičkov so delovali predvsem prek svojih učencev, 
moških in žensk, razširjenih po vsem svetu. S svojo ljubeznijo 
in modrostjo so človeštvo usmerjali po evolucijski poti.

Več kot petsto let so mojstri vedeli, da se bodo morali prej 
ali slej vrniti v vsakdanji svet in se nam razkriti. To je povezano z 
njihovo evolucijo, ki je povsem ločena od siceršnje človeške evo-
lucije. Edino vprašanje je bilo, kdaj bo človeštvo pripravljeno na 
vrnitev takšnih duhovnih velikanov v vsakdanji svet. Še razme-
roma nedavno so mislili, da bomo ljudi takšne duhovne moči v 
svojo sredino pripravljeni sprejeti šele čez 1200 ali 1300 let.

Toda junija 1945, ob koncu druge svetovne vojne, je Mai-
treja, vodja te skupine popolnih ljudi, naznanil svojo odločitev, 
da se bo s številnimi člani svoje skupine v svet vrnil v najkrajšem 
možnem času. Maitreja je dejal, da bo prišel, ko bo na svetu 
vzpostavljena določena mera miru, ko se bo energija, ki jo ime-
nujemo dobronamernost in ki jo imajo mojstri za najnižji vidik 
ljubezni, izražala in vodila v vzpostavitev pravilnih človeških od-
nosov ter ko bodo politične in verske skupine začele pometati 
vsaka pred svojim pragom. Teh pogojev ni bilo treba izpolniti 
popolno. Maitreja je rekel, da bo zagotovo prišel v najkrajšem 
možnem času, ko se bodo naši umi vsaj premaknili v to smer.

Maitrejev prihod je pred 2600 leti napovedal Gautama 
Buda, ki je dejal, da bo v tem času prišel še en veliki učitelj, 
buda, kot je on sam, po imenu Maitreja, ki bo z zamahom svoje 
velikanske duhovne veličine človeštvo spodbudil in navdihnil, 
da bo ustvarilo bleščečo zlato civilizacijo, ki bo temeljila, kot se 
je sam izrazil, na pravičnosti in resnici.

Kadarkoli se je od najzgodnejših časov naprej učitelj 
manifestiral, je šlo za učenca, ki ga je presvetljeval učitelj. 
Zgodovinsko so ti učenci znani kot Herkul, Hermes, Rama, 
Mitra, Vjasa, Konfucij, Zaratustra, Krišna, Šankaračarja, 
Gautama, Jezus in Mohamed. Vsi ti so bili učenci, ki jih je 
presvetljeval sam učitelj. Tako kot je Buda deloval prek prin-
ca Gautame, tako je v Palestini Maitreja deloval prek Jezusa 
iz Nazareta.
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Maitreja je utelešenje tistega, kar imenujemo Kristusovo 
načelo, energija ljubezni. Maitreja je tako razvit, tako čist, da 
ni le kanal za energijo ljubezni, drugi božanski vidik, ampak to 
energijo lahko uteleša v svojem bitju. To božjo ljubezen v njeni 
popolnosti je v človeku prvič pokazal prek Jezusa, tako kot je 
Buda božji vidik modrosti v njeni popolnosti v človeku prvič 
pokazal prek princa Gautame.

Zdaj, prvič v zgodovini, je učitelj prišel v svet osebno. Ma-
itreja je glava in vodja svoje skupine učencev, mojstrov modro-
sti, in ima vlogo svetovnega učitelja. V tej vlogi je zadnjih dva 
tisoč let, pojavil se je prek Jezusa, in bo svetovni učitelj v dobi 
vodnarja, ki se zdaj začenja in bo trajala približno od 2350 do 
2500 let.

Maitreja je tisoče let živel v svojem odmaknjenem biva-
lišču visoko v Himalaji. Čeprav sveta ni nikoli zapustil, je v 
vsakdanji svet prispel 19. julija 1977. 8. julija se je v telesu, ki 
si ga je sam ustvaril posebej za to poslanstvo v svetu, spustil s 
svojega gorskega bivališča. To telo mu omogoča, da živi na naši 
ravni obstoja, hkrati pa je dovolj občutljivo, da se prek njega 
izraža njegova zavest svetovnega učitelja. Maitreja se je nekaj 
dni zadržal na pakistanskih ravnicah, da se je to telo privadilo, 
19. julija pa je z letalom priletel v London, v Anglijo. Azijska 
skupnost v Londonu je postala, kot on to imenuje, njegovo ža-
rišče v sodobnem svetu.

Začetek nove dobe

Kaj mislim s tem, da prihaja doba vodnarja? Naj to opišem z 
astronomskimi izrazi, kajti to, da vstopamo v novo dobo, je 
astronomsko dejstvo. Sončni sistem, katerega del smo, kroži 
v vesolju in vsak njegov obhod traja približno 25 do 26 tisoč 
let. Potemtakem se Sonce približno vsakih 2150 let poravna z 
enim od ozvezdij na tej poti, z njim ustvari energijski odnos. 
Ko je Sonce z ozvezdjem tako poravnano, rečemo, da smo v 
dobi tega ozvezdja.

Pregled
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Zadnjih 2150 let je bilo Sonce tako poravnano z ozvez-
djem Rib. Bili smo v dobi rib in ta doba se je končala. Sonce 
se je umaknilo z vplivnega področja energij ozvezdja Rib in 
vstopa v enak odnos z ozvezdjem Vodnarja, torej z njegovimi 
energijami. Energije Rib so se začele umikati leta 1625, ener-
gije Vodnarja pa so začele pritekati in na naš planet vplivati 
leta 1675. Danes sta ti dve vrsti energij približno uravnoteženi.

Trenutno so torej energije obeh ozvezdij približno enako 
močne, in v tem je težava. Energije rib se umikajo in zapustile 
so vse strukture, ki so se oblikovale pod njihovim vplivom: po-
litične, gospodarske, verske, družbene, znanstvene, izobraže-
valne, kulturne itd. Vse te strukture so okostenele. Obstajajo, 
vendar ne premorejo več energije, ki jih je ustvarila, zato ne 
delujejo več. Ko smo se odzvali na energije rib, so te naš svet 
povsem razdelile na delčke.

Energije vodnarja, ki so vsak dan bolj močne, na nas de-
lujejo zelo drugače. Na človeštvo vplivajo povsem drugače. To 
so povezovalne energije. Energije rib so svet razdelile, energije 
vodnarja pa bodo človeštvo združile, spojile in povezale v eno 
celoto.

Že od nekdaj se na začetku vsake dobe na svetu pojavi uči-
telj iz duhovne hierarhije mojstrov, da dobo ustoliči, predstavi 
ideje, ki človeštvo povzdignejo in spodbudijo, ga potisnejo na-
prej v evoluciji in ustvarijo razmere, v katerih se to lahko zgodi.

Vzpostavitev miru

Maitreja želi človeštvo ozavestiti o nevarnostih, ki mu stojijo 
na poti, in mu pokazati, kako naj se izogne samouničenju. Ma-
itreja pravi, da je to resnično zelo preprosto, če bomo zmogli 
narediti prvi korak.

Človeštvo mora predvsem vzpostaviti mir. Brez miru za 
človeštvo ne bo prihodnosti, ker imamo jedrsko orožje, s ka-
terim lahko uničimo svet in vse življenje na njem. Kako naj 
dosežemo mir? To je temeljno vprašanje. Zagotovo ne z nači-
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nom, ki ga v zadnjem času uporabljata ameriška in britanska 
vlada, ko napadata državo za državo. To zagotovo ne bo prine-
slo miru na svetu. To ne bo niti končalo terorizma. Terorizem 
bo obstajal, dokler se svet ne bo spremenil.

Le ena stvar bo prinesla mir in konec terorizma – vzposta-
vitev pravičnega sveta. Če ne bo pravičnosti, tudi miru nikoli 
ne bo. Če ne bo pravičnosti, ne bo upanja za nikogar od nas, 
kajti vsi ljudje na svetu bodo umrli, če ne bomo poskrbeli za 
pravičnost. To pa lahko vzpostavimo le tako, da si svetovne vire 
delimo bolj pravično. To je zelo preprosto, vseeno pa tega ne 
storimo. Če si med seboj ne bomo delili, pravičnost nikoli ne 
bo zavladala. Brez pravičnosti nikoli ne bo miru. Brez miru pa 
za nas ni prihodnosti.

Torej, kaj moramo storiti? Razvite države morajo doume-
ti, da hrana in drugi viri pripadajo vsem, božja previdnost jih 
je namenila vsem narodom sveta, ne le razvitim državam, ki 
imajo denar, da jih lahko kupujejo. Denar za to imajo, ker so 
tehnološko bolj razvite, morda imajo bolj razvito industrijo. 
Dobrine, ki jih te države proizvajajo, pa ne dajejo vrednosti vi-
rom in dejavnostim ljudi v tretjem svetu. Ta pristop je ošaben, 
nepošten, pohlepen, sebičen in se mora spremeniti, drugače 
svet nima prihodnosti.

Mojstri duhovne hierarhije imajo načrte za prerazpore-
ditev svetovnih virov, ki jih bodo predstavili takoj, ko bo člo-
veštvo reklo: »Prav imate. Verjamemo, da je edina pot boljša 
prerazporeditev virov. Kako naj to storimo?«

Prerazporediti vire je preprosto. Verjetno je najlažji ta 
prvi korak v medsebojno delitev. Ljudje si stvari predstavljajo 
povsem osebno. Pravijo: »O groza. Medsebojna delitev? Bodo 
vzeli moj denar z banke in ga poslali v Indonezijo ali Afriko, 
ljudem, ki jih ne poznam?« V resnici gre za nekaj povsem dru-
gega. Medsebojna delitev bo potekala na narodni in mednaro-
dni ravni.

Vsaka država bo naprošena, da zapiše, kaj ima in kaj po-
trebuje, kaj izdeluje in kaj uvaža. Potem pa bo vsaka v sklad za 

Pregled
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svet kot celoto prispevala, česar ima več, kot potrebuje. Iz tega 
skupnega sklada bo mogoče zadovoljiti potrebe vseh. Bo s tem 
konec terorizma na svetu? Verjetno ne takoj. Vendar je to prvi 
korak k vzpostavitvi pravičnosti. Ustvaril bo temelje za odnos, 
ki ga imenujemo zaupanje.

Ko bomo vzpostavili zaupanje, bomo lahko ustvarjali ču-
dovite stvari. Delali bomo lahko tisto, česar brez zaupanja ne 
moremo. Z vzpostavitvijo zaupanja prek medsebojne delitve 
virov bomo lahko drugega za drugim začeli reševati vse svetov-
ne probleme. Ti bodo postali rešljivi, svet bomo lahko spreme-
nili resnično zelo hitro.

S tako vzpostavitvijo zaupanja prek medsebojne delitve 
bomo lahko premagali današnjo nemoč, ko so ljudje polni jeze 
in zamer. Navdaja jih občutek, da se jim godi krivica, ne vedo, 
kako naj svojim otrokom omogočijo dostojno življenje, zato 
nekateri od njih posežejo po terorizmu.

Maitrejevi nauki

Maitrejevi nauki kažejo in potrjujejo medsebojno povezanost 
vsega na svetu. To je osnovno načelo zakona karme, zakona 
vzroka in posledice. Nedavno je vzhod Združenih držav, po-
dročje, kjer so potresi pogosti, stresel potres 4,9 stopnje. Sre-
dnji vzhod Združenih držav, Kansas in osrednje zvezne države, 
je prizadelo na stotine tornadov, ki so drug za drugim pustošili 
dan za dnem. Za seboj so pustili 600 kilometrov široko pot 
razdejanja in mnogo ljudi je umrlo.

Potresom in tornadom ljudje rečejo naravne nesreče, višja 
sila. Toda v tem primeru so to posledice karmičnega zakona. 
Na primer kriza, ki se je na Kitajskem in drugod izrazila kot 
bolezen, ki jo poznamo pod imenom sars, in epidemije gripe 
po vsej Evropi, so neposredna posledica strahu, ki ga vzbu-
jajo krizne razmere, te pa sta ustvarila ameriška napada na 
Afganistan in Irak. Ne gre za to, da bi bog kaznoval napadalca. 
Gre preprosto za zakon medsebojne povezanosti vseh atomov 
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v vesolju. Po zakonu akcije in reakcije tisto, kar se zgodi tukaj, 
povzroči nekaj, kar se neizogibno zgodi drugje.

Ko bo človeštvo ta karmični zakon resnično razumelo, bo 
sprevidelo, da vsaka misel in vsako dejanje sproži posledico ali 
posledice. Zaradi posledic, ki izhajajo iz teh vzrokov, je naše 
življenje dobro ali slabo.

Potreba po neškodljivosti vseh dejanj v našem življenju 
postane očitna. Ko delujemo, moramo vedeti, kakšne so lahko 
posledice našega delovanja. Če je dejanje pogubno, na svetu 
povzroči pogubo. Če dejanje ni pogubno, če je neškodljivo, 
povzroči neškodljivost, se pravi dobro.

Svojo evolucijo imamo v svojih rokah. Mi smo odgovorni. 
Vsako dejanje, vsaka misel je del misli in dejanj vsega človeštva 
in vpliva na vse človeštvo. Ne moremo si predstavljati, kako 
daleč seže naša misel, preden se vrne kot posledica vzroka. Ko 
so misli in dejanja človeštva pogubni, ko ustvarjamo miselne 
tvorbe pogube, napada, ubijanja in strahu, s tem ustvarjamo 
miselne tvorbe, ki trčijo ob sile narave. S temi silami upravljajo 
devske ali angelske evolucije. Te padejo iz ravnovesja, ker mi 
nismo v ravnovesju, in posledice tega so potresi, tornadi, po-
plave in orkani.

Začeti moramo razmišljati bolj inteligentno, videti pove-
zave med dogodki, ne pa da jih postavljamo v ločene katego-
rije, da med seboj niso več povezani. Vse je povezano z vsem 
drugim. Vse zadeva vse drugo. Glede tega, kako naj živimo, 
moramo razviti uvid in se začeti inteligentno odzivati na svo-
je občutke in intuicijo. Če poslušamo intuicijo, če poslušamo 
srce, se lahko naučimo živeti neškodljivo, ne da bi ustvarjali te 
pohlepne, sebične in sovražne napetosti med seboj in družbo 
ter med svojo državo in drugimi državami.

Sleherni človek na svetu, brez izjem, išče izkušnjo enotno-
sti, stremi k njej in hrepeni po njej. Ravnovesje odseva temelj-
no enotnost vseh ljudi. Sodobni svet pa temelji na tekmoval-
nosti, ki je njeno nasprotje. V njem morate zmagati, nekaj na-
rediti bolje, ceneje, hitreje, bolj agresivno kot nekdo drug. Vsi 
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ljudje so ujeti v tekmovalnost, ne dajo prostora svoji intuiciji, 
da bi zadihala, zaživela, da bi jim dala občutek hrepenenja po 
enotnosti. Ujeti smo v tekmovanje in potrebujemo sodelova-
nje. Sodelovanje pomeni hrepenenje po enotnosti, hrepenenje 
po ravnovesju, ki je edini možni ustvarjalni način napredova-
nja v evoluciji.

Da bi sodelovali, se moramo zavedati. Zavedati se mora-
mo, kaj se dogaja. Če se tega ne zavedamo, postanemo kot 
stroji, sovražni in pogubni, nasprotje tega, kar potrebujemo 
in kar smo. Smo sodelujoča, ustvarjalna oseba, ki hrepeni po 
tem, da bi začela sodelovati z drugimi ljudmi in izkazala eno-
tnost sveta. Vsak človek, brez izjem, ima na določeni ravni ta 
ideal, ker smo vsi deli enega človeštva.

Maitrejev prihod

Maitreja kot svetovni učitelj čaka priložnost, da bo lahko svoje 
nauke predstavil neposredno človeštvu. Med letoma 1988 in 
1991 je Maitreja napovedal vrsto svetovnih dogodkov, ki smo 
jih dobili za objavo v reviji Share International*. Ena od njego-
vih prvih napovedi je bila, da bo prišlo do svetovnega borznega 
zloma, ki se bo začel na Japonskem. Takrat je bila to nenava-
dna trditev. Sredi leta 1988 je bil borzni indeks Nikkei vreden 
40 tisoč točk. Leta 1990 je njegova vrednost začela padati. Ja-
ponci, ki se na te stvari spoznajo, so rekli, da če bo vrednost 
indeksa padla na 18 tisoč točk, bo to pomenilo konec. Padel 
je na 10 tisoč točk, potem pa še na sedem tisoč točk. To je kot 
domine potegnilo za seboj vse države tihomorskega obroča – 
Malezijo, Indonezijo, Hongkong in Singapur. Vse so se začele 
sesuvati, kar je bila posledica japonskega zloma. Sledile so Ru-
sija, Brazilija in Argentina.

Vrednosti borznih indeksov v Združenih državah in v 
Evropi so se dvigale in padale, dvigale in padale, do končne-

* Te Maitrejeve nauke in napovedi smo zbrali in objavili v knjigi Maitre-
jevi nauki: zakoni življenja.
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ga padca, kot na Japonskem, pa ni prišlo. Maitreja čaka zlom 
ameriškega in evropskega gospodarstva, da bo stopil v ospred-
je, da se bo predstavil svetu, da bo začel javno poučevati. Toda 
dogodki po svetu so tako zelo kritični, toliko je napetosti in 
strahu, da želi Maitreja čim prej stopiti v ospredje. Izrabi sle-
herno priložnost, da se bolj predstavi skupinam, ki delajo za 
ponovni prihod, na širši ravni pa tudi ljudem po svetu.

Govori ljudem na vseh ravneh, navadnim ljudem in tistim, 
ki so najbolj koristni na vseh področjih – političnem, gospo-
darskem, družbenem, znanstvenem, izobraževalnem itd. –, 
ljudem, ki lahko pomagajo svetu, ki lahko pripomorejo k spre-
membam na bolje. Tako je zbral veliko skupino ljudi, ki bodo 
v neposredni prihodnosti začeli uveljavljati spremembe, ki so 
potrebne, da bo svet postal boljši.

Ko bo Maitreja stopil v ospredje, sprva ne bo uporabljal 
imena Maitreja. Predstavil se bo kot navaden človek, čeprav je 
seveda poseben človek. Najprej bo nastopil v ZDA, na pomemb-
ni televizijski mreži, potem pa na Japonskem in drugod po svetu. 
Postal bo znan po svojih analizah svetovnih potreb. Iščite člove-
ka, ki zahteva pravičnost za ves svet in svobodo za ves svet.

Ko se bo na to, kar ima povedati, odzivalo dovolj ljudi, bo 
naprošen, naj nagovori ves svet. Tistega dne, na tako imeno-
vani dan razglasitve, boste na televizijskem zaslonu ugledali 
takrat že znani Maitrejev obraz. Svetovne televizijske mreže 
se bodo povezale prek satelita. Sateliti so bili v resnici name-
ščeni za ta dogodek. Potem pa se bo zgodilo nekaj nenavadne-
ga. Ljudje po vsem svetu bodo na televizijskih zaslonih hkrati 
gledali Maitrejev obraz. Maitreja je vseveden in vsenavzoč, 
vsak človek starejši od 14 let bo njegove besede, misli in ideje 
slišal notranje, v tišini, telepatsko v svojem jeziku. Ko boste 
gledali njegov obraz, se njegove ustnice ne bodo premikale. 
Ne bo govoril, njegove misli pa bodo prodrle v vaš um. Fran-
cozi ga bodo slišali v francoščini, Nemci v nemščini, Angleži 
v angleščini, Nizozemci v nizozemščini, Japonci v japonščini 
in tako naprej po vsem svetu. Karkoli boste takrat počeli, pa 
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če boste lovili ribe ali popravljali avtomobil, tudi če ne boste 
gledali televizije, boste Maitrejev glas, njegove misli in ideje 
slišali notranje. Ta čudež bo ponovitev resničnega dogajanja 
na binkošti pred dva tisoč leti, vendar tokrat na svetovni ravni. 
Tako bo Maitreja nakazal sposobnost, ki jo bodo ljudje razvili 
v prihodnosti, da bodo na kakršnekoli razdalje po svoji volji 
komunicirali mentalno, telepatsko.

Maitreja bo na kratko povzel dolgo svetovno zgodovino 
in pokazal, s kakšne višine je človeštvo padlo v današnji ma-
terializem. Predstavil bo svojo skupino, duhovno hierarhijo 
mojstrov. Pokazal bo prihodnost in orisal nekatera nenavadna 
čudesa znanosti, ki bodo človeštvu omogočila novo življenje. 
Pozval bo k pravičnosti in medsebojni delitvi kot edini poti, ki 
vodi v pravičnost in s tem v mir na svetu.

Medtem ko se bo to dogajalo, bo njegova energija, ener-
gija ljubezni, z velikansko močjo tekla skozi srca vseh ljudi. To 
bo sprožilo intuitiven, srčen odziv na njegovo sporočilo. Rekel 
je: »Tako bo, kot da bi objel ves svet. Ljudje bodo to občutili 
celo fizično.« Na gosti fizični ravni se bo po svetu zgodilo na 
stotisoče spontanih čudežnih ozdravitev.

Na podlagi tega trojega boste vedeli, da je ta moški, in 
seveda le ta moški, svetovni učitelj, ki ga kristjani pričakujejo 
kot Kristusa, muslimani kot imama Mahdija, judje kot Mesijo, 
hinduisti kot Krišno ali avatarja Kalkija, budisti pa kot budo 
Maitrejo. Pričakujejo ga tudi versko neopredeljeni ljudje, ki 
preprosto želijo boljše življenje za vse.

To, kako se bomo odzvali na ta dogodek, bo določilo vso 
prihodnost sveta. Maitreja nam bo opisal izbiro. Imamo svobo-
dno voljo in odločiti se moramo sami. Povedano preprosteje: 
odločiti se bomo morali ali za medsebojno delitev, pravičnost 
in končanje vojn in terorizma za vselej ali pa za to, da bomo 
sčasoma pogubili vse življenje na Zemlji, tako človeško kot 
podčloveško. Maitreja je že dejal: »Moje srce mi pravi, kako se 
boste odločili, in je radostno.«
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SVETOVNI UČITELJ ZA VSE 
ČLOVEŠTVO

Urejen zapis govora Benjamina Crema na konferenci o transmi-
sijski meditaciji, ki je avgusta 2004 potekala v bližini San Fran-
cisca v ZDA.

Maitrejev prihod

»Že nekaj let številni ljudje različno potrpežljivo pričakujejo 
Maitrejev vstop na svetovno prizorišče, ko se bo predstavil kot 
svetovni učitelj za vodnarjevo dobo. Za mnoge je bilo to čaka-
nje resnično utrudljivo, drugi pa so radostno delali, da so svet 
seznanjali z njegovo navzočnostjo in njegovimi načrti, vedoč, 
da bodo njihova prizadevanja sčasoma obrodila sadove. Prišel 
je dan, ko ga bodo vsi uzrli. Vede ali nevede so ga vsi klicali in 
držal je svojo obljubo, da se bo vrnil.«

(Mojster –, iz sporočila »Maitrejev prihod«, Share Internati-
onal, april 1987)*

»Za mnoge je bilo to čakanje resnično utrudljivo.« Če bi Ma-
itrejo poznali bolje, kot ga v resnici poznate, bi vedeli, da on 
meni, da se je že vrnil. Resnično verjame, da je vse to govorje-
nje o tem, kdaj se bo pojavil, popoln nesmisel. On se je že vrnil. 
Ko obišče skupine – seveda ni oblečen in ni videti kot Maitreja 
(pojavlja se v podobah različnih ljudi) –, te vedo, kdo je, saj 
je moj mojster potrdil, da gre za Maitrejo. Potem se ponovno 
pojavi v podobi istega gospoda, zastavljajo mu vprašanja in on 
odgovarja – potem pa rečejo: »Joj, tako dolgo traja! Zelo me 

*	 Navedki	mojstra	 –,	 prek	Benjamina	Crema,	 ki	 so	 bili	 prvič	 objavljeni	 v	
reviji Share International, so objavljeni tudi v knjigi Mojster Govori (A 
Master Speaks) (tretja, razširjena izdaja, 2004).
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skrbijo svetovne razmere in tako dolgo je treba čakati. Kako 
naj ljudem pojasnim, da to zahteva svoj čas?« On pravi: »O 
čem govorite? Lahko ste nestrpni, kolikor hočete, ampak to je 
nespametno. Ni razloga za nestrpnost.« »Svet je v redu, obeti 
so dobri. Maitreja je tukaj. Vrnil se je. Ničesar več vam ni treba 
čakati; vrnitev je končana – načrt dobro poteka.«

Svet se spreminja in tega ne zmoremo videti, ker smo se-
veda tako zelo vpeti v dogajanja zadnjih nekaj let: na primer 
vse od dogodka 11. septembra, čemur sta sledila napad na 
Afganistan in zasedba Iraka, ki še traja – da niti ne omenjam 
možnosti še hujših grozot.

Desetletje pred 11. septembrom je bilo desetletje širjenja 
miru, širjenja sprememb na bolje. Zgodile so se nenavadne 
stvari: na primer konec hladne vojne, kar je bil neverjeten do-
godek, največji dogodek po koncu druge svetovne vojne. Člo-
veštvo se je s tem otreslo strahu pred nenadno smrtjo – kata-
strofalni konec vsega ni bil zgolj možen, ampak je bil celo pre-
cej verjeten. Ljudje niso več hoteli rojevati otrok, saj jih niso 
želeli spravljati na svet, ki bo uničen. Zdaj ljudje spet rojevajo 
otroke, veselijo se jih, in vedo, da bodo njihovi otroci živeli in 
zgradili novo civilizacijo.

V desetih do dvanajstih letih pred 11. septembrom so ljudje 
izkusili nenavadno preobrazbo sveta. Za vpletene ljudi so bile 
nekatere od teh sprememb velikanske, nepopisne: spremembe 
v tedanji Sovjetski zvezi, propad tamkajšnjega političnega siste-
ma, zahteve milijonov ljudi po boljšem in lažjem načinu življe-
nja, novi superbogati ruski naftarji so postali pomembni; kitajski 
poskus je velik del prebivalstva popeljal v gmotno izobilje, ki ga 
nikdar prej niso poznali. Dotlej noben Kitajec ni izkusil kakovo-
sti življenja ali materialnega obilja, ki ga danes izkuša vzhodna 
kitajska obala. Morda lahko dvajset milijonov ljudi danes živi v 
materialnem blagostanju, kot ga poznajo premožni deli Evrope 
in Amerike. To je nekaj povsem novega in tudi drugod po Ki-
tajski je ublažilo strahotno revščino. Res je, da so nekateri deli 
Kitajske še vedno revni, kot celota pa se je Kitajska izvlekla iz 

Maitrejev prihod
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agonije revščine, ki je vladala prej. Tudi mnogim Rusom se zdi 
življenje lažje, četudi bolj prazno.

Zahodnjaki – Amerika, Evropa – so odkrili naraščajočo 
soodvisnost, prepoznali so enost človeštva, potrebo po tem, da 
svet vidijo kot eno, in spoznali so, da so resnične spremembe 
mogoče le na globalni ravni.

Prvič v zgodovini se je zgodilo, in to je bil eden od najpo-
membnejših dogodkov zadnjih nekaj let, da so lahko milijoni 
ljudi postali polnopravni in enakopravni državljani in priznani 
lastniki svoje države. Izpustitev Nelsona Mandele in nastanek 
nove Južne Afrike je bil izjemen dogodek. To je bilo neposre-
dno Maitrejevo delo – on je pripomogel k temu.

Podobno je njegov vpliv Sovjetsko zvezo odprl za glasnost, 
kar je Sovjetsko zvezo privedlo v skupnost narodov. Zato se je 
stari, jezni, njet brundajoči medved preobrazil v blagohotno, 
sodelujočo zvezo narodov. To je neverjetna preobrazba.

Prišlo je tudi do združitve Nemčij, leta prej, kot si je sploh 
kdo mogel misliti. Nekateri Nemci, predvsem zahodni, to se-
veda vidijo kot novo odgovornost, zaradi katere se jim je zni-
žala življenjska raven (ki je bila umetno visoka), vendar pa je 
ta združitev Evropi, ki je bila, kot veste, do štiridesetih let prej-
šnjega stoletja neprestano v sporu, prinesla novo trdnost.

Potemtakem je bilo opravljenega veliko dela, na kar radi 
pozabimo, in na to delo je v veliki meri vplival Maitreja. V svoji 
bojazni, skrbi za prihodnost in pomanjkanju občutka za mero, 
pogosto pozabimo na velike spremembe, do katerih je prišlo 
predvsem zaradi močnih energij, ki zdaj pritekajo na svet, in 
navzočnosti velike skupine izjemnih ljudi, približno štirinajstih 
mojstrov, in mojstra vseh mojstrov, samega Maitreje.

»Tudi on je leta čakal, da ga bo človeštvo povabilo, naj se pojavi 
in spregovori v imenu vseh ljudi. Zdaj, ko je to vabilo končno 
dobil, je ukrepal, da ga bo človeštvo zagotovo prepoznalo in 
sprejelo. Ni zaman pripravil številnih skupin, ki ga bodo prizna-
le. Mnogi vplivni ljudje na visokih položajih, ki delujejo na raz-

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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ličnih področjih življenja, zdaj vedo, da je Maitreja tu, poznajo 
njegove načrte in prednostne naloge, prisluhnili so njegovim be-
sedam in verjamejo, da so resnične. Ti pripravljeni posamezniki 
prihajajo iz različnih okolij in mnogih držav, druži pa jih skupna 
želja služiti Maitreji in svetu. S svojim podrobnim poznavanjem 
njegovih načrtov bodo govorili v njegovem imenu, svoje sode-
lavce in sodržavljane bodo seznanjali z nalogo, ki nas čaka. Tako 
bo Maitreja deloval prek njih in kazal pot v boljšo prihodnost.«

(»Maitrejev prihod«)

Čeprav je pripravljen spontano delovati, Maitreja vsako stvar 
naredi s pikolovsko skrbnostjo. To velja za vse mojstre. Porabijo 
leta in ogromno usmerjene energije, da zagotovijo, da se načrt 
uresničuje s tem, ko se Maitreja pojavlja ljudem po vsem svetu: 
nepomembnim ljudem, tistim, ki ga pričakujejo, tistim, ki bi ga 
prepoznali, če bi ga videli na predavanjih, itd. Ni ga vselej lahko 
prepoznati, saj se pojavlja na mnogo različnih načinov: kot žen-
ska, moški, stara ženica z enim zobom, morda v čudovitih oblači-
lih, vendar z galošami ali s copati, nekoliko čudaški. To je pogosto 
namig. Spominjam se dogodka, ko se je mojster pojavil v krasnih 
oblačilih iz poznega 19. stoletja. Nosil je dolg plašč, kravato in 
cilinder, iz katerega je na vrhu štrlel šop volne in drugih stvari.

Maitreja je ustvaril veliko množico ljudi, ki so ga srečali, s ka-
terimi se je družil, katerim je predstavil svoje prednostne naloge 
in govoril o potrebah sveta. To so ljudje z vseh področij življenja, 
člani kraljevih družin, vplivni in ugledni ljudje, ministrski pred-
sedniki, diplomati po vsem svetu, ljudje, ki imajo vpliv na vlade, 
posebni poslaniki in podobni, verski voditelji, pomembni ljudje 
iz gospodarstva in direktorji korporacij. Zdaj obstaja velikanska 
skupina ljudi, ki so povsem seznanjeni z Maitrejevimi mislimi, za-
mislimi in načrti. Ko bo začel delati bolj vsem na očeh, ko ga bodo 
ljudje resnično videli (čeprav se ne bo predstavil kot Maitreja), 
bodo ti ljudje stopili v ospredje, govorili in pritrdili, da je veli-
ki učitelj, svetovni učitelj, tu. Morda ne bodo s prstom pokazali 
nanj, ampak bodo rekli: »Tukaj je. Vem. To je njegova zamisel.«

Maitrejev prihod
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Nekateri od teh ljudi imajo mnogo privržencev, in ko bodo 
ti spregovorili, jim bodo verjele množice, ki le sledijo vodji; 
zanje so ti ljudje vodje, miselni vodje, priljubljeni idejni vodje, 
ki pišejo za časopise in revije, pomembni ljudje iz množičnih 
občil, ki so srečali Maitrejo, ki poznajo njegove zamisli, njego-
ve misli, njegove analize potreb za spremembe in za mir. Tako 
Maitreja na svoji strani ustvarja velikansko mnenjsko telo.

Potem bodo ljudske množice oblikovale močno in izrazito 
svetovno javno mnenje, ki se bo razširilo po vsem svetu in bo 
vlade prisililo, da se bodo lotile sprememb, da bodo izpeljale 
Maitrejeve nauke.

Nekateri ljudje ga bodo imeli za Kristusa. Drugi ga bodo 
imeli morda za političnega ali gospodarskega voditelja, ki jih 
bo navdihoval in pokazal, da so možne spremembe, da nam 
ni treba slediti ne Bushu ne Blairu in nadaljevati po starem, 
da so stare metode vladanja po načelu »deli in vladaj« stvar 
preteklosti in da so stare metode vlad, ki ustvarjajo predpise in 
jih vsiljujejo svojemu ljudstvu, pri koncu. Zaradi izražene moči 
ljudstva bodo vlade spoznale, da je njihova naloga skrb za nje-
gove potrebe. To se bo zgodilo v vseh državah, kajti to je vloga 
vlad. Nekatere vlade to vlogo opravljajo v manjši, druge v večji 
meri. Nekatere vlade so bolj demokratične, ljudstvo lahko v 
večji meri sodeluje v procesu odločanja, druge pa so skrajno 
diktatorske in ljudstvo ima malo besede. To se bo končalo.

»Kmalu bodo njegov obraz videli tisoči po vsem svetu. Televi-
zija je omogočila, da avatar vstopi v domove neštetih ljudi in 
jim s preprostimi besedami seže v srce.«

(»Maitrejev prihod«)

Ena od skrivnosti Maitrejeve moči, ki jo je do zdaj izkusilo le 
malo ljudi (čeprav je teh ljudi mnogo, jih je v primerjavi z vsem 
svetovnim prebivalstvom še vedno malo), je preprostost njego-
vega izražanja. Človekovo srce nagovarja neposredno iz srca. 
Ne skuša biti pameten. Ne skuša zagovarjati svojega stališča.

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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Ljudi opozarja na očitno, na to, kar mnogim vladam po 
svetu dozdevno ni očitno, čeprav vsakdo lahko vidi, da ljudje 
za življenje potrebujejo hrano, bivališče, zdravstveno oskrbo, 
izobraževanje, spodbudo, kulturo in raznolikost. Slehernik to 
ve, vlade pa za te osnovne potrebe ne poskrbijo v celoti.

Vlada je odgovorna za to, da zadovolji osnovne potrebe 
ljudi, in ko Maitreja govori, govori o teh preprostih stvareh, 
za katere večina kristjanov ne pričakuje, da jih bo slišala od 
Kristusa. Pričakujejo, da bo Kristus govoril o veri, o bogu ali 
o enem verstvu napram drugem, o akademski religiji, o veri, 
kakor o njej govorijo, se o njej prepirajo in so zanjo v skrbeh 
pobožnjakarji.

Maitreja ne prihaja kot verski učitelj, čeprav ga pod ta-
kšnim ali drugačnim imenom pričakujejo vse verske skupnosti. 
Za različne verske skupine bo to seveda prvovrstno presene-
čenje in mnogi ljudje ga bodo le z veliko težavo prepoznali in 
mu sledili.

»Kmalu bodo sledili drugi takšni nastopi, dokler ne bo ves svet 
prisluhnil in se odzval.«

(»Maitrejev prihod«)

Maitreja načrtuje celo serijo nastopov. Kot vemo, se Maitre-
ja razkriva dobesedno z leti in po posameznih fazah. V vsaki 
naslednji ga lahko sliši več in več ljudi. Leta se je pojavljal po 
svetu ljudem na krajih, kjer je ustvaril izvire zdravilne vode, 
izvire je polnil s kozmično vodnarjevo energijo. Rečeno mi je 
bilo, da bo na koncu 777 takšnih vodnih izvirov.

Pojavljal se je predvsem verskim skupinam in skoraj vsa-
kič je ustvaril izvir zdravilne vode. Če število navzočih ljudi 
pomnožite z njegovimi 239 pojavitvami (1988–2002)*, dobite 
ogromno število ljudi, ki so ga slišali govoriti, ki so slišali, za 
kaj se zavzema in kakšni so njegovi predlogi za rešitev naših 
težav.

* Seznam Maitrejevih pojavljanj najdete v dodatku knjige Veliko približevanje.
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»Tako bo svet izvedel, da je Kristus Maitreja med nami, pripra-
vljen, da nas uči in vodi, da služi in usmerja, da nam pokaže 
pot, ki vodi stran od prepada, in nas navdihne za stvarjenje 
nove ere za človeštvo.«

(»Maitrejev prihod«)

Mojster je večkrat uporabil besedno zvezo »pokazati pot, ki 
vodi stran od prepada«. Z vidika mojstrov je svet že rešen, ven-
dar človeštvo tega še ne ve in delovati mora iz svojih najboljših 
namenov in najvišjih interesov in se tako odmakniti od prepa-
da. Prepad bi bila seveda vojna svetovnih razsežnosti. Ta vojna 
bi bila jedrska in bi pogubila vse življenje za Zemlji. Človeški 
poskus na Zemlji bi se tako končal.

Mojstri so prepričani, da bo njihovo delo, njihov dar člove-
štvu v obliki zaščite, poučevanja in vodstva sčasoma omogočil 
človeštvu, da se bo odmaknilo od prepada, da se bo preusme-
rilo. To je zadnja faza Maitrejevega dela.

Ko bo Maitreja na svetu deloval vsem na očeh, četudi 
ne pod tem imenom, si bo prizadeval človeštvo pripeljati 
do te točke. Ko bo ta dosežena, ko se bodo ljudje sami 
preusmerjali, bo lahko razkril svojo pravo identiteto in na-
men. Mojstri trenutne razmere v Iraku in splošne razme-
re v Združenih državah pod zdajšnjo administracijo vidijo 
kot nekakšno kolcanje v procesu sprememb. Teh razmer 
ne vidijo kot končni izid, zaradi katerega bomo zgrmeli v 
prepad.

Torej za mojstre to ni »končnica«. Končnica je v glavah 
skrajnežev, ki mislijo, da obstaja »sodni dan«, da smo blizu so-
dnega dne in da so oni morda k temu pripomogli. Predsednik 
Združenih držav je krščanski skrajnež, ki verjame, da ga vodi 
Bog. Mislim, da živi v iluziji, in to prepričanje delim z milijoni 
drugih ljudi v ZDA in drugod po svetu. Rezultat tega pa je, da 
so umi in do neke mere tudi srca mnogih ljudi pogojeni z nauki 
skrajnežev, da današnji čas vidijo kot »Božji čas«, kot čas, ki 
so ga napovedali njihovi sveti spisi in ki je v skladu z »Božjo 
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besedo« v krščanskem svetem pismu. Nič od tega ni res, toda 
milijoni ljudi v to verjamejo.

Spominjam se, da so pred mnogimi leti poročali, da je v tej 
državi (ZDA) 40 milijonov krščanskih skrajnežev, ker je velik 
delež 275-milijonskega državnega prebivalstva. Tu so funda-
mentalisti v verskih skupinah zelo močni, pa naj bodo baptisti 
ali katoličani. Vsaki imajo svojo vejo fundamentalizma in sku-
paj predstavljajo velikanski delež ameriških kristjanov.

Maitreja pravi: »Pred očmi imejte nagrado in nagrada je 
človeštvo.« Maitreja se je pojavil na protestnem shodu, ki je 
februarja 2003 potekal v Londonu, in majhna skupina študen-
tov ga je posnela z video kamero. V bližini so bili tudi nekateri 
sodelavci iz naše skupine. Pojavil se je v podobi Karibčana in 
bil je čudovit. Rekel je: »Tako sem vesel. Tako sem vesel, da 
vas vidim same mlade ljudi korakati za resnico, za mir in za 
pravičnost. To je tako lepo videti.« Potem je rekel: »Pred očmi 
imejte nagrado in nagrada je človeštvo!« Potem je k njemu sto-
pil mlad moški in pozdravila sta se z dlanjo ob dlan. Ta mlajši 
moški je bil učenec enega od mojstrov. Potem sta skupaj odšla. 
Torej: »Pred očmi imejte nagrado in nagrada je človeštvo!«*

»Morda je treba povedati, da ga sprva ne bodo prepoznali vsi 
ljudje. Vsi ne poznajo pravega ozadja njegovega življenja in 
prihoda. Vendar bodo čedalje bolj prepoznavali modrost nje-
govih besed, čutili blagoslov njegove navzočnosti in resnico, ki 
jo širi, bodo poznali v svojih srcih.

Tudi odzvali se bodo iz svojih src in priznali ga bodo kot 
učitelja za to dobo. V njih bo vzbudil željo po medsebojni de-
litvi, po ponovni vzpostavitvi uravnovešenega in harmonične-
ga sveta. Ko se bodo ljudje zavedli nujnosti te naloge, bodo 
nad vse krivice današnjega časa usmerili takšno moč dobrote, 
kot še nikoli doslej. Preobrazba sveta bo potekala hitro in lju-
dje bodo kot bratje sodelovali v dobro vseh. Tako bo. Tako bo 
novo dobo zgradil človek sam pod vodstvom Maitreje in njego-

* Share International, april 2003
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ve skupine. Ločevanje preteklosti se bo umaknilo sodelovanju 
in medsebojni delitvi, sebičnost in pohlep pa novemu občutku 
pravičnosti. Želja po izboljšanju, izkaz božanskosti, ki nam je 
vsem svojstven, bo vzniknila iz ljudi samih. Maitreja bo poka-
zal, da je ta božanskost resnična človekova narava in da je on 
orodje za njeno manifestacijo.

Znaki njegovega dela so že vidni vsem. Stare dogme umi-
rajo; nove metle pometajo stran ruševine preteklosti. Ljudje 
preteklosti se še obotavljajo, nova sila resnice pa že udarja ob 
njihove razpadajoče trdnjavske zidove. Ne bodo se mogli dol-
go upirati tej novi sili za poštenost in pravičnost.«

(»Maitrejev prihod«)

Tako mojstri vidijo Maitrejev vpliv, ko bo začel javno govoriti 
po svetu. Vsi ga ne bodo prepoznali. Nekateri ga bodo ožigo-
sali za antikrista. Mene imenujejo antikristov znanilec, antikri-
stova »desna roka«. Tako me imenujejo že dolgo časa.

Maitrejev glas

»Z vsakim dnem je dan, ko se bo Veliki gospod predstavil svetu, 
vse bližje. Zdaj bo človeštvo zelo kmalu vedelo, da v njegovi 
sredi živi človek nadvse nenavadnih lastnosti: njegovo sposob-
nost služenja pogojuje le karmični zakon, njegovo poznavanje 
tega zakona je edinstveno celo med njemu enakimi, njegovo 
modrost so ukrojila tisočletja izkušenj, iz globin teh izkušenj 
izhaja njegova vizija namena, ki je utelešen v božjem načrtu, ...«

(Mojster –, iz sporočila »Maitrejev glas«, Share International, 
julij 1994)

Takšen je človek, ki ga bomo videli. Izjemen človek, kakršne-
ga doslej še nismo poznali. Nihče, razen morda drug mojster, 
ne more govoriti z znanjem, z modrostjo, iz dolgodobnih iz-
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kušenj, kot jih ima Maitreja. Biti morate mojster in poznati 
morate ne le svet in vse njegove križe in težave ter vse, kar je 
na poti sprememb potrebno, ampak tudi svet pomena. Poznati 
morate pomen in namen življenja na Zemlji. Človeštvu svoje-
ga časa morate biti sposobni ponuditi vsaj namig. Eno je biti 
Kristus ali mojster in govoriti človeštvu, toda če ne govorite z 
besedami, ki jih človeštvo lahko razume, ne poveste ničesar. 
Torej gre za razumevanje problemov in za njihove rešitve, ki 
so človeštvu predstavljeni tako, da postanejo resnični, otipljivi, 
da jih prepoznamo kot svoje in da je izhod logičen in verjeten 
odgovor nanje.

To je morda eden od razlogov, zakaj več ljudi preprosto 
ne sprejme te informacije, za katero morda pričakujemo, da bi 
jo morali. Mislim, da je verjetno ne znamo predstaviti tako, da 
bi bila povsem verjetna, povsem razumljiva in bi jo ljudje vzeli 
kot del svoje izkušnje.

Če bi bili mojstri, še zlasti če bi bili Maitreja, bi lahko v 
ume ljudi projicirali odgovore, izkušnje in vizije, ki bi podkre-
pili informacijo in jim jo bolj približali. To je redka sposobnost, 
ki je na splošno nimamo.

To pa ne pomeni, da naj ne poskusimo, da naj v pripove-
dovanje te zgodbe, v seznanjanje ljudi z dejstvom o Kristusovi 
navzočnosti, z naravo njegovih prednostnih nalog, s potrebo 
po spremembah in s tem, do kakšnih sprememb mora po nje-
govem mnenju priti, ne vlagamo toliko časa in energije, koli-
kor le lahko.

To moramo predstaviti tako, da bo za ljudi otipljivo: to 
morajo izkusiti. Pripraviti jih moramo do tega, da občutijo, 
kako drugi ljudje stradajo do smrti. Ne le z besedami, do do-
ločene mere morajo izkusiti, kaj pomeni stradati do smrti. In-
formacijo moramo postaviti v okvir, ki jim jo bo približal in si 
jo bodo ogledali, ne glede na to, kako grozljiva je. Če bomo 
naštevali statistične podatke, bo to zanje prehud zalogaj. Sta-
tistične podatke je težko doumeti. Lahko rečemo, da dvajset 
odstotkov ljudi na svetu porabi osemdeset odstotkov svetovnih 
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virov, vendar to ne pove veliko. To je dejstvo, strašno dejstvo, 
vendar ga človek hitro lahko olepša. Ljudje pa lahko dobijo 
sliko o revnih in stradajočih, ko vidijo Maitrejo in slišijo o nje-
govem zavzemanju za stradajoče milijone, kajti to so ljudje, o 
katerih govori. Ne govori o dobro hranjenem srednjem sloju v 
Evropi, Ameriki ali na Japonskem. Govori o milijonih ljudi, ki 
živijo od dolarja ali manj na dan, in zanje se zavzema; za ljudi, 
ki nimajo prav ničesar, ki so jih le kost in koža in ki umirajo v 
milijonih. To je lastnost, ki jo lahko Maitreja ljudem posredu-
je z najmanj pretiravanja in z energijo, ki k problemu usmeri 
njihovo ljubezen in sočutje. Tako se bodo na Maitrejo ljudje 
odzvali povsem drugače, kot bi se na nas, če bi govorili iste 
stvari. Ne smemo pa misliti, da bo to lahka naloga.

»... sposobnost govoriti preprosto, nagovarjati srca ljudi; po-
znavanje človeških potreb in kako jih je mogoče zadovoljiti; 
skrbnost in ljubezen do vseh, brezmejna, neizmerna, ki si je 
človek nikakor ne more predstavljati. Heroj, velikan, je med 
ljudmi in kmalu se bodo zavedeli njegove navzočnosti.

Kmalu, zdaj zelo kmalu, se Maitreja namerava obrniti na 
velik del človeštva in ga seznaniti s svojimi upi in načrti, z njim 
deliti svojo vizijo boljšega sveta za vse. Od takrat naprej se bo 
proces njegovega pojavljanja nadaljeval hitro, in ko bo dobival 
vse večji zagon, ga bo javno pripeljal pred ljudi. Tako bo Sin 
človekov izpolnil svojo obljubo, da se bo vrnil, in tako bodo 
ljudje vedeli, da je čas njihove odrešitve blizu.

Medtem ko čaka na povabilo, naj se pojavi in ljudi nagovori 
neposredno, Maitreja ne sedi križem rok, o tem ste lahko pre-
pričani. Preobrazbe, ki jih je njegova navzočnost že povzročila, 
so korenite in močne, in tudi zdaj, ko berete te besede, se lahko 
nadejate, da se bodo zgodile še nadaljnje globoke spremembe.

V človeških zadevah je moč slišati nov glas, glas nekaterih 
tenkočutnih umov med državnimi voditelji. Ta glas bo vse bolj 
izražal najpomembnejše potrebe našega časa: mir, strpnost, od-
puščanje slabih dejanj v preteklosti, sodelovanje in medsebojno 
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delitev v dobro vseh. Ta glas bo prihajal iz src in umov vseh, ki 
ljubijo svoje soljudi, ustvaril bo neomajno zahtevo po obnovi in 
prenovi sveta. To je glas nove dobe. To je Maitrejev glas.

Naraščajočim zahtevam po miru in pravičnosti dodajte 
svoj glas in se zavedite svojega mesta v zgodovini. Nastaja nov 
svet in zahteva sodelovanje vseh ljudi: pri tem velikem podvigu 
ima vsak svojo vlogo; nihče se ne bi smel počutiti premladega 
ali prestarega, da bi glasno izrazi svoja stremljenja.«

(»Maitrejev glas«)

O potrebah sveta že glasno govorijo nekateri posamezniki in 
kmalu bodo o njih govorile skupine posameznikov. Nismo edi-
ni, ki trdijo, da je za zagotovitev miru na svetu potrebna pravič-
nost. Da je to res, verjame na tisoče, morda na milijone ljudi. 
Mi vemo za Maitrejevo navzočnost, in to vse skupaj spremeni. 
Vendar moramo razumeti in si zapomniti, da se je na milijone 
ljudi na Maitrejo odzvalo notranje, da obstajajo različne sku-
pine, različni ljudje, ljudje v političnih skupinah, v podjetjih, v 
socialnih skrbstvih in nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s 
potrebo po preobrazbi svetovnega sistema oskrbe, da bi ljudje 
lahko povsod živeli dostojno.

Ker je naša naloga oznanjanje, da je Maitreja v svetu in 
da se mojstri vračajo v svet, radi verjamemo, da se zadeva tu 
konča, da smo edini, ki to vemo. To pa ne drži. Ko doumemo, 
da se za enake zamisli, če že ne glede ponovnega Kristusovega 
prihoda, pa glede politike in gospodarstva, zavzemajo milijoni 
ljudi po vsem svetu, potem je naša naloga veliko lažja. Morda 
se ne bodo strinjali z nami, da je Kristus na svetu, toda to ni 
pomembno, če se strinjajo, da si svet mora deliti dobrine, da 
mora biti pravičen, če želimo imeti mir. To je pomembno.

Če bi Bush in Blair le vedela, da je v ozadju dogodkov 
prihajajočega časa ta resnica, bi to spremenilo vso svetovno 
atmosfero. Žal tega ne vesta. Verjameta le v vojno, vsaj Bush 
verjame le v vojno – v vojno kot vojno proti terorizmu. Tako 
imenovana vojna proti terorizmu postaja zelo priljubljena in 
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vojno v Iraku seveda vidijo kot vojno proti terorizmu, ki pa to 
ni. To je laž. Takšne laži prihajajo na plan zelo hitro, druga za 
drugo, in če jih prebivalci te države [ZDA] in preostalega sveta 
prej niso poznali, jih zdaj zagotovo poznajo.

Čas teh pritlehnih ljudi, ki nimajo vesti in ki svojih drža-
vljanov niti toliko ne spoštujejo, da bi priznali svoje zmote in 
napake ter se opravičili, se izteka. Če bi to storili, bi se njihov 
položaj v vsaki državi spremenil in morda bi bolj upoštevali 
mnenja ljudi. Vendar tega ne morejo storiti. Za kaj takega so 
preveč arogantni.

»Nastaja novi svet in udeleženi morajo biti vsi ljudje: vsak ima 
svojo vlogo.«

(»Maitrejev glas«)

Maitrejev vstop

»Ko je človeštvo na razpotju, tako kot danes, in čaka nasvet, v 
katero smer naj gre, invokativno pokliče na pomoč. Ko se klic 
dovolj okrepi, se mi, vaši starejši bratje, zagotovo odzovemo in 
odgovorimo. Tako je danes, ko človeštvo divje brede v zmedi, 
ki jo je samo ustvarilo, in se boji storiti edini korak, ki ga bo 
odrešil nadaljnjega kaosa.

V to vihro namerava vstopiti Maitreja, povsem se zave-
da naloge, ki ga čaka. Takšno breme lahko sprejme le posa-
meznik, ki premore njegovo neizmerno modrost. Le bitje z 
njegovim pogumom, ki je brez primere, se lahko loti takšne 
naloge.

Iz anarhičnih razmer sedanjosti mora ustvariti novo in bolj-
šo ureditev. Iz muk milijonov ljudi mora oblikovati novi svet.

Kdo mu bo pomagal pri njegovem odrešiteljskem delu?
Kdo se bo udeležil shodov za njegovo stvar in pomagal 

svojim bratom in sestram?
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Zdaj je priložnost, kot je še ni bilo, za služenje trpečemu 
svetu, novemu svetu, ki čaka, da se rodi.«

(Mojster –, iz sporočila »Maitrejev vstop«, Share Internatio-
nal, december 2001)

Za vsakogar je to priložnost, kot je še ni imel, da služi svetu, 
ker se današnje težave in sprememba tega problematičnega 
sveta v novi svet, v novo dobo, nikoli ne bodo ponovili. Na-
stopile bodo druge nove dobe, toda to je kritična točka v zgo-
dovini človeštva in sveta. Zato bi se mi, tisti izmed nas, ki smo 
na različne načine pokazali svojo skrb, morali zavedati, da je 
skrajni čas, da uporabimo vse, kar premoremo, vsako trohico 
moči, zbranosti in zavzetosti, da nagovarjamo svet, da oznanja-
mo dejstvo o Maitrejevi navzočnosti, o navzočnosti nekaterih 
mojstrov in končnem pozunanjenju delovanja večjega števila 
mojstrov.

»Veliki gospod si prizadeva življenje vsakega posameznika na-
polniti s svetostjo in vrednostjo.«

(»Maitrejev vstop«)

Ena od tragedij današnjega časa je, da dobesedno milijoni in 
milijoni ljudi nimajo nikakršnega občutka lastne vrednosti. Ne 
štejejo prav nič in to vedo. Vedo, da je njihovo življenje ne-
pomembno in le malo boljše od živalskega. Njihovi zavesti ni 
dovoljeno, da bi rasla; njihovo zavedanje je omejeno. Živijo, 
da delajo, če imajo dovolj sreče, da sploh imajo delo, ki pa 
je v glavnem rutinsko in težaško fizično delo, za kar dobijo 
miloščino, ki komaj zadostuje za hrano za njihove družine. To 
je resničnost neštetih milijonov ljudi na svetu. Spomnimo se, 
da ima Kitajska milijardo prebivalcev, da jih ima Indija skoraj 
toliko, morda od 850 do 900 milijonov, spomnimo se Južne 
Amerike, Afrike in drugih delov sveta, kjer so življenja milijo-
nov ljudi ohromela in neprijetna. Ne štejejo. V družbi nimajo 
nobenega položaja. Nobene besede nimajo glede svojega ži-
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vljenja in prihodnosti. So le nepomembne figure, kot človeška 
bitja komajda obstajajo, izkoriščani so in revni v vseh pomenih 
te besede. Revni so v izkušnji, revni v gmotnem smislu.

Maitreja »si prizadeva življenje vsakega posameznika na-
polniti s svetostjo in vrednostjo«. Prizadeva si vsakemu posa-
mezniku omogočiti izkušnjo, da je duša v inkarnaciji, da šteje, 
da vsaka duša šteje, da nobena ni ločena od drugih. Da bi vsak-
do, ne glede na to, v kakšnih razmerah živi danes, moral imeti 
in bo imel enako pravico do izobraževanja, hrane, prebivališča, 
zdravstvene oskrbe in izpolnitve svojih potencialov kot duša v 
inkarnaciji.

Ko se bo to zgodilo, ko se bodo ljudje občutili kot duše v 
inkarnaciji, ko bodo čutili svojo vrednost in to, da štejejo, se bo 
njihova samopodoba lahko izboljšala in postala ustvarjalna sila 
njihovih življenj – takrat bo svet preobražen. Če pomislite na 
talente in vire milijonov in milijonov ljudi, ki so danes podhra-
njeni, podcenjeni in obsojeni na bedno životarjenje, potem si 
lahko zamislite preobrazbo, do katere bo prišlo na tem svetu.

To je verjetno najpomembnejša stvar, ki jo prihaja Maitre-
ja opravit. Milijonom in milijonom ljudi vliti občutek vredno-
sti, samospoštovanja, občutek, da štejejo, da je vsak Zemljan 
tukaj z določenim namenom. Ta namen izhaja iz dejstva, da so 
duše, da je namen duše, da so tukaj, da je vsak človek na po-
tovanju, pustolovščini, namenjeni vsem, za katero pa je velika 
večina ljudi danes prikrajšana v smislu zavestne izkušnje.

Mi, predstavniki srednjega razreda, ki živimo dobro in 
smo deležni omike, ki nas bogati, se slabo zavedamo prikraj-
šanosti ter pomanjkanja zavedanja in upanja, ki milijone ljudi 
obsoja na neskončno revščino in prezira vredno smrt. Maitre-
ja je edina oseba na svetu, ki tem milijonom ljudi lahko vlije 
občutek njihove lastne vrednosti, samospoštovanja, brez kate-
rega nihče ne more ustvariti ničesar pomembnega. Lahko si 
predstavljate spremembo, do katere bo prišlo, ko bodo ti mili-
joni ljudi prispevali k blagostanju in sreči, kulturi in bogastvu 
zamisli, kar bo spremenilo svet.

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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»Prizadeva si s sveta pregnati nasilje in vojne. Kje bo našel 
pomočnike? Kdo se je pripravljen odzvati? Kdo ima pogum 
pomagati gospodu ljubezni? Tiste, na katere se lahko zanese, 
že pozna.«

(»Maitrejev vstop«)

Maitreja verjetno ve vse, kar je na svetu pomembnega, in se-
veda gotovo pozna tudi tiste ljudi, na katere se lahko zanese. 
Poznati mora tiste, ki so v svojih življenjih že dali vedeti, da so 
pripravljeni delati z njim pri obnovi sveta.

Ko živimo tukaj kot ptički na veji, v svojem udobju, dobro 
hranjeni, zelo težko občutimo spremembo, ki bo vzcvetela pri 
večini ljudi na svetu. V inkarnaciji je 6,5 milijarde ljudi, zaho-
dnjaki pa predstavljamo le tretjino tega, morda dve milijardi. 
Milijoni ljudi, dve tretjini prebivalstva planeta, so pri stvareh, 
ki so nam same po sebi umevne, prikrajšani. Tega se moramo 
najbolj zavedati. Če se ne bomo, bomo vselej delovali iz sa-
mozadostnosti (ne glede na to, ali to verjamemo ali ne, ali to 
prepoznavamo ali ne), ki je srž vseh težav.

Ljudje pravijo, da je denar vir vsega zla. Maitreja pravi, da 
to ni res. Denar je le energija. Uporabimo ga lahko v dobre ali 
slabe namene.

Resnično zlo, temeljni vzrok vseh današnjih problemov na 
svetu – tisto, zaradi česar dve tretjini sveta živita v popolni re-
vščini, z manj kot dolarjem na dan, medtem ko drugi nimajo 
niti tega in v milijonih umirajo – je naša samozadostnost. Če 
ne bi bili samozadostni, ne bi mogli trpeti, da živimo na svetu, 
kjer se to dogaja, kjer ljudje umirajo sredi izobilja. Če ne bi bili 
samozadostni, tega ne bi dovolili. Tega se moramo zavedati in 
to moramo sporočati naprej, to mora biti osrednji del vsakega 
našega predavanja ali govora, saj je to srž vseh težav na svetu.

To je znak naše ločenosti. Samozadostnost izvira iz ločeno-
sti – iz občutka, da smo ločeni med seboj in da s tekmovanjem 
dobimo premoč – in občutka, da nam ta premoč omogoča t. i. 
»dobro življenje«. Toda ne moremo živeti »dobro«, medtem 
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ko dve tretjini sveta živita in umirata v popolni revščini. Tega 
ne moremo početi nekaznovano. Posledica je kriminal. Posle-
dica je takšna ali drugačna katastrofa – npr. vlade, ki začnejo 
vojno za nafto. To je katastrofa in mogoča je le zato, ker smo 
samozadostni, ker ne priznamo potreb milijonov ljudi, za ka-
tere ni samo po sebi umevno, kar je samo po sebi umevno za 
nas: redna prehrana, prosti čas, izobraževanje in zdravstvena 
oskrba.

To je resnični temelj za sodelovanje s Kristusom. Če je kaj 
pomembno, je pomembno to. Le tisti, ki lahko trpijo skupaj s 
trpečimi, lahko resnično izkusijo Kristusovo moč in ljubezen. 
In tiste, ki se lahko odzovejo, že pozna. To so tisti, ki so altru-
istični, ki so nasprotje samozadostnosti, ki se zavedajo in ki so 
v življenje vključeni v vseh pomenih te besede. Ne le v svoje 
majhno življenje, ampak v življenje sveta; ne le v krogu družine 
in prijateljev, ampak v življenje sveta s šest in pol milijarde pre-
bivalcev, od katerih dve tretjini živita v popolni revščini. To so 
ljudje, ki jih Maitreja lahko pokliče, ki ta dejstva prepoznavajo 
in gorijo od želje, da bi jih spremenili.

»Njegova mantra je: Ne bojte se! Vse, ob svojem času, bo pre-
novljeno. Vse, ob svojem času, se bo vrnilo v svetlobo.«

(»Maitrejev vstop«)

Njegova mantra je: »Ne bojte se!« Kakšna mantra! Človeštva 
nič ne zavira bolj kot strah. Zdi se, da je strah neločljivo pove-
zan s človeško usodo, z vidika mojstrov pa ni nujno, da je tako. 
Ljudje so dobesedno polni strahu. Vsakemu otroku strah vce-
pljajo že od zgodnje mladosti in ta pogojenost hrani strahove, 
ki v življenju bremenijo skoraj vsakega posameznika. Ne vem, 
kakšno je razmerje med prestrašenimi in neustrašnimi ljudmi, 
toda število ljudi, ki ne poznajo strahu, mora biti res majhno. 
Pa vendar je Maitrejeva mantra: »Ne bojte se!«

Če vas je strah, ste neuporabni; tako zelo se zavirate, da 
vas je strah delovati. Če se bojite delovati, ker se bojite spre-
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memb, vas je strah tega, kar bi se zgodilo, če bi delovali. Takšno 
je danes stanje človeštva. Vemo, da bi se vojne lahko končale. 
To vemo, pa vendar jih dopuščamo, ker nas je strah.

Povsem osupel sem nad tem, da so Združeni narodi do-
pustili Bushev napad na Irak in Afganistan. Ne znam si pred-
stavljati, kako se je Blair lahko s tem poistovetil. Blair je in-
teligenten človek, pravnik, ministrski predsednik, ki je užival 
široko podporo, pa jo je zavrgel, da bi postal princ sveta. Če je 
Bush kralj sveta, kralj gradu, potem je Blair princ. Če je Bush 
šef, kralj, vodja največje, najmočnejše in najvplivnejše države 
na svetu, in če se Blair temu pridruži in je videti, da ima z Bu-
shem in Ameriko poseben odnos, potem je princ, naslednji v 
vrsti. Takšno je slepilo, iluzija.

»V vaš nesrečni svet zdaj vstopa Maitreja. Vašo agonijo in tr-
pljenje pozna bolje kot vi sami, kajti pozna tudi radost, ki je 
vaša z rojstvom pridobljena pravica.«

(»Maitrejev vstop«)

To je tragedija. Maitreja in mojstri vidijo radost, ki je z roj-
stvom pridobljena pravica vsega človeštva, da ni potrebe po 
bolečini in trpljenju, ki si ju v največji meri povzročamo sami 
– če ne gre za karmo, potem si ju povzročamo z napačnimi vla-
dami, ki jih izvolimo, če živimo v demokraciji, ali z napačnimi 
dejanji tiranov in nesvetih ljudi, ki so se polastili oblasti nad 
ljudmi.

Zaradi tega se je človeštvo znašlo v obupnih razmerah: sa-
nja o miru, o tem, kaj bi bilo mogoče naslednje leto postoriti 
okoli hiše, na poljih, kako bi lahko sejali ali postorili kaj dru-
gega. Če bi le imeli nekaj malega denarja, bi lahko obdelali to 
krpico zemlje, morda bi lahko imeli še enega otroka, morda bi 
bilo življenje potem dobro, morda bi bilo.

Po svetu so milijoni, dobesedno milijoni moških in žen-
sk, ki razmišljajo tako, ki potrebujejo malo več denarja, da bi 
naredili nekaj malega, majhno izboljšavo na svoji trhli baraki, 
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ali da bi čisto malo povečali svoje posestvo, da bi malo več 
pridelali, in morda bi lahko nekaj pridelka prodali in malo več 
zaslužili in povečali svojo zaplatico zemlje, to posestvece, ka-
kršnega imajo milijoni, vendar je premajhno, da bi lahko na-
hranili svoje družine.

Maitreja ima ves čas v mislih radost, ki je naša z rojstvom 
pridobljena pravica. Če bi lahko videli v Maitrejevo srce, bi 
videli bolečino, trpljenje, grozljivo agonijo številnih milijonov 
ljudi, njihove krike, hrepenenja, včasih po smrti, po boljšem 
življenju, po več ljubezni, več možnostih, izobrazbi, po več 
znanja o tem, kako nahraniti svoje družine. Milijoni ljudi so v 
takem položaju, dan za dnem so polni tesnobe in trpljenja, ki 
ga mi s svojimi drobnimi težavami le redkokdaj poznamo. To je 
neskončno trpljenje, kakršnega večina ljudi na zahodu nikoli 
ne izkusi. Pa vendar so povsem običajna izkušnja dveh tretjin 
svetovnega prebivalstva. To vidi Maitreja. Takšno je Maitre-
jevo zavestno zavedanje, iz trenutka v trenutek. Če bi imeli 
vpogled v njegovo življenje, bi to videli v njegovem srcu; to 
nosi s seboj.

Hkrati s seboj nosi občutek radosti, radosti mojstra, bo-
žanskega bitja, čigar narava je radost. Hkrati izkuša obe ob-
čutji. Ve, da bi lahko bolečino in trpljenje večine ljudi na sve-
tu spremenili zelo preprosto z le malo več: z malo več hrane, 
malo več denarja, malo več gradbenega materiala ali česarkoli, 
kar potrebujejo.

»To radost bo za vas obnovil v polni in popolni meri. Zato je 
med vami.«

(»Maitrejev vstop«)

Prihaja, da bi nam pokazal, kako naj bomo to, kar smo kot duše, 
in narava duše je radost, neskončna, svobodna radost. Radosti 
ne moremo manifestirati in izražati zaradi strahu, strahu pred 
življenjem, strahu pred smrtjo, strahu pred vsem, kar bi lah-
ko spremenilo tisto, kar poznamo. Strah pred spremembami 
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prežema človeštvo, hkrati pa vsi hrepenimo po spremembi, po 
izboljšanju. Toda kako naj vemo, da bo sprememba na bolje? 
V tem je težava. Ne hrepenimo le po spremembah samih po 
sebi. Želimo spremembe na bolje in ljudje se izmikajo spre-
membam, če niso prepričani, da se bo spremenilo na bolje. 
Maitrejeva naloga je človeštvu pokazati, da so spremembe, po 
katerih hrepenijo, spremembe na bolje. Te bodo preobrazile 
življenje velike večine ljudi na svetu.

Seveda je mnogo zelo bogatih in zelo vplivnih ljudi, ki z 
izkušnjo Maitreje na tak način ne bodo pridobili, ki v Maitreje-
vem prihodu vidijo opozorilni znak in ki se bodo močno borili, 
da Maitrejev prihod ne bi vplival na življenje, ki ga poznajo, in 
da javnost zanj ne bi izvedela. To se dogaja zdaj; to se dogaja 
že leta.

Ni brez razloga trajalo kar trideset let, da se je ta infor-
macija toliko razširila, da je do danes zgodbo o vnovičnem 
Kristusovem prihodu slišalo trideset milijonov ljudi. Od teh 
tridesetih milijonov se jih dvajset milijonov odprtega uma na-
deja, da je to res, njegovega prihoda se veselijo, želijo, da bi se 
to res zgodilo. Ne morejo reči, da so te informacije resnične, 
ker o tem niso prepričani, vendar imajo zaradi odprtega uma 
občutek, da bi bilo čudovito, če bi bilo to res. Takih, ki resnično 
verjamejo in v skladu s tem tudi delujejo, sta dva milijona. To 
je mnogo ljudi, v primerjavi s številom svetovnih prebivalcev 
pa je ta številka resnično majhna, vendar dovolj velika.

Davno tega je Maitreja v knjigah joge agni dejal: »Nekoč 
je svet lahko rešilo deset pravih ljudi. Potem je prišel čas, ko 
jih deset tisoč ni bilo dovolj. Jaz jih bom poklical milijardo.« 
Pred petimi ali šestimi leti sem svojega mojstra vprašal: »Ali 
Maitreja že ima svojo milijardo ljudi?« Dejal je: »Milijardo in 
pol.« Do zdaj je zbral že precej več od milijarde in pol ljudi, ki 
so se pripravljeni odzvati na njegov poziv k uvedbi medsebojne 
delitve in pravičnosti na svetu. Ni treba, da se odzove sleherni 
posameznik, ampak delež ljudi, ki v to prepričajo stotine in po-
tem tisoče in potem milijone drugih ljudi. Gre za kritično maso 
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ljudi, ki je z milijardo in pol že presežena. Maitreja o odzivu 
človeštva ne dvomi.

»Vzemite si ga k srcu in mu dopustite, da vam služi. Poznajte 
ga kot svojega starega prijatelja in brata. Dopustite mu, da vas 
vodi in uči; tako boste rasli v svoji božanskosti.

Prišel je čas, ko boste uzrli njegov obraz. Njegov ljubeči 
nasmeh vas bo privabil k njemu. Ugotovili boste, da je vaša lju-
bezen tisočkrat povečana, in ko jo boste uporabili za služenje 
njegovi stvari, boste vstopili v načrt, katerega del ste.«

(»Maitrejev vstop«)

Vsak v tem prostoru se je inkarniral v tem času, da bi tako ali dru-
gače služil načrtu, večinoma neposredno s pripravo poti za Mai-
trejo. S tem dejstvom ste večinoma seznanjeni, toda morda ne vsi.

Veliki gospod prihaja

Kaj bo rezultat Maitrejevega prihoda v svet? O tem je zanimi-
vo razglabljati. Eden od rezultatov bo naslednji:

»Potni listi bodo postali stvar preteklosti. V prihajajočem času 
bodo ljudje prosto vstopali v katerokoli državo in iz nje izsto-
pali. Zaupanje, ki ga bo sprožila Maitrejeva navzočnost, bo 
tako veliko, da bodo odprta vsa vrata in potekala bo velika 
izmenjava ljudi, ki nas bo bogatila. Tako se bodo ljudje naučili 
spoznavati in ljubiti svoje brate, ki jih bodo videli kot ne kaj 
dosti drugačne od sebe.«

(Mojster –, iz sporočila »Veliki gospod prihaja«, Share Inter-
national, junij 1988)

Ali ni to nenavadno? Ne bo vas treba preiskati. Ne bo vam 
treba sezuti čevljev. Ne bo vam treba stopiti skozi rentgenske 
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naprave, podobne giljotinam. Preprosto boste pokazali vozov-
nico, če jo boste sploh potrebovali.

»V nekaj tednih (to je bilo zapisano pred časom) se bo začelo 
Maitrejevo javno poslanstvo, ki bo k njemu pritegnilo tiste, ki 
jim je mar in ki z vsem srcem želijo služiti svetu. Tisti ob njem 
in blizu njega bodo pripravili teren, orisali njegove smernice 
in nauk. Ko bo svet dovolj prežet s temi informacijami, bo na 
svetovno prizorišče stopil tudi sam.

Njegov vpliv že zdaj preoblikuje politike držav. Mnogi lju-
dje na visokih položajih so že seznanjeni z njegovo navzočno-
stjo in čakajo njegovo naznanilo. Tako deluje neopazno, skla-
dno z zakonom karme vpliva na prihodnost človeškega rodu.

Prihodnost ima za človeštvo neverjeten obet. Z dnevom 
razglasitve se bo začel proces, ki bo ta svet preobrazil in ljudi 
popeljal do najvišjih dosežkov.

Tistega dne bodo ljudje po vsem svetu izkusili naravo bož-
je ljubezni in jo prepoznali kot svojo. Skozi njihova srca bo 
tekel Maitrejev žarek, ki bo v njih prebudil povsem novo razu-
mevanje. Maitreja bo pozival k medsebojni delitvi in pravično-
sti in tako vodeni in navdihnjeni se bodo ljudje odzvali v polni 
meri, svet bodo na novo zgradili po njegovih modrih nasvetih.

Ni brez razloga čakal vse do zdaj, da bi se pojavil. Ljudje 
so šele zdaj začeli pometati pred svojim pragom. Zato lahko 
šele zdaj stopi v ospredje in vodi.

Na dan razglasitve bo orisal človekovo prihodnost, poka-
zal bo možnosti, pred katerimi je danes človeštvo. Pokazal bo, 
da se človek lahko odloči le za medsebojno delitev, saj nobene 
druge izbire planet ne more več prenesti.«

(»Veliki gospod prihaja«)

Mi, razviti svet, tretjina svetovnega prebivalstva, zlorabljamo 
in izčrpavamo vire planeta ter s tem na svetu povzročamo ne-
vzdržne razmere. Svet ne bo mogel več dolgo prenašati metod, s 
katerimi danes gospodarijo zahodne države, saj imajo te nadvse 
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grozne posledice – onesnaženje sveta, zraka, prsti, rek in celo 
oceanov. Uničujemo velika področja, ki so bila nekdaj porasla 
z gozdovi, ki so zagotavljali življenjsko potrebni kisik. Ta pla-
net spreminjamo v kraj, kjer življenje ne bo več mogoče. Tudi 
če medsebojna delitev dobrin ne bi bila problem, svet zagotovo 
ne bo mogel več dolgo prenašati sedanje zlorabe virov. Mora-
mo si deliti, da bi vsi lahko živeli, toda moramo se naučiti živeti 
bolj preprosto, da bi mi vsi lahko živeli. Poenostaviti moramo 
življenjski slog, od planeta pa moramo zahtevati manj in bolj ra-
zumne stvari. Vzpostavitev okoljskega ravnovesja planeta bo ena 
od Maitrejevih glavnih skrbi in z najvišje ravni bo predstavil zlo-
rabo planeta Zemlje in neizogibne posledice, ki bodo sledile, če 
bomo s sedanjim početjem nadaljevali. Znanstvenikom, in prek 
njih svetovnim vladam, bo postalo jasno, da morajo glede tega 
ukrepati. Do določene mere se to že dogaja, vendar ne dovolj.

»Ljudje bi se morali zavedati, da so za zmago nad zlom prete-
klosti potrebni vsi. Ločenost in razcepljenost imata starodavne 
korenine in ne bosta zlahka popustili. Vsakdo bi torej pomoč 
Kristusu pri njegovem spreminjanju moral imeti za svojo nalogo, 
za prenovo sveta bi se moral truditi po svojih najboljših močeh.

Svet bo kmalu vedel za veličastje, ki je v njegovi sredi. Lju-
dje bodo kmalu jokali od radosti, ko se bo pojavil.

Prav tako kmalu bodo ljudje začeli pomagati, ponovno 
vzpostavljati resnično enotnosti človeštva. Tako se bo zgodilo. 
Tako bodo ljudje končno spoznali tisto bratstvo, ki so ga že 
dolgo cenili, vendar ga doslej niso mogli najti.«

(»Veliki gospod prihaja«)

Dejanja Amerike in Izraela

Morda si mislite, da ne napredujemo, da v resnici nazadujemo. 
Vsakič, ko se zgodi katastrofa, kot je bil 11. september, napad 
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na Irak ali kaj takega, se nam zdi, da nazadujemo. Ljudje mi 
pišejo: »Ali bo to vplivalo na Maitrejev prihod? Je to odloži-
lo njegov prihod?« Odgovor je vedno ne. Ti dogodki niso ne-
pomembni in vplivajo na človeštvo; 11. september je na ZDA 
vplival bolj kot katerikoli dogodek v njeni nedavni zgodovini, 
ki se ga lahko spomnim. To je precej nenavadno, saj je bila 
takrat napadena ena zgradba v enem mestu in še ena zgrad-
ba v drugem mestu, torej dve zgradbi – dvojčka v New Yorku, 
Pentagon v Washingtonu in nameravani, vendar preprečeni 
napad na Belo hišo –, kar se je zgodilo, kot bi trenil, v enem 
dopoldnevu. Umrlo je več kot tri tisoč ljudi, kar je ogromno 
število, vendar ni tako veliko v primerjavi s številom žrtev vseh 
prejšnjih terorističnih napadov na Ameriko v tujini, Irinih na-
padov v Veliki Britaniji in Etinih v Španiji, ki so dogajajo leta 
in leta. V primerjavi z nenehnimi terorističnimi napadi, mesec 
za mesecem in leto za letom; stalnimi napadi, na katere se lah-
ko navadite, če niso povsem pogubni, če ne uničijo kakšnega 
vitalnega dela vsakodnevnega življenja prizadetih ljudi.

Toda zdi se, da je imel 11. september nenavaden psiholo-
ški učinek na prebivalce ZDA, kar je podžgala in čez vse meje 
napihnila sedanja administracija. Tako ni bilo mogoče, da bi 
na ta dogodek pozabili, podobno kot Izraelci iz holokavsta, ki 
je bil grozljivo strahotno početje, delajo nekaj, na kar člove-
štvo za nobeno ceno nikoli ne sme pozabiti. Povzdignili so ga 
v veliki simbol svojega trpljenja in bolečine, ki naj bi upraviče-
val vsakršno nasilje nad Palestinci. Judje se vsepovsod dan za 
dnem spominjajo dogodkov, ko je v nemških taboriščih smrti 
umrlo šest milijonov Judov, upravičeno, ker se je to pred usta-
novitvijo Izraela zgodilo tako številnim Judom. Toda umrli so 
tudi milijoni drugih: Romov, Poljakov, Madžarov, Romunov 
in Rusov – enako, na istih krajih. Pa vendar Rusov, Poljakov, 
Romov, Romunov ali prebivalcev katerekoli vzhodnoevropske 
države ne slišimo tako tožiti.

Nikakor ne želim omiliti grozodejstev v taboriščih smrti, 
vendar jih človeštvo ne more večno dajati za zgled tega, kako 
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krut je lahko človek do človeka. To je, po mojem mnenju, ve-
lika napaka Judov in še posebej izraelske vlade, ki svetu ne 
dovoljuje, da bi njihovo izkušnjo videl kakorkoli drugače kot 
skozi oči njihovega samopomilovanja. Zaradi tega ne morejo 
videti svoje nestrpnosti in brezkompromisnosti do Palestincev. 
Od vseh ljudstev sveta, ki so trpela skozi stoletja, so Judje naj-
verjetneje na vrhu lestvice; vendar je videti, da v Palestini to 
nič ne šteje. Izraelci s holokavstom, celo podzavestno, brezsrč-
no opravičujejo svoje zatiranje Palestincev, kar pomeni veliko 
nevarnost za ves svet.

Američani se sprašujejo, zakaj jih ljudje sovražijo. No, ta-
koj po 11. septembru so imeli ljudje ZDA zelo radi. Takrat je bil 
svet poln sočutja in toplih občutij do Američanov, ker so izgubi-
li tri tisoč sodržavljanov. Vsi seveda niso bili Američani, vendar 
je ob napadu na t. i. dvojčka umrlo tri tisoč ljudi. Toda vlada je 
položaj izrabila za svoje namene in si izmislila »vojno priti te-
rorizmu«. Vojna proti terorizmu ni mogoča, ker gre za svetovni 
pojav in ne za deželo ali državo. To je utvara, vendar si s tem ta 
vlada jemlje pravico, da lahko vojaško napade katerokoli drža-
vo, za katero se ji zdi, da pomaga teroristom in jih podpira.

Sami pomagajo teroristom in jih podpirajo. Samo za obo-
rožitev dajejo Izraelu vsako leto tri milijarde britanskih funtov, 
zato je izraelska vojska najmočnejša v regiji in ena najmoč-
nejših na vsem svetu. Ima atomsko bombo. Nihče ne pomisli, 
da tega orožja ne bi smela imeti. Zakaj pa Irak ni smel imeti 
atomske bombe? Zakaj Irak ne bi smel imeti orožja za mno-
žično uničevanje, če ga ima lahko Izrael? Eden od razlogov za 
napad na Irak, ki jih navaja sedanja ameriška administracija, 
je, da Irak ne upošteva devetnajstih resolucij Združenih na-
rodov. Izrael ne upošteva triinšestdesetih resolucij Združenih 
narodov. Zakaj? Ker imajo ZDA pravico veta v Varnostnem 
svetu in so uveljavitev teh resolucij onemogočile.

Taka vlada, se bojim, je na oblasti v ZDA. To je sila, ki pod-
pira in omogoča zatiranje Palestincev, hkrati pa se pretvarja, 
dela se, da pomaga ustanoviti palestinsko državo znotraj Izraela.
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Najboljši predlog, ki so ga Palestincem ponudili za rešitev 
njihovega položaja in ustanovitev palestinske države, je bil tisti 
iz Camp Davida. Arafat ga je zavrnil, in to upravičeno, saj je 
bil nepošten in nepravičen, zaradi česar tudi ne bi bil trajen. 
Nič, kar je v osnovi nepošteno in nepravično, ne more biti traj-
no, saj se ljudstvo temu neizogibno upre. Maitreja je Arafatu 
svetoval, naj sporazuma ne podpiše. To je eden od razlogov 
– obstajajo še mnogi drugi –, zakaj Šaron Arafata sovraži in 
zakaj so Američani Arafata skušali potisniti na rob in na nje-
govo mesto postavili predsednika vlade. [Govor iz leta 2004.]

Ni mogoče, da bi Palestinci podpisali sporazum, ki jim 
daje približno štirideset odstotkov njihovega ozemlja. Zaho-
dni breg je pred izraelskim preventivnim napadom leta 1967 
pripadal jordanskemu kralju. Maitreja je jordanskega kralja 
Huseina vprašal (na konferenci, ki jo je Maitreja aprila 1990 
priredil v Londonu), ali bi se odrekel suverenosti na Zaho-
dnem bregu, da bi Palestinci tam imeli svojo državo. Dobri jor-
danski kralj, ki je danes že pokojen, se je s predlogom strinjal, 
in tako je Zahodni breg skupaj z Gazo postal možna domovina 
Palestincev.

Od takrat se to ozemlje nenehno krči zaradi nenehne gra-
dnje izraelskih naselbin po večjem delu Zahodnega brega. Te 
so velikanski konglomerati zgradb, obdani z obzidji in majhni-
mi vojskami, ki jih varujejo, med seboj pa povezani s cestami, 
ki prečkajo ves Zahodni breg. Ta naselja so Zahodni breg tako 
razdrobila, da so na koncu Palestincem ponudili le približno 
štirideset odstotkov prvotnega ozemlja. Takšna je resničnost 
in zato je Maitreja Arafatu svetoval, naj sporazuma ne pod-
piše. To je bila najboljša od vseh ponudb. Gradnja izraelskih 
naselbin pa se je še kar nadaljevala. Zahodni breg so povsem 
zdesetkali, Palestince odrezali od njihove zemlje, njihovih sa-
dovnjakov, in jim onemogočili, da bi zaslužili za preživetje.

Zdaj Izraelci gradijo zid. To počnejo hladno, profesional-
no in kot odgovor na to, kar sami imenujejo palestinski terori-
zem, ki pa ga Palestinci uporabljajo kot edini način, ki ga pre-
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morejo in s katerim si prizadevajo odpraviti krivice ali doseči 
vsaj senco svobode, ki jo Izraelci zahtevajo zase.

Prvi Izraelci so Palestince naučili terorizma. Izrael je bil 
tlakovan s terorizmom. Obstajale so številne teroristične sku-
pine, denimo Stern in Irgun. Kot teroristi so se borili proti 
Britancem in Palestincem ter »zavzeli« ozemlje, ki ga danes 
poznamo kot Izrael. Za to ozemlje so se borili povsem enako, 
kot se borijo Palestinci, da bi obdržali nekaj malega ozemlja, ki 
bi ga lahko imenovali dom. To je zelo nepošteno in za tem stoji 
moč ameriške vlade, ameriškega dolarja in ameriške vojske. 
Dokler bo tako, na svetu ne bo miru. Če ne bo miru v Palestini, 
ne bo miru na svetu kot celoti.

Vojna v Iraku je del širše vojne na Bližnjem vzhodu, ki po-
teka med dvema nasprotujočima si silama, med silami svetlobe 
in silami teme oziroma zla. Sile zla so replika sil osi iz vojne 
med letoma 1939 in 1945. Danes so na svetu tri točke globoke-
ga zla. Ena je v tej državi, v Ameriki, s središčem v Pentagonu, 
druga je v Izraelu, tretja pa v vzhodni Evropi. Te tri točke tvo-
rijo trikotnik, ki potencira energijo, ki je poslana skoznje.

To je ista energija – k sreči ne tako močna – kot tista, ki je 
v letih od 1939 do 1945 vodila Hitlerja, Mussolinija in skupine 
okrog njiju ter vojne hujskače na Japonskem. To je energija 
sil zla na tem planetu. Ni nič manj kot to. Mojstri so dejali, 
da bosta za to, da bodo te sile obvladane, potrebna vsa moč 
in zavedanje človeštva, pa tudi same hierarhije. Te sile bodo 
obvladane, medtem pa Izrael na Bližnjem vzhodu povzroča 
zdrahe, kar pomeni veliko grožnjo, Amerika pa počne isto v 
Iraku in Afganistanu, in je pripravljena to početi povsod, kjer 
se »pojavi potreba«.

Eno od zelo pomembnih okultnih dejstev, ki se jih mo-
ramo zavedati, je, da se je v Izrael reinkarniralo večje število 
nemških sil – vojakov, enot SS, nekaterih majorjev in gene-
ralov. Mnogi od njih stojijo v ozadju današnjih dogodkov na 
področju Palestine. Šaron je stari terorist iz zgodnjega obdobja 
Izraela, je pa še mnogo njemu podobnih, ki so stari približno 
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toliko kot on in ki so bili takrat teroristi. Borili so se in terori-
zirali, da bi ustvarili izraelsko državo. Danes Palestince obto-
žujejo terorizma, ki so se ga ti naučili prav od Izraelcev. Pale-
stincem ne preostaja nič drugega, nobenega drugega vzvoda 
nimajo, saj jim Izraelci ne dovolijo, da bi imeli svojo vojsko in 
orožje, razen doma narejenih pušk in tistega, kar pretihotapijo 
iz Egipta. Takšne razmere so zelo nepoštene in močno jih pod-
pira sedanja ameriška administracija.

Njihov čas bo prišel. To je čas, ko bo takšnemu ravnanju 
ob koncu dobe odklenkalo.

Sprejemanje Maitreje

»Ko se Maitrejev prihod vse bolj približuje, si pobližje oglej-
mo verjetne odzive na njegovo navzočnost. V prvi vrsti bodo 
tisti, ki so si njegovo navzočnost prizadevali oznanjati, morda 
presenečeni ob ugotovitvi, da se številni ljudje odzivajo bolj 
zadržano, kot so pričakovali.«

(Mojster –, iz sporočila »Sprejemanje Maitreje«, Share Inter-
national, oktober 2001)

Ljudje po svetu, kakršni ste vi, ki leta in leta širijo informacije 
o njegovi navzočnosti, bodo morda presenečeni ugotovili, da 
se številni ljudje odzivajo bolj zadržano, kot so si zamišljali.

»Sprva bo morda res tako. Na začetku svojega javnega delo-
vanja mora Veliki gospod ravnati pazljivo, da ne bi prestrašil 
tistih, katerim želi pomagati.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

Če bi Maitreja nastopil javno in začel govoriti, kot to počnem 
jaz, ga nihče ne bi poslušal. Njegove besede bi bile preveč 
vznemirjajoče, nihče ga ne bi prepoznal kot Kristusa, Maitrejo 
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ali kakšno drugo véliko osebnost, ampak le kot malce čudaške-
ga posameznika.

»Potemtakem je treba iskati tišji ton, vendar srčnega. Sčasoma 
bodo primerne močnejše izjave in take, ki bodo bolj izražale 
nujnost.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

Jaz lahko rečem, kar hočem, Maitreja pa ne bo govoril pova-
bljenemu občinstvu, ampak na televiziji, radiu in tako naprej. 
Zato je pomembno, da ljudi ne odvrne.

»Sčasoma bodo primerne močnejše izjave in take, ki bodo bolj 
izražale nujnost: ljudi bo pozval resnično prodorno. Torej pri-
čakujte, da bo Maitreja govoril z vse večjim poudarkom in vse 
bolj ostro bo opozarjal.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

»Povejte o lažeh!« je zakričal. »Povejte jim o lažeh! Opozorite 
na laži!« Dva člana ameriške skupine sta pred kratkim preda-
vala, med občinstvom pa sta sedela Maitreja in mojster Jezus 
(v podobi, ki ni razkrivala njune resnične identitete), čeprav 
predavatelja tega takrat nista vedela. Sodelavca sta odgovar-
jala na vprašanja in eden je rekel: »Oni so ...« (obotavljal se 
je, ni želel uporabiti tiste besede), Maitreja ali mojster Jezus 
pa je dejal: »Kar pogumno! Recite!« Še vedno je okleval. »Re-
cite!« sta ga bodrila: »Fašisti, fašisti!« Maitreja bo govoril ne-
posredno, vendar ne takoj. Sprva bo ton tišji, vendar bo srčen, 
kasneje pa bo govoril bolj živahno, bolj bo poudarjal nujnost.

»Po določenem času se bodo ljudje na njegove misli začeli 
odzivati drugače. Bolj tradicionalistični bodo mnoge njegove 
zamisli težko sprejeli in glasno jih bodo kritizirali. Drugi, manj 
togi, pa bodo o njih razmišljali in jih cenili, in v tej skupini bo 
našel tiste, ki bodo radostno sledili njegovi stvari. V naraščajo-
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čem številu se bodo zbirali ob njem in s svojim glasom podprli 
njegove nasvete.

Tako bo Maitrejev nauk iz ljudi izvabil njihovo najvišjo 
aspiracijo, v njih prebudil zavedanje o težavah in nevarnostih 
tega časa, pa tudi o tem, da je težave in nevarnosti tega časa 
s preprostimi sredstvi moč za vselej premagati. Tako se bo 
zgodilo. Tako bodo ljudje deležni uvida in vodstva, po katerih 
hrepenijo, in tako bodo zahtevali spremembe, ki jih tkanina 
človeških življenj tako krvavo potrebuje.

Seveda lahko pričakujemo, da bodo nauku Velikega go-
spoda mnogi oporekali. Verske skupine, globoko zakoreninje-
ne v svoja prepričanja in pričakovanja, bodo Maitrejevi nav-
zočnosti in zamislim glasno nasprotovale in deležen bo števil-
nih njihovih obtožb.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

Prejšnjo noč me je radijski poslušalec imenoval »zver«. »Ge-
orge, slišim dihanje zveri za tabo.« George Noory, ki je vodil 
intervju, mi je rekel: »Ko vas poslušam, ne zvenite kot zver.«

»Kakorkoli že, mnogi bodo spodbujeni, navdihnjeni in pre-
rojeni v veri in po svojih najboljših močeh se bodo trudili za 
Maitrejevo stvar.

Poslovne združbe, ki so tako zelo vpletene v današnje pro-
padajoče strukture, se bodo odzvale na enega od dveh načinov: 
tisti, ki v Maitreji vidijo sovražnika vsega, za kar se zavzemajo, se 
bodo njegovim nasvetom z vsemi silami postavili po robu. Tisti, 
ki ga imajo za glasnika prihodnosti, za edino pot za človeštvo, 
bodo njegove zamisli pozdravili in podprli ter s svojim strokov-
nim znanjem prispevali k vse večji podpori njegovi stvari.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

V poslovnem svetu bo verjetno ena tretjina ljudi njegove zami-
sli podprla, dve tretjini pa mu bosta nasprotovali, torej mu bo 
nasprotovalo mnogo ljudi.

Sprejemanje Maitreje
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»Tako se bodo posamezne skupine odzvale in zavzele svoja sta-
lišča: za ali proti prihodnosti, edini poti, ki je človeštvu preo-
stala.

Množice po vsem svetu bodo sledile svojim voditeljem. 
Postopno bodo spoznale, da Maitreja govori zanje, za njihove 
potrebe, njihovo hrepenenje po boljšem in varnejšem življenju 
za njihove družine, za prihodnost, za katero medlo občutijo, 
da je po pravici njihova in čaka, da se rodi. Potem bodo ljud-
stva sveta povzdignila svoj glas v podpori in slavljenju Velikega 
gospoda, in oprla se bodo na njegove nauke, da jih poučijo in 
oplemenitijo ter jih voljne povedejo v mamljivo in blagoslo-
vljeno prihodnost.«

(»Sprejemanje Maitreje«)

Tako se bo zgodilo. Ljudje bodo zavzeli svoja stališča. Véliki 
meč ločevanja bo deloval in ljudi ločil na tiste, ki so pripra-
vljeni na prihodnost, na spremembe, ki so pripravljeni ustva-
riti svet, v katerem bodo lahko vsi ljudje živeli človeka vredno 
življenje, ki bo sicer preprostejše, vendar se jim bo zdelo pri-
vlačnejše in bolj izpolnjujoče; in na tiste, ki v tem vidijo konec 
svojih privilegijev, svoje moči, svojega denarja in načinov, kako 
dobiti še več denarja in s tem še več moči. Slednjim se bo zdelo, 
da to ni njihova pot. Nasprotovali mu bodo, kot mu številni 
nasprotujejo že zdaj.

Maitreja pospešuje svoj prihod

»Obeti, ki jih mi, vaši starejši bratje, vidimo za človeštvo, bi 
danes mnoge ljudi osupnili. Kljub nevarnostim in napetostim, 
kljub krizam in preplahom vemo, da se bo človeštvo dvignilo 
nad vse to in ustvarilo novi čas. Vemo, da je čas preizkušenj 
skoraj minil, da je prelomnica premagana in da človek stoji na 
pragu odkritij, ki presegajo njegovo domišljijo.

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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Resnično vidimo probleme, s katerimi se sooča človeštvo. 
Poznamo tesnobo, ki ubija radost v mnogih človeških srcih. 
Delimo bolečino in trpljenje z neštetimi milijoni, ki živijo in 
umirajo v brezupu.

Vemo, da se je kljub vsem nevarnostim in nepravičnosti 
duh upanja vedno pripravljen dvigniti in navdihniti najbolj 
vzvišena dejanja, saj je božansko v človeku in neuničljiv.

Prastari rek pravi, da je najtrša tema tik pred zoro, in to 
danes velja za človeštvo. Sredi nereda in strahu, zbeganosti in 
bolečine vidimo rešitev in konec konflikta, vidimo sij svetlobe, 
ki bo ljudem pokazala obete prihodnosti.

Vse deluje skladno z zakonom in ustvarjamo novo ravno-
vesje. Navkljub drugačnemu videzu se vzpostavlja nov ritem, 
ki bo uravnovesil ta neubrani svet.

S tem mogočnim zakonom ravna sam Maitreja in v člo-
veške zadeve prinaša njegov kozmični izvor. Tako bo v ljudeh 
vzniknilo novo upanje in tako bodo ukrepali, da bodo svojo 
prihodnost oblikovali po načrtu.«

(Mojster –, iz sporočila »Maitreja pospešuje svoj prihod«, 
Share International, september 2002)

Mojster seveda govori o Duhu miru ali ravnovesja, čigar ener-
gija je zdaj na vsem svetu najmočnejša. Ne najmočnejša sama 
po sebi, temveč najbolj prevladujoča na svetu. Te mogočne 
energije, ki deluje in spreminja dogodke na svetu, je več kot 
katerekoli druge mogočne energije, ki jo sprošča Maitreja.

Duh miru ali ravnovesja, kot mnogi med vami veste, delu-
je po zakonu vzroka in posledice, ki sta si nasprotna in enako-
vredna. Ta energija deluje tako, da trenutno sovraštvo, nasilje, 
stiske, vznemirjenost in napetost preobraža v njihova naspro-
tja. Tako bomo vstopili v dobo miru in spokojnosti, umskega in 
duševnega ravnovesja, ki bodo navzoči v enaki meri kot dana-
šnje sovraštvo in nasilje, nered in neubranost.

Tako mogočni avatar, ki Maitrejo presvetljuje zelo podob-
no, kot je Maitreja presvetljeval Jezusa v Palestini, prek delo-
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vanja tega vélikega zakona vzroka in posledice dan za dnem 
ustvarja razmere prihodnosti. Te energije se morajo z veliko 
močjo šele spustiti na fizično raven, vendar že zdaj spreminjajo 
svet. Zato so Maitreja in mojstri tako polni upanja. To upanje 
seveda temelji na védenju.

Avatar

»... milijoni ljudi so zdaj pripravljeni sprejeti učitelja.«
(Mojster –, iz sporočila »Avatar«, Share International, okto-

ber 1988)

To je zanimivo. Mojster pravi, da so milijoni ljudi pripravljeni 
sprejeti učitelja, pa »če se tega zavedajo ali ne«. Trideset mili-
jonov ljudi je to zgodbo slišalo, dvajset milijonov jih odprtega 
uma pričakuje, da bi lahko bila resnična, dva milijona pa jih je 
prepričanih, da je resnična.

»Zdaj si vse sile prizadevajo za uresničitev tega blagoslovljene-
ga dogodka. Kozmične in planetarne sile obnove zdaj žanjejo, 
kar so sejale, in ustvarjajo razmere, ki bodo omogočile Mai-
treji, da se bo pojavil. Čeprav zakon njegovo javno delovanje 
zaenkrat še preprečuje, Maitreja ve, da se zakon izpolnjuje, da 
se dolgovi plačujejo, priložnosti sprejemajo. Ve, da se zdaj lah-
ko pojavi v vsem svojem blišču in prejme ljubezen in služenje, 
ki so mu ju mnogi pripravljeni podariti.

Njegova milost že objema svet. Njegova ljubezen obdaja 
narode, vzhod in zahod, sever in jug. Nihče ne ubeži puščici 
njegove ljubezni.

Njegov žarek ljudi vsak dan ozavešča o njihovi resnični 
usodi in obnavlja njihovo upanje in zaupanje.

Od vsepovsod se ob njem zbirajo predstavniki ljudstva in 
on jim deli povsem novo modrost. Ta razsvetljena skupina mo-

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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ških in žensk bo kmalu predstavila svojo zgodbo in izkušnjo 
ter tako, da ne bo nobenega dvoma, dokazala, da je Kristus 
med nami. Tej obljubi bodo potem prisluhnili milijoni in ho-
teli bodo videti božjega predstavnika. Takrat se bo razkril pod 
mnogimi imeni in tako izpolnil upe vseh veroizpovedi.«

(»Avatar«)

Sam sem ga imenoval Kristus, ker uteleša Kristusovo nače-
lo, muslimani pa ga seveda pričakujejo kot imama Mahdija, 
judje kot Mesijo, hindujci kot Krišno in budisti kot Maitrejo 
Budo (ti poznajo njegovo pravo ime). Vse to so imena ene-
ga samega posameznika, kar bo človeštvu pomenilo dodatno 
zagato – zagato in presenečenje ter končno vir radosti, kajti 
ko ga bodo videli, bodo vedeli, da je to imam Mahdi, Kristus 
ali Maitreja Buda ali Miroko Bosatsu ali kakorkoli že ime-
nujejo bitje, ki ga pričakujejo. Za človeštvo bo to izjemna 
izkušnja.

Ti predstavniki ljudstva, ljudje, ki jih je Maitreja že izuril 
na srečanjih in jim podaril »povsem novo modrost«, ta razsve-
tljena skupina moških in žensk bo predstavila svojo zgodbo. 
Govorili bodo o njem, povedali bodo, da so ga srečali, da ga 
poznajo in da lahko v vseh pogledih jamčijo za njegovo pore-
klo. To bo na ljudske množice napravilo izjemen vtis.

»Njegov poziv k pravičnosti, miru in bratstvu bo slišati med 
narodi. Poudarjal bo skrb boga za dobrobit ljudi vsepovsod. 
Njegov glas bo ljudi spomnil na njihov izvor in usodo ter jih v 
zaupanju pripeljal k božjim stopalom.

Lahko ste prepričani, da je njegovo poslanstvo dobro pri-
pravljeno. Njegovi učenci, notranje izurjeni, se že dolgo časa 
posvečajo temu pripravljalnemu delu in dobro poznajo svoje 
različne vloge. Ko bodo poklicani k delovanju, bodo delo za 
prenovo ponesli v vsak kotiček sveta in nesrečo nadomestili 
z radostjo, ločenost z enotnostjo, sovraštvo in zlobo pa z ne-
sebično ljubeznijo. Tako se bo zgodilo. Tako bo novi čas ubral 
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smer lepote in tako bo človeštvo spoznalo obet, ki ga prinaša 
njegova navzočnost.

Da vsi ne bodo pričali o njegovem veličastju, je zagotovo; 
saj je božji plašč za nekatere ljudi preveč bleščeč. Toda večina 
bo v njem videla izpolnitev svojih upov in sanj po pravičnosti 
in ljubezni, po razumnosti in svobodi. K njemu bodo obrnili 
svoje poglede in srca v iskanju vodstva in tolažbe, navdiha in 
namena, razsvetljenja in ljubezni. Vse to bo v izobilju podaril 
svetu. On je široka reka resnice, ki neguje vse tiste, ki poglo-
bljeno pijejo iz teh voda. On je vodnjak ljubezni, ki v svojem 
srcu zajema vse. On je avatar, kot ga še ni bilo. Prišel je, da bi 
ljudi povedel do spoznanja, da so tudi oni bogovi.«

(»Avatar«)

Svetovni učitelj za vse človeštvo
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Skorajšnji Maitrejev prihod

Vprašanje: Zakaj je mojster za temo vašega predavanja zdaj (po 
toliko letih razširjanja te informacije) predlagal ponovni Kristu-
sov prihod? Ali je to predlagal zato, ker je Maitrejev nastop v jav-
nosti zdaj blizu?

Odgovor: Da, seveda. Mojster piše te članke [zadnjih tri-
indvajset let za revijo Share International] o Maitrejevem pri-
hodu, o odzivih nanj in vseh težavah pri delu, ki nastopajo pri 
pripravljanju tega izjemnega dogodka. Včasih dva ali trije za-
poredni članki obravnavajo podobne zamisli ali teme, potem 
pa se spet posvetijo drugim vsebinam. Tako mojstri delujejo in 
podobno je ravnal tudi Maitreja, ko je prek mene posredoval 
140 sporočil, ki so zbrana v knjigi Sporočila Kristusa Maitreje.

Maitreja obravnava neko temo: prihod mojstrov, revščino, 
zamisel o medsebojni delitvi dobrin itd. O njej na različne na-
čine govori dvakrat ali trikrat, da poveže vse vidike in poda ce-
lovito sliko. Potem se za več tednov loti druge teme. Kasneje se 
morda vrne na prvo temo in jo obravnava še bolj poglobljeno, 
ji doda nove vidike, ki se jih sami nikdar ne bi domislili, vendar 
njen pomen razširijo.

Ko mojstri predstavljajo zbirko naukov ali informacij, ne 
glede na to, kako spontani so, in zagotovo so spontani, nanje 
radi gledajo kot na celoto. Vsaki zamisli se posvetijo ločeno in 
jo obravnavajo poglobljeno, vsak njen vidik, potem jo opustijo, 
se lotijo druge in z njo storijo enako. Tako obdelajo zelo velik 
obseg.

V.: Zdi se, da mojstrovi članki izmenično poudarjajo strašne raz-
mere na planetu in napredek, ki ga dosegamo s spodbudo moj-
strov. Katera od teh dveh teženj je zdaj močnejša?
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O.: Zdaj je močnejši napredek, ki ga dosegamo s spod-
budo mojstrov. Res je, da mojster to počne. Napiše članek, 
ki govori le o slabih razmerah na planetu, problemih, vendar 
ga vedno sklene v pozitivnem tonu. Na koncu vedno prinese 
upanje. »Navkljub stiskam sedanjega časa, navkljub strahu, la-
koti, vsem neenakostim, ki jih je na planetu polno, je svet na 
Kristusa pripravljen bolj kot kdaj prej.«

Pred dva tisoč leti na Kristusa niso bili pripravljeni, tako 
da je lahko ostal le tri leta. Tokrat bo ostal 2500 let in vzpodbu-
dil preobrazbo sveta. To bo res zelo zanimiv čas.

Če bi pregledali vse te članke, jih razdelili in prešteli, bi 
opazili, da je bolj poudarjen doseženi napredek, velike spre-
membe, ki se že dogajajo. Za spremembe, ki so se zgodile, bi 
bilo normalno potrebnih sto let, vendar so se zgodile v desetih 
letih, včasih skoraj čez noč.

Tak primer je konec apartheida v Južni Afriki. Ali si lahko 
predstavljate, kako dolgo je apartheid trajal v Združenih drža-
vah, kako uveljavljen je bil? Toda zdaj, ko se vsak temnopolti 
Američan sicer še ne počuti varnega ali sprejetega, še posebej 
na jugu ne, vendarle v primerjavi s stanjem izpred štiridesetih 
ali petdesetih let – denimo sredi petdesetih let prejšnjega sto-
letja, v McCarthyjevem obdobju – opazimo velikansko spre-
membo. Prav tako v Južni Afriki, kajti tam so razmere zdaj 
povsem drugačne.

Čas Maitrejevega prihoda

V.: Ali ni to težek čas za Maitrejev prihod v ospredje?
O.: Da je mojster po vseh teh letih izbral temo »Ponovni 

Kristusov prihod«, mora očitno pomeniti, da je dozorel čas, ko 
se bo Maitreja razkril in začel javno delovati. Lahko si misli-
mo, da je za Maitrejo to težak trenutek in z določenih vidikov 
je res tako. Sestati se z ljudmi, ki te stvari sprejemajo, ki lahko 
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prisluhnejo in to, o čemer govori, udejanjajo, je eno, nastopiti 
na radiu ali televiziji pred skeptičnimi izpraševalci pa je nekaj 
drugega. Pa ne, da bi ga skepticizem plašil. Nikakor ne. To je 
zelo malo verjetno.

Na začetku utegne biti precej težko celo za nekoga, kot 
je Maitreja, ki ne le da pozna odgovore na vsa vprašanja, ki 
bodo zastavljena, ampak tudi ve, katera vprašanja naj postavi 
v spraševalčev um. Tako bo spraševalec morda ugotovil, da za-
stavlja vprašanja, ki jih ni nameraval. Pripravil bo nekaj vpra-
šanj, zastavil pa bo lahko čisto druga. Zato morda to le ne bo 
tako težko.

Vseeno pa je svet ogromen, z mnogimi različnimi država-
mi, različnimi sistemi in načini razmišljanja celo o istih stvareh, 
z različnimi vrednotami glede teh stvari.

Sprva ga ne bodo imenovali Maitreja. Torej, če bo spra-
ševalec moder človek, bo lahko pomislil, da govori z nekom 
nenavadnim, še posebej, ko se bo zalotil, da sprašuje stvari, ki 
jih ni nameraval vprašati. Skratka, Maitreja pozna odgovore 
na svoja vprašanja.

Ljudje so me pogosto spraševali, kako bo? Svetu bo moral 
govoriti o vseh teh stvareh – kako bo to naredil? Kot pravi 
mojster, in mislim, da je to zelo pomenljivo, bodo skupine, ka-
kršna ste vi, ki so leta opravljale to delo, morda razočarane; 
nekako vas bo presenetilo, ker bo deloval tiho, ker stvari doz-
devno ne bo dovolj poudarjal, ker bo izpustil priložnosti – tako 
se vam bo morda zdelo –, da bi začel streljati z vsemi »velikimi 
topovi«.

Maitreja se bo posvečal temu, da bo nastopal, kolikor bo 
mogoče pogosto. Na začetku bo to seveda težje, vendar ima 
svoja sredstva in metode. Nastopati bo začel vse pogosteje, 
dokler ne bo imel redne oddaje na televiziji in radiu po vsem 
svetu.

V.: Ali Maitreja čaka na najboljši trenutek, da začne javno delo-
vati, čeprav bi se lahko razkril že danes? Kaj ga zadržuje?

Vprašanja in odgovori
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O.: Maitreja čaka najboljši trenutek, da začne javno de-
lovati. Čaka na najboljšo priložnost, to je najboljši trenutek, v 
katerem bo to, kar ima povedati, najbolje in najhitreje spreje-
to.

Na svetu je še vedno zelo veliko ljudi, ki ne želijo imeti 
nobenega opravka z Maitrejo ali z njegovimi zamislimi. Vse 
verske skupine imajo svoje skrajneže, ki skupaj sestavljajo ve-
likanski blok. Pomislite na skrajneže med kristjani, muslimani, 
judi, zdaj tudi hinduisti in do neke mere celo budisti. Gre za 
ogromno število ljudi, ki se bodo morali spoprijeti s tem dej-
stvom. Maitreje ne bodo videli kot Kristusa ali imama Mahdi-
ja, vsaj sprva ne.

Najboljši trenutek bo, ko bo razpadajoči gospodarski sis-
tem spravil na kolena zahodni svet in ga prvikrat soočil z re-
sničnostjo. Tako dolgo časa smo živeli v utvarah. Mislimo, in 
naši voditelji mislijo, da lahko nadaljujemo po starem, točno 
tako, kot doslej – več tekmovalnosti, več pohlepa, več istega 
in tako kar naprej, zmagali bomo. Stvari niso več takšne, to ne 
deluje.

Če dve tretjini svetovnega prebivalstva živi v revščini, po-
tem gospodarski sistem ne deluje. Če mislimo, da bodo revni 
še naprej živeli tako, ne da bi zahtevali, da sistem deluje tudi 
njim v prid, potem resnično nismo na trdnih tleh. Maitreja bo 
dal to jasno vedeti.

Neposredni zlom gospodarskih struktur, borzni zlom v 
Evropi in Ameriki, bi Maitrejo nemudoma potisnil v ospredje. 
To bi nas soočilo z resničnostjo. To je eden od dejavnikov, ki 
jih čaka, ta občutek za resničnost, ki bi ga zlom prinesel. Videli 
bi, da ta sistem ne deluje. Mislili smo, da deluje, videti je bilo, 
da za nekatere izmed nas deluje, v svoji samozadostnosti pa 
nismo niti pomislili na tiste, za katere ne deluje. Ena od glav-
nih Maitrejevih nalog je, da to samozadostnost polije s hladno 
prho, da samozadostnost naredi zelo neprijetno.

Spominjam se ljudi, ki so prišli na moja srečanja in govo-
rili: »Mislil sem, da gre za sporočilo upanja, toda počutim se 
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grozno. Tako nesrečen sem. Počutim se krivega in slabo.« Jaz 
pa sem odgovoril: »Odlično. Temu pravimo ljubezen.«

Izviti se morate iz te samozadostnosti. Če se ljudje želijo 
le dobro počutiti, to ne bo spremenilo sveta. Pomembno je, da 
vedo, da je Kristus na svetu in da ni sam, da je svet pripravljen 
na spremembo in da se bo spremenil. Če želijo le, da se poskr-
bi za njihovo dobro počutje, to svetu ne bo pomagalo, kajti to 
niso ljudje, ki dejansko delajo v svetu.

V.: Ali Maitreja še vedno čaka na borzni zlom?
O.: Da, Maitreja še vedno čaka na svetovni borzni zlom, 

toda če bo politično dogajanje dovolj kritično, bo prišel ne gle-
de na to, ali se bo zgodil borzni zlom ali ne – če bo videl, da bi 
imela njegova navzočnost in to, kar ima povedati, močan vpliv 
na politične razmere.

V.: Ali obstajajo okoliščine, ki bi ga v ospredje pripeljale še pred 
tem?

O.: Obstajajo številne krize, ki bi ga utegnile pripeljati v 
ospredje, toda on pozna zakon in verjemite, da ga spoštuje 
do pike natančno. Hkrati pa ve, kako lahko s tem zakonom 
manipulira. Ve, koliko ga lahko upogne in še vedno deluje v 
njegovem okviru.

Govoril bo o karmičnem zakonu, ki ga pozna in razume 
celo bolje kot njegovi kolegi, celo bolje kot drugi mojstri, ki, 
domnevamo, zakon karme poznajo do potankosti.

Če bi se zgodilo kaj, kar bi ogrozilo svetovni mir, bi Ma-
itreja ukrepal in v ospredje stopil še pred borznim zlomom. 
Razmere bi morale biti zelo nevarne in celo takrat s svojimi 
dejanji ne bi smel kršiti zakona karme. Sprejemati mora tako 
občutljive odločitve, ki so na kozmični ravni. Opravka ima s 
kozmičnimi energijami.

Ne gre za preprosto, neposredno odločitev. Pri vsem, kar 
stori, mora upoštevati tisoč kozmičnih možnosti, takih, ki bi 
bile za dejanje ugodne, in takih, ki bi mu škodile, če bi dejanje 
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izpeljal. Ves čas mora sprejemati zelo pretanjene in občutljive 
odločitve. Njegovo delo še zdaleč ni preprosto. Zato skušam 
pojasniti, kako kompleksna je ta zadeva.

Če bi bil svet resnično v nevarnosti, če bi obstajala ver-
jetnost izbruha svetovne vojne, v kateri bi bilo uporabljeno 
jedrsko orožje, bi lahko ukrepal. Kot razumem, bi priklical 
energije, ki bi ta proces premagale. Ali pa bi storil kaj povsem 
drugega. Vendar mojstri nikoli ne bi uporabili sile. Mogoče 
bi morali kaj ukreniti tudi gospodje karme. Tudi ta možnost 
obstaja. Toda ne razmišljajte preveč o tem.

Nekatere stvari so mogoče, druge niso, toda kar se tiče 
mojstrov, ne moremo reči, da je kaj nemogoče. Vselej si lahko 
mislite, da so stvari mogoče. Mojstri imajo izjemno moč in mi-
slim, da si nihče ne predstavlja, kako močan je avatar Maitreja. 
Dela z energijami, s katerimi na tem planetu še nikoli doslej 
nihče ni delal skladno.

Je neverjetno močno bitje in svojo moč mora uporabljati v 
okviru zakona. To je njegova edina omejitev.

V.: Ali smo na pragu tretje svetovne vojne – kako je z bližnjevzho-
dnim sporom?

O.: Ne. Če bi bile razmere tako »vroče« – trenutno so zelo 
»vroče« (avgust 2006) –, da bi bila tretja svetovna vojna neiz-
bežna, bi Maitreja ukrepal.

Bolje je, da mu ni treba ukrepati, saj bi s tem posegel v 
svobodno voljo človeštva. Toda če bi bilo treba, bi ukrepal. V 
tem primeru bi bil pri tem, kar lahko da človeštvu, kar precej 
časa omejen, dokler mu naša karma ne bi dovolila, da nam da, 
kar nam ima dati. Če bi ta karmični dar porabil za to, da bi 
preprečil tretjo svetovno vojno, zaradi tega ne bi mogel početi 
stvari, ki bi jih sicer počel.

Mojstri, ki vidijo širše, vedo, da se bodo stvari sčasoma 
uredile in da se bo uveljavil mir. Vedo, da, kot pravi Maitreja, 
je konec znan že od samega začetka. Ne bojte se. To ne pome-
ni, da mirno sedite križem rok. To je bistvo.

Čas Maitrejevega prihoda
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Morate se navdušiti za delo. Maitreja pravi: »Nič se ne 
zgodi samo od sebe. Človek mora delovati in udejanjiti svojo 
voljo.« Idealistični ljudje mislijo, da če si nekaj lahko zamisli-
jo, to že obstaja; da če veste, da je bog popoln, potem je tudi 
svet popoln. Ne morete si zatiskati oči pred vsemi tegobami 
na svetu. To je neumno. To ni zrelo. Bodite zreli in se soočite 
s tegobami sveta in rajši kaj ukrenite. Da bi udejanjili svojo 
voljo, morate delovati. Če želite mir, pravičnost, medsebojno 
delitev in pravilne odnose, jih morate uresničiti. Jasno povejte, 
da to želite. Da bi jih uresničili, izvolite prave ljudi. Delujte. 
Postanite dejavni. Drugače živite v oblakih.

To je čas, kakršnega v preteklosti še ni bilo. Ne bo se po-
novil. Hierarhija mojstrov se na svet vrača prvič v 98 tisoč letih. 
Imate priložnost, da delate zanje, da Maitreji olajšate delo, da 
osvetlite pot, da svetu poveste, da je on tu. Ne čakajte, da se 
Maitreja razkrije. Vsem, ki so vas pripravljeni poslušati, povej-
te, da je tu, kakšne načrte ima, kakšne so njegove prednostne 
naloge – pravilni odnosi, medsebojna delitev dobrin, pravič-
nost in mir. Skrb za planet je najpomembnejša. Te prednostne 
naloge morajo postati vaše, ne ostanite le pri tem, da poslušate 
takšne ljudi, kot sem jaz.

Moramo se vključiti in svetu povedati, kaj se na svetu do-
gaja, da je to najbolj osupljiv čas, da v vsej zgodovini sveta ni 
bilo časa, kot je ta. Da živimo v tem času, je neverjeten blago-
slov.

Kljub vsej bolečini in trpljenju na svetu ima človeštvo 
brezmejno priložnost.

V.: Ko pravite, da se bo Maitreja kmalu razkril, ali imate s tem v 
mislih njegov televizijski intervju?

O.: Da, ko rečem, da se bo razkril, s tem mislim njegov 
prvi intervju na ameriški televiziji. Ta govor je znamenje, lahko 
mi verjamete, da se bo Maitreja razkril kmalu, kot se je po-
gosto izrazil mojster. Zdaj končno veste, kaj pomeni kmalu. 
To se bo zgodilo res zelo kmalu, prej, kot bi si verjetno želeli. 
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Ali mislite, da bo sčasoma, ko se bo Maitreja razkril, to delo 
postalo lažje? V tem času je to delo lahko. Postalo bo ravno 
nasprotno. Tako zelo boste dejavni in ujeti v prerekanje, čutili 
boste nasprotovanje.

V.: Ali Maitrejevo sporočilo doseže Afriko?
O.: Maitreja v Londonu živi v različnih hinduističnih tem-

pljih. Obiskuje mošeje in cerkve, prebiva pa v templjih. Ne-
kaj let v enem in nekaj let v drugem. Tam svamijem posreduje 
svoje zamisli za preobrazbo sveta, potem pa jih razpošlje po 
svetu. Odidejo na različne konce sveta, z ljudmi delijo del svo-
je izkušnje, Maitrejeve nauke. Maitrejeve nauke širijo številni 
svamiji, zelo izobraženi, inteligentni ljudje, ki so bili vzgojeni 
v hinduistični tradiciji. To se dogaja ves čas. Mnogi odidejo v 
Azijo in tiste dele Afrike, kjer so hinduistične skupnosti, ki v 
templjih potrebujejo svamije.

Duhovna kriza

V.: Govorili ste, da je sporočilo treba postaviti v kontekst, da ga 
bodo ljudje lahko sprejeli kot svojo izkušnjo. Lahko poveste bolj 
natančno, kako naj se tega lotimo, da se bomo dotaknili duše 
ljudi, v nasprotju z običajnimi na strahu temelječimi pristopi, ki 
jih aktivisti po navadi uporabljajo?

O.: Ne morete pripovedovati o ponovnem prihodu Kristu-
sa in mojstrov, ne da bi se dotaknili poslušalčeve duše, izzvali 
njegove intuicije in izkušnje duše. Gre za učenje na napakah: 
pri nekaterih ljudeh vam ne uspe, pri drugih pa. Če sami sku-
šate delati kot duša, če skušate stvari videti s stališča duše, to 
ni tako, kot da bi stvari videli mistično. Duša ni mistična. Za 
večino ljudi je velik misterij, ni pa mistična sama po sebi.

Ko ljudje razmišljajo o tem, kako se stvari loteva duša, si 
pogosto predstavljajo, da to počne zelo imenitno, mistično. To 
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ne drži. Pri širjenju tega sporočila ste lahko tako praktični, kot 
sem sam, in tako naj bi tudi bilo. Nekateri ljudje pridejo po-
slušat moje predavanje, potem pa rečejo: »Mislil sem, da boste 
govorili o ponovnem Kristusovem prihodu, vendar ste govoril 
le o politiki in gospodarstvu.« Govorim o obojem. Politika in 
gospodarstvo sta duhovni zamisli.

Sedanja globalna kriza je duhovna kriza. Je kriza bitja. 
Človeštvo ne ve, kdo je, kaj je, od kod prihaja in kam gre. To 
je duhovna kriza vsega sveta. Ta kriza pa se danes izraža pred-
vsem na političnem in gospodarskem področju.

Zato nam tega na zahodu ni mar. Vemo, da na vzhodu, v 
Afriki, zaradi pomanjkanja hrane, ki gnije v skladiščih zaho-
dnega sveta, umira na milijone ljudi, vendar nas to ne gane. To 
je duhovna resničnost. Dejstvo, da to lahko trpimo, je duhovna 
zmota. To ni le zmota zdravega razuma, napaka pri distribuciji 
ali vodenju knjig; kot da bi jih izpustili iz enačbe in da hrana 
nekako ni prišla do njih. To ni takšna napaka. To je posledica 
duhovnega primanjkljaja v nas. Nismo to, kar mislimo, da smo. 
Mislimo, da smo pametni, inteligentni, da smo svoja življenja 
in življenje države zmožni voditi tako, da koristimo vsem. To ni 
res. Lahko ste pametni in inteligentni. Lahko imate dobre za-
misli. Lahko imate najboljše namene. Toda če niste resnično, 
praktično duhovni, s temi vrlinami, z bistrostjo, inteligenco in 
tem, da mislite na druge, ne boste znali ravnati. Samozadostni 
boste. Pomislili boste: »Dobro sem, tukaj nam je precej dobro 
uspelo. Kaj je narobe z našo državo? Velika je. Od časa do 
časa moramo začeti kakšno priložnostno vojno, samo zato, da 
nekemu povzpetniku damo lekcijo, razen tega pa smo v redu.« 
– Pozabili boste, da ste le delček sveta.

Biti duhoven v resnici pomeni svet sprejeti kot celoto, razmi-
šljati globalno. To je v današnjem času potrebno bolj kot vse drugo. 
Ozaveščena javnost bi morala pritiskati na vse vlade, naj začnejo 
gledati širše, naj prepoznajo, da moramo imeti pravilne človeške 
odnose v političnem in gospodarskem smislu, ne le v domačem, 
prijateljskem smislu, ko gre za odnos med dvema človekoma.
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Seveda se to dvoje ne izključuje. Seveda morajo biti pravil-
ni tudi odnosi med dvema človekoma. Prav tako pa bi moralo 
biti samo po sebi umevno, da bi morale biti Anglija, Franci-
ja, Amerika, Japonska in vse razvite države enako naklonjene 
Afričanom in Indijancem, ljudem, ki trpijo, ki živijo z dolarjem 
na dan in ki zastopajo petino svetovnega prebivalstva. To je 
neverjetno. Na svetu je 1,3 milijarde ljudi, ki živijo z dolarjem 
na dan. Od tega milijoni vsak dan, vsako uro umirajo zaradi 
lakote.

Dejstvo, da to dopuščamo, je duhovna kriza. O teh razme-
rah razmišljamo zgolj v gospodarskem in političnem smislu. 
Toda gospodarska in politična resničnost je duhovna kriza. Vi-
deti moramo bistvo teh razmer. Bistvo je zgrešen medčloveški 
odnos. Dejstva, da je človeštvo eno, se pogosto ne zavedamo 
oziroma mu ne pripisujemo nobene teže.

Obstaja le eno človeštvo, ena skupina, ki ji pravimo člo-
veštvo, človeško kraljestvo. Ni edino kraljestvo, niti ni najpo-
membnejše. Za pomembni del pomembnega človeškega kra-
ljestva imamo vedno le en njegov del, razviti svet.

Z vidika mojstrov je človeško kraljestvo le eno od kra-
ljestev, ki je zelo pomembno, vendar je del evolucije planeta 
Zemlje. In planet Zemlja je del evolucije Osončja in tako na-
prej, višje in višje. To se nikjer ne konča. Nikjer ni točke, kjer 
bi lahko potegnili črto in rekli: »Tukaj se bomo ustavili, to je 
Amerika, skrbeli bomo le za Ameriko.« To je tisto, kar Ame-
rika pogosto počne, skrbi za Ameriko. To pogosto počne tudi 
Velika Britanija, skrbi za britanske interese. Ali je to početje v 
britanskem, ameriškem, francoskem, italijanskem, japonskem 
ali ruskem interesu?

Stvari vedno postavljamo v določene lokalne okvire, ne 
v globalne. Ničesar takšnega ni, čemur bi lahko rekli posebni 
ameriški, britanski ali ruski interesi. Obstajajo svetovni intere-
si, interesi človeštva, in če ne bodo izpolnjeni, na svetu ne bo 
več nobenega človeka. To moramo razumeti in to lahko posta-
vite v ospredje.

Duhovna kriza
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Tako govori duša. Tako duša vidi svet. Ko ljudje to vidijo, 
rečejo: »Veste, prav imate,« kajti njihova duša jim pravi, da je 
to res. To vidijo kot duše. Toda če tega ne vidite kot duša, tega 
ne vidite kot duhovno krizo, ampak le kot gospodarsko ali po-
litično krizo. Saj gre za politično in gospodarsko krizo, toda to 
sta področji, prek katerih se osredotoča duhovna kriza.

V.: Ali lahko poveste kaj več o mehanizmu samozadostnosti?
O.: Mehanizem samozadostnosti je navada. V Ameriki ste 

rojeni in vzgojeni v državi, ki ima tako materialistične nazore, da 
je samozadostnost neizogibna posledica. Šole in množična obči-
la so vas vzgojili tako, da Amerika postaja meja vašega videnja, 
vaše domišljije, vašega zaznavanja sveta. To je zato, ker je Ame-
rika tako velika. Imate močno medijsko službo, ki tisto, kar se 
dogaja v Ameriki, dan za dnem postavlja v ospredje vaše zavesti. 
V šoli vsak dan pozdravljate zastavo. To se ne dogaja povsod po 
svetu. Mnogih otrok ne bi mogli prepričali, da bi salutirali držav-
ni zastavi. Mislili bi, da ste trapasti. Vam pa je to samo po sebi 
umevno. Poleg tega je Amerika v primerjavi s številnimi drugi-
mi državami tako bogata, da v njenem materialističnem ozračju 
zlahka začutite, da vam ničesar ne manjka in da vam ni treba 
misliti na ljudi, ki živijo v drugih državah. Kot mlada država tudi 
verjamete, da morajo ljudje stati na lastnih nogah in iz življenja 
potegniti to, kar lahko. V tem je veliko resnice, toda če pretirava-
te, to pripelje do samozadostnosti, ki ogroža svetovni mir.

Amerika povezuje del Evrope, ki je bil le prenesen prek 
oceana – dele Britanije, Francije, Nemčije, Skandinavije, Špa-
nije –, in dele držav iz drugih delov sveta, Afričane pa so pripe-
ljali kot sužnje. Dobili ste edinstveno mešanico, ki je del načr-
ta. Ste del načrta. Vsi ste tu z namenom, ki je le malo povezan 
s ponovnim Kristusovim prihodom.

Tu ste zato, ker na svetu potekajo trije veliki poskusi – 
eden tu v Ameriki, drugi v Rusiji in tretji v Veliki Britaniji. Pri 
poskusu, ki poteka tu v Ameriki, gre za združevanje ljudi, ne 
z vsega sveta, ampak predvsem iz Evrope. Z nekaj izjemami 
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so pripeljani v ta veliki talilni lonec, kjer se lahko stapljajo in 
postajajo, kar pač postajajo. Na začetku ste bili lahko pol Šved 
in pol Škot, po nekaj generacijah pa ste lahko postali delno 
Šved, delno Škot, delno Iračan ali Madžar ali karkoli drugega. 
To je mešalnica, veliki talilni lonec. Ste sir, ki prihaja iz tališča.

Ste nekdo drug. Ste Američan, nekaj povsem drugačnega 
od tistega, kar ste bili na začetku. Sčasoma bo iz te mešanice iz-
šel zelo jasen lik, ki bo Američan, drugačen od vseh drugih ljudi.

Rusija ima drug načrt. V njihovem načrtu je, da se združi-
jo skupine narodov. Rusija je celo večja od Združenih držav, 
zavzema šestino površine sveta. Tu je Rusija, kot jo poznate, 
navzgor, približno do Moskve, potem pa tako daleč, kot lah-
ko vidite z letala, daleč na vzhod do konca celine, na jugu pa 
do Ukrajine in različnih drugih držav. Vse te države so bile 
del Sovjetske zveze, preden je razpadla. Vsaka od njih je zdaj 
neodvisna država, del federacije narodov. To federacijo bodo 
sestavljali vsi ti različni ljudje, ki bodo sčasoma zaživeli skupaj 
v slogi. Med seboj se ne bodo poskušali poročati, se staliti ali 
se zmešati, kot to počnete tukaj.

V Veliki Britaniji se dogaja isto. Britanska skupnost naro-
dov (Commonwealth of Nations) je bila nekdaj skupek britan-
skih kolonij po vsej zemeljski obli, danes pa so to neodvisne 
države. V Veliki Britaniji živi mnogo ljudi, ki so prišli s teh 
ozemelj: iz Južne Afrike, iz mnogih držav vzhodne in zahodne 
Afrike, iz nekaterih azijskih držav, Indije, Pakistana, Bangla-
deša in Šrilanke. Hongkong smo vrnili Kitajcem, kljub temu pa 
prebivalci Hongkonga prihajajo v Veliko Britanijo kot včasih. 
V Veliki Britaniji živijo velike skupnosti ljudi z vsega sveta. V 
nekaterih mestih dobite občutek, da ste v Indiji. Vsaka trgo-
vina, vsaka restavracija je indijska in je veliko bolj barvita. V 
takšnem mestu je povsem drugačno vzdušje kot npr. v sose-
dnjem, ki je kar se da britansko.

Gre za namerno mešanje narodov sveta, vendar ne za zli-
vanje in spajanje. Ostajajo to, kar so: Indijci, Pakistanci, Afri-
čani. Niso izolirani, ampak živijo skupaj v slogi, v čistih, loče-
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nih skupinah, s svojo vero, običaji, odpirajo trgovine, kavarne 
in restavracije. Trenutno ne živijo v popolnem sozvočju. Cilj je, 
da bi vsi ti predstavniki velikega dela sveta živeli skupaj in se 
učili plodnega sobivanja. Tu živi Maitreja in zato je to morda 
laže dosegljivo.

Pri teh treh poskusih gre za grupiranje narodov. Pri enem 
gre za mešanje, kot se dogaja tukaj v Ameriki. To je eden od 
razlogov, zakaj imate v Ameriki težave. Ko zberete na kupu 
različne ljudi v tako velikem številu, kot se je to zgodilo v Ame-
riki, so težave neizogibne. Toda mešanje se bo sčasoma nada-
ljevalo, mojstri ta proces še naprej spodbujajo.

To je zelo zanimiv poskus. To vedenje zagotovo odgovori 
na številna vprašanja, ki se porajajo glede družbenega življenja 
v različnih državah, celo glede videza ljudi.

Svobodna volja

V.: Govorili ste o voditeljih na različnih področjih, ki so imeli stike 
z Maitrejo in mojstri in ki jih je Maitreja uril. Zakaj njihovo delo 
v zdajšnjih razmerah ni bolj vidno?

O.: Sprašujem se, ali je to res. Kako vidno naj bi bilo po 
vaših pričakovanjih? Na katerem področju ste raziskovali? Ne 
vem, kaj pričakujete. Po vsem svetu so ljudje, ki, tako kot mi, 
vedo, da je Maitreja na svetu in zakaj je tu. Morda ne pozna-
jo vsega ezoteričnega ozadja njegovega prihoda, vedo pa, da 
je na svetu véliki učitelj in da bi po njihovem mnenju lahko 
bil Kristus. Vedo, da ima zelo jasne zamisli glede nuje, da se 
mora človeštvo spremeniti, v kakšno smer se mora spremeniti 
in da lahko pomagajo z vplivanjem na smer te spremembe. To 
vedo, vendar tega ne bodo objavili v časopisih. Ne živijo nuj-
no v Franciji, Nemčiji ali na Nizozemskem. Morda so v Južni 
Ameriki; v resnici so v Južni Ameriki. Morda so na Kitajskem; 
so na Kitajskem in v Rusiji.
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V Evropi pogosto mislimo, da se vse, kar je kakorkoli po-
membno, dogaja v Evropi, prav kakor, če ste Američan, mi-
slite, da se vse dogaja v Ameriki. No, to seveda ne drži. Ne-
katere stvari – nekatere najslabše in nekatere najboljše stvari 
– se dogajajo v Ameriki in Evropi, toda mnogo tistega, kar je 
vredno za človeštvo, postaja vse bolj vidno na vse višji ravni v 
nekaterih državah v Južni Ameriki, Rusiji in na Kitajskem. Na 
vseh teh področjih je navzoče zagotovilo za spremembo. Ne 
gre za zastarelega komunističnega revolucionarnega voditelja, 
ampak za nov tip levičarskega demokratičnega voditelja, ki je 
predan ljudstvu, kakršen stopa v ospredje v različnih državah 
v Južni Ameriki in drugod. To je bolj zdrava smer kot stara 
oligarhija sovjetske ureditve tako na vzhodu kot na zahodu, ki 
zdaj umira. Demokracija je resničnost in je oblika družbenega 
življenja, ki ji mojstri dajejo prednost.

Mojstri ne delujejo ravno kot demokracija. Hierarhija, kot 
nakazuje ime, je hierarhija. Povsem odkrito na primer spreje-
majo, da Maitreja ve več kot mojstri, ker je bolj razvit, starej-
ši in se zaveda vidikov kozmosa, ki se jih njegovi neposredni 
učenci ne zavedajo, čeprav imajo šesto posvečenje. Mojstri de-
lujejo kot hierarhija in zanje je samoumevno, da ima po naravi 
same zavesti vsakdo, ki je bolj razvit, širše in globlje področje 
znanja in modrosti. Vendar pa delajo demokratično, tako da 
vsak mojster prevzame določeno količino dela in jo po svoji ve-
sti uresniči na svetu. Odgovoren je za svoj del dela ali naukov 
in ima demokratično pravico, da svoje mnenje predstavi na se-
stankih zbrane hierarhije, kjer razpravljajo o vseh zamislih in 
jih ocenjujejo.

Mi težko sprejemamo hierarhični način življenja, težko 
sprejemamo medsebojne razlike. Državam, kot so na primer 
Nizozemska, Švedska in Norveška, ki so zelo demokratične, 
se zdi to, da obstaja hierarhija in ljudje, ki so mojstri, resnično 
odvratna. Vedno mislijo, da nam mojstri ukazujejo. Kot sem se 
zadnja leta zelo prizadeval pojasniti, nam mojstri še zdaleč ne 
nameravajo ukazovati. Mojstri bodo le svetovali in poučevali v 
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smislu, da bodo razkrivali posledice dejanj. Če bomo storili to, 
se bo neizogibno zgodilo to in to, če pa bomo ravnali drugače, 
se bo zgodilo nekaj povsem drugega, kar nam bo verjetno ljub-
še. Potem nas pustijo, da se sami odločimo. Če smo pametni, 
sprejmemo njihov nasvet. Osvetlijo posledice različnih dejanj, 
ki jih lahko storimo. To neverjetno olajša odločanje – če imate 
mojstra, učitelja, vodnika, ki vam pove, da če boste storili to, 
bo posledica vašega dejanja takšna in takšna, če pa boste storili 
nekaj drugega, bo posledica povsem drugačna. Potem lahko 
vidite, po kateri poti želite iti. Vi si to želite; imate svobodno 
voljo. Tega dejstva ne morem preveč poudariti.

Resnično ne razumemo, kaj je svobodna volja. Razume-
mo jo precej površno, v bistvu pa ne razumemo, kako globoka 
je vrednost svobodne volje in zakaj je tako nemogoče, da bi 
mojster prekršil našo svobodno voljo. Svobodna volja je sama 
prvina naše narave, ki omogoča evolucijo. Brez svobodne volje 
se ne bi razvijali. Mojstri upravljajo z načrtom evolucije, zato 
se ukvarjajo z evolucijo in človeška evolucija je le njen del. Če 
bi kršili našo svobodno voljo, ki nam v osnovi omogoča, da 
se sploh razvijamo, bi prekinili svoje delo in zavrli ves razvoj 
človeštva – zato se to nikoli ne bo zgodilo. Začeti se moramo 
zavedati, kako pomembna je svobodna volja, in se je nehati 
oklepati tudi takrat, kadar vidimo, da ravnamo narobe.

Nekdo vam prekriža pot, na primer učitelj, nekdo, ki po-
zna odgovore, ki je vašo pot že prehodil in zato ve, kakšne 
bodo posledice vašega dejanja, in vam to pove. Če to vzamete 
kot kršenje svoje dragocene svobodne volje, potem vam ta la-
stnost ne bo koristila.

Poznam ljudi, ki dejstva o navzočnosti mojstrov na svetu 
ne bodo sprejeli niti takrat, ko bodo mojstri delali javno. Vod-
stva hierarhije ne bodo sprejeli, ker so demokrati in ne bodo 
sprejeli nikakršnega hierarhičnega nadzora, če se jim bo zdelo, 
da gre za nadzor nad njihovo pravico, nad tem, da so, kar so, 
in nad njihovo pravico, da so demokratični. Gre za obsedenost 
z demokracijo. Demokracijo so upravičeno privedli do ravni, 
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ko je v našem družbenem življenju zelo pomembna, potem pa 
so jo pobožili. Iz nje so naredili ideologijo, ki jih ograjuje, zato 
ne morejo napredovati. Ne morejo sprejeti ničesar višjega od 
svoje demokracije.

So le ljudje in omejuje jih njihova razvojna stopnja, tako 
kot vse ljudi. Ne vem, kakšna je povprečna razvojna stopnja 
inteligentnih politikov, ki so na oblasti po svetu. Rekel bi, da 
je nekje okoli 1,4 ali 1,35. To ni dovolj. Delujejo astralno; niso 
mentalno polarizirani. Niso se zmožni odločati objektivno in 
zato so svet zavozili.

Ljudje, ki so jih urili Maitreja in mojstri, so na razvojni 
stopnji 1,5 ali višji, nekateri imajo verjetno celo drugo posve-
čenje, zato delujejo z višje ravni. Ti lahko vidijo bolj objektiv-
no. Morda so še vedno skrajneži, morda so še vedno zagledani 
v določeno ideologijo, vendar bolje zaznavajo celoto. Četudi 
so krščanski, muslimanski ali drugačni fanatiki, so glede po-
membnih stvari bolj strpni.

Države – ljudstvo in njegovi voditelji

V.: Zanimivo se mi zdi, da lahko država, kot je Nemčija, v manj 
kot pol stoletja prehodi pot od zlobnega voditelja Hitlerja do izvo-
litve voditelja, kot je bil Willy Brandt, človeka, ki je vodil odbor, 
ki je dosegel resnični konsenz za razvoj modelnega ekonomskega 
paketa za prihodnost. Ali je to primer, kako gre človeštvo lahko iz 
ene skrajnosti v drugo v pozitivni smeri?

O.: To je zagotovo primer. Ne vem, ali lahko iz tega nare-
dimo tak primer, kot predlaga spraševalec. Nenavadno je, da 
je imela Nemčija Hitlerja, nedolgo za tem pa Willyja Brandta. 
Brandt je bil izvoljen. Hitler ni bil izvoljen – volitve so bile 
prirejene. Ni ga izvolilo ljudstvo. Poleg tega je bil Willy Brandt 
posvečenec tretje stopnje in Maitreja ga je prosil, naj sesta-
vi dokument, ki ga poznamo kot Brandtovo poročilo. Willy 
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Brandt je bil izvoljeni voditelj v demokratičnem procesu; bil 
je demokrat. Odstopil je, ko mu ni bilo treba odstopiti, ker se 
je izkazalo, da je bil njegov podrejeni vohun. Brandt je prevzel 
odgovornost. To je bila velika izguba za Evropo, resnična izgu-
ba za svet.

Maitreja je z njim navezal stik kmalu po tistem, ko je prišel 
na svet. Maitreja je prispel v London julija 1977, novembra 
1977 pa je vzpostavil stik z Willyjem Brandtom. Predlagal mu 
je, naj sestavi odbor gospodarstvenikov, uglednih moških in 
žensk iz kar se da številnih držav, ki bodo skupaj premogli ves 
spekter nazorov, od skrajno levih do skrajno desnih. Sestavil je 
odbor, ki je s konsenzom prišel do tega, kar je bilo objavljeno 
kot poročilo Brandtove komisije. Odbor ni predlagal nič manj 
kot medsebojno delitev virov in prenovo našega gospodarske-
ga sistema. To je bil velikanski dosežek. S tem, da Willy Brandt 
ni ostal na oblasti v Nemčiji, je svet res veliko izgubil.

Zanimivo je, da je Hitler Nemčijo obvladoval od leta 1933 
do konca vojne leta 1945. Obvladoval jo je zaradi moči dveh 
članov temne lože (ki jo poznamo kot vir zla), ki sta izmenjaje 
dobesedno prevzemala njegovo telo in ga v tem obdobju ob-
sedala. To ni bilo nemško zlo, čeprav se v kaki drugi državi 
morda vse to ne bi moglo zgoditi. To se ni zgodilo v Franciji, 
Veliki Britaniji ali Nizozemski. Sprva se je to zgodilo v Italiji 
z Mussolinijem. Zato so se sile osi povezale. Hitler, Mussolini 
in skupina militaristov na Japonskem so tvorili trikrako silo, 
trikotnik. Sila, ki so jo krepile temne sile, je tekla prek tega 
trikotnika. Mojstri temne lože to znanost obvladajo prav tako 
dobro kot mojstri v beli loži, v naši duhovni hierarhiji. Le za 
drugačne namene jo uporabljajo.

Nemčija je kot država zelo mlada, in ker je mlada, se njeni 
prebivalci na življenje odzivajo zelo astralno, tako kot Ameri-
čani in prebivalci številnih drugih držav. Če bi bili Nemci star 
narod, Hitlerju verjetno ne bi dopustili, da bi prišel na oblast. 
Ne trdim, da se to ne bi zgodilo, vendar se verjetno ne bi zgo-
dilo. Nezrelost naroda da takšnim ljudem priložnost, da se po-
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javijo in prevzamejo oblast. Ko je sistem večji in ustaljen, z 
varovali in protiutežmi, do tega navadno ne pride.

Mislim, da med Hitlerjem in Willyjem Brandtom ni pove-
zave, kot nakazuje to vprašanje, ker je to v resnici povezano s 
pripravljenostjo države in s prihodom oseb na prizorišče. Če je 
država pripravljena, da nekaj stori, se pojavijo osebe, ki bodo 
to izpeljale. Okultno dejstvo je, da se v vsakem zgodovinskem 
obdobju inkarnirajo duše, ki so se zmožne spoprijeti s proble-
mi časa. Pridejo ljudje, ki so izurjeni in pripravljeni, da rešijo 
probleme in človeštvo povedejo naprej.

Z vidika mojstrov se človeštvo razvija razmeroma enako-
merno. Mi človeški razvoj vidimo kot vzpone in padce. Za moj-
stre sta vojni med letoma 1914 in 1945 ena dolga vojna, ki je 
omogočila prihod mojstrov. Maitreja je svoj prihod napovedal 
leta 1945, zaradi poraza sil zla in gospodov materialnosti, kot 
jih mojstri imenujejo. Zaradi poraza gospodov materialnosti 
je hierarhija s svojim delom na fizični ravni lahko nadaljevala 
prej, kot je bilo načrtovano.

V.: Kako se je Maitreja pojavil Willyju Brandtu? Ali se je Brandt 
zavedal, s kom ima opravka?

O.: Da, vedel je, s kom ima opravka, in delo je opravil. Bil 
je posvečenec tretje stopnje in vedel je, kaj se dogaja.

V.: Ali je vedno kombinacija voditeljev in prebivalcev posamezne 
države tista, ki določa, ali se bodo v zvezi z določenim proble-
mom odzvali ali ne? Ali se je kdaj zgodilo, da so obstajali po-
tencialni voditelji, ki niso imeli ljudstva z ustreznim značajem ali 
lastnostmi, da bi lahko uresničili svoje zamisli, ali obratno, da so 
obstajali ljudje, ni pa bilo pravih voditeljev?

O.: Ni povsem tako, toda pogosto imate voditelje, ki za de-
mokratično vlado nimajo podpore od spodaj. Voditelji so pra-
vi, toda država je mlada in politično ni dovolj zrela in ozave-
ščena. Tako voditelji postanejo samodržci, kot je bil Napoleon, 
ki je preoblikoval Evropo in ustvaril države, ki jih prej ni bilo.
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Ameriški »mit« svobode

V.: Rekli ste, da svet čaka, da se bo manifestirala duša Amerike. 
Ali bo do te manifestacije v bližnji prihodnosti prišlo izključno 
prek posvečencev v Ameriki ali prek množic?

O.: To se bo zgodilo prek posvečencev. Duša države se 
vedno izraža prek posvečencev te države. Prek množic se iz-
raža njena osebnost. Izraz ameriške osebnosti je šesti žarek ab-
straktnega idealizma ali predanosti. Američani so res predani 
svojim idealom. Najmočnejši je verjetno ideal svobode, o njem 
je vsaj največ slišati. Ne slišimo veliko o pravičnosti, saj zavest 
ameriških množic ni obarvana z njo.

Amerika je pojem svobode povzdignila do mere, ki po 
mojem mnenju presega svobodo. To je svoboda, da počnete, 
kar želite, v vseh okoliščinah, brez omejitev. Če pogledate pod 
površje navadnega Američana, opazite močni šesti žarek, ki 
hitro pomete z vsemi preprekami, da doseže svoje. Tej osebi 
se zdi, da s tem ni nič narobe, da je to zanjo idealen način, in 
to je svoboda.

Ameriški predsednik je izjavil, da ameriško svobodo ogro-
ža državica, ki se imenuje Irak. Irak ni imel orožja za množično 
uničevanje. Kako bi lahko Irak ogrožal Ameriko? Vse skupaj 
je absurdno. Ne morem razumeti, kako so lahko tako številni 
Američani nasedli vladni trditvi, da Irak, glede na to, da nima 
orožja za množično uničevanje, ogroža Ameriko. Amerike 
nikoli ni ogrožal. Lahko bi ogrožal Kuvajt, vsekakor bi lahko 
ogrožal Kurde, morda znova Iran, čeprav dvomim. Če bi želel, 
bi Irak lahko ogrozil Sirijo. Sirija je verjetno edina država, ki bi 
jo Irak resnično lahko ogrozil. Poleg tega celo meji nanj, torej 
bi bilo zelo preprosto. Sirija se ne more ponašati z orožjem 
za množično uničevanje. Verjeti, da Irak ogroža Ameriko, je 
verjeti nesmislu. Tudi to, da je Blair Britance in približno tre-
tjino svoje stranke prepričal, da Irak ogroža Veliko Britanijo, 
je popoln nesmisel. To preprosto ni res.
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Svobodo so tako povzdignili, da ni več svoboda, o kateri 
govorite. Svoboda je ena od nujnih človekovih potreb. Brez 
svobode ni življenja. Je velika božanska lastnost, tu pa je še 
pravičnost. Brez pravičnosti ne more biti svobode, prav tako 
brez svobode ne more biti pravičnosti.

Ameriški »mit« svobode temelji na dejstvu, da množice 
Američanov verjamejo v tisto, kar imenujejo svoboda, vide-
ti pa je, da ne verjamejo v pravičnost. Ugotovil sem, da je v 
ameriški zavesti pravičnost enačijo s pravosodnim sistemom. 
Veliko se ukvarjate s pravom. Pravni sistem je v Ameriki zelo 
razvit. Toda s pravičnostjo nima nobene zveze, razen s pravi-
co v smislu prava. Pravičnost je nekaj drugega. Pravičnost je 
povezana s pravilnim odnosom, enako kot svoboda. Ena brez 
druge ni mogoča.

Množice ljudi, ki tvorijo ameriško osebnost, so na svobodo 
nekako začele gledati kot na najbolj pomembno potrebo za vse 
narode, pravičnost pa caplja tako daleč zadaj, da je skoraj ni. 
V tej državi je 275 milijonov ljudi, od katerih jih približno 44 
milijonov nima nikakršnega zdravstvenega zavarovanja. To je 
neverjetno. To je velik del prebivalstva, ki si ne more privoščiti 
zdravnika, ki si ne more privoščiti proteze ali zobozdravnika, 
če ga potrebuje, ki se boji zboleti, ker bo moral v službi vzeti 
dopust, za katerega ne bo dobil plačila. To je ogabno.

Zato je Maitreja med svoje prednostne naloge vštel: dovolj 
hrane, streho nad glavo, zdravstveno oskrbo in izobraževanje. 
To so samoumevne osnovne življenjske potrebe vseh narodov, 
človekove pravice. To piše tudi v listini Združenih narodov, ki 
jo je v veliki meri napisal predsednik F. D. Roosevelt. To veste, 
kljub temu pa Amerika tega, razen pojma pravice, ne poudar-
ja. Američani vedo, kaj pomeni enakost, vendar je ne marajo. 
Imenujejo jo komunizem, socializem.

Maitreja pravi, da nobena država ne more delovati le z 
enim kolesom. Če na državo gledamo kot na voz, mora ta ime-
ti dve kolesi, sicer ne bo mogel peljati. Če ima le eno kolo, 
kapitalizem, se ne bo mogel premakniti. Če ima le drugo kolo, 
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socializem, se tudi ne bo mogel premakniti. Voz, ki je vaš po-
litično-ekonomski sistem, bo dobro deloval le, če boste imeli 
najboljše od socializma in najboljše od kapitalizma. Mojstri 
kot najboljše razmerje svetujejo sedemdeset odstotkov socia-
lizma in trideset odstotkov kapitalizma.

V.: Zakaj nikogar ne slišimo govoriti o vzrokih za terorizem?
O.: Ker ne razumejo in ker so enostavno prestrašeni. Nisem 

presenečen, kajti imeti morate precej prefinjen pogled, da vidi-
te, da celo terorizem ni brez vzroka. Ljudje se terorizma tako 
zelo bojijo, še posebej v Združenih državah in še posebej po na-
padu na Svetovni trgovinski center 11. septembra. Američani so 
globoko duševno pretreseni. Ta dogodek je mišljenje in obču-
tenje v Ameriki preoblikoval bolj kot katerikoli drug dogodek 
po drugi svetovni vojni. Občutijo, kot da se je vpričo njihove 
premoči, njihove nepremagljivosti, zgodilo nekaj strašnega, ne-
kaj povsem neznosnega, in namesto da bi si rekli, da je bil to pač 
teroristični napad, da morajo okrepiti obrambo proti teroriz-
mu in se posvetiti naslednji stvari, karkoli že to je, se maščujejo 
Afganistancem, ki vsi zagotovo niso teroristi, in ljudem v Iraku, 
ki tudi niso teroristi in ki že desetletje niso nikogar napadli (tudi 
poprej so napadli le sosednjo državo in ne Amerike).

Ljudje zelo težko razumejo, da obstaja vzrok za terorizem. 
Ta vzrok je povezan z dejstvom, da na svetu prevladuje ne-
pravičnost. Za Američane in celo za druge narode je to težko 
sprejemljivo dejstvo – dejstvo, da je pravičnost prav tako re-
snična in pomembna kot svoboda.

V.: Koliko posvečencev tretje in četrte stopnje je v ZDA?
O.: Na to vprašanje ne bom odgovoril, čeprav bi odgovor 

lahko dobil. S tem znova pouda rjate ZDA. Naučiti se morate 
nekoliko pozabiti na ZDA. Istovetite se z ZDA. V resnici bi se 
morali istovetiti s svetom.

Živimo v svetu, v katerem je približno 865 tisoč posvečen-
cev prve stopnje, približno 250 tisoč posvečencev druge, med 
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dva in tri tisoč posvečencev tretje stopnje, 450 posvečencev če-
trte stopnje in 63 mojstrov.

Karma – zakon vzroka in posledice

V.: Povedali ste, da so se številni nekdanji nacisti inkarnirali v 
Izraelu. Videti je, da nadaljujejo z vzorci obnašanja iz svojega 
prejšnjega življenja – z zatiranjem, rasno spodbujenimi zlorabami 
drugih ljudi in grabljenjem ozemlja za »izbrano« skupino ljudi. 
Kako zakon karme posameznim dušam pomaga, da se tako učijo 
in razvijajo?

O.: Zakon karme posameznim dušam tako ne pomaga, 
da se učijo in razvijajo. Premestitev teh nacističnih vojaških in 
drugih voditeljev, ki v Izraelu počnejo stvari, ki so jih v prejšnji 
inkarnaciji počeli v Nemčiji, je vsekakor delo zakona karme.

Tako je zaradi njihove žarkovne strukture in zato, ker so 
se znašli v podobnih razmerah. Imajo se za Izraelce. Preprosto 
se odzivajo na probleme časa. Njihovi problemi so, da Izrael 
vsak drugi teden obiščeta mlada moški in ženska, ki se razstre-
lita, ko vstopita na avtobus ali v restavracijo in ubijate Izraelce. 
Izraelci to sovražijo. Sovražijo nepredvidljivost tega početja; to 
je ena od grozot terorizma.

Kako zakon karme posameznim dušam pomaga, da se 
tako učijo in razvijajo? To je idealističen pogled na stvari. Za-
kon karme ni povezan z idealizmom. Zakon karme je zelo pri-
jazen zakon, ki ga sami sprožate in ki k vam vodi dogodke, ki 
ste jih sprožili. Ko razmišljate, ustvarjate miselne tvorbe. Vaša 
dejanja ustvarjajo vzroke. Ti vzroki imajo posledice. Posledice 
so tisto, kar izkusite. Zaradi njih je vaše življenje dobro ali sla-
bo. To je zakon karme in to kaže, da moramo biti neškodljivi v 
vsakršnih razmerah. Tega ljudje ne vedo.

»Ali zakon karme posameznim dušam tako pomaga, da se 
učijo in razvijajo?« Ti ljudje so se v Izraelu verjetno inkarnirali 
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zato, ker so v Nemčiji umorili in na vse mogoče načine zatirali 
na tisoče Judov. Iz nekega razloga so se naučili Jude sovražiti. 
Hitlerjev cilj je bil, da se znebi vseh Judov na svetu, če bi mu 
to uspelo. To mu ni uspelo, nacisti pa so se v Evropi znebili 
približno šestih milijonov Judov. Oni so odgovorni in zdaj so 
se vrnili kot Judje.

Ne učijo se razvijati. Gre za zakon vzroka in posledice, tj. 
za karmo. Živijo kot ljudje, ki so jih v prejšnji inkarnaciji tako 
zelo sovražili in zatirali. S seboj prinašajo tudi značilnost svoje 
žarkovne strukture, energij, ki jih uporabljajo in ki so jim v 
Nemčiji dale moč. Ti ljudje niso bili najbolj vplivni, ampak so 
bili v SS-u in vojski najbolj vplivnim podrejeni. Ne gre le za 
posameznike, ampak za mnogo ljudi. Zelo številni nacisti so se 
reinkarnirali tudi v Argentini in drugod, tudi v ZDA.

V.: Ali lahko poveste kaj o soodvisnosti med spuščanjem sil ma-
terialnosti in karmičnimi posledicami za ljudi, prek katerih so te 
sile delovale? Ali je energija antikrista ista kot energija sil mate-
rialnosti?

O.: Da, gre za isto energijo. Hitler ni več v inkarnaciji; je v 
vicah, kot bi temu rekli kristjani. Ne vem, koliko časa bo tam, 
vendar nemalo časa. Pri zlem učinku človeka, skozi katerega 
delujejo sile involucije, gre za neposredno soodvisnost. Moč-
nejši ko je ta učinek, močnejša je karma tega človeka.

Obstajajo ljudje, ki niso nujno zli, kot je bil npr. Stalin. 
Stalin, ki je bil posvečenec druge stopnje, ni bil zloben. Bil je 
nekako »siv«, ni bil »črn«. V bistvu ni delal z isto vrsto ener-
gije. On si je prizadeval za ideal, za katerega je mislil, da je v 
korist Rusije.

Vsa hudodelstva, ki jih je zagrešil zoper posameznike in 
milijone ljudi, je naredil za »dobro stvar«, za svojo idejo boljše 
Rusije. Stalin je premogel idealizem, ki ga lahko razlikujemo 
od golega zla sil, ki so delovale prek Hitlerja in njegovih paj-
dašev. Stalina ne vključujem v to skupino, vendar je siv. Gre za 
osebno zlorabo moči in nezmožnost ločevanja med dobrim in 
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zlim. Po drugi strani pa so Hitlerja, ki je bil prav tako posveče-
nec druge stopnje, sile dobesedno obsedle, kakor so v manjši 
meri tudi Mussolinija v Italiji. Toda učinek je vedno povezan s 
količino porabljene energije.

Posvečenec druge stopnje se »temne strani« lahko dota-
kne bolj poskusno, ko išče »vznemirjenje«, nekaj zanimivega, 
iz radovednosti, vedoč, da to ni nekaj, kar naj bi počel, ven-
dar ga kljub temu privlači. Posvečenec druge stopnje je precej 
visoko razvit, vendar še ni popoln. Saj tudi posvečenec tretje 
stopnje ni popoln, toda posvečenec druge stopnje še ni krščen, 
ni še povsem na strani svetlobe. Lahko je na strani svetlobe ali 
pa na strani teme in uporabi ga lahko tako ena kot druga stran.

To je problem nekaterih posvečencev druge stopnje. Ne 
vedo, kje so. Ne vedo točno, kaj si želijo. Stalin je želel moč. 
Želel je, da bi Rusi živeli dobro, vendar je bil obseden z vero v 
svojo zmožnost, da jim to lahko omogoči. Brez številnih napač-
nih odločitev tega ni mogel omogočiti, vendar njegovi nameni 
niso bili zlobni. V tem je razlika.

Povezano je z namenom. Kakšen je bil povod za dejanje? 
Če je namen zloben, je tudi dejanje tako. Če je namen dober, 
izcimi pa se zlo, se je v procesu verjetno sprostilo in porabilo 
manj energije, in karmične posledice so zato manjše.

V.: Ali doživimo življenja, v katerih smo deležni posledic svojih 
preteklih dejanj?

O.: Seveda. Vaša pretekla dejanja ustvarjajo vaše trenutno 
življenje. Ravno to je tisto, kar počne karma. Naša zdajšnja 
življenja so rezultat naših preteklih in sedanjih dejanj. Ne gre 
le za pretekla dejanja. Karma je dinamičen zakon, ki se tiče 
vsakega našega dejanja. Z dejanji ne prenehamo le zato, ker 
se ponovno rodimo. Začnemo znova in to zelo vztrajno. Če so 
dejanja dobra, prinesejo dobro karmo. Če so dejanja uničujo-
ča, prinesejo bolečino in trpljenje.

Ali bodo ti ljudje trpeli? Trpeli bodo enako trpljenje, kot 
so ga povzročili. Trpljenje, ki ga je nekdo drug trpel zaradi nji-

Karma – zakon vzroka in posledice



75

hovih dejanj, bodo tako ali drugače trpeli sami. Ta zakon ni 
avtomatičen, je pa natančen. Tako je, kot bi gospodje karme 
merili kakovost energije, ki se ob misli ali dejanju sprosti, in 
potem se ta energija na enak način vrne. Mnogi ljudje, ki so 
umorjeni, s tem razrešujejo karmični položaj.

V.: Novo karmo ustvarjamo ves čas, drži? Ne moremo preprosto 
sklepati, da je neka oseba drugo osebo ubila v preteklem življenju.

O.: Ne, tega ne morete sklepati.

V.: Kako potem veš, kaj se v resnici dogaja? Ne moreš vedeti. Ne 
moreš sklepati, da je karma vselej le tisto, kar se dogaja v tem 
življenju. Nekdo lahko tebi ali komu drugemu nekaj stori prvič.

O.: Točno tako. To je dinamičen proces. Opravka imate z 
dinamičnim dogajanjem. V zavesti slehernega človeka stara in 
nova karma sedita druga poleg druge. Seveda se vsaka stvar 
enkrat zgodi prvič.

V.: In kako se bo končalo?
O.: Ni konca. Karma se mora razrešiti. Za primer: po-

znam žensko, ki jo je v tem življenju oče spolno zlorabljal. To 
je trajalo do njenega štirinajstega ali petnajstega leta. To je bila 
neposredna posledica dejstva, da je bila ona v prejšnjem ži-
vljenju oče, njen oče pa je bil v prejšnjem življenju hči, ki jo je 
spolno zlorabljala sedanja hči. To je bila posledica še prejšnje-
ga življenja, v katerem je bil oče oče, hči pa je bila hči. Šlo je za 
tri zaporedne izmenjalne odnose. Mojstra sem vprašal, kar ste 
ravno vprašali, in odgovoril je: »V tem življenju bo razrešeno. 
Ni verjetno, da se bo nadaljevalo v naslednje življenje.« To je 
karma.

V.: Je karmo mogoče razrešiti z odpuščanjem?
O.: Odpuščanje je eden od velikih zakonov, ki olajšujejo 

in zmanjšujejo moč karme. Karma je zakon, ki deluje neoseb-
no. Obstajajo štirje veliki gospodje karme, ki s tem zakonom 
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upravljajo. To je neoseben zakon, toda če prizadeta oseba pre-
more odpuščanje, lahko to posledice zakona zelo omili. Morda 
ne povsem, vendar je odvisno od mere odpuščanja. Nismo vsi 
Jezus.

V.: Kaj pa to, da človek odpusti sebi?
O.: To je nekaj drugega. Odpustiti sebi ni povezano s kar-

mo. Gre za krivdo.
Ena od pomembnih Maitrejevih nalog je človeštvo rešiti 

krivde. Ljudje so krivi brez razloga. Krivi so, ker so preveč resni 
ali ker nase prevzemajo probleme drugih ljudi, sovraštvo drugih 
ljudi, pomanjkanje ljubezni drugih ljudi ali kaj drugega. Ljudje 
se čutijo krive, posebno otroci. Otroci, katerih družina razpade, 
katerih starša se ločita, se za ločitev pogosto čutijo osebno od-
govorni, tako travmatična je zanje ta izkušnja. Mislijo, da staršev 
niso dovolj ljubili ali da niso bili dovolj »dobri« ali da so počeli 
»napačne stvari«. Ločitev seveda nikakor ni povezana z otro-
kom. Otrok za to, da njegova starša ne živita več skupaj, zaradi 
svoje občutljivosti ne krivi očeta in matere, ampak sebe.

To je povezano z odpuščanjem sebi. Ljudje si ne odpusti-
jo, ker se navežejo na posledice svojih dejanj. Preteklosti ne 
morete spremeniti. Preteklost je, kakršna je. Spremenite pa 
lahko svojo navezanost na preteklost. Če je vaša navezanost 
usmerjena k temu, kar ste ali česar niste storili nekomu, ki je 
na primer mrtev, če se obremenjujete s tem, da niste dovolj 
skrbeli zanj, da niste bili dovolj prijazni ali kaj drugega, po-
tem občutite krivdo. Človek umre, vi pa se počutite krive, ker 
niste bili dovolj prijazni in ljubeznivi. Tega nikakor ne morete 
spremeniti. Morda to sploh ni bilo res, toda to občutite, ker je 
človek umrl. Tega, kar bi mu lahko povedali, da bi se v življenju 
bolje počutil, mu ne morete več povedati.

Če se navežete na to, se navežete na krivdo. Ker tega, kar 
čutite, da bi za tega človeka morali narediti, niste storili, se 
lahko obtožujete leta. To je navezanost in je nekaj negativne-
ga. Navezanost zadržuje del vaše energije in pozornosti. Tam, 
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kjer bi vaša duševnost morala biti prosta, je nepremična. Če 
ste navezani, niste več svobodni, tudi če ste navezani na nekaj, 
ob čemer čutite: »Ampak moral bi ...« Morda bi morali, ven-
dar zdaj tega ne morete spremeniti, saj so se okoliščine spre-
menile. Naučiti se morate odreči se preteklosti, spustiti jo, iti 
naprej. Ne oklepajte se stvari, ki jih ne morete popraviti, in ne 
navezujte se nanje. Minilo je.

V.: Ali je res, da imamo občutek navezanosti zato, ker bomo za 
vse stvari morali karmično odgovarjati?

O.: Morda, če poznate zakon karme. Morda je to res. Mi-
slim pa, da običajno to ne drži, razen če verjamete, da vas bog 
ves čas opazuje in žuga s prstom. V rani mladosti so vas naučili, 
da bog gleda, če ste »poredni«, če ne ubogate, če niste »pri-
dni«. Ves svet je vzgojen v tej utvari. Bog je preveč zaposlen, 
da bi gledal, kako se otroci lažejo!

Verski problemi

V.: Mojster Djwhal Khul je dejal, da je ozadje vsakega problema 
na svetu versko. Kako bo ta problem razrešen – dejal je, da bo 
trajalo dolgo časa?

O.: To je dejstvo. Trajalo bo dolgo časa. Res je, da so v 
ozadju skoraj vseh vojn in spopadov na svetu verske razlike. 
Zaradi verskih razlik ne bi smelo biti problemov. Kristjani, 
judje in muslimani so ponekod stoletja živeli skupaj v miru. 
Tako je bilo na primer v Španiji. Verske razlike morda obstaja-
jo, toda brž ko nastopi zunanji problem, na primer na politični 
ali gospodarski ravni, v ospredje stopi verska razlika in postane 
najpomembnejša. To je povezano z verskimi prepričanji ljudi, 
ki so za mnoge najmočnejše čustvene vezi, kar jih imajo.

Ko so Indijo razdelili, je prišlo do neverjetnih pokolov. 
Medtem ko je Pakistan šele nastajal, so muslimani pobili cele 
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vlake Indijcev (hindujcev). Prišli so iz Indije in navajeni so bili 
biti Indijci, vendar niso bili hindujci, bili so muslimani. Torej je 
bil konflikt med muslimani in hindujci in ne med Indijo in Pa-
kistanom. Potem se je vmešala Bengalija, ki je bila del Pakista-
na, in znova je prišlo do konflikta med muslimani in hindujci. 
Potem je nastal Bangladeš in vse se je ponovilo.

Kadar zunanjih političnih ali gospodarskih pritiskov ni 
mogoče razrešiti razmeroma preprosto, vedno prerastejo v 
verski razkol. In to se bo nadaljevalo. Tako je bilo in še vedno 
je na Severnem Irskem, čeprav spopadov ni več; tako je tudi v 
Nigeriji in drugih delih Afrike. Od vseh velikih nestrpnosti na 
svetu bo ta razrešena zadnja. Ljudem so njihova verska prepri-
čanja bližje kot karkoli drugega, ali povedano drugače: odnos 
človeštva do tistega, kar imenujemo bog, je močnejši, kot pri-
znavamo. To je najmočnejša misel v umu večine ljudi na svetu. 
Le prefinjeni intelektualci Evrope in nekaterih drugih držav 
imajo širše nazore in niso predani določeni veri. Takšno držo 
imate le, če ste se veri odrekli že v mladosti. Drugače pa strah, 
da boste ločeni od države, ki jo istovetite s svojo vero, presega 
vse. To se bo nadaljevalo, dokler se ne bomo naučili biti bolj 
strpni.

Obstajajo tri velika človeška združenja: politično, gospo-
darsko in versko, ki se, če z njimi ne ravnamo pravilno, sprevr-
žejo v pokvarjene ideologije ali totalitarizme. Imamo politič-
ne ideologije: demokracijo, fašizem, komunizem itd. Politični 
totalitarizem je popustil in je v zatonu. Ekonomski totalita-
rizem je zdaj v razmahu. Temu se bo Maitreja posvečal bolj 
kot čemurkoli drugemu, saj je ključ do drugih totalitarizmov, 
do strpnosti, ki je potrebna za obravnavanje drugih totalitariz-
mov. Zadnji bo padel verski totalitarizem, ki je zdaj na vrhun-
cu moči in vpliva. Če ste na vrhu, greste lahko le še v eno smer, 
navzdol. Njegov vpliv se bo postopoma zmanjševal, vendar bo 
potreben čas.
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Predstavljati informacijo svetu

V.: Ali nam lahko daste splošen nasvet, kako naj govorimo javnosti?
O.: Ljudje se sprašujejo, kako naj bi to počeli – kako naj 

govorijo tako, da bodo pritegnili pozornost poslušalcev in jih 
ganili, govorili srčno, da bodo poslušalci razumeli, kar imajo 
povedati o prepadu med razvitim in nerazvitim svetom. Mi-
slim, da je pri tem ključno, čeprav tega morda ne boste želeli 
slišati, da to počnete pogosto, da imate mnogo predavanj. Če 
govorite le enkrat na leto, ne morete pridobiti veliko govorni-
ških izkušenj. Ne morete uriti svojih veščin. Ne morete jih ak-
tivirati, saj jim ne daste priložnosti. Če govorite, morate govo-
riti redno. Ne mislim vsak dan, vsak drugi dan bo zadostovalo! 
Bolj pogosto ko boste to počeli, boljši govorec boste postajali.

V.: Vaše predavanje mi je globlje razodelo, kdo je Maitreja kot 
gospod ljubezni in sočutja. Ali naj se pri tem delu kot skupina 
trudimo delovati bolj srčno?

O.: Da, seveda. Vendar ne gre za izbiro: »Danes bom na-
ravnan srčno. Včeraj sem bil naravnan umsko in predavanje je 
bilo čudovito. Danes bom predaval srčno. Dosegel bom raz-
lične ljudi. V določenem krogu ljudi bom bolj učinkovit, manj 
učinkovit bom pri umsko naravnanih poslušalcih, pri srčno na-
ravnanih pa ...« Ko predavate, uporabljate vse, kar premorete. 
Glavo in srce. Ne gre za bolj srčno naravnanost. Vsak, ki širi to 
sporočilo, mora biti srčno naravnan. Drugače tega ni mogoče 
početi. To ne pomeni, da delate brezglavo (brez možganov). 
Govorite z besedami, ki jih ljudje lahko razumejo, ki nanje 
vplivajo, ki jim dajo misliti. Uporabite vse, kar vam je v vas 
dosegljivo. Ne rečete: »Sem tako srčen človek. Govorim lahko 
le iz srca in vse, kar storim, pride od srca.« Ni tako. Preprosto 
govorite in vaše srce je udeleženo; sicer pri tem delu ne bi so-
delovali. Vaši možgani in vaš um so udeleženi; drugače ne bi 
predavali. Ko predavate, ste udeleženi kot celotna oseba.
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Če boste to počeli z dovolj zbranosti, boste ugotovili, da 
dela vaša intuicija. Intuicija je glas duše. Nadzor prevzame 
duša in uporablja vaše možgane, da oblikuje zamisli.

Zaradi misli in zamisli, ki pri poslušalstvu resnično šteje-
jo, se lahko dvignete nad končno dolgočasje ponavljanja istih 
stvari, kajti to počnemo. Trideset let govorim eno in isto, ljudje 
pa mislijo, da je predavanje vsakokrat drugačno. Govorite po 
občutku. Govorite intuitivno. Če boste uporabljali intuicijo, 
boste opazili, da govorite stvari, za katere veste, da so resnič-
ne, vendar nanje nikoli prej niste pomislili ali jih izrekli. Toda 
brž ko jih izrečete, veste, da so resnične. To je zato, ker deluje 
vaša intuicija in delovanje ji omogočite le tedaj, ko ste sprošče-
ni in osredotočeni, osredotočeni visoko v glavi.

V.: Kako naj svojo informacijo prevedemo v jezik, ki bo ljudem 
blizu? Kako naj jo predstavimo tako, da se jim bo zdela bolj re-
snična in dostopna?

O.: Osebna navzočnost, govori na radiu in televiziji so 
orožja, ustaljeni načini vzpostavljanja stika s svetom in pripo-
vedovanja zgodbe. Kot sem že dejal: pogosteje ko boste govo-
rili, boljši govornik boste. In pogosteje ko boste govorili, bolj 
boste v tem uživali.

Če ste zainteresirani, boste zgodbo naredili zanimivo. Če 
vas tema in zamisli zanimajo in jih ponotranjite, če jih pove-
ste, kot da so vaše, in jih povežete s svetom, z resničnostjo 
ter jih ne predstavite kot neko izsušeno stvar, potem se po-
slušalstvo zagotovo odzove. Toda to morate narediti in v tem 
uživati. Pozabiti morate nase in da to počnete vi, in to pre-
prosto narediti. Naučite se to početi; kar pomeni, da morate 
to početi pogosto.

To je največja zgodba na svetu. Nikoli ni dovolj zgodaj, ko 
govorimo o pomembnih stvareh, kot je ponovni prihod Kri-
stusa, ki bo na svetu prvič navzoč v polni fizični podobi in ne 
prek presvetljevanja učenca. To se do zdaj še ni zgodilo in se 
nikoli ne bo ponovilo. To je vrhunec 98 000-letnih izkušenj in 
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življenja v zakulisju, kar so mojstri ves ta čas počeli. To je čas 
brez primere v vsej zgodovini sveta.

Dobili smo največjo zgodbo, kar jih je kdaj kakšna skupina 
dobila, da bi jo predstavljala. Je neprecenljiva, čudovita. Zelo 
je razvejana in je blizu potrebam človeštva. Povežete lahko 
različna dejstva, zaradi katerih je ta zgodba najbolj privlačna. 
Novinarji jo obožujejo.

Ljudje se radi zabavajo. Če se lahko domislite šale, se je ne 
bojte povedati. Še bolje je, da preprosto dovolite, da šala pride 
spontano. Če pride, jo pograbite in uporabite.

V.: Ali lahko pojasnite, zakaj je pri predstavljanju te informacije 
tako pomembna nenavezanost?

O.: Rekel bi, da je vprašanje nenavezanosti osrednje, tako 
za razumevanje vloge skupin pri predstavljanju te informacije 
svetu kot pri posameznikovem delu na meji njegovih zmožno-
sti, znotraj in zunaj, ko se uči biti nenavezan, ne da bi bil izoli-
ran. Mislim, da je to ključ za razumevanje moje prejšnje izjave 
o vpogledu v Maitrejevo srce, ki je polno tesnobe, bolečine 
in trpljenja, obupa, razočaranja in hrepenenja milijard ljudi, 
hkrati pa zna biti Maitreja v odnosih z ljudmi, ki jih srečuje na 
ulici, duhovit, skrajno radosten in spontan.

Na primer: nedavno smo v reviji Share International ob-
javili zgodbo ženske, ki jo je berač, ki je bil Maitreja, trikrat 
prosil za 65 ameriških centov, zato ji je bilo že nekoliko nadle-
žno. Ko jo je prosil prvič, mu je denar dala z veseljem, ko jo 
je prosil drugič, mu ga je dala že nekoliko nerada, ko pa jo je 
prosil v tretje, ga je vprašala: »Zakaj ravno 65 centov?« 65 cen-
tov je tako določen znesek, ki ni povezan praktično z ničimer, 
razen morda z znamko za 65 centov. Maitreja je odgovoril: 
»To je božji dar.« Gospa je vprašala: »65 centov je božji dar?« 
Maitreja pa je odgovoril: »V resnici bi potreboval 70 centov.« 
Njegov bliskoviti odgovor se ji je zdel tako zabaven, da mu 
je denar izročila. Ni povedala koliko, vendar je bilo vsaj 65 
centov. Potem je ugotovila, da ji je dal priložnost, da da, da 
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se nauči dajati. Zdi se mi, da mnogi Američani radi dajejo. 
So zelo radodarni, skoraj enako število Američanov pa je tako 
radodarnih kot precej skopih, in to na splošno velja za ves raz-
viti svet. Skopost pomeni, da se neradi ločimo od denarja, še 
posebej zaradi tujca, ki nas v tretje prosi za 65 centov. Maitreja 
je v njej prebudil razumevanje, da je šlo za dar, za priložnost, 
da obdari, četudi le s 65 centi. Z duhovnega gledišča gre za 
darovanje samega sebe.

Mislim, da ljudje te vrline, ki jo imajo mojstri v takšnem 
izobilju, ne razumejo dovolj. To je radodarnost srca, duha. 
Mojstri razumejo, da je dajati božansko. Če je nekdo v stiski, 
je dajanje božanska gesta. Videti je, da se Maitreja nenehno 
vrača k temu, znova in znova se pojavlja kot berač, ki prosi za 
65 centov ali dva dolarja.

Enkrat sem ga srečal in prosil me je za dva dolarja. Pojavil 
se je kot lepo oblečen mladenič v Berkeleyju v Kaliforniji, ki 
je bil videti, kot da dveh dolarjev posebej ne potrebuje. Rekel 
je, da denar potrebuje za gorivo za svoj kombi. Pogledal sem 
po ulici in nisem videl nobenega kombija. Sploh nič nisem imel 
proti temu, da mu dam dva dolarja, toda ko sem mu denar 
izročal, sem pomislil: To zelo verjetno ne bo za tvoj kombi. 
Koliko goriva sploh dobiš za dva dolarja?

V.: Kako bo Maitrejev prihod vplival na skupine, ki delajo za po-
novni prihod?

O.: V prvi vrsti bo to zelo razveseljivo. Razumljivo je, da se 
bo z Maitrejevim razkritjem končalo delo oznanjanja dejstva, 
da je navzoč v svetu.

Skupine bodo nedvomno morale veliko truda vložiti v izo-
braževanje, saj bodo ljudje vsepovsod želeli vedeti. Če še niste, 
boste morali študirati. Tako kot danes, bo mnogo vprašanj o 
Jezusu, o ljudeh okoli njega in o njegovi materi. Ljudje bodo 
želeli vedeti: »Se je Jezus res poročil z Marijo Magdaleno? Ali 
sta imela otroke? Koliko otrok sta imela in kako jim je bilo 
ime? So njuni potomci še med nami?« in tako naprej. Ljudje 
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so glede takšnih vprašanj nenasitni. Imeli boste veliko dela, 
predvsem izobraževalnega. Pa tudi svet je treba rešiti in skupi-
ne se bodo lahko posvetile tudi temu delu.

V.: Amerika je tako pestra in velika, razviti moramo bolj dejav-
no lokalno soudeležbo. Ali bi lahko, prosim, povedali kaj o po-
membnosti lokalne pobude in delovanja kot skupina?

O.: Lokalna soudeležba je prednostna potreba. To je demo-
kracija. Politiki govorijo o demokraciji, v resnici pa demokracije 
ni veliko. Oni odločajo in vladajo. Tako je demokracija okrnjena.

Demokracija ni demokracija le zaradi volitev, ampak za-
radi soudeleženosti. Več ko je soudeležbe, bolj prava je demo-
kracija. Dokler tega ni, lahko kvečjemu rečemo, da na svetu 
obstaja gibanje v smeri demokracije, ne pa resnična demokra-
cija. Če želite demokracijo, morate biti udeleženi. To pomeni, 
da morate delovati. To ne pomeni, da udeleženost prepustite 
nekomu drugemu – vi morate biti udeleženi. Na lokalni ravni 
velja, da več ko naredite, bolj učinkoviti lahko postanete. Če 
ste na lokalni ravni udeleženi kot skupina, je lahko vaš vpliv 
na tej ravni veliko bolj pozitiven, dejansko večji, kot je lahko 
na abstraktni ravni državne in mednarodne politike. En človek 
zelo težko spremeni ravnanje vlade, ni pa nemogoče, da bi po-
sameznik močno vplival na skupino na lokalni ravni. To se ves 
čas dogaja. Ljudje, ki imajo kaj povedati, ki imajo zamisli, za 
katere skupnost meni, da so dobre in praktične, spreminjajo 
življenje v vsaki državi sveta. To se dogaja ne glede na to, ali se 
tega zavedamo ali ne.

V vsaki državi se na lokalni ravni dogajajo velike spre-
membe; čedalje več ljudi odloča o svojih življenjih. To počnejo 
na vzhodu, v državah, kjer do zdaj niso imeli pravega predstav-
ništva, kaj šele soudeležbe. Tu v ZDA imate predstavništvo, 
vendar bolj malo soudeležbe, razen v zelo lokalnem smislu. To 
si želite kar najbolje uporabiti. Obstajajo najrazličnejše skupi-
ne, ki v smislu soudeleženosti delujejo na področju izobraževa-
nja, življenja skupnosti, športa in tako naprej.
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Naše področje je ponovni Kristusov prihod, ne šport ali 
delo za skupnost, čeprav lahko vključuje tudi delo za skupnost. 
Če delate na ravni skupnosti, lahko najdete mnogo več privr-
žencev, kot bi si mislili. Lahko se jim približate kot posame-
znik. Pri posredovanju zamisli o ponovnem prihodu in vsega, 
kar ta pomeni za preobrazbo sveta, v posameznikovo zavest se 
nič ne more primerjati z neposrednim stikom človeka s člove-
kom. Ko govorite z njimi, so bolj odprti in vi ste ob tem bolj 
prepričljivi – če ste prepričljivi, ne da bi bili vsiljivi.

Če delate s skupino, ste bolj učinkoviti. Skupinsko delo je 
delo prihodnosti. Vodnarjeve energije je mogoče prepoznati, 
vsrkati in uporabiti le v skupinski ureditvi. V naslednjih stole-
tjih bomo priča povečanju števila skupin. V skupini se stopnju-
je vpliv vseh dejanj, ki jih posamezniki vlagajo vanjo. To je zelo 
učinkovit način dela.

Ni naključje, da kadarkoli hierarhija začne določen pro-
jekt, zbere skupino. Vzpostavi stik z eno osebo in ji dodeli sku-
pino ali pa ji pove, kako naj vzpostaviti stik z njo, in potem ta 
skupina sodeluje. Zato obstaja Teozofsko društvo, Arkanska 
šola in naše skupine po svetu, ki delajo za prihod Maitreje in 
mojstrov. Odgovor je v skupinskem delu.

V.: Je kaj konkretnega, kar bi po vašem mnenju ali mnenju moj-
strov mi morali storiti, da bi bili pri seznanjanju javnosti v tem 
posebnem času bolj uspešni?

O.: Da. Še več seznanjajte javnost. Več delajte enako ali 
pa malo bolje. Če ste izobešali zastave, in izobešali ste jih, 
ste morda izobešali napačne zastave – preveč zastav ZDA in 
premalo zastav Združenih narodov. Razširiti morate svoje 
obzorje in nehati razmišljati o sebi, tj. o Ameriki. Mislite na 
svet in na vpliv ZDA na svet v tem času. Razširiti morate 
svoje predstavo o zvestobi in jo posvetiti svetu kot celoti. V 
praktičnem smislu to pomeni Združenim narodom, ne Var-
nostnemu svetu, ampak Generalni skupščini, ki vključuje 
skoraj vse države sveta.
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V.: Omenili ste, da nam je namenjeno, da smo tukaj, da je naša 
karma, da smo v teh skupinah. Sprašujem se, ali to velja za vsa-
kogar ali samo za maloštevilne ljudi?

O.: Obstaja skupina, ki vzpostavlja začetni stik z javnostjo 
in jo seznanja s Kristusovo vrnitvijo na svet. V skupini je okrog 
tri tisoč do štiri tisoč ljudi, ki so se utelesili v tem času in so kar-
mično povezani, seveda ne s ponovnim Kristusovim prihodom, 
ampak medsebojno v povezavi s hierarhijo. Dobili so karmično 
priložnost (to je to, karmična priložnost), da presežejo karmo 
svoje preteklosti: da pripravijo pot za Kristusa, ustvarijo vzduš-
je pričakovanja, da bo v naša življenja lahko vstopil, ne da bi 
posegel v našo svobodno voljo; da svetu še pred njegovo javno 
fizično navzočnostjo predstavijo ne Kristusa samega, ampak 
njegove besede, zamisli in zanimanja. V zameno Kristus sku-
pinam daje svoj blagoslov in v njih neti ogenj, ki jih, ko postaja 
vse bolj vroč, žene naprej v evoluciji.

To se dogaja. Kristus jim daje priložnost za služenje, ne-
verjetno priložnost. Najbrž se ne zavedam, kakšna je globina 
resničnosti te trditve, lahko pa vam povem, da je to priložnost, 
ki je ponujena le zdaj in se nikoli ne bo ponovila, kajti hierar-
hija se vrača v svet. Naslednjič bo zgodba drugačna, razmere 
bodo drugačne. Mojstri poznajo ljudi, katerim so to priložnost 
ponudili in vedo, da je na primer ta človek zanesljiv, da bo delo 
zagotovo opravil. Delal bo po svojih najboljših močeh. Ta, no, 
ta pa bo dal vse od sebe diskretno. In tile, pri teh pa je vpraša-
nje, ali bodo delo opravili ali ne, toda če imajo zdravo pamet, 
da bodo priložnost zgrabili, bodo delo opravili.

To je bistveno – priložnost predstavijo, vendar ne posežejo 
v svobodno voljo. Skupini predstavijo darilo služenja. To delo 
mora nekdo opraviti. Imajo nekaj več kot štiri tisoč ljudi, kar 
se ob 6,5 milijarde prebivalcev sveta ne zdi veliko, vendar so vsi 
nekako povezani s hierarhijo. Vsi so učenci ali aspiranti.

To je priložnost, ki je predstavljena ljudem, ki imajo nekaj 
skupnega, karmični odnos. So člani hierarhije – seveda na niz-
ki stopnji – in dobili so priložnost, da služijo v tem načrtu zače-
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tnega seznanjanja človeštva z »zgodbo« o vnovičnem prihodu 
in z vsemi njenimi povezanimi deli. Nikoli ne bi bila ponujena, 
razen zaradi kritičnosti razmer sedanjega časa. Udeleženi lju-
dje imajo srečo (čeprav ne gre za srečo), da so v svojih prej-
šnjih življenjih naredili dovolj. Lahko ste srečni, da ste slišali 
za to zgodbo, srečni, da imate priložnost delati z njo, jo vzeti za 
svojo in biti eden od pogumnih štirih tisočev!

V.: Ali ni drugih učencev, ki bi lahko delali tako kot vi, da bi ozna-
nili Kristusovo navzočnost?

O.: Bilo je pet ljudi, za katere bi mislili, da bodo ključni 
ljudje od štirih tisočev, ki so po svetu vključeni v to delo: eden 
v New Yorku, jaz v Londonu, eden v Ženevi, eden v Darjeelin-
gu in eden v Tokiu. Vsi so bili izbrani kot prvi napovedovalci. 
Okoli njih naj bi se zbrali drugi ljudje, tako da bi to postalo 
vsesvetovno dogajanje. Ta informacija bi prihajala iz petih po-
membnejših duhovnih središč po svetu, od New Yorka do To-
kia. To je čudovit načrt, vendar tisti v New Yorku ne verjame. 
Večkrat je bil na mojih predavanjih, vendar zgodbi ne verjame. 
Jaz sem tisti v Londonu. Tisti v Ženevi, tako kot tisti v New 
Yorku, zgodbi ne verjame. Oba sta krščanska mistika, na kate-
ra so vplivali ljudje, kot je Rudolf Steiner, ki je umrl, preden je 
bil načrt, da bo Kristus prišel osebno, dokončno izoblikovan. 
Steiner je bil trdno prepričan, da se Kristus ne more vrniti v 
fizičnem telesu in da bomo lahko rekli, da je Kristus na svetu, 
ko se bo Kristusovo načelo v srcih ljudi dovolj prebudilo. To je 
le en vidik Kristusove vrnitve. Ljudje, ki sledijo Steinerju, so si 
ume zaprli pred možnostjo, da se bo Kristus v svet vrnil kot fi-
zični človek, poleg približno štiridesetih mojstrov, ki prihajajo 
z njim.

Tisti v Darjeelingu še vedno spi, tisti v Tokiu pa je ženska, 
ki verjame, da je sama Maitreja, tako da vsi ti dela ne opravlja-
jo najbolje. Tega ni kriva hierarhija, saj ona le predstavi prilo-
žnost za služenje. Vsi učenci imajo svobodno voljo in pravico, 
da se dela ne lotijo.
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Mi moramo to uresničiti. Mi moramo »zganjati hrup« na 
svetu, da bodo ljudje razumeli, da se to dogaja, in tako ustva-
riti ozračje upanja, pričakovanja, da se bo to zgodilo, ter s tem 
povzdigniti upanje človeštva, ki je obupano. Človeštvo mora 
imeti upanje v prihodnost in upanja mu nič ne daje tako, kot 
misel na ponovni prihod Kristusa ali imama Mahdija ali Mai-
treje Bude ali Krišne. To dvigne človekovega duha in mu olajša 
strah in napetost.

V.: Sprašujem glede raznolikosti predstavljanja zgodbe o ponov-
nem prihodu. Če drži, da je štirje drugi starejši učenci ne želijo 
predstavljati v javnosti, potem je bila morda zgodba doslej pred-
stavljena le z enega vidika, tj. kot nadaljevanje dela Blavatske in 
Baileyjeve. Lahko to pokomentirate, prosim?

O.: To je res, predstavljana je bila tako, vendar nikoli ni-
sem rekel, da so ti štirje starejši učenci. Rekel sem le, da so 
bili še štirje učenci. Nisem rekel, da je kateri od njih starej-
ši učenec. V tem je razlika. Nihče izmed njih ni imel stika z 
mojstrom. Če bi ta stik imeli, bi verjetno ravnali tako, kot sem 
ravnal jaz. Verjetno tudi sam ne bi ukrepal, če ne bi imel stika 
z mojstrom in če bi informacije prejel tako, kot so jih verjetno 
prejeli oni. Jaz pa sem imel mojstra, ki je govoril: »Daj, izpo-
stavi se in to povej svetu.«

Ne morete si predstavljati, kako je bilo to težko. Da se 
izpostavim in govorim svetu, sploh ni bila moja zamisel. Tega 
nikoli ne bi počel, če v to ne bi bil bolj ali manj potisnjen. Zato 
teh drugih ne krivim, ker se niso izpostavili. Potemtakem je 
res, da je bila zgodba v veliki meri predstavljana kot nadalje-
vanje informacij, ki sta jih podali Blavatska in Baileyjeva, za 
katere mislim, da so pravilne. Nikakor drugače ne bi mogel 
govoriti. Prežet sem z nauki Blavatske in Baileyjeve, za katere 
verjamem, da so neposredni nauki hierarhije. Zanima me le 
tisto, za kar verjamem, da je resnica.

Vendar pa je to informacijo mogoče predstaviti tudi dru-
gače. Lahko ste veren kristjan. Prepričan sem, da je v skupinah 
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mnogo vernih kristjanov. Lahko se izpostavijo in o tem govo-
rijo kot o Kristusovi vrnitvi in ni se jim treba sklicevati na Bla-
vatsko, Baileyjevo ali katerikoli nauk. Predstaviti jo je mogoče 
na mnogo različnih načinov. Jaz nisem ti drugi ljudje, zato je 
ne morem predstavljati drugače, kot to počnem. Vendar sem 
povsem prepričan, da jo je mogoče predstaviti drugače.

Muslimani na primer pričakujejo imama Mahdija. Pribli-
žno takrat, ko je v London prišel Maitreja, sta bila tja posla-
na tudi dva Pakistanca. Oba sta se srečala s »svetim možem«, 
eden v Lahoreju, drugi pa v Karačiju. Med seboj se nista po-
znala in sveta moža, ki sta ju srečala, sta bila različna, vendar 
sta jima oba sveta moža povedala isto zgodbo. Odšla bosta v 
London, da bosta pripravila pot za imama Mahdija. En Paki-
stanec je bil novinar in ukvarjal se je s politiko. Rekel je: »Ne, 
ne morem iti v London. Imam svoje delo. Sem novinar in član 
politične stranke očeta Benazir Buto.« (Preden so ga ubili.) 
Rekel je: »Nikakor ne morem iti.« Da bo moral iti v London, 
mu je sveti mož povedal že mesece prej, dal mu je predmete, 
ki jih je bil izgubil že pred leti, in vedel je stvari o njegovi dru-
žini, ki jih je vedela le njegova družina. Predstavil se mu je kot 
človek, ki ve zelo veliko. Ta sveti mož je rekel: »Če ne boš šel, 
se bodo dogodki zarotili tako, da te bodo prisilili, da boš šel.«

Enako se je zgodilo drugemu moškemu, ki je bil odvetnik. 
Rekel je: »Ne morem iti, imam svojo odvetniško pisarno.« 
Sveti mož je dejal: »Če ne boš šel, se bodo dogodki zarotili 
tako, da te bodo prisilili, da boš šel.«

Končalo se je tako, da so Buta ubili in vsi, ki so bili z njim 
povezani, so bili na lepem osumljenci. Iskali so člane Butove 
stranke. Ne vem, na kakšnem položaju je bil novinar, toda v 
stranki je imel dobre zveze. Imel je brata, ki je živel v azijski 
skupnosti v Londonu. Pustil je službo in odšel v London, kjer 
se je kot novinar zaposlil pri pakistanskem časopisu.

Odvetniku je medtem posel začel propadati, in preden 
je popolnoma propadel, ga je prodal in se prav tako odselil 
v London. Ta moška se nista poznala in srečala, dokler nisem 
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v nekem časopisu v azijski skupnosti v Londonu objavil ce-
lostranskega oglasa, da se je Mahdi vrnil na svet in da živi v 
azijski skupnosti v Londonu. Ta moška iz Pakistana sta oglas 
prebrala. Brat enega od njiju je po naključju poznal drugega. 
Povabil ju je, da sta se srečala, in ugotovila sta, da sta imela 
povsem enaki izkušnji, ki sta se zgodili v različnih mestih in 
sveta moža sta bila različna, vendar sta jima dala povsem ena-
ka navodila. Odločila sta se, da me bosta poklicala, in tako smo 
se sestali.

Maja 1982 sem oznanil, da se Maitreja mudi v azijski sku-
pnosti v Londonu in da če bi se priznani novinarji vsaj malo 
posvetili njegovemu iskanju, bi jim on stopil naproti. Pričako-
val sem, da bodo mnogi tuji novinarji to storili, zato sem ta 
dva moška prosil, da bi jih vodila po tej precej zaprti azijski 
skupnosti. Privolila sta.

Vendar pa je tisti, ki je bil novinar, le čakal, da ga bo Mai-
treja potrepljal po rami. Drugi je prebral vse mogoče o imamu 
Mahdiju in ob tem postal fundamentalistični musliman. Nato 
je napisal knjigo o prihodu imama Mahdija na svet.

To informacijo je mogoče predstaviti v luči krščanstva, 
islama ali budizma. Maitrejo Budo pričakujejo vsi budisti. 
Japonski budisti menijo, da bo prišel čez pet milijard in 670 
milijonov let, torej se nikamor ne mudi. Predstaviti jo je mo-
goče kot informacijo o Krišni, avatarju Kalkiju ali judovskem 
Mesiji. V vseh teh primerih gre za Maitrejo, pa če se tega za-
vedamo ali ne.

Jaz jo predstavljam hierarhično, saj mislim, da je tako 
najbolj informativna, resnična, najbolj poglobljena in najmanj 
popačena. Vsi verski načini so do neke mere popačeni. Traja-
lo je na stotine ali tisoče let, da so se spustili do nas, in vsi so 
se popačili. Sleherni sveti spis je do določene mere zvodenel. 
Verjamem, da je resnične informacije moč najti le v ezoterič-
nem nauku.

Najbolje od vsega pa je, da imate stik z mojstrom. V tem 
primeru ne potrebujete ne knjig ne kakršnegakoli nauka. Go-
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vorite lahko neposredno, in to je najbolje. Toda takšnih prime-
rov je malo; resnično jih je precej malo.

Reševanje sebe

V.: Na predavanju v New Yorku ste rekli: »Moramo se rešiti,« če-
mur je sledil velik aplavz. To se mi zdijo velike združevalne besede 
v okviru ponovnega prihoda, ki nasprotujejo nekaterim pomisle-
kom in predvidevanjem o svetovnem učitelju kot odrešeniku.

O.: To vprašanje ima dva vidika. Prvi je globalni, drugi pa 
osebni. Maitreja prihaja navdihnit človeštvo, da bo rešilo pla-
net in sebe pred samouničenjem. K tej spremembi nas skuša 
navdihniti prek svojega nauka. To večina ljudi pričakuje od 
njega kot »odrešenika«. Vendar pa moramo to delo opraviti 
sami. Kot je dejal davno tega, mora človeštvo samo postaviti 
vsak kamen in zidak: »Jaz sem snovalec načrta, vi ste voljni 
graditelji svetišča resnice.«

Drugi vidik se tiče njegovega odnosa z vsakim posame-
znikom. V tem primeru ni odrešenik, ampak spet učitelj. Re-
šiti se moramo z ustreznim odzivom na njegov nauk. Tega ne 
more storiti nihče drug, niti sam Maitreja ne. Svetovni učitelj 
je odrešenik, vendar ne prihaja, da bi nas rešil. Prihaja, da bi 
učil, in res je, da se odrešujemo sami. Rešujemo se s pravilnim 
odzivanjem na nauke, tj. s tem, ko si prizadevamo, da nauki 
postajajo dejavna sila v našem življenju. Reševanje je védenje. 
Ko postanete in ste sebstvo, ste rešeni.

Krščanske skupine so svetu dva tisoč let predstavljale, 
da bo na svet prišel kot odrešenik, ki bo človeštvo rešil pred 
posledicami njegovih grehov. Vendar to nima nobene zveze z 
grehom. Gre za preobražanje sebe. Spremenimo se in se vklju-
čimo v proces odreševanja. To je postopen proces.

Rešujemo se z odzivanjem na nauk in predvsem z uporabo 
nauka pri sebi. Nauke lahko slišite in ostanejo nauki, kot se je 

Predstavljati informacijo svetu



91

to zadnji dve tisočletji dogajalo milijonom ljudi. Nauke, ki jih 
je Maitreja posredoval prek Jezusa in ki so jih ljudje slišali in 
zapisali v Sveto pismo, so bodisi razložili kot nepomembne bo-
disi jih imajo še vedno za tako pomembne, kot so bili, vendar 
jih ne uresničujejo.

Če naukov ne uresničujemo, če niso dejavna sila znotraj 
nas, in potemtakem sila za spremembo, se ne rešujemo. Če 
nauk pravilno uporabljamo, vsak dan, vsak teden, vsako leto, 
nas po malem preobraža. Bolj se približujemo svoji duši, vase 
vsrkavamo več dušne energije, več dušne svetlobe. V svoja te-
lesa vnašamo več subatomske materije in jih tako spreminja-
mo, poduhovljamo in postopoma izpopolnjujemo. To pomeni, 
da se rešujemo – da rastemo v duši enakega človeka.

Duša si prizadeva, da bi se izražala prek svojega vehikla, 
moškega ali ženske, vendar se mora ta odzivati na nauke. Zato 
prihaja učitelj, da nas znova spomni na zakone: zakon karme, 
zakon ponovnega rojstva in zakon neškodljivosti. Te zakone 
moramo pravilno, dejavno uporabljati v svojih življenjih, ne le 
kot idejo, ki ostane v glavi, vendar nič ne premakne. Če je nauk 
le spomin v možganih, prav ničesar ne premakne. Moramo ga 
dejansko uporabljati in ga spremeniti v kvasilo, da nas preo-
braža. Povzdigne nas in nas spremeni. Spremeniti se morate 
skladno z nauki.

Ne gre za znanje kot tako. Gre za spontan odziv na dina-
miko nauka. Gre za proces in ne le za besede, pridige, nekaj, 
kar si je treba zapomniti. Ni pomembno, ali si ga kot besede 
zapomnite ali ne. Pomembno je, da postaja dejaven proces v 
vašem življenju in vas vodi od zavedanja do zavedanja, od po-
svečenja do posvečenja in sčasoma do popolnosti. To pomeni 
biti rešen in to lahko storite le vi sami.
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MAITREJA STOPA V OSPREDJE
Mojster –, prek Benjamina Crema

Maitrejev prihod je skoraj že tu. Odprto, javno bo začel delo-
vati resnično zelo kmalu. Takrat se bo začel proces poučevanja 
in narodi sveta ga bodo postopoma spoznali. Ostaja nejasno, 
koliko časa bo to zahtevalo, vendar bi se moralo zgoditi razme-
roma hitro. Seveda bodo mnogi njegovim nazorom in naravi 
njegovih nasvetov sprva morda nasprotovali. To gre pričako-
vati, tako oddaljena je njegova misel od danes prevladujoče 
miselnosti. Vendar pa se bo Maitrejeva prodorna zavest posto-
poma prebila in izpostavila pomanjkljivosti v današnjem na-
ziranju glede okolja ter družbenih, gospodarskih in političnih 
zadev. Logičnost in modro razumevanje njegovih besed bodo 
mnoge ljudi prepričali, da bodo prisluhnili in se globlje zami-
slili, medtem pa bo njegov žarek prodrl v srca milijonov ljudi 
in njegove preproste besede spremenil v razodetja resnice. Za 
zdaj še nihče ne pozna Maitrejeve ljubeče moči in človek niti 
ne more dojeti njegove skrivnostne modrosti.

Ko se bodo milijoni udeleževali shodov za njegovo stvar, 
zahtevali mir in pravičnost prek medsebojne delitve in ra-
zumevanja, bo ljudi navdalo in vzpodbudilo novo upanje in 
hrepenenje po bratstvu in pravilnih odnosih. Zahtevali bodo 
spremembe v doslej neslutenem obsegu. Vlade in vladajoči 
se bodo prisiljeni odzvati na zahteve in struktura, ki bo proti 
spremembam, se bo košček za koščkom zrušila pod silnim na-
padom zdaj okrepljenega glasu javnega mnenja. Tako bo Mai-
treja z logičnostjo, razodetjem in zaupanjem, ki ga bo vzbudila 
njegova ljubezen, vpregel dobrohotnost, ki obstaja, četudi ne-
odkrita, v slehernem srcu.

Maitreja bo po televiziji in radiu govoril milijonom ljudi. 
Vsi bodo imeli priložnost sodelovati v njegovem blagoslovu, ki 
bo spremljal vsak njegov nastop. Tako se bodo ljudje po vsem 
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svetu seznanili z njegovim sporočilom in poživljanjem svojih 
src. Glede njegove identitete bo mnogo ugibanj in pojavile se 
bodo številne teorije, vendar ga bo vsaka po svoje imela za zna-
nilca novega, prinašalca koristnih resnic in vzornika življenj-
skega sloga, ki je bližje srcem ljudi.

Seveda bodo tudi taki, ki se bodo zaradi njegovih zami-
sli počutili ogrožene in ki bodo njegovo napredovanje skušali 
zaustaviti, toda lepota in smiselnost njegovih besed bosta ljud-
stva vseh narodov vse bolj navdihovali, da ga bodo imela za 
svojega govornika in vodjo. Tako bo. Ljudstvo ga bo poklicalo, 
naj v njegovem imenu spregovori širšim množicam in napove-
dan bo dan razglasitve.

Tistega dne, kot ga še ni bilo in ga nikoli več ne bo, bo imel 
Maitreja priložnost, da razkrije svoje ime, naslov in namen, ki 
ga ima kot svetovni učitelj za novo dobo, vodja duhovne hierar-
hije in tisti, ki ga pričakujejo vse verske skupnosti. Predstavil se 
bo kot prijatelj in učitelj vseh, ki potrebujejo njegovo pomoč; 
kot preprost človek, ki pozna bolečino in trpljenje ljudi in si 
prizadeva, da bi jim olajšal usodo; ki vse ljudi ljubi popolnoma 
in brezpogojno in ki je prišel, da nam pokaže korake do sreče.

Takšen človek bo stopil pred ljudi in svetoval vsem. Bese-
de smo morda že slišali. Zdaj, z njegovim blagoslovom, bomo 
razumeli njihov pomen in delovali.

(Share International, januar/februar 2007)
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Maitrejeva »dlan«

Ta fotografija prikazuje odtis dlani samega Maitreje, ki se je 
leta 2001 čudežno manifestiral na ogledalu v neki kopalnici v 
Barceloni v Španiji. Ne gre za preprost odtis, ampak za tridi-
menzionalno podobo fotografskih nadrobnosti.

Če na to fotografijo položite svojo dlan, ali pa če jo zgolj gle-
date, lahko prikličete Maitrejevo zdravljenje (ki je odvisno od 
zakona karme). Dokler se Maitreja ne bo povsem razkril in ne 
bomo videli njegovega obraza, se nam bolj kot tako ne more 
približati.

»Moja pomoč vam je na voljo, le zaprositi morate zanjo.«

Maitreja, svetovni učitelj
iz sporočila št. 49
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Maitrejeva dlan
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ZBIRANJE SIL SVETLOBE
Mojster –, prek Benjamina Crema

V mnogih delih sveta potekajo pomembni dogodki. Poročila 
bodo osupnila ljudi vsepovsod. Vključevala bodo tako števil-
na videnja vesoljskih plovil s sosednjih planetov, predvsem z 
Marsa in Venere, kot jih doslej še ni bilo. Človeštvo še ni vide-
lo ničesar podobnega tej okrepljeni dejavnosti, ki bo potekala 
na prostranih področjih našega planeta. Tisti, ki so neomajni 
vztrajali pri zavračanju resničnosti tega pojava, ga bodo zdaj le 
stežka zanikali. Vse več bo srečanj s potniki iz vesoljskih plovil 
in pričevanja o tem bodo dodatno potrjevala njihov obstoj. Ču-
dežni dogodki vseh vrst se bodo nadaljevali, vedno več jih bo in 
vse bolj raznovrstni bodo. Ta čudesa bodo ume ljudi zbegala in 
osupnila, zato bodo poglobljeno premišljevali.

V ta čudes polni, začudeni svet bo tiho vstopil Maitreja in 
začel delovati vsem na očeh. Ljudje ga bodo prosili, naj ovrže 
njihove dvome in strahove, naj pojasni dogajanja in on bo po-
trdil njihovo pristnost. Ti izjemni dogodki se bodo nadaljevali 
v nezmanjšanem številu in zaradi njih bodo mnogi napovedo-
vali konec sveta. Maitreja pa bo nadaljeval na svoj preprosti 
način in bo te dogodke pojasnjeval drugače.

Tako bo ljudi opogumil, da bodo uzrli čudovito širino in 
obseg življenja, mnoge plasti, o katerih danes vedo le malo. 
Blago, po drobcih, jih bo seznanjal s temeljnimi resnicami 
našega obstoja, z zakoni, ki mu vladajo, in s koristmi, ki jih 
dosežemo, če živimo po teh zakonih. Človeka bo seznanil z 
razsežnostjo naše galaksije in pokazal, da bo zemeljski človek 
sčasoma obvladal prostor in čas. Ljudi bo opogumil, naj odgo-
vore na svoje probleme iščejo tako znotraj kot zunaj sebe, in 
potrdil njihovo nenehno medsebojno povezanost ter njihovo 
povezanost z vesoljem. Človeštvo bo spomnil na njegovo dolgo 
zgodovino in mnoge nevarnosti, ki jih je človek premagal. Sejal 
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bo semena vere v našo vzvišeno prihodnost in zagotovil večno 
božanskost ljudi. Pokazal bo, da pot življenja, evolucijsko po-
tovanje, neizbežno vodi navzgor in vedno naprej, ter da bodo 
ljudje to potovanje najbolj gotovo in z največ radosti opravili 
skupaj, kot bratje in sestre. Iščite torej znamenja Maitrejevega 
prihoda, govorite o tem drugim in povzdignite upanje svojih 
bratov.

(Share International, marec 2007)

[Urednikova opomba: Kot je mojster tako živo orisal v tem 
članku, se lahko veselimo splošno razširjenih opažanj vesolj-
skih plovil in drugih znamenj Maitrejeve navzočnosti. Poročila 
o takšnih opažanjih z vsega sveta objavljamo v reviji Share In-
ternational.]
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Žitni krogi

Žitne kroge ustvarjajo tako imenovani neznani leteči predme-
ti, ki prihajajo predvsem z Marsa in Venere, ne iz drugih oson-
čij. Vsi planeti v našem osončju so poseljeni, toda če bi šli na 
Mars ali Venero, ne bi videli nikogar – vsi prebivalci teh plane-
tov so v višji etrski materiji. Pojav NLP-jev je močno povezan s 
Kristusovim prihodom in pozunanjanjem delovanja hierarhije. 
Smo njihovi veliki dolžniki. Nad našim planetom imajo popoln 
nadzor, ki je v energijskem smislu za svet zelo dobrodejen.

Vesoljski obiskovalci z žitnimi krogi pravzaprav do neke 
mere na fizični ravni poustvarjajo »mrežo« zemeljskega ma-
gnetnega polja. Vsak od teh žitnih krogov je čakra, vrtinec ma-
gnetne energije. Krogi se širijo po vsem svetu, pojavljati pa so 
se začeli v Angliji. Vsi so »ideogrami«, in če bi poznali »ideo-
grafijo« starodavne Atlantide, bi nekatere izmed njih prepo-
znali. Ne ustvarjajo jih zato, da bi mi prepoznali njihov pomen, 
vendar pomen imajo, in mnogi ljudje ga bodo »intuitivno« pre-
poznali. Opominjajo nas na starodavno vez z brati v vesolju.

(Share International, julij/avgust 1991)
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Kratka predstavitev
transmisijske meditacije

Skupinska meditacija, ki omogoča dejavno služenje svetu in mo-
čan osebni duhovni razvoj.

Transmisijska meditacija je skupinska meditacija, ki je bila 
uvedena zato, da se duhovne energije, za katere skrbijo moj-
stri modrosti, duhovna hierarhija našega planeta, bolje raz-
porejajo in širijo v svet. S transmisijsko meditacijo te energije 
»prizemljujemo« (transformiramo), da postanejo dostopne in 
uporabne za splošno javnost. V sodelovanju s hierarhijo moj-
strov se ustvarja vrtinec oziroma bazen višje energije za dob-
robit človeštva.

Marca leta 1974 je Benjamin Creme po navodilih svojega 
mojstra v Londonu ustanovil prvo transmisijsko skupino. Da-
nes je po vsem svetu na stotine transmisijskih skupin in ves čas 
nastajajo nove.

Transmisijske skupine so vez, prek katere se lahko hierar-
hija odziva na potrebe sveta. Osnovni motiv tega dela je služe-
nje, hkrati pa pomeni učinkovito metodo osebne rasti. Veliko 
ljudi išče način, kako izboljšali svet – želja po služenju je lahko 
močna, vendar jo je v življenju, ki je tako dejavno, kot je naše, 
težko uresničiti. Naša duša potrebuje sredstvo za služenje, toda 
na njen klic se ne odzovemo vedno in tako v sebi ustvarjamo 
neravnovesje in konflikt. Transmisijska meditacija prinaša edin-
stveno priložnost za učinkovito in povsem znanstveno služenje s 
karseda majhno porabo posameznikovega časa in energije.

Benjamin Creme vodi delavnice transmisijske meditacije 
po svetu. Med meditacijo ga presvetljuje Maitreja, svetovni 
učitelj. Maitreji to omogoča, da udeležence duhovno hrani, 
kar je zanje pomembno. Veliko ljudi po udeležbi na taki de-
lavnici začne redno izvajati transmisijsko meditacijo in mnogi 
poročajo, da so med tem deležni zdravljenja.
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Več o transmisijski meditaciji lahko preberete v knjigi Benja-
mina Crema Transmisija: meditacija za novo dobo.

V Sloveniji že nekaj let deluje več transmisijskih skupin. Udelež-
ba na transmisijski meditaciji je brezplačna (v nekaterih skupinah 
zbirajo prostovoljne prispevke za najem prostora), vrata so odpr-
ta vsem. Ker skupine včasih spremenijo dan in/ali uro srečanja, 
za natančne informacije pokličite predstavnika lokalne skupine.

CELJE
ponedeljek in sreda ob 19.00, tel.: 031 479 081

ČRENŠOVCI
torek in petek ob 19.00, tel.: 02 / 571 11 13 

IZOLA
četrtek ob 19.30, tel.: 041 345 634 

KAMNIK
torek od 19.00 in sreda ob 18.00, tel.: 041 558 002

KOPER
ponedeljek ob 19.30, tel.: 041 756 441

KRANJ
ponedeljek, sreda in petek ob 20.00, tel.: 04 / 236 65 71

LENDAVA
sreda ob 19.00, tel.: 02 / 571 11 13

LJUBLJANA
ponedeljek, sreda in petek ob 20.00, tel.: 031 435 369

MARIBOR
ponedeljek, torek in četrtek ob 20.00, tel.: 041 322 544

PTUJ
četrtek ob 17.30, tel.: 031 548 078 
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SEMIČ
torek ob 10.00, tel.: 040 269 090

SLOVENJ GRADEC
torek ob 19.00, tel.: 041 322 544

SLOVENSKA BISTRICA
sreda ob 19.30, tel.: 031 881 946 

ŠEMPETER PRI GORICI
torek ob 20.00, tel.: 041 330 467

ŠENTRUPERT
torek, četrtek in sobota ob 18.00, tel.: 041 489 074

VELENJE
petek ob 18.00, tel.: 031 850 358

Informacije o slovenskih transmisijskih skupinah lahko dobite 
tudi na spletni strani: www.share-international.net/slo/tran-
smisija/skupine_slo.htm, vprašanja pa nam lahko pošljete po 
elektronski pošti na naslov: info.slo@share-international.net.
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Molitev za novo dobo

Jaz sem stvarnik vesolja.
Jaz sem oče in mati vesolja.
Vse izhaja iz mene.
Vse se bo vrnilo vame. 
Um, duh in telo so moja svetišča,
da sebstvo v njih uresničuje
moje najvišje bitje in postajanje.

Molitev za novo dobo, ki jo je podal Maitreja, svetovni učitelj, 
je vélika mantra ali afirmacija, ki ima učinek priklica. To bo 
močno orodje v našem prepoznavanju, da sta človek in bog 
eno, da ni ločenosti. »Jaz« je božansko načelo v ozadju vsega 
stvarstva. Sebstvo izhaja iz tega božanskega načela in mu je 
enako.

To mantro lahko najbolj učinkovito uporabljate tako, da 
besede izgovarjate ali mislite z osredotočeno voljo, medtem ko 
se osredotočate na čakro adžna med obrvmi. Ko um dojame 
pomen pojmov, hkrati pa uporabljate voljo, ti pojmi postanejo 
dejavni in mantra deluje. Če boste molitev redno izgovarjali 
vsak dan, se boste vse bolj zavedali svojega resničnega sebstva.
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Vélika invokacija

Iz točke luči v umu boga
naj luč razsvetli ume ljudi,
naj svetloba oblije Zemljo.

Iz točke ljubezni v srcu boga
naj se ljubezen prelije v srca ljudi,
naj se Kristus vrne na Zemljo.

Iz središča, kjer je poznana volja boga,
naj namen vodi majhne volje ljudi,
namen, ki ga poznajo in mu služijo mojstri modrosti.

Iz središča, ki se imenuje človeški rod,
naj se izvrši načrt ljubezni in luči
in naj zapečati duri, za katerimi prebiva zlo.

Naj luč in ljubezen in moč obnovijo načrt na Zemlji.

Véliko invokacijo, ki jo je prvič uporabil junija 1945, je Kristus 
predal človeštvu, da bi človek lahko sam priklical energije, ki 
bodo spremenile naš svet in Kristusu in hierarhiji omogočile 
vrnitev. Kristus je véliko invokacijo uporabil v drugačni obliki, 
in sicer v starodavnem duhovnem jeziku. Hierarhija je véliko 
invokacijo, starodavno besedilo iz sedmih mističnih stavkov, 
prevedla v obliko, ki jo razumemo in jo lahko uporabljamo. 
Ljudje smo jo prevedli v mnoge jezike in uporabljamo jo v sko-
raj vseh državah sveta.
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Slovar ezoteričnih izrazov

antahkarana – nevidni kanal svetlobe, ki tvori most med fi-
zičnimi možgani in dušo; vzpostavljamo ga prek meditacije in 
služenja

antikrist – energija vidika volje boga v svoji involucijski fazi, ki 
uničuje stare oblike in odnose, na primer ob koncu dobe, da 
pripravi pot graditeljskim silam Kristusovega načela; v rimskih 
časih se je manifestiral prek cesarja Nerona, v sodobnem času 
pa prek Hitlerja in njegovih šestih sodelavcev

astralna raven – raven čustev, ki vsebuje polarna nasprotja, 
kot so upanje in strah, sentimentalna ljubezen in sovraštvo, 
sreča in trpljenje; raven iluzij

astralno telo – čustveno izrazno sredstvo posameznika

ašram – mojstrova skupina; v duhovni hierarhiji je 49 ašramov, 
7 glavnih in 42 manjših; na čelu vsakega je mojster modrosti

avatar – duhovno bitje, ki se v odgovoru na klic in potrebe 
človeštva »spusti navzdol«; obstajajo človeški, planetarni in 
kozmični avatarji; slednje lahko imenujemo tudi »božanske 
inkarnacije«; njihov nauk, če ga človeštvo pravilno razume in 
ga začne postopoma uporabljati, razširja naše razumevanje in 
predstavlja naslednji korak v evolucijskem razvoju človeštva 

Avatar sinteze – veliko kozmično bitje, ki uteleša energije vo-
lje, ljubezni, inteligence in še ene energije, za katero še nima-
mo imena; te energije pošilja na Zemljo od 40-ih let 20. stole-
tja in razdeljenost postopoma pretvarja v enotnost

bog (glej tudi logos) – veliko kozmično bitje, ki deluje kot duša 
tega planeta tako, da uteleša vse zakone in energije, ki jim vla-
dajo ti zakoni, kar tvori vse, kar vidimo in česar ne moremo 
videti
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Buda – zadnji avatar dobe ovna; prejšnji svetovni učitelj, ki se 
je manifestiral prek princa Gautame okrog leta 500 pr. n. št.; 
utelešenje modrosti, ki zdaj deluje kot »božanski posrednik« 
med Šambalo in duhovno hierarhijo; budisti pričakujejo svo-
jega naslednjega velikega učitelja pod imenom Maitreja Buda 

budi – univerzalna duša ali um, višji razum, ljubeče razume-
vanje, ljubezen in modrost; energija ljubezni, kot jo izkušajo 
mojstri modrosti

budijska raven – raven božanske intuicije

čakra adžna – čelna čakra, energijsko središče med obrvmi; 
središče, ki uravnava osebnost; na fizični ravni temu središču 
ustreza žleza hipofiza 

čakre – energijska središča (vrtinci) v etrskem telesu, poveza-
na s hrbtenico in sedmimi najpomembnejšimi žlezami z notra-
njim izločanjem; odgovorne so za usklajevanje in vitalizacijo 
vseh teles (mentalnega, astralnega in fizičnega) in za njihovo 
povezavo z dušo, glavnim središčem zavesti; obstaja 7 glavnih 
in 42 manjših čaker 

dan razglasitve – dan, ko se bo Maitreja predstavil svetu v ra-
dijski in televizijski oddaji, ki jo bodo prenašali po vsem svetu; 
celo tisti, ki oddaje ne bodo poslušali oziroma gledali, bodo te-
lepatsko slišali njegove besede v svojem jeziku; obenem bodo 
stotisoči po vsem svetu čudežno ozdraveli; začetek Maitrejeve-
ga javnega poslanstva na svetu

deva – angel oziroma nebeško bitje, ki pripada kraljestvu 
narave, ki se razvija vzporedno s človeštvom in sega od ele-
mentalov na ravni, nižji od človeške, do bitij na ravni, višji od 
človeške, na ravni planetarnega logosa; to so »aktivni gradi-
telji«, ki inteligentno delajo s snovjo in ustvarjajo vse oblike, 
ki jih vidimo, vključno z mentalnimi, čustvenimi in fizičnimi 
telesi človeštva
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doba – svetovni ciklus, ki traja približno 2350 let, določa ga 
odnos med Zemljo, Soncem in ozvezdji zodiaka

duh – kot izraz uporablja Maitreja, pomeni vsoto vseh energij 
– življenjsko silo, ki animira in oživlja posameznika; v bolj ezo-
teričnem smislu pomeni monado, ki se odraža v duši

Duh miru in ravnovesja – kozmično bitje, ki podpira Maitre-
jevo delo tako, da Maitrejo presvetljuje s svojo energijo; dela v 
tesni povezavi z zakonom akcije in reakcije, z namenom, da bi 
sedanje kaotične razmere pretvoril v temu nasprotno stanje v 
natanko enakem razmerju

duhovna hierarhija (belo bratstvo, družba razsvetljenih umov) 
– božje kraljestvo, duhovno kraljestvo ali kraljestvo duš, ki ga 
sestavljajo mojstri in posvečenci vseh stopenj; njen namen je 
uresničiti božji načrt; je planetarno središče ljubezni in mo-
drosti

duhovno – lastnost katerekoli dejavnosti, ki človeka vodi v do-
ločeno obliko razvoja – fizičnega, čustvenega, intuitivnega, so-
cialnega – v napredovanje njegovega trenutnega stanja

duša – (ego, višji jaz, notranji vladar, notranji Kristus, sin uma, 
sončni angel) – povezovalno načelo med duhom in materijo, 
med bogom in njegovo obliko; daje zavest, značaj in kakovost 
vsemu, kar se manifestira v obliki

energija – z ezoteričnega stališča v vsem manifestiranem veso-
lju ni ničesar drugega kot energija; energija vibrira na različnih 
frekvencah in določena frekvenca določa obliko, ki jo bo ener-
gija zavzela; na energijo je mogoče vplivati in jo voditi z mislijo

etrske ravni – štiri ravni materije, ki so finejše od fizične ravni 
plina; za zdaj še večini ljudi nevidne

etrsko telo – energijski dvojnik fizičnega telesa; sestavljeno je 
iz 7 večjih središč (čaker) in 42 manjših, iz mreže, ki povezuje 

Slovar ezoteričnih izrazov
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vsa središča in neskončno majhne energijske niti (nadije), na 
katerih temelji ves živčni sistem; zastoji v etrskem telesu lahko 
povzročijo fizično bolezen

evolucija – proces poduhovljanja materije; pot nazaj k izvoru; 
odstranjevanje slepil in iluzij, kar na koncu privede do kozmič-
ne zavesti

ezoterika – filozofija evolucijskega procesa, tako človeškega 
kot tudi nižjih kraljestev narave; znanost nakopičene modrosti 
vseh dob; predstavlja sistematično in izčrpno poročilo o ener-
gijski strukturi vesolja in človekovem mestu v njem; opisuje 
sile in vplive, ki so v ozadju pojavnega sveta; je tudi proces 
ozaveščanja in postopnega obvladovanja teh energij

fizična raven – najnižja vibracijska stanja snovi; obsega gosto 
fizično, tekočo, plinasto in etrsko materijo

gospod sveta – glej Sanat Kumára

guru – duhovni učitelj

hierarhija – glej duhovna hierarhija

hierofant – glej posvečevalec 

iluzija – utvara na mentalni ravni; duša, ki za svoje orodje upo-
rablja zaslepljeni um, dobi popačeno podobo o pojavnem svetu

imam Mahdi – prerok; vrnil naj bi se, da dokonča delo, ki ga je za-
čel Mohamed; njegovo vrnitev pričakujejo nekatere islamske sekte

iniciacija – glej posvečenje

inkarnacija – utelešenje, manifestacija duše kot tridelne oseb-
nosti, po zakonu ponovnega rojstva

invokacija – klic, priklic določenih duhovnih energij prek pra-
vilno osredotočene pozornosti, lahko s pomočjo molitve ali 
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mantre; če je pravilno in iskreno izvedena, ji sledi evokacija, 
odziv duhovnih energij

involucija – proces, v katerem se duh spusti v materijo, v svoje 
polarno nasprotje

izrazno sredstvo – glej vehikel

Jezus – mojster modrosti in učenec Kristusa Maitreje; Kri-
stusu je dovolil, da je deloval skozenj v obdobju od njegovega 
krsta do križanja; v prihajajoči dobi bo imel zelo pomembno 
vlogo pri ponovnem navdihovanju in preusmeritvi celotnega 
področja krščanske vere

joga – združitev nižje narave z višjo; tudi različne oblike in teh-
nike za doseganje obvladovanja fizičnega, astralnega ali men-
talnega telesa

karma – vzhodnjaško ime za zakon vzroka in posledice; te-
meljni zakon, ki ureja naše bivanje v tem sončnem sistemu; 
vsaka naša misel, vsako naše dejanje, sproži vzrok; ti vzroki 
imajo svoje posledice, ki oblikujejo naše življenje v dobrem in 
slabem; povedano s svetopisemskimi besedami: »Kar seješ, to 
žanješ.« Ali povedano znanstveno: »Za vsako akcijo obstajata 
enaka in nasprotna reakcija.«

kavzalna raven – tretja od štirih višjih mentalnih ravni, na ka-
teri prebiva duša

kavzalno telo – izrazno sredstvo izraza duše na kavzalni ravni; 
sprejemno mesto, kjer je shranjena zavest o človekovi stopnji 
duhovnega razvoja

Kristus – izraz, ki se uporablja za označevanje vodje duhovne 
hierarhije, svetovnega učitelja, mojstra vseh mojstrov; to funk-
cijo trenutno opravlja Maitreja

Kristusova zavest – energija kozmičnega Kristusa, znana tudi 
kot Kristusovo načelo; za nas jo uteleša Kristus; zdaj se pre-

Slovar ezoteričnih izrazov
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buja v srcih milijonov ljudi po vsem svetu; energija duhovnega 
razvoja kot taka 

Krišna – veliki avatar, ki se je pojavil okrog leta 3000 pr. n. št. 
in je služil kot izrazno sredstvo manifestacije za gospoda Mai-
trejo v dobi ovna; s tem, ko je prikazal potrebo po obvladova-
nju astralno-čustvene narave, je Krišna odprl vrata drugemu 
posvečenju; hindujci pričakujejo novo inkarnacijo Krišne ob 
koncu kali juge, dobe teme 

logos – bog; kozmično bitje, ki deluje kot duša planeta (plane-
tarni logos), duša sončnega sistema (sončni logos), duša gala-
ksije (galaktični logos) in tako naprej do neskončnosti

Maitreja – svetovni učitelj za dobo vodnarja; Kristus in vodja 
duhovne hierarhije našega planeta, mojster vseh mojstrov

manas – višji um

mantra – formula oziroma razvrstitev besed ali zlogov, ki pri-
kličejo energijo, kadar so pravilno izrečeni

meditacija – znanstveni način vzpostavljanja stika z dušo in 
postopnega stapljanja z njo; tudi proces odpiranja za duhovne 
vtise in s tem za sodelovanje z duhovno hierarhijo

mentalna raven – raven uma, na kateri potekajo miselni procesi

mentalno telo – izrazno sredstvo osebnosti na mentalnih ravneh

mojstri modrosti – posamezniki, ki so prejeli peto posvečenje 
potem, ko so šli skozi vse izkušnje, ki jih ponuja življenje na 
tem svetu, in so v tem procesu dosegli popolno obvladovanje 
sebe in zakonov narave; varuhi načrta evolucije in vseh energij, 
ki vstopajo na naš planet, kar omogoča izpolnjevanje načrta

monada/sebstvo – čisti duh, ki izraža trojnost božanstva: 1) 
božansko voljo ali moč (Oče); 2) ljubezen in modrost (Sin); 
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3) dejavno inteligenco (Sveti duh); »iskra boga«, ki prebiva v 
vsakem človeku 

moški/ženska – fizična manifestacija duhovne monade (ali 
sebstva), ki je posamezna iskra enega duha (boga)

okultno – skrito; skrita znanost o energiji (glej ezoterika)

osebnost – tridelno izrazno sredstvo duše na fizični ravni, se-
stavljeno iz mentalnega, čustvenega (astralnega) in fizično-etr-
skega telesa

permanentni atomi – trije atomi materije – fizični, astralni in 
mentalni –, okoli katerih se oblikujejo telesa za novo inkarna-
cijo; v trenutku smrti obdržijo vibracijsko stopnjo in tako za-
gotovijo, da se doseženi energijski evolucijski »status« prenese 
v naslednje življenje

planetarni logos – božansko bitje, ki deluje kot duša planeta

posvečenje – prostovoljni proces, v katerem potekajo zapo-
redne in postopne faze poenotenja in postajanja enega med 
moškim/žensko v inkarnaciji, njegovo/njeno dušo in božansko 
monado ali »iskro boga«; vsaka stopnja da posvečencu globlje 
razumevanje pomena in namena božjega načrta, polnejše za-
vedanje njegove/njene vloge v tem načrtu in vse večjo sposob-
nost zavestnega ter inteligentnega dela v smeri njegove izpol-
nitve

posvečevalec – pri prvih dveh planetarnih posvečenjih je to 
Kristus Maitreja, pri tretjem in višjih posvečenjih pa gospod 
sveta

pralaja – nementalno, neastralno, nematerialno stanje bivanja 
nekje med smrtjo in ponovnim rojstvom, ko življenjski impulz 
zastane; izkušnja popolnega miru in neskončne blaženosti 
pred ponovnim utelešenjem; ustreza krščanskemu pojmova-
nju nebes

Slovar ezoteričnih izrazov
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presvetlitev – prostovoljni proces sodelovanja, pri katerem za-
vest mojstra modrosti začasno vstopi in deluje skozi fizično, 
čustveno in mentalno telo učenca

raven – raven manifestacije

reinkarnacija (zakon ponovnega rojstva) – proces, ki bogu 
omogoča, da se prek posrednika (nas) spusti v svoje polarno 
nasprotje – materijo, z namenom, da jo privede nazaj vase, po-
polnoma prežeto z naravo boga; zakon karme nas vleče nazaj 
v utelešenje, dokler postopoma skozi evolucijski proces resnič-
no ne odkrijemo svoje prirojene božanskosti

samouresničitev – proces prepoznavanja in izražanja naše bo-
žanske narave

Sanat Kumára – gospod sveta; izraz našega planetarnega lo-
gosa na etrski fizični ravni; prebiva v Šambali; veliko bitje, ki 
izvira z Venere in se je pred 18,5 milijona let žrtvovalo tako, 
da je postalo izrazno sredstvo osebnosti za božanstvo, ki de-
luje kot duša planeta; je najbližji vidik boga, ki ga zmoremo 
dojeti

sebstvo/monada – božanska iskra v vsakem človeku

sile svetlobe (sile evolucije) – duhovna hierarhija našega pla-
neta; planetarno središče ljubezni in modrosti

sile teme (sile zla, sile materialnosti) – involucijske ali mate-
rialistične sile, ki vzdržujejo materialni vidik planeta; ko pre-
koračijo svojo vlogo in posežejo v duhovni napredek, jih ozna-
čujemo kot zlo

slepilo – iluzija na astralni ravni; stanje, v katerem um zastrejo 
čustveni impulzi, ki nastajajo na astralni ravni in preprečujejo 
očesu uma, da bi jasno razlikovalo stvarnost; primeri: strah, sa-
mopomilovanje, kritizerstvo, sumničavost, samozaverovanost 
v svoj prav, pretiran materializem 
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sončni logos – božansko bitje, ki deluje kot duša našega sonč-
nega sistema

svetovni učitelj – vodja duhovne hierarhije v danem ciklu; 
mojster vseh mojstrov; to funkcijo v sedanjem času opravlja 
gospod Maitreja

Šambala – središče energije, glavno središče na planetu; leži 
nad puščavo Gobi na dveh najvišjih etrskih ravneh; iz nje in 
skoznjo tečejo sile Šambale – energije volje ali namena; pred-
stavlja temensko središče (čakro)

transmisijska meditacija – specializirana oblika skupinske me-
ditacije in služenja, pri kateri člani skupine dajo na voljo svoja 
energijska središča (čakre) kot orodje za sestopanje energij, ki 
jih oddaja duhovna hierarhija mojstrov; planet oskrbuje z »ba-
zenom energij«, ki so tako za človeštvo bolj dostopne in upo-
rabne; tudi učinkovita metoda osebnega duhovnega razvoja

trikotnik – skupina treh ljudi, ki se v mislih vsak dan povežejo 
za nekaj minut ustvarjalne meditacije

večna modrost – starodavna zbirka duhovnih naukov, ki so 
skupna osnova vseh svetovnih verstev, pa tudi vseh znanstve-
nih, družbenih in kulturnih dosežkov; prvič dana na voljo jav-
nosti ob koncu 19. stoletja z deli Helene Petrovne Blavatske, v 
20. stoletju pa prek Alice A. Bailey, Helene Roerich in Benja-
mina Crema

vehikel – oblika, s pomočjo katere se višja bitja izražajo na niž-
jih ravneh; na primer: fizično, astralno in mentalno telo tvorijo 
izrazna sredstva duše na nižjih ravneh

velika invokacija – starodavna formula, ki jo je hierarhija pri-
redila, da človeštvo z njo prikliče energije, ki bodo spremenile 
svet; prevedena je v mnogo jezikov, vsak dan jo uporablja na 
milijone ljudi

Slovar ezoteričnih izrazov
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vibracija – gibanje energije; vsa energija vibrira na njej lastni 
posebni frekvenci; evolucijski proces napreduje prek zviševa-
nja vibracijske stopnje kot odziv na prihajajoče višje energije

vodnar – v astronomskem smislu doba vodnarja, ki se zdaj za-
čenja in bo trajala približno 2350 let; ezoterično se nanaša na 
prinašalca vode, na Maitrejevo dobo in na duhovne energije 
vodnarja – energije sinteze in bratstva

zakon ponovnega rojstva – glej reinkarnacija

zakon vzroka in posledice (zakon akcije in reakcije) – glej kar-
ma

zlo – vse, kar ovira duhovni razvoj

žarki – sedem tokov univerzalne božanske energije, od ka-
terih je vsak izraz velikega življenja, katerega interakcija na 
vseh možnih frekvencah ustvarja sončne sisteme, galaksije in 
vesolja; gibanje teh energij v spiralnih ciklih pritegne vse bitje 
v manifestacijo in iz nje, pri tem pa ga obarva in prežame s 
svojskimi značilnostmi in lastnostmi
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Nadaljnje branje 

V slovenščino prevedene knjige Benjamina Crema

NAUK VEČNE MODROSTI
V vsaki dobi ali v času izjemnih kriz so na svet prišli véliki duhovni 
učitelji, da bi človeštvu omogočili napraviti naslednji razvojni ko-
rak. Vsak od njih je človeštvu zapustil nauk, ki izvira iz skupnega 
vira starodavnega znanja, ki ga poznamo kot nauk večne modrosti. 
Kot ezoterična znanost (to preprosto pomeni nekaj, kar presega 
razumevanje ali dojemanje povprečnega človeka) podaja sistemati-
čen in izčrpen pregled razvojnega procesa človeka in narave s stali-
šča energij. Pojasnjuje, kako je nastalo vesolje, kako vesolje deluje 
in kakšno je človekovo mesto v njem. Ezoterika, kot jo včasih ime-
nujemo, je tudi umetnost dela z energijami, ki izhajajo iz najvišjih 
duhovnih virov. Ta nauk je iz ozadja vodil in oblikoval civilizacijo za 
civilizacijo in privedel do vseh največjih dosežkov človeških priza-
devanj, bodisi v znanosti, politiki, umetnosti ali religiji.

ISBN: 978-961-90620-0-5
obseg: 67 strani

MAITREJEVO POSLANSTVO, PRVA KNJIGA
Creme nadaljuje z izjemno zgodbo, s katero je začel v delu The 
Reapperance of the Christ and the Masters of Wisdom (Ponovni 
prihod Kristusa in mojstrov modrosti). Pripoveduje o nadaljnjih 
dogodkih v zgodbi brez primere – v zgodbi o vrnitvi Kristusa, 
znanega pod imenom Maitreja, in njegove skupine duhovnih 
mojstrov v naš svet. Človeška zavest nenehno zori in mnogi od 
starodavnih »misterijev« evolucijskega potovanja se zdaj razkri-
vajo. Ta knjiga je lahko vodič človeštva v času, ko ta dela prve 
korake v duhovno življenje. Zajema široko področje tem: od no-
vih Kristusovih naukov do meditacije in karme; od življenja po 
smrti in reinkarnacije do zdravljenja in družbene preobrazbe; 
od posvečenj in vloge služenja do sedmih žarkov; od Leonarda 
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da Vincija in Mozarta do Satje Sai Babe. Pripravlja prizorišče 
in pot za delo Maitreje kot svetovnega učitelja in za ustvarjanje 
novega in boljšega življenja za vse. Je močno sporočilo upanja.

ISBN: 961-90620-5-1
obseg: 362 strani

MAITREJEVO POSLANSTVO, DRUGA KNJIGA
Ta navdihujoča in prijetna knjiga ponuja novo upanje in vodstvo 
svetu, ki trpi na pragu zlate dobe. Predstavlja nauke Kristusa 
Maitreje, svetovnega učitelja za to dobo, na obeh ravneh – na 
zunanji, praktični ravni, pa tudi na notranji, duhovni ravni, ter 
njegove osupljivo točne napovedi svetovnih dogodkov in nje-
govega pojavljanja ljudem povsod po svetu. Vsebuje tudi vrsto 
intervjujev Benjamina Crema z mojstrom, s katerim je avtor po-
vezan več kot 40 let. Ti intervjuji so na novo osvetlili nekatere od 
največjih problemov, s katerimi se sooča človeštvo. Avtor ponu-
ja več prodornih informacij na različne teme, kot so rast zavesti, 
psihologija, jedrsko orožje, okolje, aids, zlom borznih trgov ter 
znanost in tehnologija v novi dobi. Zapis dveh Cremovih pre-
davanj z naslovom »Premagovanje strahu« in »Klic k služenju« 
ponuja dragoceno vodstvo tistim, ki stopajo po duhovni poti. 

ISBN: 961-90620-7-8
obseg: 705 strani

SPOROČILA KRISTUSA MAITREJE
V letih priprav na svoj prihod v naš vsakdanji svet je Kristus Maitre-
ja, svetovni učitelj za dobo vodnarja, prek Benjamina Crema, an-
gleškega umetnika in ezoterika, podal 140 sporočil. Posredoval jih 
je telepatsko med Cremovimi javnimi predavanji v Londonu, ki so 
se začela 6. septembra 1977. Prek teh sporočil Maitreja podaja del 
svojega nauka, da bi pripravil ozračje upanja, ki bo njemu in njegovi 
skupini mojstrov modrosti omogočilo, da stopijo v ospredje, ne da 
bi posegli v človekovo svobodno voljo. Predstavlja nam smernice, 
ki so potrebne za družbene spremembe, in nas poziva, da se nujno 
zavzamemo za reševanje milijonov ljudi, ki trpijo zaradi revščine in 
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lakote v svetu izobilja. Opisuje svoje poslanstvo in odnos do nas ter 
nam daje namige o tem, kako ga bomo prepoznali. Razkriva pravo 
naravo nas kot duhovnih bitij, katerih usoda je, da se vrnemo k svo-
jemu visokemu izvoru. Zatrjuje nam, da bodo medsebojna delitev 
dobrin in pravičnost ter bratstvo in svoboda prevladali.

ISBN: 978-961-92724-0-4
obseg: 293 strani

TRANSMISIJA: MEDITACIJA ZA NOVO DOBO
»Pomagajte svetu … in sebi!« pravi Benjamin Creme in raz-
laga, da je naslednji korak v današnji »duhovni revoluciji«, 
da pridobitve duhovnega razvoja uporabimo pri delu za svet. 
Transmisijska meditacija je skupinska dejavnost služenja, ki 
omogoča »prizemljevanje« vélikih duhovnih energij, ki nene-
homa pritekajo na naš planet in ki jih osredotočajo naši »sta-
rejši bratje«, mojstri modrosti. Ta proces, ki omogoča, da so 
energije za človeštvo uporabnejše, je podoben procesu v ele-
ktričnih transformatorjih, ki transformirajo elektriko med ge-
neratorji in uporabniki. Transformirane duhovne energije po-
stopoma dvigujejo vse oblike življenja in spreminjajo naš svet 
na bolje. Transmisijska meditacija, ki je odlično orodje za aspi-
racijo zelo zaposlenih ljudi, je izjemno močna, varna, visoko 
znanstvena, hkrati pa nekonfesionalna in brezplačna. Creme 
odgovarja na stotine vprašanj o tej edinstveni obliki služenja, 
ki obenem omogoča tudi v pospešeno duhovno rast.

ISBN: 961-90620-8-6
obseg: 156 strani 

UMETNOST SODELOVANJA
Umetnost sodelovanja najbolj žgoče probleme našega časa in 
njihove rešitve obravnava z vidika nauka večne modrosti, ki že 
tisočletja razkriva sile, ki so v ozadju pojavnega sveta. V svojih 
prejšnjih devetih knjigah Benjamin Creme te nauke posoda-
blja, pripravlja pot za skorajšnji prihod Maitreje, svetovnega 
učitelja, in njegove skupine mojstrov modrosti.

Nadaljnje branje
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Knjiga obravnava svet, ki je vklenjen v starodavno tekmova-
nje in poskuša svoje probleme rešiti s starimi in preživetimi me-
todami, medtem ko imamo odgovor – sodelovanje – na dlani. 
Kaže pot v svet pravičnosti, svobode in miru, ki ga bomo dosegli 
tako, da bomo vse bolj cenili enotnost, ki je temelj vsega življe-
nja. Maitreja bo v nas navdihoval to naraščajoče spoznanje.

Teme zajemajo nujnost sodelovanja, ZDA in tekmovanje, 
organizem proti organizaciji, priložnost za služenje, strah pred 
izgubo, karmo, ljubezen, pogum in nenavezanost, preseganje sle-
pil, kako učijo mojstri, enotnost v različnosti, soglasje, zaupanje.

ISBN: 978-961-90620-9-8
obseg: 229 strani

MAITREJEVI NAUKI: ZAKONI ŽIVLJENJA
Nimamo niti drobcev naukov prejšnjih svetovnih učiteljev. 
Nimamo ne Kristusovih, ne Budovih in ne Krišnovih naukov, 
razen tistih, ki so jih skladno s svojim razumevanjem zapisali 
njihovi kasnejši sledilci. V tej knjigi lahko prvikrat zaslutimo 
misli in vpoglede bitja neizmerne veličine, da bi lahko razume-
li evolucijsko pot, ki se razprostira pred nami in ki nam jo je 
to bitje prišlo orisat. Učitelj v bralčevem umu pusti vtis, da sta 
širina in globina njegovega znanja in zavedanja brezmejni, da 
je nedoumljivo strpen in moder ter osupljivo skromen.

Malokdo lahko prebere to knjigo, ne da bi ga spremenila. 
Nekatere bralce bodo pritegnili predvsem nenavadni vpogledi v 
svetovne dogodke, medtem ko bosta razkritje skrivnosti samo-
uresničitve in preprost opis doživete resnice prinesla razodetje 
drugim. Kdor si prizadeva, da bi razumel zakone življenja, ga 
bodo ti tenkočutni in bogati uvidi hitro ponesli do jedra same-
ga življenja in mu pokazali preprosto pot, ki se vije vse do vrha 
gore. Jasno in pomenljivo je poudarjena temeljna enotnost vse-
ga življenja. Bralec bo spoznal, da se mu zakoni, po katerih živi-
mo, še nikoli prej niso zdeli tako naravni in razumljivi.

ISBN: 978-961-92724-1-1
obseg: 253 strani
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UMETNOST ŽIVLJENJA: ŽIVLJENJE PO ZAKONIH 
ŽIVLJENJA
Po navdihu dveh mojstrov modrosti, mojstra Djwhala Khula 
in še posebej svojega mojstra, Benjamin Creme v prvem delu 
te knjige izkušnjo življenja obravnava kot obliko umetnosti, 
kot sta slikarstvo in glasba. Da bi dosegli višjo raven izrazno-
sti, moramo poznati določena temeljna načela in se jih držati. 
V umetnosti življenja uravnovešeno neškodljivost, ki vodi do 
osebne sreče, pravilnih človeških odnosov, vse človeštvo na 
evolucijskem potovanju pa do prave poti, dosežemo z razume-
vanjem velikega zakona vzroka in posledice in z njim poveza-
nega zakona ponovnega rojstva.

Drugi in tretji del knjige, Pari nasprotij in Iluzija, izhajata 
iz predpostavke, da je človekov na videz neskončni boj, ki 
poteka znotraj njega in v njegovem zunanjem življenju, po-
sledica njegovega edinstvenega položaja v evolucijski shemi – 
človek je stičišče materije in duha. Človek se iz megle iluzije 
izvija in ta dva svoja vidika združuje v popolno celoto tako, 
da življenje živi vse bolj nenavezano in se sebe zaveda vse bolj 
objektivno.

ISBN: 978-961-92724-2-8
obseg: 187 strani

PREBUJANJE ČLOVEŠTVA
Ta knjiga dopolnjuje knjigo Benjamina Crema Svetovni učitelj 
za vse človeštvo, ki poudarja naravo Maitreje, svetovnega uči-
telja, utelešenja ljubezni in modrosti.

Prebujanje človeštva se osredotoča na dan, ko se bo Ma-
itreja pred vsem svetom razodel kot svetovni učitelj za dobo 
vodnarja. Opisuje proces Maitrejevega prihoda, korake, ki 
vodijo do dneva njegove razglasitve, in odziv človeštva na to 
pomembno izkušnjo.

Ta preroška knjiga bralca navdaja z upanjem in pričakova-
njem radostnih dogodkov, ki bodo spremenili svet in ki so tik 
pred vrati.

Nadaljnje branje
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V slovenščino prevedena knjiga Wayna S. Petersona

NENAVADNI ČASI, NENAVADNI LJUDJE
Avtor, nekdanji ameriški diplomat, razkriva osebne izkušnje 
z Maitrejo in mojstri modrosti ter te zgodbe prepleta s pogle-
dom na Maitrejevo poslanstvo, na razloge za njegov prihod in 
znamenja, ki spremljajo ta izjemni dogodek.

ISBN: 961-90620-4-3
obseg: 179 strani

*

Slovenske prevode knjig lahko naročite:
• na naslovu Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj,
• po telefonu: 04 / 23 66 571,
• po elektronski pošti: info.slo@share-international.net

ali prek spletne strani: www.share-international.net/slo/.
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Knjige Benjamina Crema, ki še niso prevedene v slovenščino

REAPPERANCE OF THE CHRIST AND THE MASTERS 
OF WISDOM
(PONOVNI PRIHOD KRISTUSA IN MOJSTROV 
MODROSTI)
V svoji prvi knjigi Benjamin Creme objavlja osupljivo vest, da 
je Maitreja (Kristus) kot svetovni učitelj za prihajajočo dobo 
že med nami in da ga bo javnost postopoma povsem spoznala. 
Različne religije ga pričakujejo pod različnimi imeni, tu pa je 
zato, da pospeši sodelovanje med mnogimi ideološkimi frakci-
jami, da spodbudi dobrohotnost in medsebojno delitev dobrin 
na svetovni ravni ter sproži politične, družbene, gospodarske 
in okoljske spremembe. Creme postavlja najpomembnejši do-
godek zadnjih 2000 let v pravi zgodovinski in ezoterični kon-
tekst ter opisuje, kakšen vpliv bo imela navzočnost svetovnega 
učitelja tako na svetovne ustanove kot tudi na povprečnega 
posameznika. Creme prek telepatskega stika z mojstrom mo-
drosti ponuja uvide v teme, kot so duša in reinkarnacija, tele-
patija, jedrska energija, starodavne civilizacije, problemi dežel 
v razvoju, nov gospodarski red, antikrist in »poslednja sodba«. 
Knjiga bo v slovenščini izšla predvidoma konec leta 2010.

ISBN: 0-0936604-00-X
obseg: 254 strani 

A MASTER SPEAKS
(MOJSTER GOVORI)
Vse od začetkov civilizacije je imelo človeštvo v času kriz ve-
dno vodnike in učitelje, kot so Krišna, Mojzes, Buda, Kristus 
in Mohamed. Ti véliki posamezniki so pospeševali načrt člove-
ške evolucije in drugih kraljestev narave, za katere skrbi ezote-
rična hierarhija mojstrov modrosti. Od leta 1982 eden od teh 
popolnoma razsvetljenih učiteljev vsak mesec napiše članek za 
revijo Share International. Članki vsebujejo bogastvo navdiha, 
modrosti in praktičnih informacij, ki so pomembne za naš ne-
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mirni svet. Knjigo Mojster govori sestavlja 226 člankov, ki jih je 
mojster prispeval med letoma 1982 in 2003. Vključuje teme, 
kot so zdravje in zdravljenje, življenje v novi dobi, človeške 
pravice, delitev dobrin za mir, problem aidsa, novo izobraže-
vanje, obeti prihodnosti, konec lakote, pomoč mirovnim priza-
devanjem, skrivnost življenja, naraščanje moči ljudstva, konec 
odvisnosti.

ISBN: 90-71484-29-7
obseg: 452 strani 

MAITREYA'S MISSION, VOLUME TREE
(MAITREJEVO POSLANSTVO, TRETJA KNJIGA)
Benjamin Creme je danes eden tistih, ki s svojo prepričljivo 
in podrobno opisano vizijo prihodnosti – sam ji pravi bleščeča 
nova civilizacija v nastajanju – najglasneje spodbija »preroke 
pogubljenja«. Pravi, da je široka preobrazba zdaj mogoča, kajti 
mojstri modrosti začenjajo javno delovati v svetu in svetova-
ti. Na čelu mojstrov je njihov vodja Maitreja, svetovni učitelj 
za to dobo. Creme v tej knjigi obravnava teme, ki so globoke, 
a obenem praktične, in segajo od izvora človeštva do načela 
medsebojne delitve dobrin kot prvega

koraka do svetovnega miru, od meditacije in služenja do 
tehnologije svetlobe, od reinkarnacije in karme do čistega oko-
lja. V poglavju o čudežih razlaga izvor in namen pojavov, kot 
so jokajoči kipci Marije, svetlobni križi, zdravilne vode, kipi, ki 
»pijejo« mleko, žitni krogi itd.

ISBN: 90-71484-15-7
obseg: 704 strani

THE GREAT APPROACH 
(VÉLIKO PRIBLIŽEVANJE)
Creme svojo deveto knjigo začenja z besedami: »To je informa-
cija o popolni preobrazbi vseh vidikov našega življenja …« V 
tej knjigi se loteva problemov našega kaotičnega sveta in nje-
govega postopnega spreminjanja pod vplivom skupine popol-
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nih ljudi, mojstrov modrosti, ki se prvič po 98 000 letih vračajo 
v svet. Z Maitrejo, njihovim vodjo in svetovnim učiteljem bodo 
vodili človeštvo iz sedanje krize in navdihovali vzpostavitev 
povsem nove vrste civilizacije, kjer bosta pravičnost in svobo-
da glavno vodilo. Knjiga se nadvse izvirno giblje od idealizma k 
praktičnim sredstvom, ki bodo vzpostavila nove strukture. Pri-
hodnost osvetljuje z napovedmi največjih človeških dosežkov 
in razkriva nekaj sijajnih znanstvenih odkritij, ki nas čakajo. 
Kaže nam svet, v katerem so vojne stvar preteklosti, potrebe 
vseh ljudi pa izpolnjene. 

ISBN: 90-71484-23-8
obseg: 320 strani

THE GATHERING OF THE FORCES OF LIGHT – 
UFOS AND THEIR SPIRITUAL MISSION
(ZBIRANJE SIL SVETLOBE – NLP IN NJIHOVO 
DUHOVNO POSLANSTVO)
Zbiranje sil svetlobe je knjiga o NLP, toda z razliko. Napisal jo 
je nekdo, ki je z njimi delal in jih pozna od znotraj. Benjamin 
Creme pojav NLP vidi kot nekaj, kar je bilo načrtovano in kar 
je za prebivalce Zemlje silno pomembno.

Po Benjaminu Cremu so NLP in ljudje v njih na duhov-
nem poslanstvu, da bi olajšali usodo ljudi in planet rešili pred 
nadaljnjim in hitrim uničevanjem. Naša planetarna hierarhija, 
ki jo vodi Maitreja, svetovni učitelj, zdaj živi med nami in ne-
utrudno sodeluje s svojimi vesoljskimi brati, v bratskem priza-
devanju, da bi na Zemlji znova vzpostavili razumnost.

Creme pojasnjuje, kako so vsi planeti našega sončnega sis-
tema naseljeni, toda na fizičnih ravneh, ki presegajo človekov 
vid, na tako imenovanih etrskih ravneh. Vesoljska plovila so 
skonstruirana po istem načelu; tudi sama so v etrski snovi in 
imajo popoln nadzor nad energijami v vesolju. Naši vesoljski 
bratje niso odgovorni le za žitne kroge, ampak tudi za pripra-
vljanje poti za novo svetlobno tehnologijo, ki nam bo dala ne-
omejeno moč sonca. Ko bomo za vselej opustili vojne in si pri-
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zadevali živeti v pravilnih odnosih, bo ta tehnologija naša. Tako 
za duhovno hierarhijo našega planeta kot za hierarhije bratskih 
planetov našega osončja pravilni odnosi vključujejo konec tek-
movalnosti in začetek dobe sodelovanja, za katero bodo značil-
ne medsebojna delitev dobrin, pravičnost in svoboda.

Knjiga obravnava tudi začetek novih in bolj vključujočih 
metod izobraževanja, ki bodo potrebne, ko bomo izkusili veli-
kanski premik v zavesti in ko se bomo vse bolj zavedali boga-
stva življenja, ki je pred nami in ki bo osvobojeno pogubnega 
prijema komercializacije in nadvlade tržnih sil.

ISBN 978-90-71484-46-9

*

Večina teh knjig je prevedena v nizozemščino, francoščino, 
nemščino, japonščino in španščino. Nekatere so izšle tudi v 
kitajskem, hrvaškem, finskem, grškem, hebrejskem, italijan-
skem, portugalskem, romunskem, ruskem in švedskem jeziku. 
Prevedle in izdale so jih skupine, ki se odzivajo na to sporočilo. 

Za več informacij ali naročilo:
www.share-international.org/background/printed/books.htm
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Revija Share International 

Revija Share International je mesečnik, ki izhaja tudi v sloven-
skem prevodu. Prinaša tekoče informacije o prihodu Maitreje, 
svetovnega učitelja, članek mojstra modrosti, nadaljnje vsebi-
ne ezoteričnih naukov, odgovore Benjamina Crema na širok 
spekter tematskih in ezoteričnih vprašanj, članke in intervjuje 
z ljudmi, ki so v ospredju naprednih svetovnih sprememb, ve-
sti agencij OZN in poročila o pozitivnem razvoju preobrazbe 
sveta.

Revija Share International združuje dve glavni smeri novo-
dobnih miselnih tokov – politično in duhovno. Nakazuje sin-
tezo v ozadju političnih, družbenih, gospodarskih in duhovnih 
sprememb, ki se zdaj pojavljajo na globalni ravni, in poskuša 
vzpodbujati praktično delovanje za obnovo sveta v smeri večje 
pravičnosti in sočutja.

Urednik revije Share International je Benjamin Creme, 
revija pa izhaja v nizozemskem, francoskem, nemškem, japon-
skem, romunskem, slovenskem in španskem jeziku.

*

Slovensko izdajo revije lahko naročite:
• na naslovu Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj,
• po telefonu: 04 / 23 66 571,
• po elektronski pošti: info.slo@share-international.net

ali prek spletne strani: www.share-international.net/slo/.
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O avtorju

Na Škotskem rojeni slikar in ezoterik Benjamin Creme zadnjih 
šestintrideset let svet pripravlja na najbolj izjemen dogodek v 
zgodovini človeštva: na vrnitev naših duhovnih mentorjev v 
vsakdanji svet.

Creme gostuje v televizijskih in radijskih oddajah po vsem 
svetu in predava v Evropi, v ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji, 
Kanadi, Mehiki in na Japonskem.

Z javnim delom, za katerega ga je več let usposabljal in 
nadziral njegov mojster, je začel leta 1974. Leta 1982 je ob-
javil, da gospod Maitreja, dolgo pričakovani svetovni učitelj, 
živi v Londonu in da se je pripravljen predstaviti javnosti, ko 
ga bodo k temu povabila množična občila. To se bo zgodilo v 
bližnji prihodnosti.

Benjamin Creme še naprej opravlja svojo nalogo glasnika 
te navdihujoče novice. Njegove knjige so prevedene v mnogo 
jezikov. Je tudi urednik revije Share International, ki jo prebi-
rajo v več kot sedemdesetih državah. Za svoje delo ne prejema 
honorarja.

Benjamin Creme živi v Londonu, je poročen in ima tri 
otroke.
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