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UVOD

Knjiga Prebujanje človeštva je mišljena kot spremljevalno 
delo h knjigi Svetovni učitelj za vse človeštvo, ki je izšla leta 
2007 in se osredotoča na naravo Maitreje, svetovnega uči-
telja: na njegovo izjemno sposobnost, da kot veliki duhovni 
avatar, prav tako pa tudi prijatelj in brat vseh nas, izrazi vrli-
ni modrost in ljubezen.

Knjiga Prebujanje človeštva se osredotoča na dan, ko se 
bo Maitreja javno razglasil kot svetovni učitelj za dobo vod-
narja. Moj mojster v svojem članku »Novo služenje«, pona-
tisnjenem v tej knjigi, ganljivo opisuje, kakšen bo po priča-
kovanjih odziv človeštva tistega dne. Sledi moj komentar 
mojstrovega članka. Čeprav sta bila mojstrov članek in moj 
komentar objavljena že v knjigi Maitrejevo poslanstvo, tretja 
knjiga, ju tu ponatiskujemo z namenom, da znova pritegne-
mo bralčevo pozornost k dogodku, ki mu ni para v človeški 
zgodovini. Vprašanja in odgovori, ki sledijo, se nanašajo na 
proces Maitrejevega prihoda in na dan razglasitve kot tudi 
na teme, ki jih izpostavlja mojstrov članek. Večina vprašanj 
je iz preteklih izdaj revije Share International, ki razen red-
kih izjem še niso bila objavljena v knjigah.

Bralcem priporočam, naj si o bolj podrobni obravnavi 
prednostnih nalog, za katere se zavzema Maitreja, kot tudi o 
izjemni naravi njegovega dela, preberejo prvo poglavje knji-
ge Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga z naslovom »Maitreje-
ve prioritete«.

Opis dneva razglasitve, ki sledi v nadaljevanju, je citat iz mo-
jega predavanja v Tokiu leta 2007. Za bolj poglobljeno ra-
zumevanje ozadja te zgodbe, si lahko ogledate predstavitev 
knjige Svetovni učitelj za vse človeštvo.
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Dan razglasitve

Ko se bodo svetovni borzni trgi zrušili – kakor hitro bo jasno, 
da je to njihov končni padec – bo Maitreja prišel v javnost. 
Sprejel bo povabilo, naj se pojavi na eni glavnih televizijskih 
mrež v Združenih državah Amerike. Povabilo je že prišlo, 
Maitreja pa bo določil datum intervjuja. Po začetnih inter-
vjujih ga bodo želele intervjuvati vse televizijske mreže. Ven-
dar ne bo predstavljen kot Maitreja ali Kristus, ampak kot 
človek izjemne modrosti in ljubezni.

Maitreja ne prihaja kot verski učitelj, temveč kot duhovni 
učitelj. Predstavo o tem, kaj je »duhovno«, moramo razširiti. 
Poduhoviti moramo vsak vidik našega življenja.

Problem je komercializacija vseh vidikov življenja. Z dve-
ma besedama temu rečemo tržne sile. Tržne sile so opraviči-
lo za vse, kar počnemo. Maitreja pravi, da je komercializaci-
ja svetu nevarnejša od atomske bombe.

Ko si bomo bolj pravično delili proizvode sveta, bodo 
vojne in terorizem na mah postale stvar preteklosti. S tem 
bomo ustvarili razmere zaupanja. Ko imamo zaupanje, lah-
ko sedemo in poiščemo rešitev za vsak problem. 

Tako bo govoril Maitreja. Iščite človeka, ki bo govoril v 
tem smislu, vendar veliko bolj prepričljivo, kot govorim sam. 
Če verjamete, da govori iskreno, si zadajte nalogo, da boste 
prvi, ki bo spreminjal, prvi, ki se bo žrtvoval.

Ko bo dovolj ljudi sledilo – ne Maitreji, temveč njegovim 
zamislim, njegovim nasvetom – bo povabljen, da spregovo-
ri celotnemu svetu na dan, ki mu pravimo dan razglasitve. 
Tega dne se bo Maitreja pojavil hkrati na vseh televizijskih 
ekranih po vsem svetu. Nagovoril bo svet, vendar v resnici 
ne bo govoril.

Maitreja je vseveden in vseprisoten in bo v tem času 
vzpostavil telepatski odnos z vsakim odraslim človekom 
na svetu. Vsakdo bo slišal Maitrejeve misli, njegove ideje, 
njegova pričakovanja, njegove načrte za prihodnost – tele-
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patsko, notranje, v svojem lastnem jeziku. Japonci ga bodo 
slišali v japonščini, Francozi v francoščini, Nemci v nemšči-
ni, Kitajci v kitajščini in tako dalje. Človeštvu bo govoril o 
človeštvu samem, o tem, kako stari smo, kako dolgo se že 
razvijamo glede na sedanjo stopnjo (ki ni tako visoka, kot si 
mislimo). Pokazal nam bo, kaj je pred nami: znanost priho-
dnosti.

Maitreja nam bo pokazal visoko raven, s katere smo pad-
li v povprečnost današnjega materializma. In pokazal nam 
bo pot naprej prek sprejemanja načela medsebojne delitve; 
razkril nam bo občutek enega samega bratstva in sestrstva 
človeštva in nam omogočil, da se znova podamo na duhovno 
pot – pot, ki ne vodi v tekmovanje, temveč v enost.

Pri novi dobi, dobi sinteze, gre prav za to. Sinteza pome-
ni potegniti skupaj in ustvarjati enost, enotnost iz povsem 
različnih delov. Ugotovili boste, da je to cilj evolucijskega 
procesa: enotnost v različnosti, največja različnost v popolni 
enotnosti.

Medtem ko bo Maitreja govoril, bodo njegove energije 
z velikansko močjo tekle skozi srca vsega človeštva. To bo 
izzvalo intuitiven, srčen odziv na njegovo sporočilo. Na fi-
zični ravni bo na stotisoče spontanih čudežnih ozdravitev po 
vsem svetu. Glede na to troje boste vedeli, da je on in seveda 
samo on Maitreja Buddha, Kristus, imam Mahdi, Kalki ava-
tar, Krišna, mesija – ne glede na ime, pod katerim ga ljudje 
pričakujejo in se ga nadejajo. Ta dan bo opredelil celotno 
prihodnost človeštva. 

Benjamin Creme 
London, marec 2008
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»Svet bo kmalu izvedel za veličino v svoji sredini. Ljudje bodo 
kmalu jokali od radosti ob njegovem prihodu. Kmalu si bodo 
tudi naložili nalogo, da pridejo na pomoč in pomagajo ponov-
no vzpostaviti resnično enotnost ljudi. Tako bo.«

(iz mojstrovega članka »Veliki gospod prihaja«)



5

ZNOVA SLUŽITI
Mojster –, prek Benjamina Crema*

Do tedaj, ko bo človeštvo videlo Kristusa, je zares malo 
časa, zato bi bilo modro nekoliko razmisliti o verjetnih učin-
kih tega izjemno pomembnega dogodka. Najprej se bodo 
ljudem odprle oči za novo, povsem neobičajno in neznano 
situacijo: izkušnje česa podobnega ne bo imel nihče od ži-
vih; pred tem ne bo nihče nikjer slišal misli, ki bodo obja-
vljene na ta dan vseh dni. Ljudje do tedaj ne bodo nikoli 
slišali klica k svoji božanskosti, ki je izziv njihovi prisotnosti 
tukaj, na Zemlji. Vsak zase in svečano sam bo za tisti čas 
poznal smisel in pomen svojega življenja, na novo doživel 
milino otroštva, čistost duhovnega hrepenenja, ko je to 
očiščeno jaza. V tistih dragocenih minutah bodo ljudje na 
novo spoznali radost polne udeleženosti v stvarnosti življe-
nja; kot v spominu na daljno preteklost se bodo čutili med 
seboj povezane.

Ljudje bodo nenadoma spoznali, da je bilo njihovo življe-
nje do tedaj plitvo, da je v življenju večine ljudi manjkalo vse, 
kar življenju daje čar: bratstvo in pravičnost, ustvarjalnost 
in ljubezen. Mnogi bodo prvič izkusili, da nekaj veljajo, da 
imajo v širšem kontekstu svoj pomen. Njihov sedanji brezup 
bo zamenjal neobičajen občutek samospoštovanja; mamila 
vseh vrst ljudi ne bodo več držala v primežu. Ljudem bodo 
v ponižni hvaležnosti in hrepenenju po dobrem tiho tekle 
solze.

Od tedaj bo na Zemlji prevladoval nov duh svetosti; 
ljudje bodo nekaj časa hodili po prstih. Vendar bodo kmalu 
spoznali, da so spremembe, ki so na svetu potrebne, veli-
kanske in raznovrstne ter zahtevajo potrpežljivost in preda-
nost, domišljijo in zaupanje. Ne bo dolgo, ko se bodo ljudje 
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vsepovsod vključili v delo za prenovo, za rehabilitacijo sveta. 
Pomoč revnim in lačnim bo na častnem mestu, in tako se bo 
svetoskrunstvo med ljudmi za vselej končalo: milijoni bodo 
prvič občutili tiho srečo zadovoljenih potreb – podobe stra-
dajočih, ki umirajo, ne bodo več sramotile zaslonov premo-
žnih; ljudje ne bodo več gledali, kako njihovi bratje umirajo 
pred njihovimi očmi. Tako se bo končalo temno poglavje v 
zgodovini človeškega rodu.

Spremembe, ki jim po obsegu ni para, bodo zaposlovale 
ume in srca ljudi; le najboljše iz preteklosti bo preživelo silen 
naval novega. Preobrazbe bodo dnevno zabeležene, da jih 
bodo ljudje lahko primerjali in občudovali; v sijoči svetlobi 
dneva bo zgrajen nov svet. Vsi bodo sodelovali, vsak na svoj 
način, vsak bo dodal svojo vizijo in prispeval k celoti.

Mnogim bo Kristusova prisotnost predstavljala problem 
– prepričanja, ki so se jih dolgo oklepali, se bodo zamajala 
do temeljev. Ko bodo skušali razumeti pomen nove uredi-
tve, bo zanje obdobje izpraševanja vesti neizogibno; prastara 
prepričanja so trdoživa in v tem procesu hudo bolijo. Kljub 
temu se bodo milijoni odzvali z veseljem v srcu, srečni, da 
lahko medse sprejmejo učitelja. Sčasoma bodo le malošte-
vilni nasprotovali splošnemu priznanju, da Kristus v osebi 
Maitreje znova hodi po Zemlji.

Tistim, razmeroma maloštevilnim, ki so kazali pot med 
pripravami na ta čas, bo ponujeno novo področje služenja: 
nadvse obsežen izobraževalni podvig. Vprašanja bodo pri-
hajala z vseh strani; lakota po znanju, ki so jo ljudje čutili že 
dolgo, se bo kot zajezena reka razlila in preplavila bregove. 
Mnogi bodo želeli spoznati ozadje in zgodovino tega dogod-
ka; drugim bo glavna skrb neposredna prihodnost. Nekateri 
bodo čutili potrebo po tem, da analizirajo in se sprašujejo o 
vsaki razlagi, na koncu pa bodo nezadovoljni z vsem, razen s 
svojimi lastnimi prepričanji. Prigovarjanje in obzirnost bosta 
torej morala biti pravilo tega časa, da se bomo izognili nava-
lu pobožnjaštva in ponosa.
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Družbe po vsem svetu bodo igrale svojo vlogo; zagotav-
ljale bodo obsežno širjenje potrebnih naukov. Precej naukov 
bo šele podanih, ljudje pa že imajo v rokah marsikaj, kar 
ostaja neodprto in neprebrano. Trudite se – to je naš nasvet 
– da se navadite veliko brati, da boste tako seznanjali in vo-
dili iskalce na poti. Sistematičen študij naukov in iskren trud, 
da bi živeli po Maitrejevih smernicah, vam bo dal potrebno 
ravnotežje in avtoriteto za poučevanje. Vsakdo, ki bo tako 
opremljen, bo lahko izkoristil priložnost za novo služenje. 
Zgrabite jo – to je naš nasvet – z zavzetostjo in skromnim 
ponosom.

* Ta članek mojstra Benjamina Crema je bil sprva objavljen 
v reviji Share International, kasneje pa tudi v knjigi Mojster 
govori (tretja, razširjena izdaja iz leta 2004, str. 274).
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PREBUJANJE ČLOVEŠTVA

Članek v nadaljevanju je uredniško obdelana različica govora 
Benjamina Crema na Transmisijski konferenci julija 1994 v 
San Franciscu, ZDA.

Kali juga

»Najprej se bodo ljudem odprle oči za novo, povsem neobičaj-
no in neznano situacijo: izkušnje česa podobnega ne bo imel 
nihče od živih.«

Ne vem, ali ste o tem razmišljali, vendar je očitno res. 
Ko bo Maitreja govoril kot svetovni učitelj za novo dobo in 
razsvetljeval človeštvo z določenimi idejami – ki jih kot pro-
učevalci ezoterične tradicije jemljemo za samoumevne in 
ki so nam postale v procesu oznanjanja njegove prisotnosti 
tako domače – bo to za večino ljudi izjemno odkritje.

Svet kot celota ne ve, da hierarhija obstaja. Slišali so, da 
obstaja Kristus, vendar da živi tam zgoraj v nebesih, v nekem 
odmaknjenem mestu na nebu – čakajoč, da se ob koncu sve-
ta vrne na oblaku. To je, kot veste, splošno pričakovanje pra-
vovernih kristjanov. Druge religije imajo enako neverjetne 
scenarije za prihod učitelja med nas. Muslimani pričakujejo 
imama Mahdija, ki lahko prav tako pride le na dan poslednje 
sodbe, spet ob koncu sveta, in to opoldne v Damask, »sre-
dišče sveta«, kjer se bo nenadoma pojavil in dejal: »Prišel 
sem. Dajte mi kruh. Dajte mi oblačila.« Hindujci imajo svojo 
interpretacijo v pričakovanju Kalki avatarja oziroma vrnitve 
Krišne ob koncu kali juge.

Pred nekaj dnevi sem izvedel, da je Sai Baba [veliki av-
atar s sedežem v Južni Indiji, ki tesno sodeluje z Maitrejo] 
nedavno najavil, da se kali juga končuje, da se bliža koncu. 
Mislil sem, da je to rekel pred nekaj leti in da smo to objavili 
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v reviji Share International, toda vedno smo pred dogodki! 
Moj mojster, kakor tudi svami Premananda, je potrdil, da se 
kali juga res končuje, in to smo objavili istočasno.

Vendar so iz Puttapartija kot vedno prišle govorice, da 
je Sai Baba dejal, da se je kali juga zdaj končala in da je bil 
teden od ponedeljka 18. do petka 22. julija 1994 najbolj po-
membno obdobje v življenju Zemlje. Kolikor vem, ni naprej 
pojasnjeval, zakaj je to obdobje pomembno in zakaj je tako 
ključno. Seveda sem to preveril pri svojem viru informacij. 
In res – kot je videti, se Sai Babove besede nanašajo na vrhu-
nec velikega obdobja preizkušenj in testiranja Zemlje ter na 
to, da se je Zemlja – v glavnem človeštvo, vendar ne samo 
človeštvo – varno prebila skoznje.

Na primer, na kozmičnih ravneh poteka velika bitka med 
silami svetlobe pod vodstvom Maitreje in določenimi silami 
zla. To je nedavno doseglo vrh z zmago naše duhovne hie-
rarhije. Maitreja je čakal prav na tak čas, da se pojavi v jav-
nosti. Kot veste, so tudi ob drugih priložnostih – zlasti leta 
1985, ko je bil pripravljen, da na srečanju skupine novinarjev 
v Londonu pride v ospredje – na kozmičnih ravneh potekale 
velike bitke med temi silami in našo planetarno hierarhijo. 
Tudi to se je končalo z zmago hierarhije, vendar na račun 
Maitrejevega prihoda v javnost. Da bi obvladali napad, ki je 
bil sprožen, so bili potrebni združeni napori hierarhije.

Poznam znamenja. Vem, da v takem obdobju, ko poteka-
jo kozmične bitke, o katerih človeštvo ne izve ničesar, moj 
mojster postane res zelo oddaljen. Njegovo oddaljenost lah-
ko zaznam. Čeprav se odziva in odgovarja na vprašanja, je 
tako, kot da bi njegovi odgovori prihajali skozi niz filtrov in 
ovir. Vsi mojstri so bili popolnoma osredotočeni v meditaci-
ji. Ista stvar se je zgodila dva ali tri mesece pred julijem 1977, 
ko se je Maitreja spustil iz svojega odmaknjenega bivališča 
v Himalaji.

Potem ko je sprejel povabilo, naj se pojavi na eni od glav-
nih televizijskih mrež v ZDA, je čakal na najboljši možen 
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trenutek, da to stori. To bi bilo tedaj, ko bi bile duhovne 
energije v svetu na vrhuncu, ko bi se oblikoval vir, ki bi zago-
tavljal (kolikor je to sploh mogoče zagotoviti) pravilen odziv 
človeštva. To pa zato, da ne bi bilo izgube in da bi s tako od-
dajo dosegli kar največ dobrega, pozitivnega odziva v smislu 
dobrodošlice.

Med tremi duhovnimi prazniki aprila, maja in junija so se 
v svet izlivale močne energije – Duha miru, Bude in Avatarja 
sinteze, energije vodnarja, usmerjene skozi Maitrejo, in tako 
naprej. Vse to se je nakopičilo z ogromno močjo. Še poseb-
no Avatarja sinteze sem izkusil kot še nikoli prej; prišel je 
s silami Šambale, kar je nenavadno; običajno pride eno ali 
drugo. To je zgradilo pregrado proti tistim kozmičnim silam, 
ki so v zadnjem odporu materialističnih sil, če se tako iz-
razim, naperjene proti nam in ki poskušajo preprečiti javno 
manifestacijo duhovne hierarhije v svetu.

Ni jim uspelo, ne bo jim uspelo in pot je zdaj prosta za 
javno manifestacijo Maitreje in drugih mojstrov. Menim, da 
je to tisto, kar je Sai Baba mislil, ko je dejal, da je obdobje od 
18. do 22. julija najpomembnejše. To je zavrtelo kolo. Zdaj 
smo v dobi vodnarja. Vem, da je Maitreja dejal, da je to, 
da je bila Zemljina evolucija upočasnjena, ko je bila Zemlja 
simbolično približana Soncu – zavrtelo kolo. To je bil zače-
tek procesa, ki je zdaj dosegel vrhunec. Na koncu kali juge 
smo in na koncu kali juge lahko pride Kalki avatar. Seveda 
je Kalki avatar Maitreja.

Zelo dvomim, da bi Maitreja celo na dan razglasitve de-
jal: »Jaz sem Kristus.« Verjetno bo rekel nekako takole: »Na 
milijone ljudi me pričakuje kot Kristusa in prihajam, da bi 
izpolnil njihova pričakovanja.« Tako nekako.

Svetu kot celoti bo predstavil dejstvo, da zadnjih 2000 let 
in več živi v Himalaji, ne v »nebesih«; da je vodja velike sku-
pine – če ne enako, pa podobno naprednih mož – in da bo 
tudi njih vedno več v svetu. Že zdaj jih je veliko med nami – z 
Maitrejo vred 14.
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To bo odkritje za človeštvo. To je nekaj, o čemer se z moj-
strom D. K.-jem ne strinjam. Zelo težko se strinjam, ko pra-
vi, da je ideja o hierarhiji pronicala navzdol vse do »človeka 
s ceste«. Lahko si mislim, da je danes v Kaliforniji verjetno 
vsakdo slišal za mojstre. Kaj pa Kansas City? Cleveland? 
Detroit? Dvomim. Manchester? Birmingham? Bremen? 
Jokohama? Ne, menim, da je na svetu mnogo krajev, da je 
večina takih, kjer ideja o hierarhiji ni nikoli vstopila v zavest 
ljudi.

Vendar bodo zanjo prvič slišali na dan razglasitve. In o 
njej bodo izvedeli od nekoga, ki se nanjo spozna, ki vodi ce-
lotno skupino mojstrov, in to bodo izvedeli na čudežen na-
čin s pomočjo »presvetlitve« njihovega uma. Kot se je izrazil 
mojster, bo »vsak zase in svečano sam« slišal ta glas v svojem 
srcu. Si lahko predstavljate, kakšna izkušnja bo to za večino 
človeštva, ki še nikoli ni slišalo za mojstre ali za Kristusa, ki 
ni tam zgoraj v nebesih; veliki učitelj, ki je resnično tam, na 
televizijskem ekranu in prvič govori celotnemu človeštvu na 
ta izjemen način? Si lahko predstavljate, kaj bo to pomenilo, 
kakšen šok bo to za zavest ogromne skupine človeštva, ver-
jetno več kot 6,3 milijarde ljudi, ki živijo na svetu.

Nikoli nisem povsem dojel neizmernosti tega dogodka. 
Že tolikokrat sem o tem govoril, vendar nikoli doslej in ver-
jetno tudi v tem trenutku ne dojemam velikanskega vpliva 
tega, te razsežnosti, te novosti, edinstvenosti tega dogodka. 
Prvič v zgodovini bo potekal svetovni telepatski stik. Ves svet 
bo v stiku z enim človekom, ljudje bodo slišali njegove bese-
de v svojem jeziku, ko bodo vstopale v njihove ume, govori-
le bodo neposredno njim, slišal jih bo »vsak zase in svečano 
sam«. Vsak posameznik bo gledal na ekran. Obrnili se bodo 
drug k drugemu z vprašanjem: »Ali tudi ti slišiš, kar slišim 
jaz?« Zaradi zvena glasu, kakršen bo, zaradi zvena misli, 
slovesnih idej, obsežnih zamisli bodo ljudje doživljali nekaj, 
česar v življenju še niso doživeli. To je fenomenalno. Stojimo 
pred edinstvenim trenutkom v zgodovini tega planeta.
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»Povsem neobičajno.« To je zelo milo rečeno. »Povsem ne-
običajno in neznano situacijo.« Novo situacijo. Nenadoma 
bodo ljudje vedeli, da nam ni treba čakati na NLP-je, da se 
spustijo, da bi imeli razsvetljena bitja v svoji sredini. Vede-
li bomo, da je »ta« človek najbolj razsvetljeno bitje, kar jih 
bomo verjetno srečali. In ni sam; ima veliko skupino podob-
no razsvetljenih mož, ki bodo živeli med nami, ki nam bodo 
dostopni, da jih spoznamo, se od njih učimo in da vodijo ter 
svetujejo človeštvu. To bo zagotovo pomenilo, da se bomo 
izjemno razbremenili teže tesnobe in depresije. Lahko si 
predstavljate, kakšen učinek bo to imelo, ko bo človeštvo sli-
šalo njegove besede upanja in skrbi zanj, saj povečini živi v 
stresu in tesnobi.

Večina ljudi – bodisi da stradajo do smrti bodisi da so 
multimilijonarji – živi pod stresom. Vsi, ki danes živijo in 
so vsaj napol občutljivi, morajo živeti v stanju obremenje-
nosti, napetosti ter zaradi občutljivosti sebe kot duše tudi 
notranjega pričakovanja. Ker morda ne vedo, kaj se jim do-
gaja, se na energije – ki se jim zdijo preprosto vsiljene, saj jih 
poskušajo usmerjati tja, kamor nočejo iti – morda odzivajo 
negativno. Drugi pa z veseljem sprejemajo te energije in ne 
da bi vedeli, da so tu, prinašajo ustvarjalne zamisli, ki bodo 
izkušnji energij dale obliko. Ljudje se bodo različno odzivali 
ne le na energije, temveč tudi na tistega, ki jih nosi, na Vo-
donosca. Ali bo tega dne sebe imenoval Vodonosec, ne vem. 
Domnevam pa, da bo.

»Pred tem ne bo nihče nikjer slišal misli, ki bodo objavljene 
na ta dan vseh dni. Ljudje do tedaj ne bodo nikoli slišali kli-
ca k svoji božanskosti, ki je izziv njihovi prisotnosti tukaj, na 
Zemlji.«

To je izziv. Maitreja bo svetu predstavil izbiro: da taki, kot 
smo, nadaljujemo na star, pohlepen, sebičen, zelo človeški 
način in se uničimo, ali pa da končno izkažemo božanski po-
tencial v vsakem posamezniku s tem, da dojamemo stvarnost 
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življenja: dejstvo enosti duše in s tem enosti človeštva kot 
skupine duš v inkarnaciji. To bo za večino človeštva odkritje.

Na milijone ljudi že verjame v dušo, verjamejo v idejo 
duše, vendar se mi zdi, da imajo zelo malo pojma o tem, kaj 
duša resnično je. Za večino kristjanov – pa ne le za kristja-
ne – je duša čudovita, lepa, močna božanska entiteta, ki živi 
nekje zgoraj v nebesih in pred katero pridemo, ko umremo, 
in jo spoznamo. In tu se stvar konča; potem gremo kot duše 
naprej, po želji ob harfi. In nekega dne, ob koncu sveta, se 
bo Kristus spustil navzdol in prišlo bo do prehoda vernikov 
v »nebesa«.

To je lepa, vendar mistična ideja. Resnica je še veliko le-
pša, še bolj čudovita: ta božanskost se lahko izrazi na fizični 
ravni, kar je tudi načrtovano in je zdaj na vrsti. To je večji 
misterij in večja lepota kot prehod vernikov v »nebesa«. Pri-
vesti resničnost duše, to božanskost, na fizično raven in jo 
izkazovati kot mojster modrosti ali Krišnamurti ali Leonar-
do da Vinci se mi zdi daleč večji misterij in večja lepota kot 
mistična ideja o združitvi v »nebesih«.

Za človeštvo bo to nenadno razodetje. Vedeli bomo, da 
smo duše. To nam bo predstavljeno tako, da bomo to dojeli 
in čutili božanskost v sebi. Kristusovo načelo – energija, ki 
jo uteleša Maitreja – bo tekla, kot je sam dejal, z neizmerno 
močjo. Pravi, da bo to tako, kot da »objema vse človeštvo«. 
To bo izjemna izkušnja za vse nas.

Namen in pomen

»V tistih dragocenih minutah,« pravi mojster, »bo vsak zase 
in svečano sam za tisti čas poznal smisel in pomen svojega 
življenja.« Ko bomo med »presvetlitvijo« slišali Maitrejeve 
besede, bomo prvič doumeli kratek opis stvarnosti duhovne 
zgradbe posameznika kot duha. Ta se odraža kot duša, ki je 
v fizično raven vključena kot človeška osebnost. Milijonom 
ljudem bo to prvič postalo jasno; naenkrat bodo to dojeli, 



15

če že ne povsem razumeli. Za večino ljudi, ki bodo slišali te 
ideje – tistim, ki jih zanimajo ezoterični nauki, so nekaj sa-
moumevnega – bo to velikanski dogodek, tudi če jih ne bodo 
dejansko razumeli in doživljali kot stvarnost.

»Vsak zase in svečano sam« bo v tistem kratkem času, 
ko bo Maitreja »presvetljeval« svet – kar bo trajalo pol ure, 
morda največ 35 minut – to vedel. V tistem času bo svet ob-
miroval. Nič drugega ne bo mogoče početi. Vsi bodo poslu-
šali, doživljali ideje, se ozirali vase. Ko bo Maitreja govoril 
od srca srcu, bo pozornost ljudi osredotočena v njihovi stvar-
nosti, v njihovem bivanju v srcu, ne pa v občutku, da ste gos-
pod Smith ali gospa Johnsnova ali kdorkoli že. V tistem času 
bo človeštvo sebe naenkrat doživljalo kot to, kar smo – duše 
v inkarnaciji, božanska bitja.

Potem ko nam bo Maitreja dal občutek božanskosti, bo 
predstavil izziv tej božanskosti. Govoril bo o potrebah sveta: 
o dejstvu, da milijoni stradajo, o »svetoskrunstvu med ljud-
mi«, kot to imenuje mojster. Ta problem bo pokazal kot prvo 
prednostno nalogo, ki čaka na novo oživljeno in prerojeno 
človeštvo. Pokazal nam bo, da brez reševanja problema la-
kote in stradanja sredi izobilja ne bomo nikoli storili niti ko-
raka naprej v izkazovanju božanskosti, katere občutek nam 
daje in ki jo morda prvič doživljamo. Ko ga bomo poslušali, 
bomo čutili, da smo božanski. Sebe bomo spoznavali kot do-
kaj drugačne od tega, kar smo si mislili. Spomnili se bomo 
občutkov iz otroštva. Mojster to tako lepo pove: »Vsak zase 
in svečano sam bo za tisti čas poznal smisel in pomen svojega 
življenja, na novo doživel milino otroštva, čistost duhovnega 
hrepenenja, ko je to očiščeno jaza.«

Lepota otroka je v tem, da ima vse hrepenenje duše v 
inkarnaciji, ki ni niti malo omadeževano z dvomom, s ciniz-
mom. Otrok ve, da je to tisto, kar je najbolje za svet. In reče: 
»Če je na svetu bolezen, jo je treba 'odčarati'.« Mar ne bi 
bilo čudovito, če bi lahko vse bolezni sveta odčarali? Vsak 
otrok hoče in uporablja idejo o magiji, s katero bi se znebili 
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bolezni sveta – to je povsem nesebično hrepenenje. Ko bo 
spregovorilo srce, ko bo energija Kristusa tekla skozi srca 
človeštva in v vsakem od nas prebujala tisto zgodnje, čisto 
duhovno hrepenenje, se bo svet obrnil k Maitreji. 

Radost 

»V tistih dragocenih minutah bodo ljudje na novo spoznali ra-
dost polne udeleženosti v stvarnosti življenja; kot v spominu na 
daljno preteklost se bodo čutili med seboj povezane.« 

Ljudje bodo prvič uvideli, da so se do tedaj le šli življenje. 
Nikoli se niso zares dotaknili srži tega, za kar v življenju v 
resnici gre; kot otroci morda, sicer pa nikoli s tisto prepros-
to neposredno, spontano izkušnjo tega, kar je, kar življenje 
resnično je v danem trenutku, tako, kot to samodejno in 
nagonsko počne otrok. Vsa ta polnost, bogastvo, popolna 
zatopljenost in osredotočenost na izkušnjo življenja, kakršna 
je iz trenutka v trenutek – je prekrita z napetostmi, z »zapos-
lenostjo«, z vsemi skrbmi in težavami, ki obdajajo sleherno 
odraslo človeško bitje na svetu. Le redki lahko dlje časa do-
življajo popolno uživanje lepote življenja, popolno zatoplje-
nost v to stvarnost. 

V tistem času, tiste pol ure ali kolikor že bo, bo vse člo-
veštvo doživljalo to radost otroštva – biti resnično živ. In sicer 
ne le preprosto biti živ fizično, z občutkom dobrega počutja, 
dobrega zdravja, temveč z občutkom biti celovit, povezan s 
stvarnostjo življenja na vseh njegovih različnih ravneh. To 
je novo, in vendar bodo ljudje čutili: »To je to in to se tiče 
vseh.« Počutili se bodo povezane, tudi če ne bodo videli drug 
drugega, ker bodo vedeli, da vsi na svetu doživljajo isto izku-
šnjo, nekateri seveda v večji, drugi v manjši meri. Nekatere 
bo skrbelo vse, kar bodo slišali. Spet drugi bodo odprli svoja 
srca in to vsrkali ter doživljali kot blaženost, kar tudi je. 

»Kot v spominu na daljno preteklost ...« Ljudje imajo v 
samem sedežu svoje zavesti zaznavo preteklih življenj, pre-
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teklih izkušenj, izkušnje duše, življenja zunaj telesa, kot 
tudi življenja na fizični ravni. To je v jedru zavesti vsakega 
posameznega bitja. In v tistem trenutku bodo doživljali po-
vezanost z vsemi izkušnjami, ki so jih predhodno imeli kot 
posamezniki, in vedeli bodo, da je ta stik stvarnost vsakogar. 
Vsi smo deli ene velike nadduše. To dejstvo daje na fizični 
ravni občutek bratstva, povezanosti, in večina ljudi bo »kot v 
spominu na daljno preteklost« zaznavala nekaj iz daljne pre-
teklosti in rekli bodo: »Da, to je resnica! Tako je.« Resnica 
tega, kar pravi Maitreja, bo v energijskem smislu, pa tudi 
v smislu zavesti in spomina, postala ena izkušnja. Besede, 
pomen besed, informacija in dejanska izkušnja Kristusovega 
načela bo vse to prebudila v vseh ljudeh.

»Ljudje bodo nenadoma spoznali, da je bilo njihovo življenje 
do tedaj plitvo, da je v življenju večine ljudi manjkalo vse, kar 
življenju daje čar: bratstvo in pravičnost, ustvarjalnost in lju-
bezen.«

Malo je ljudi, ki vedo, kaj je bratstvo, o pravičnosti pa 
sanja mnogo ljudi, mnogi si zanjo prizadevajo, na svetovni 
ravni pa doslej ni bila dosežena. Nekateri so dosegli so-
razmerno stopnjo pravičnosti: sindikati so se borili za pra-
vičnost pri poklicnem delu; ljudje so se borili za politično 
pravičnost, za ekonomsko pravičnost. Videti je, da se je 
večina ljudi vedno borila za pravičnost, ker je to v člove-
škem umu koncept številka ena. Pomeni pravilen odnos; v 
tem je pomen pravičnosti. Ljudje v svojem najboljšem in 
najvišjem trenutku nagonsko vedo, da je namen življenja 
izkazovanje pravilnih odnosov. Vendar kako, ko pa ni pra-
vičnosti?

Nekatere ljudi nepravičnost močno podžiga in motivi-
ra. Drugi dolgo trpijo nepravičnost, preden se odzovejo. 
Toda vsakdo v srčiki svojega bitja hrepeni po pravičnosti. 
Ne morem si predstavljati nikogar, ki bi sam po sebi maral 
nepravičnost. Ljudje lahko z njo shajajo, s svojimi sebični-
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mi dejanji jo lahko dejansko povzročajo, toda nihče je ne 
postavlja v ospredje kot najboljši možen odnos, kar bi jih 
lahko imeli. Niso tako neumni; vedo, da jim nihče ne bi ver-
jel. Pravičnost, prav tako kot ljubezen, jemljemo kot izraz 
narave našega božanskega bitja. Pa tudi nedeljiva je. Je le 
ena pravičnost, ena ljubezen, ena svoboda, in to je tisto, po 
čemer ljudje hrepenijo. Hrepenijo po pravičnosti, čeprav 
morda delujejo nasprotno. Ljudje zelo pogosto hrepenijo po 
tistem, kar so sami najmanj sposobni izkazovati. Toda zaradi 
tega hrepenijo po tem. Hrepenijo po tistem, za kar vedo, da 
je v njihovem obnašanju, v njihovi naravi slabo izraženo. To 
je osnova krivde. Lahko je tudi osnova velikega, revolucio-
narnega prizadevanja.

»Mnogi bodo prvič spoznali, da nekaj veljajo, da imajo v širšem 
kontekstu svoj pomen.«

Večina ljudi vsepovsod ima idejo, da niso nič vredni, če 
niso rojeni v družini, ki je bogata ali pa ima vpliven položaj. 
Če niso opremljeni s sposobnimi možgani in veliko ambicijo 
ter elanom, z energijo za izpolnjevanje svojih želja, se jim 
zdi, da ne veljajo nič. Počutijo se, kot da so med zadnjimi. 
Naše nepravične politične in gospodarske strukture so stole-
tja ustvarjale iluzijo, ki jo ima večina ljudi: da nič ne veljajo. 
So le nihče, dninarji, kmetje, »delavstvo«, garači, ki so tu za 
dobrobit drugih.

Če ste rojeni v vplivni družini, če je vaš oče bogat, če vam 
lahko zapusti veliko denarja ali vpliven položaj, če lahko 
začnete s takega položaja, imate težnjo – razen, če ste izje-
mno napreden posameznik – da uživate v tem položaju, da 
izkoriščate nepravičnost, ki jo ta položaj ustvarja, in jo še 
krepite. Princip želja osebnosti (seveda ne mislim, da je tako 
v vsakem primeru; obstajajo sijajni reformatorji) se uporab-
lja za krepitev prednosti ljudi, ki imajo moč. Zato se svet 
tako počasi spreminja. Na svetu je veliko ljudi, ki imajo moč 
in vedo, kakšne spremembe potrebuje svet, a si jih nikoli ne 
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prizadevajo uresničiti. Nasprotno – pogosto težijo h krepitvi 
slabšega položaja drugih ljudi, česar se dobro zavedajo. Stre-
mijo po vse večjem bogastvu, po vse vplivnejšem položaju. 
Zanje je to samoobrambni proces. Vzdržujejo ali pa skušajo 
vzdrževati status quo. Status quo je na tem, da se spremeni v 
vseh vidikih življenja; prišel je čas za manifestacijo teh spre-
memb. Že zgolj iz tega razloga bo marsikaj od tega, kar bo 
govoril Maitreja, mnogim ljudem, ki imajo zdaj moč in so 
privilegirani, zelo neprijetno poslušati. 

Samospoštovanje

»Njihov sedanji brezup bo zamenjal neobičajen občutek sa-
mospoštovanja; mamila vseh vrst ljudi ne bodo več držala v 
primežu.«

Mnogo ljudi začne uživati mamila, ker imajo občutek 
brezupa. Kot pravi Maitreja, trpijo zaradi »duhovnega stra-
danja«. Ne vidijo nobenega upanja, nobene prihodnosti. Zdi 
se, da jim nič, kar počno, ne uspe. Pogosto so tako nizko 
na socialni lestvici, da ni nobene možnosti, da bi dosegli to, 
po čemer verjetno hrepenijo: moč, bogastvo, občudovanje, 
ljubezen, naklonjenost – vse tisto, po čemer hrepeni vsak-
do, kar pa v resnici doseže le peščica. Veliko trdega dela, 
veliko energije in veliko tistega, čemur rečemo »sreča«, je 
potrebno, da bi uresničili ambicije, ki jih imajo mnogi od 
mamil odvisni ljudje, ki pa jih nikakor ne morejo uresni-
čiti. Oni vedo, da te energije, teh prednosti nimajo. Zanje 
ni nobenega upanja, razen če se jim uspe rešiti mamil. Ker 
so odvisni od mamil, nimajo ambicije, le zamisel o ambiciji. 
Predvsem pa nimajo volje, da bi se rešili iz tega položaja. Če 
v tem položaju ne uporabijo volje, se ne more nič spreme-
niti. Ko pa bo občutek samospoštovanja nadomestil brezup, 
bo vse mogoče. In ko bodo socialne, politične in ekonomske 
spremembe spremljale na novo odkrito samospoštovanje in 
bodo uveljavile normo, v kateri bo imel vsakdo svoje mesto, 
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v kateri bo vsakdo nekaj veljal, bomo imeli popolnoma novo 
družbo.

»Ljudem bodo v ponižni hvaležnosti in hrepenenju po dobrem 
tiho tekle solze.«

Ljudje so cinični, toda notranje v resnici niso cinični. Ve-
čina ljudi, ogromna večina ljudi vsepovsod hrepeni po dob-
rem. Hrepenijo po dobrem, ker vedo, da je to edina stvar, ki 
jo je vredno imeti. Vedo, da tisto, kar imenujemo pravilen 
odnos, pravilni človeški odnosi, ni le vnaprej določen dose-
žek človeštva, temveč nekaj dobrega, nekaj, česar se lahko 
veselimo, nekaj, kar je potrebno. 

Vsakdo hrepeni po ljubezni, po naklonjenosti, po harmo-
niji, po uveljavljanju razmer, v katerih se lahko izrazi njego-
va ustvarjalnost. Večini ljudi to ni dosegljivo. Za večino ljudi 
so ustvarjalnost sanje, nekaj, kar je umrlo v otroštvu, preden 
so sploh imeli priložnost biti ustvarjalni. To je stvarnost za 
večino od 6,3 milijarde ljudi na svetu. Ljudje, ki imajo pri-
ložnost, izobrazbo in okoliščine – finančne in druge – da so 
ustvarjalni, so razmeroma redki; oni imajo srečo. A ne zato, 
ker bi bili večvredni, temveč zaradi spleta različnih okoli-
ščin, ki določajo, ali bodo nekateri ljudje imeli »srečo« ali pa 
bodo zavrženi.

V glavnem je to politično-ekonomski problem. Gre za 
duhovno krizo, skozi katero gre danes človeštvo: ne vemo, 
kdo smo. Pozabili smo na stvarnost našega bitja. Duhovna 
kriza ima žarišče na političnih in gospodarskih področjih, in 
če ne bomo mogli ustvariti duhovnih, političnih in gospodar-
skih ustanov, ne bomo poznali miru oziroma pravičnosti in 
človeška evolucija na tem planetu se bo ustavila. To je nara-
va krize: odkriti, kdo smo.

V tistih minutah, v tiste pol ure, bodo ljudje spoznali, kdo 
so. Vsak posameznik bo, ko bo doživljal Maitrejevo »pres-
vetljevanje«, doživljal Kristusovo načelo, in ko se bo zavedel 
tega, kar bo govoril Maitreja, in stvarnosti svoje duhovne na-
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rave, bo dejal: »Da, to je to! To hočem! To hočem, ker je to 
nekaj dobrega. To je tisto, kar sem si vedno želel. Spominjam 
se, da sem kot majhen deček ali majhna deklica sanjal, da bi 
bilo na svetu tako. In na to sem pozabil. Na to nisem pomislil 
30, 40, 50 let.« Ljudje se bodo na novo zavedeli svojih zgo-
dnjih duhovnih hrepenenj po pravilnih odnosih. Želijo si, da 
bi bilo med njimi in drugimi ljudmi tako. Hrepenijo po tem. 
Vedo, da je tako prav. Vsakdo notranje hrepeni po občut-
ku pravičnosti, dobrote, po pravilnih odnosih, po svobodi za 
vsakogar in »ljudem bodo v ponižni hvaležnosti in hrepenenju 
po dobrem tiho tekle solze.«

»Od tistega časa naprej bo na Zemlji prevladoval nov duh sve-
tosti.«

Ta občutek se bo od tega trenutka naprej nekaj časa na-
daljeval. Ta dan, ta polurna izkušnja, ali kolikor bo trajala, 
se bo v srcih ljudi nadaljevala. Počutili se bodo osvežene kot 
nikoli prej. Imeli bodo občutek: »O, to mora biti čudovito, 
če se človek ves čas tako počuti. Spomnim se, da sem se tako 
počutil, ko sem bil še otrok.«

Ljudje bodo znova občutili svežino, vitalnost in povzdig-
njenega duha, vedrino, ki jo imajo otroci, ki pa jo večina od-
raslih izgubi, ker hodijo okrog s svojimi skrbmi: »Kako bom 
plačal stanarino, šolnino, račune za zdravnika?« Ljudje so 
na smrt zaskrbljeni. Tako so zaskrbljeni, da so brez življenja. 
Temu se reče komercializacija. Komercializacija je prevzela 
resnično življenje. Zato jo Maitreja šteje za »bolj nevarno 
od atomske bombe«. Ljudem ukrade življenje. Iz njih iztisne 
življenje do zadnje kaplje, da so kot ožeta limona. 

»Ljudje bodo nekaj časa hodili po prstih.«
Mar ni to lepo? »Ljudje bodo hodili po prstih.« Ne delajte 

preveč hrupa, ta lahko prekine to čudo. Naj bo vaš glas pri-
tajen. Nikar ne vpijte. Naj se to ohranja v vašem srcu. Ljudje 
ne bodo vedeli, kaj bi sami s sabo. Želeli bodo ohraniti ta ob-
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čutek, ki pa seveda ne bo trajal večno. Vendar bo trajal nekaj 
časa in občutek, da so se dotaknili božanskega, bo ostal. 

Duh svetosti

»Od tedaj bo na Zemlji prevladoval nov duh svetosti.«
Ko bodo ljudje videli Maitrejo in ko boste vi videli Maitre-

jo, boste vedeli, kaj pomeni biti mojster. Rekel bi, da je odli-
ka, ki obdaja Maitrejo, predvsem svetost. Po mojem mnenju 
Maitreja uteleša vse naše predstave o bogu. Seveda ni bog 
(razen v smislu, da smo vsi bog), prežet pa je s svetostjo, s sve-
tostjo boga; čista ljubezen in volja in modrost ga obdajajo kot 
avra. In to izžareva in bo izžareval tega dne. Prav ta občutek 
bo izzval v vseh ljudeh oziroma pri večini ljudi, ki ga bodo na 
dan razglasitve poslušali in doživljali njegovo energijo.

V umih in srcih ljudi se bo obnovil občutek, da je življenje 
sveto. Nekaj časa nihče ne bo hotel zmotiti občutka, da smo 
življenje doživeli na nov način, da je sveto, posvečeno in da 
naj mi to izkazujemo: da se znebimo vse te godlje, ki nam 
preprečuje, da bi izkazovali svetost. Maitreja bo povezal po-
litične, gospodarske in socialne probleme z izkazovanjem 
svetosti življenja. Ljudje bodo to dojeli in »bodo nekaj časa 
hodili po prstih«. To je čudovito.

Vendar bodo ljudje kmalu spoznali, da to ni tako lahko; 
problemi bodo še vedno tu. Ne morete se obrniti stran od 
problemov, ki so resnični, le zato, ker je v svetu Kristus. Ži-
vimo na fizični ravni, in čeprav bodo ljudje za nekaj časa iz-
kusili božansko svetost in vedeli, da je to resnična kakovost 
življenja, bodo tudi vedeli, da je za izražanje te svetosti treba 
spremeniti življenje na fizični ravni. Ne moremo več gledati, 
kako milijoni pobijajo drug drugega ali kako sredi izobilja 
stradajo do smrti. 

»Vendar bodo kmalu spoznali, da so spremembe, ki so na svetu 
potrebne, velikanske in večkratne,« da so resnično zelo zaple-
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tene in da je zelo veliko takih, ki »zahtevajo potrpežljivost in 
predanost, domišljijo in zaupanje.«

Ljudje bodo morali verjeti na besedo, da Maitreja in 
mojstri vedo, o čem govorijo. Zaupati bodo morali, da bodo 
te spremembe preobrazile njihova življenja. Spoznati bodo 
morali, da je glavna ovira nenehnemu izkazovanju božan-
skosti, ki so jo pol ure doživljali, stara politična in gospo-
darska razdeljenost v svetu – z milijoni stradajočih ljudi in 
drugih, ki ne živijo bolje od živali. Morali bodo uvideti, da 
je treba probleme – čeprav so daleč stran, v Afriki, Indiji ali 
Južni Ameriki, ne pa v soseščini – rešiti. Vsi ljudje se bodo 
začeli zavedati stvarnosti življenja.

Rehabilitacija

»Ne bo dolgo, ko se bodo ljudje vsepovsod vključili v delo za 
prenovo, za rehabilitacijo sveta.«

Mojstri bodo s svojo duhovno energijo spodbudili vse 
okoli sebe. Njihov uvid v probleme in v njihove rešitve bo 
izostren in logičen. Njihovi učenci, moški in ženske povsod 
po svetu, bodo na položaje moči in vpliva izvoljeni po demo-
kratični metodi in začeli bodo izvajati potrebne spremembe. 

Ljudje se bodo vsepovsod zavzemali za to delo. »Pomoč 
revnim in lačnim bo na častnem mestu.« Maitreja pravi, da 
je prednostna naloga številka ena, da se svet za vselej znebi 
stradanja. »In tako se bo svetoskrunstvo med ljudmi za vselej 
končalo.« Po dnevu razglasitve bo prednostna naloga števil-
ka ena končati stradanje, nahraniti lačne, rehabilitirati rev-
ne. Tega se je treba lotiti na visoki ravni. V ta namen bo 
ustanovljena nova agencija Združenih narodov. V njenem 
vodstvu bo mojster ali vsaj posvečenec tretje stopnje in 
agencija bo s svojim delovanjem obnovila svet; medsebojna 
delitev proizvodov sveta bo hitro stekla.

Človeštvo bo seveda moralo to sprejeti. Naša svobodna 
volja ne bo nikoli kršena. Vlade se bodo obračale k Maitreji 
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in drugim mojstrom, ko bodo postali znani, in jih vprašale: 
»Kaj naj naredimo? Kakšen je vaš nasvet?« Zaradi ogro-
mnega obsega problemov in nujnosti zadovoljevanja potreb 
bodo spodbujeni vsi viri. Dosedanji napori agencij za pomoč 
bodo kot kaplja v morje v primerjavi s tem, kar bomo dosegli 
v prvih mesecih in letu ali dveh po dnevu razglasitve. 

»Milijoni bodo prvič občutili tiho srečo zadovoljenih potreb.«
Ko smo lačni, si kupimo kaj za pod zob, gremo v restavra-

cijo ali pogledamo v hladilnik. Tiho zadovoljni o tem ne raz-
mišljamo več. Če pa živite v deželah v razvoju, če ste eden od 
milijarde in tristo milijonov ljudi, ki živijo v popolni revščini, 
če ste eden od 38 milijonov ljudi, ki dobesedno stradajo do 
smrti, tega ne morete narediti.

Tako se bo končalo, kar mojster imenuje »temno poglavje 
v zgodovini človeškega rodu«. »Podobe stradajočih, ki umirajo, 
ne bodo več sramotile zaslonov premožnih; ljudje ne bodo več 
gledali, kako njihovi bratje umirajo pred njihovimi očmi.« To 
je tragedija, ki se dogaja mnogo let, kar pomnim. 

»Spremembe, ki jim po obsegu ni para, bodo zaposlovale ume 
in srca ljudi; le najboljše iz preteklosti bo preživelo silen naval 
novega.« 

Karkoli je napoti novim energijam, novim strukturam, ki 
jih bodo te energije ustvarjale – in ima opraviti s sintezo, 
medsebojno delitvijo, pravičnostjo, svobodo za vse, v vsaki 
državi brez izjeme – karkoli je napoti temu dosežku, bo pro-
padlo, ne bo se obdržalo. 

»Le najboljše iz preteklosti …« Seveda je ob koncu vsake 
dobe vedno nekaj dobrega. Dosežki dobe – hrepenenja mili-
jonov, pripravljenost deliti si med seboj, agencije za pomoč, 
organizacije, kot so Združeni narodi in različne mednarodne 
skupine, ki za prizoriščem združujejo ljudi in dajejo občutek 
mednarodnosti in sodelovanja – vse to se bo obdržalo in bo 
rastlo, vse to lahko uspeva le v novi situaciji. Tisto, kar je na-
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poti – ozke, nacionalistične strukture, ki temeljijo na tekmo-
vanju, tržnih silah in pohlepu – pa ne bo moglo nasprotovati 
»silnemu navalu novega«, novim idejam novega časa.

Prvo, kar bo moralo proč, so svetovni borzni trgi. Ti so, 
kot je dejal Maitreja, tik pred zrušenjem. Zrušili se bodo, 
ker so napoti pravilnim odnosom. V resnici nimajo nobene 
zveze s potrebami, niti s potrebami trgovanja med državami. 
So anahronizem, kar Maitreja zelo točno imenuje »igralni-
ški kazinoji«, ki nimajo nobene vloge v prihodnosti, vsaj ne 
v sedanji obliki.

»Preobrazbe bodo dnevno zabeležene, da jih bodo ljudje lahko 
primerjali in občudovali.«

Namesto da gledate vse te televizijske limonade in situa-
cijske komedije, boste prižgali televizor in videli, kaj se do-
gaja v Rimu, Moskvi, Tel Avivu in Seattlu; kakšne čudovite 
nove stvari so dosežene na svetu, kakšen nov rekord je padel 
v doseganju enakosti, pravičnosti in pravilnih odnosov. To 
bo vsak dan posneto in predvajano. Ljudje bodo to opazili, 
primerjali in rekli: »Tega še nismo naredili. To moramo na-
rediti.« To je tista vrsta tekmovanja in rivalstva, ki bo zelo 
pozitivna spodbuda pri zagotavljanju teh ciljev. Ljudje bodo 
rekli: »Če oni lahko to naredijo, lahko tudi mi.« In tako bo 
število točk vsak dan rastlo: v tej in tej državi je lakota izko-
reninjena, tam in tam so ljudje na novo dobili pravice, na 
novo so dobili streho nad glavo in tako naprej. »V sijoči svet-
lobi dneva bo zgrajen nov svet.«

»Mnogim bo Kristusova prisotnost predstavljala problem.«
Veliko je ljudi, ki sovražijo to idejo, ki nočejo spremem-

be. »Prepričanja, ki so se jih dolgo oklepali, se bodo zamajala 
do temeljev,« ko se bo Kristus pojavil na televiziji in vzposta-
vil telepatsko zvezo s človeštvom ter dejal: »Jaz sem svetov-
ni učitelj, jaz sem tisti, ki ga pričakujete.« Morda bo dejal 
nekaj takega, ne vem. Nekako bo ljudi seznanil s tem, da je 



26

on tisti, ki ga vsi pričakujejo, čeprav ne vedo, da pričakujejo 
njega.

Za nekatere bo to zelo težko obdobje. »Ko bodo skušali 
razumeti pomen nove ureditve, bo zanje obdobje izpraševa-
nja vesti neizogibno; prastara prepričanja so trdoživa in v tem 
procesu hudo bolijo.« Če ste krščanski, hindujski, budistič-
ni, muslimanski ali katerikoli fundamentalist (in za te lju-
di, če smo pošteni, je njihova religija nekaj resnega; teh 
prepričanj se držijo zelo resno, če že ne fanatično), bo to 
zelo moteče. Mnogi od njih zdaj verjamejo, da je Maitreja 
antikrist. Resnično bodo pretreseni, ko bodo videli tistega, 
za katerega menijo, da je antikrist, kako jim govori s prele-
po in čudovito vizijo prihodnosti. In ne bodo vedeli, ali naj 
to verjamejo ali ne. 

Imeli bodo isto izkušnjo, čutili bodo njegovo energijo, ve-
deli bodo, da ta človek uteleša energijo in da ne daje slabega 
občutka. Pravzaprav daje celo dober občutek, kot takrat, ko 
so v cerkvi, le da še boljši. Imeli bodo težave.

Nato bodo videli vse spremembe v svetu. Sčasoma bo 
tako veliko ljudi sodelovalo v spremembah in ta izkušnja bo 
postala tako spoštovanja vredna, da ji bodo vse težje naspro-
tovali. To bodo žalostni časi za fundamentaliste, ker bodo 
doživljali konec svojih prepričanj. Nadomestiti jih bodo 
morali z novodobnimi idejami. Sprejeti bodo morali, da so 
novodobniki govorili resnico, da so govorili razumno, da ni 
šlo za kakšen napad, za zaroto, ki naj bi jo človeštvu vsilil 
antikrist. 

»Prastara prepričanja so trdoživa« – imeli pa so jih stoletja 
– »in v tem procesu hudo bolijo. Kljub temu se bodo milijo-
ni odzvali z veseljem v srcu, srečni, da lahko medse sprejmejo 
učitelja. Sčasoma bodo le maloštevilni nasprotovali splošnemu 
priznanju, da Kristus v osebi Maitreje znova hodi po Zemlji.

Kakšno spoznanje bo to za človeštvo! Če ste vnaprej prip-
ravljeni, tega ne doživljate. Mi bomo v nekem smislu prikraj-
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šani, ker to že poznamo. Skozi ta scenarij smo že šli, smo ga 
že doživeli. Mnogo razodetij bo, vendar bomo mi prikrajšani 
za to nenadno novo spoznanje stvarnosti, ki je nam samou-
mevno, čeprav bo dejanska izkušnja taka, da si je ni mogoče 
niti predstavljati. Ko boste čutili njegovo energijo, kako bo 
lila skozi vašo srčno čakro, ko boste slišali njegove besede v 
glavi v svojem jeziku, boste rekli: »Nikoli si nisem mislil, da 
bo tako. Nikoli si nisem mogel predstavljati, da bi lahko bilo 
tako močno in tako preobražajoče.«

»Tistim, razmeroma maloštevilnim, ki so kazali pot v pripravah 
na ta čas, bo ponujeno novo področje služenja: nadvse obsežen 
izobraževalni podvig.«

Se zavedate, kaj to pomeni? Velika večina človeštva ne 
ve ničesar o tem in hoteli bodo izvedeti. Spraševali bodo: 
»Kdo je Maitreja? Od kod prihaja? Kakšno je zgodovinsko 
ozadje vsega tega? In če je to, kar pravi, res in se bo svet 
spremenil, kje je moje mesto? Kaj se bo zgodilo mojim del-
nicam in deležem? Kaj bo z mojo službo?« Za večino bo to 
travmatično. 

»To bo nadvse obsežen izobraževalni podvig. Vprašanja bodo 
prihajala z vseh strani; lakota po znanju, ki so jo ljudje čutili 
že dolgo časa, se bo kot zajezena reka razlila in preplavila bre-
gove.«

Ljudje so lačni znanja. Ljudje, ki tej informaciji ne bodo 
posvečali veliko časa, bodo nenadoma odkrili, da imajo moč-
no željo po njej, željo, kakršne prej niso poznali. Ne bodo 
zmožni dobiti dovolj in ne bodo zmožni prebaviti, kar bodo 
dobili, zato bodo hoteli še in še. 

»Mnogi bodo želeli spoznati ozadje in zgodovino tega dogodka; 
drugim bo glavna skrb neposredna prihodnost.«

Kako se bo to obneslo? Kaj imajo o tem povedati Maitre-
ja in drugi mojstri? Kaj menite, kaj se bo zgodilo? Kako bo? 
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Kakšno nalogo lahko prevzamem? Česa se moram naučiti? 
Kako naj se razvijam?

»Družbe po vsem svetu bodo igrale svojo vlogo; zagotavljale 
bodo obsežno širjenje potrebnih naukov.«

Mi nismo edina skupina na svetu, ki pozna ezoterične 
nauke. To znanje si delimo z mnogimi društvi in skupina-
mi. Nekatere skupine so mnogo starejše od naše in že dolgo 
igrajo svojo vlogo pri seznanjanju človeštva s stvarnostjo hi-
erarhije, evolucijskega procesa, človeške duhovne konstitu-
cije itd.

Menim, da je najpomembnejši del znanja, ki ga vsakdo 
potrebuje, znanje o duhovni konstituciji človeštva. Vsakdo 
potrebuje znanje o tem, da je monada, iskra boga, božansko 
sebstvo, ki se na ravni duše odraža kot individualizirana člo-
veška duša (del ene velike nadduše). Ta se uteleša prek za-
kona o ponovnem rojstvu v odnosu do zakona karme – in to 
znova in znova vse do tedaj, ko zaključi razvojno potovanje 
in je izpopolnjena do popolnosti. To je temeljna informa-
cija, za katero menim, da jo potrebuje vsak moški in vsaka 
ženska. Ko jo bodo ljudje imeli, jim bo že samo to omogočilo 
dojeti njihov resnični medsebojni odnos in odnos med nji-
mi in bogom. Od tod dalje se lahko nadaljuje izobraževalno 
delo. Meditacija kot sredstvo za ponovno združevanje teh 
enot bo mnogim postalo cilj. Vendar je treba ljudi izobraziti, 
naučiti se morajo te stvari delati, videti njihovo resničnost. 
To je stalna izobraževalna naloga.

Mnoge družbe bodo igrale svojo vlogo, pravi mojster, 
»zagotavljale bodo obsežno širjenje potrebnih naukov.« Pra-
vi: »Precej naukov bo šele podanih.« Maitreja bo najbrž učil 
vsak dan, ne vem, vendar pogosto. Sklop naukov, ki so bili 
objavljeni v reviji Share International, je že podal. Te nauke 
bodo še naprej podajali Maitreja in nekateri mojstri. Ven-
dar mojstri pravijo: »Ljudje že imajo v rokah marsikaj, kar 
ostaja neodprto in neprebrano.« Obstaja ogromen sklop na-
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ukov – teozofski nauki, nauki Agni joge, nauki Alice Bailey 
– ki so večinoma neprebrani; to velja celo za tiste, ki vedo 
zanje.

Začuden sem nad pomanjkanjem zanimanja za to infor-
macijo, ki jim je na voljo, na primer v naukih Alice Bailey. 
Ljudje mi postavljajo vprašanja, na katera je lahko odgovori-
ti, če bi vzeli v roke pravo knjigo. Toda ljudje so leni, hočejo, 
da zanje berem njihovo čtivo. Presenečen sem nad pomanj-
kanjem branja obstoječega gradiva. Da bi vedeli, morate 
brati, in kar preberete, morate prebaviti. Zato morate brati 
pazljivo.

Kako lahko karkoli znate, če tega ne preučujete? Nau-
čiti se morate preučevati. Delati morate, kar pravi mojster: 
»Sistematičen študij naukov in iskren trud, da bi živeli po Ma-
itrejevih smernicah, bo nudil potrebno ravnotežje in avtoriteto 
za poučevanje.« Kako sploh lahko poučujete druge, če tega 
sami ne znate? Učiti se morate, da boste to lahko posredo-
vali drugim ljudem.

Potreben je tudi »iskren trud, da bi živeli po Maitrejevih 
smernicah.« Nič ne prepriča tako kot moč izkušnje. Če ste 
nekaj že doživeli, lahko govorite o tem. Celo če imate teža-
ve s tem, kako izkušnjo ubesediti, bodo besede, s katerimi 
boste opisali svojo izkušnjo doživetega, to same sporočale 
poslušalcu tako kot nič drugega. Še tako veliko preproste-
ga učenja iz knjig ne more nadomestiti življenja. Vsakdo 
lahko prebere knjigo. Toda le če ste živeli po smernicah, če 
ste poskušali Maitrejeve smernice po svojih najboljših mo-
čeh uresničiti v svojem življenju, bo to prepričljivo, imelo 
bo energijo resničnega življenja, in to je tisto, kar želite, da 
nauk podaja. Nauk bo ljudem nekaj pomenil le, če je živ, 
živ pa je le, če je del vaše resnične izkušnje, če ni preprosto 
vzet iz knjige. Če je vplival na vaše življenje in ga spremenil, 
potem lahko govorite o njem, ga lahko ljudem predstavite 
na resničen in živ način, kar sicer ni mogoče.
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Skromen ponos 

»Vsakdo, ki bo tako opremljen, bo lahko izkoristil to priložnost 
za novo služenje. Zgrabite jo,« pravi mojster. »Zgrabite jo – 
to je naš nasvet – z zavzetostjo in skromnim ponosom.« To je 
čudovito. Skromen ponos. To je pot naprej za skupine. Če 
hočete po dnevu razglasitve služiti na nov način, boste našli 
svet, ki hrepeni po informacijah, po izkušnjah: ki hrepeni po 
soudeležbi, ki želi izvedeti, kaj je meditacija in kako se vanjo 
vključiti, kakšne so izkušnje drugih, kako so se je lotili drugi 
in kako jih je spremenila.

To bodo hoteli vedeti, ker bo po dnevu razglasitve vsakdo 
spoznal, da svet ne bo nikoli več tak, kot je bil. Postopoma 
bo zrasel nov svet, nova ureditev, nova civilizacija. To, kar se 
nam je doslej zdelo samo po sebi umevno, bo odstranjeno. 
Ne mislim kar prvi dan, toda hitro. Ljudje bodo zahtevali 
nove vpoglede, nove nauke, nova razodetja. Ti bodo prišli 
v glavnem od Maitreje in mojstrov. Toda vsi, ki se sklicujejo 
na učenstvo, imajo vlogo, ki jo je treba odigrati; svojo ener-
gijo lahko vložijo v širjenje naukov, ko bo potrebno, ko bodo 
poklicani. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

MAITREJEV PRIHOD

»Na dan razglasitve bo svet vedel, da jaz, Maitreja, 
človekov sin, zdaj prebivam med vami. Prišel sem, da 
vam pokažem možnosti, ki se razgrinjajo pred vami 
kot sinovi boga. Moje srce pozna vaš odziv, poučuje 
me o vaši izbiri in prebuja v meni veliko veselje.«
(Maitreja, iz sporočila št. 137, Sporočila Kristusa  
Maitreje)

V.: Ali je datum za Maitrejev prihod določen?
O.: Večina ljudi si predstavlja, da se svetovni dogodki (in pri-
hod svetovnega učitelja je zagotovo svetovni dogodek) doga-
jajo na točno določen datum. Predstavljajo si, da so vse odlo-
čitve hierarhije načrtovane na datume, vklesane v kamen. To 
zagotovo ne drži. Mojstri predvidijo, da se določeni dogodki 
zgodijo približno v nekem času, vendar vedo, da ima člo-
veštvo svobodno voljo in zato velikanski vpliv na natančen 
čas danega dogodka. Mojstri delajo v 2000-letnih ciklih, zato 
natančen čas zanje resnično ni glavni dejavnik. Nihče ne ve 
natančnega datuma, ko se bo Maitreja lotil svojega javnega 
dela, vsi pa lahko predpostavljamo, da bo to zelo kmalu. 

»Okna priložnosti«
Kar zadeva Maitrejo, ni nobenega določenega datuma, tudi 
za njegovo pojavljanje na televiziji ne. Obstajajo pa »okna 
priložnosti«. Ta okna se nenehno spreminjajo. So rezultat 
njegovega razumevanja kozmičnih energij, kot te tečejo. Te 
energije so pozitivne in negativne in se ves čas spreminjajo. 
Za Maitrejo je to težava. Pri vsem svojem uvidu in modrosti 
ter dveh ravneh kozmične zavesti in »presvetljenosti« s stra-
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ni dveh velikanskih avatarjev (Duha miru in ravnovesja ter 
Avatarja sinteze) ter pri kozmičnem razumevanju, ki mu ga 
to daje, vidi okno priložnosti kot edino možnost. Kakor hitro 
se okno približa, se lahko zgodi nekaj drugega, kar spet spre-
meni prizorišče. To se dogaja znova in znova.

Maitreja lahko vidi, da se bo okno priložnosti pojavi-
lo na obzorju, ker bodo tekle določene energije, ki naj bi 
vztrajale neki določen cikel. Toda ali je človeštvo v tem oknu 
priložnosti pripravljeno? Ali so mediji tedaj odzivni? Kate-
re druge dejavnike, ki si jih ne moremo niti predstavljati, 
mora upoštevati, ko ustvarja okno priložnosti? Naš um bi se 
moral znebiti občutka nestrpnosti. Na kateri datum bo dan 
razglasitve? Maitreja sam tega ne ve. Ne mislim, da nima 
predstave, toda mojstri ne mislijo v času, zato je določanje 
datuma nepomembno.

To, kar Maitreja vidi, je niz oken, v katerih morajo biti 
upoštevane vse sile, ki tvorijo statistiko, s katero presoja 
trenutek – vse te različne stvari, kot je stanje človeštva, kaj 
sami storimo zase, in še posebej dejavnost gospodov mate-
rialnosti, sil kaosa, ki ne sedijo križem rok. Dejavne so kot 
še nikoli, ker vedo, da se bo njihov čas iztekel, kakor hitro 
bo Maitreja prišel v ospredje in bo človeštvo videlo mojstre 
ter začelo s procesom prenove, ki bo človeštvo dvignil nad 
raven, kjer nanj še lahko vplivajo. Te uničevalne sile delujejo 
prek moških in žensk, svojih posrednikov po svetu (nekateri 
so medijem in drugim področjem zelo znani); prek vodite-
ljev nekaterih držav; prek nekaterih skupin finančnikov, ki 
so proti temu dogajanju; prek različnih reakcionarnih sku-
pin, političnih in verskih – da bi preprečile, da se Kristus 
pojavi v javnosti.

Vedo, kaj se dogaja, vedo, da zanje to ni dobro, in se temu 
upirajo, kolikor je le mogoče dolgo. Nekateri dobro znani 
ljudje se na vse kriplje upirajo pozunanjenju hierarhije, ker 
pomeni konec njihove moči. To so ljudje, ki jim vlada moč. 
Njihov glavni interes je vzdrževati to moč nad tisoči njihovih 
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zaposlenih in nad umi milijonov ljudi vsepovsod po svetu. To 
so moči lačni ljudje, katerih edini interes v življenju – razen 
verjetno ustvarjanja denarja – je imeti moč nad umi drugih 
ljudi in upravljati z njihovimi idejami tako, kakor se njim zdi 
prav: na star, pohlepen, sebičen ločevalen način preteklosti. 
Nekako si ne morejo pomagati. Vlada jim njihova narava 
ter njene energije in postavljajo velike okope proti procesu 
pozunanjanja. To pa ne bo delovalo in temu se ni mogoče 
izogniti; je samo še vprašanje časa.

V.: Zakaj Maitreja potrebuje toliko časa, da bi se javno poka-
zal? 
O.: Zdi se, da Maitreja potrebuje veliko časa. Z našega vi-
dika je to veliko. Z vidika mojstrov pa je le kot tren očesa. 
Maitreja čaka predvsem na resnični kolaps svetovnega go-
spodarskega sistema, zlom borz po svetu. Te predstavljajo 
hudo bolezen človeštva – in sicer špekuliranje.

Človeštvo ves čas špekulira, da bi postalo bogatejše – 
osredotočeni smo na to, da postanemo bogati. Spustili smo 
se v globine materialnosti, kar je zdaj za nadaljevanje našega 
obstoja in obstoja sveta nevarno. Maitreja to imenuje slepo 
sledenje tržnim silam. Pravi, da imajo tržne sile svojo vlogo, 
toda slepo sledenje tržnim silam vodi le v uničenje. Tržne 
sile imenuje »sile zla« – ker imajo kot neločljivi del vgrajen 
razkol, ločenost, neenakopravnost – ti pa koristijo bogatim 
in peščici ljudi na račun mnogih.

V.: Kako dolgo bo trajalo, preden bo Maitreja prevzel mesto 
svetovnega vladarja?Ali obstaja sila, ki mu nasprotuje?
O.: Najprej popravek. Maitreja ne bo prevzel mesta »svetov-
nega vladarja«. Ne prihaja vladat; prihaja le učit in navdiho-
vat. Človeštvo se mora naučiti vladati samo sebi po navdihu 
učiteljev. Natančen čas Maitrejevega prihoda v ospredje pri 
svetovnih zadevah ni napisan ali natančno znan, celo Mai-
treji ne. To je odvisno od odziva človeštva na njegove nauke, 
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od pripravljenosti človeštva spremeniti in zrušiti obstoječe 
gospodarske strukture – in samo to nas bo postavilo na re-
alna tla. Ko bodo te stvari dovolj napredovale, bo Maitreja, 
kot je dejal, zagotovo oznanil svojo prisotnost. Celo takrat, 
ko bo prvič javno govoril na televiziji, ne bo uporabil imena 
Maitreja. Tako bo človeštvu dal priložnost, da se odzove na 
njegov klic po medsebojni delitvi, pravičnosti in miru zato, 
ker se istoveti z njegovimi idejami, ne pa zaradi njegovega 
imena ali položaja

Sil, ki temu nasprotujejo, je veliko in so strahovito moč-
ne. To so sile dolge dobe trajajočega pohlepa, sebičnosti in 
samozadovoljnosti. To so tudi zle sile, ki človeštvo že tisočle-
tja držijo v podjarmljenosti temu istemu zlu. Vendar doslej 
še nikoli ni bilo učitelja, avatarja tako velikanske moči. Kot 
pravi Maitreja: »Konec je znan od vsega začetka.« Uspeh 
njegovega poslanstva je zagotovljen.

V.: V svoji prvi knjigi Ponovni prihod Kristusa in mojstrov mod-
rosti Benjamin Creme piše: »Dan razglasitve … bo približno 
čez 18 mesecev, maja 1982.« Minilo je 22 let in še vedno nič. 
Kako lahko podate tako neodgovorno trditev? 
O.: Prvotni načrt hierarhije je bil, da bi se Maitreja razkril 
konec maja 1982, če bi se svetovni mediji podali v simbo-
lično iskanje Maitreje in ga povabili v ospredje. Da bi bilo 
to mogoče, sem bil naprošen, naj skličem tiskovno konfe-
renco, razkrijem, kje živi Maitreja, in povabim medije, naj 
storijo to simbolno dejanje na splošno v imenu človeštva. 
Tiskovno konferenco sem sklical 14. maja 1982 v Los An-
gelesu. Prisotni so bili vsi glavni ameriški mediji in mreža 
BBC iz Londona. Več kot 90 predstavnikov medijev me je 
slišalo, ko sem predstavil svojo informacijo in razkril, da 
Maitreja živi v azijski skupnosti v Londonu. Izzval sem jih, 
naj pošljejo novinarje v London, opravijo simbolično iska-
nje, in Maitreja jim bo prišel naproti. Mediji na žalost niso 
storili ničesar in Maitreja se je moral lotiti te dolge, dolge 
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poti prihoda v javnost, da ne bi bila kršena svobodna volja 
človeštva. 

Zanimivo je, da se zdaj neprimerno več ljudi zaveda pot-
rebe po spremembi v svetu v smeri Maitrejevih zamisli in so 
tudi bolj polni pričakovanja, da ga bodo videli in sodelovali 
z njim, kot pa leta 1982. Občinstvo na mojih predavanjih je 
mnogokrat večje, kot je bilo tedaj. Morda pa leta 1982 člo-
veštvo le ni bilo pripravljeno na Maitrejo.

V.: Ali mediji, ki imajo težave s povezovanjem naše informacije 
z dejstvi, zaradi tega ne naredijo ničesar? Ali gre za pomanjka-
nje dejstev oziroma dokazov ali kaj drugega?
O.: Dejstvo je, da je bil Nelson Mandela po 27 letih zapora 
nenadoma izpuščen in je postal predsednik nove Južnoafri-
ške republike. To je dejstvo in napoved glede tega je bila 
objavljena v reviji Share International [september 1988]. Ma-
itreja je Nelsona Mandelo obiskal v zaporniški celici in mu 
dejal, naj napiše pismo predsedniku de Klerku s predlogom, 
da se sestaneta in razpravljata o prihodnosti Južnoafriške 
republike. Nelson Mandela se je smejal in dejal: »Niti za 
sestanek z vodjo zapora se ne morem dogovoriti, kaj šele s 
predsednikom republike.« Maitreja je rekel: »Da, vem. Ven-
dar kljub temu napiši pismo. Ti napiši pismo, preostalo bom 
opravil jaz.« In preostalo je opravil on. Predsedniku se je 
približal med njegovo molitvijo in mu v um položil misel, da 
je prišel čas za ukinitev apartheida v Južni Afriki. In predse-
dnik, ki je molil, si je to vzel k srcu. Mislil je, da je bog odgo-
voril na njegovo molitev. Bil je iskren kristjan. Obrnil se je 
na boga in ga vprašal, kaj naj naredi. Dobil je odgovor: »Pri-
šel je čas za ukinitev apartheida.« Rezultate pa poznamo.

Vidite, to so dejstva. Vendar mediji to verjamejo ali pa 
tudi ne, toda vsa stvar je izjemna zgodba. In oni vedo, da je. 
To so ljudje, ki vse svoje življenje porabijo za zgodbe.

Ko sem imel 14. maja 1982 v Los Angelesu tiskovno kon-
ferenco, sem govoril skupini skoraj 100 novinarjev. Povedal 
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sem vso zgodbo, ti novinarji pa so bili zelo različni. Nekate-
ri so bili po svoje popolni fundamentalisti. Nekateri so bili 
povsem proti, toda mnogi so bili odprti. Večkrat so ploskali, 
ko je bil govor o potrebi po medsebojni delitvi in pravičnosti 
na svetu. Ploskali so moji zgodbi, tej preprosti zgodbi. Na 
koncu sem govoril o novinarjih, ki naj bi prišli v London in se 
podali na simbolično iskanje Maitreje, ki bo prišel v javnost, 
če bodo to storili.

BBC je to konferenco povezal z oddajo, ki je bila v tis-
tem času na sporedu. Bili so tam, prav na mestu, za kate-
rega sem dejal, da tam živi Maitreja. Ko so ameriški medi-
ji vprašali britanske, kaj so storili glede tega, so britanski 
mediji odgovorili: »Nič.« Američani so rekli: »Toda zakaj 
ne? To je fantastična zgodba.« BBC je dejal: »Vemo, da je 
to fantastična zgodba, toda čakamo, da bo več oprijemlji-
vih dokazov.« Oprijemljive dokaze bi lahko dobili le, če bi 
naredili to, kar sem jih prosil, naj naredijo – da pridejo v 
London in se podajo v simbolično iskanje Maitreje v azijski 
skupnosti.

Če bi ti novinarji imeli kaj vpliva, bi potem, ko bi videli 
Maitrejo, verjeli; govorili bi s svojimi kolegi in bi jim rekli: 
»Da, res je. Ta zgodba je resnična. Srečal sem ga. Izjemen 
je.« Maitreja pravi, da bi bilo leta 1982 to dovolj. Mediji ho-
čejo informacijo na krožniku. Mi jim to informacijo damo 
na krožniku, toda to še ni dovolj. Hočejo videti Maitrejo, in 
kakor hitro bo dvignil glavo izza paravana, bodo delovali.

Mnogo novinarjev je Maitrejo srečalo na konferenci, ki 
jo je sklical aprila 1990 v Londonu. Tam je bilo okoli 40 za-
res pomembnih novinarjev. Oni vedo za to prav tako dobro 
kot jaz. Ne prevzemajo pa odgovornosti, da bi v zvezi s tem 
karkoli naredili, ker so na kocki njihove službe. Imajo odgo-
vornost do žena in družin. To ni preprosto.

V.: Kako pojasnjujete protislovje med komentarji mojstra Djw-
hala Khula v knjigi Pozunanjanje hierarhije [Alice A. Bailey] 
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in vašim stališčem o ponovnem prihodu, ki mu bo sledilo po-
zunanjanje?

»Prvi korak je pojav določenih ašramov, ki so pod nadzo-
rom določenih mojstrov, na fizični ravni, kar bo izzvalo splošno 
priznanje in javnosti jamčilo resničnost obstoja hierarhije ter 
obnovo misterijev. Kasneje, če se ti koraki izkažejo za uspeš-
ne, bodo možni tudi drugi in še pomembnejši pojavi, začenši z 
vrnitvijo Kristusa.« 
O.: Sam preprosto oznanjam svoje izkušnje, kot sem bil 
naprošen. Načrti hierarhije so pogosto podrobni in natančni, 
vendar tudi spremenljivi in zmožni prilagajanja spreminjajo-
čim se razmeram. Predhodnica Maitrejevemu prihodu juli-
ja 1977 je bila pozunanjenje petih mojstrov v New Yorku, 
Londonu, Ženevi, Dardžilingu in Tokiu leta 1975. Ti mojstri 
si niso prizadevali, da bi »izzvali splošno priznanje«, vendar 
tesno sodelujejo s svojimi učenci v teh mestih in državah. V 
svetu je zdaj 14 mojstrov in Maitreja.

V.: Kdaj se bo Maitreja prvič pojavil na televiziji? V prihodnjih 
treh letih, čez tri do sedem let od zdaj ali čez več kot sedem 
let? 
O.: Kaj menite? Vi hočete, da to prerokujem. Ni tako, da oni 
[hierarhija] napišejo datum in se ravnajo po njem. Maitreja 
vidi možnosti vnaprej, možnosti pa je na tisoče. Na tisoče 
stvari mora upoštevati pri določanju časa, ko se bo pojavil: 
kateri trenutek bo najbolj ugoden, kdaj bo najmanj naspro-
tovanja s kozmičnih in tudi planetarnih ravni.

Toda rekel bom naslednje: skoraj vsak čas. Presenečeni 
boste. Nekega dne boste presunjeni, ko boste videli, kdo se 
je pojavil na televiziji. Vprašali boste: »Bi to lahko bil Kris-
tus?« »Kdo je to? Je imam Mahdi?« Toda lahko si predstav-
ljate, da bo Maitreja najprej spregovoril v Ameriki, na ame-
riški televiziji. Če ste bili kdaj na ameriški televiziji, veste, 
da se tam ni lahko pojaviti, ker so Američani tako pogoje-
ni s tekmovalnostjo in se čvrsto držijo tega, kar imajo. Ne 
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spreminjajo stvari in jih prilagajajo tako, da ustrezajo njihovi 
potrebi po tekmovanju. 

Ne vem, če bodo takoj pomislili, da je to Kristus. Bolj 
verjetno bodo pomislili, da je antikrist. Maitreje še niso vi-
deli ali slišali. Videli in slišali so le to, kar sem jaz govoril o 
njem. In mnogi tega niti malo ne marajo. Ne marajo te vrste 
spremembe. Nočejo niti kjotskega protokola o podnebnih 
spremembah. Nočejo nobene dejavnosti, ki bi zaustavila tok 
dolarjev v velike ameriške korporacije. In kadar govorim, 
mnogi menijo, da govorim v imenu antikrista.

Toda, kdo so »oni«? V glavnem se k temu nagibajo fun-
damentalistične krščanske skupine, ki jih Maitreja seveda 
ljubi. Pogosto se je pojavil pred njimi, vendar ne vedo, da je 
on Maitreja. Če bi vedeli, bi bili v šoku!

Amerika je razcepljena po sredini. Na milijone ljudi je, ki 
bodo Maitrejo pozdravili, pa tudi na milijone takih, ki bodo 
menili, da je antikrist.

V.: (1) Je Maitreja osebno znan osebi, ki ga bo prvič obširno 
intervjuvala v Ameriki? (2) Ali ta oseba verjame, da je svetovni 
učitelj? (3) Ali je naklonjena vaši informaciji, tudi če tej zgodbi 
ne verjame v celoti?
O.: (1) Ne. (2) Verjetno ne. (3) Ne vem.

V.: Zakaj se bo Maitreja pojavil v Združenih državah, in ne v 
drugih državah? 
O.: V drugih državah se bo pojavil. Najprej pa se bo pojavil v 
Ameriki tako, da bo lahko govoril milijonom ljudi. Nato na 
Japonskem. Katera država na svetu ima najvplivnejšo medij-
sko mrežo? Če se pojavi na večji mreži v Ameriki, ga lahko 
takoj sliši na milijone ljudi, ne le v ZDA, ampak po internetu 
po vsem svetu. Romal bo po svetu. 

V.: Zakaj se Maitreja ni pojavil na televiziji, da bi preprečil voj-
no v Iraku?
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O.: Za mojstre je človeška svobodna volja sveta: nikoli je 
ne kršijo. Maitreja naredi načrt, pri odločitvi, kdaj narediti 
neko stvar, pa je treba upoštevati na tisoče različnih stvari. 
Ta načrt ni vklesan v kamen. Je gibek, prilagodljiv – toda 
človeška svobodna volja ni nikoli kršena.

Začeti vojno v Iraku je bila odločitev ameriške vlade in za 
Maitrejo bi bil njegov prihod v javnost, »da bi to preprečil«, 
kršenje naše svobodne volje, ne glede na to, kako zavaja-
joč in uničevalen je lahko tak napad. Ni stvar Maitreje, da 
sprejme ali razveljavi naše odločitve. Poleg tega ob prihodu 
v javnost ne bo takoj imel vpliva, kakršnega mu, kot kaže, 
spraševalec pripisuje.

Zakona se je treba držati. Mojstri so mojstri, ker živi-
jo po zakonu – po zakonu življenja, evolucije. So stvari, ki 
jih lahko naredite, ki jih morate narediti in ki jih ne smete 
narediti. Mi kršimo svobodno voljo drug drugega – mori-
mo, poškodujemo, pohabljamo – to delamo z besedami in 
dejanji. Zato imamo probleme, zato imamo bolezni, zato 
trpimo.

V.: Ali bi hierarhija lahko kaj storila, da bi preprečila vojno z 
Irakom?
O.: Ne, ne brez kršenja človeške svobodne volje. Obstaja 
možnost vtiskovanja vtisov v ume vladajočih voditeljev, ven-
dar so bile v tem primeru možnosti ugodnega odziva na vtise 
majhne. 

V.: Če Maitreja na televiziji sprva ne bo predstavljen s svojim 
imenom, kako bo predstavljen v prvih intervjujih?
O.: Kot običajen človek, kot nekdo od nas, vendar z ideja-
mi, nasveti in stališči, ki nam bodo pomagali, če jim bomo 
prisluhnili. Na začetku bo to dokaj zadržano in zmerno. 
Maitreja na televiziji ne bo govoril povabljenemu občin-
stvu; nekoliko zadržan bo moral biti, da ne preplaši svojega 
občinstva.
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V.: Kako ga bodo ljudje povabili na televizijo? Kakšne bodo 
njegove kvalifikacije?
O.: Imel bo ime, vendar to ne bo Maitreja. Ne želi namreč, 
da bi zamisli prihajale od tako visokega bitja, da bi ljudje 
postali njegovi častilci. Ne želi častilcev, ne želi sledilcev. 
Pravi: »Če mi boste sledili, me boste izgubili. Če me boste 
skušali spraviti v žep, me nikoli ne boste našli.« Kristjani ga 
bodo skušali spraviti v žep. Prav tako muslimani, hindujci in 
še posebej budisti. To ni problem; če je povabljen, da govori 
na televiziji, je lahko povabljen tudi na drug kanal, da go-
vori več ljudem. To je zelo preprosto. Na dan razglasitve bo 
potrdil, kar bo mnogo ljudi domnevalo: da je svetovni uči-
telj. Povabljen bo kot gospod ta in ta, da spregovori o svojih 
zamislih. Sprva bo zadržan; ne bo povedal, kar jaz povem 
na začetku, vendar bo stopnjeval napetost, ko se bodo ljud-
je okoli njega odzivali. Če bi rekel, kar bi rekel jaz, bi ljudi 
odvrnil od sebe. Ne dela razlike med fundamentalističnimi 
kristjani, fundamentalističnimi judi, fundamentalističnimi 
muslimani itd. ter nefundamentalisti. Te razlike ne dela. Ima 
na tisoče sledilcev, ki so ga na neki ravni izkusili in ga poz-
najo. To je težko opisati. Popolnoma strpen je, neizključujoč.

V.: Bi lahko še enkrat pojasnili, v kakšni »obliki« se bo Maitreja 
pojavil na televiziji? Na primer: ali bo človek, ki ga bodo inter-
vjuvali ljudje, kot je Ted Koppel (zelo znan ameriški televizijski 
voditelj)?
O.: Maitreja ne bo uporabljal svojega imena, ampak bo na 
večji televiziji intervjuvan kot »eden od nas«, intervjuvali ga 
bodo »ljudje, kot je Ted Koppel«, čeprav to ne bo nujno Ted 
Koppel.

V.: Ali bi Maitreja priznal, da je Kristus oziroma svetovni uči-
telj, če bi ga vprašali?
O.: Sprva ne. Uporabil bi neki način, da ne bi neposredno 
odgovoril, ali pa se vprašanje ne bi pojavilo. Sčasoma bo se-
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veda potrdil svojo identiteto vse večjemu številu ljudi. Ne 
pozabite, da se je srečal ali pojavil že mnogim voditeljem 
na vseh področjih človeške dejavnosti. Spodbujeni bodo, naj 
stopijo v ospredje in oznanijo svojo podporo. To bo neizo-
gibno spodbudilo in opogumilo množice, da bodo dale svoj 
glas zahtevam po medsebojni delitvi in pravičnosti in bodo 
tako pripravile pot dnevu razglasitve.

V.: Ali bo mnogo diplomatov, vodilnih ljudi, politikov in novi-
narjev dobilo spodbudo, da po prvem intervjuju stopijo korak 
naprej, da bi potrdili svoje izkušnje in prepričanje glede identi-
tete gospoda Maitreje?
O.: Mislim, da. Seveda bo morda potrebnih več intervjujev 
in nekaterih pozitivnih odzivov medijev, da bi ljudi toliko 
navdihnili, da bodo stopili v ospredje. Doslej je hudo pri-
manjkovalo poguma.

V.: Na vaši spletni strani sem prebral Maitrejevo sporočilo, v 
katerem Maitreja pravi, da prihaja tako kmalu, da bo to zares 
presenečenje. (1) Ali to pomeni, da so vsi pogoji za njegovo jav-
no delo izpolnjeni? (2) Ali ima Maitreja, ko to pravi, v mislih 
glavni intervju?
O.: (1) Skoraj. (2) Ne nujno glavni.

V.: Ko se bo Maitreja začel pojavljati v medijih, čeprav sprva ne 
bo navedel, kdo je – ali bi bilo priporočljivo, da ga sodelavci, ki 
bi ga prepoznali, ne bi pokazali ljudem zunaj mreže sodelavcev 
(vključno z družino in prijatelji), ker bi tako posegli v svobodno 
voljo posameznika, da sam prepozna Maitrejo?
O.: Da. Večkrat sem sodelavcem pojasnil, da bi postopek 
moral biti tak. To je zelo pomembno, zlasti v odnosu do me-
dijev, da njihova svobodna volja ni kršena in da se odzivajo 
na Maitrejo zaradi tega, kar pravi kot človek med ljudmi, ne 
pa kot Kristus ali svetovni učitelj.
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V.: Kako naj delujemo v odnosu do medijev, če se nam zdi, da 
smo prepoznali Maitrejo, ko govori medijem, vendar se še ni 
razglasil kot Maitreja?
O.: V odnosu do medijev ne bi smeli storiti ničesar, razen da 
oznanjamo, da je Maitreja in njegova skupina v svetu. Oni, 
tako kot tudi vse človeštvo, ga morajo prepoznati sami. Če 
ljudje verjamejo, pravilno ali napačno, da je Maitreja Kris-
tus, imam Mahdi, Maitreja Buda, mesija ali Kalki avatar, in 
zaradi tega sprejemajo njegov nasvet, to ne pomeni, da so 
v sebi pripravljeni izvesti spremembe, ki morajo slediti, da 
ohranimo svet in z njim vred človeštvo. Maitrejo moramo 
prepoznati, vendar ne zato, ker menimo, da je on Maitre-
ja ali Kristus ali mesija ali kdorkoli že, temveč zato, ker se 
strinjamo s tem, kar pravi, in ker hočemo, da bo na svetu to, 
kar pravi, da je nujno: pravičnost ter medsebojna delitev in 
svoboda za vse ljudi – ne pa zato, ker mislimo, da je svetovni 
učitelj ali neko veliko duhovno bitje. 

V.: Ali bo Maitreja med prvim intervjujem fizično videti tak, 
kakršen je, ali bo v neki »preobleki«, kot običajno, kadar se 
prikaže ljudem?
O.: Kadar se prikaže ljudem, običajno uporablja »pomoč-
nika«, ustvarjenega posameznika, skozi katerega se manife-
stira del njegove zavesti. Ko pa se bo javno pokazal svetu, 
čeprav ne bo uporabljal svojega imena Maitreja, se bo po-
javil tak, kot v resnici je – v telesu, ki ga je sam ustvaril in v 
katerem se zdaj manifestira v svetu.

V.: (1) Ali bo Maitreja, ko se bo prvič pojavil na televiziji, videti 
tak, kot je bil v Nairobiju? (2) Kaj pa na dan razglasitve?
O.: (1) Ne. (2) Ne.

V.: Ko bomo Maitrejo videli na televiziji, bomo doživljali njegov 
žarek oziroma energijo, kot je dejal vaš mojster. Ali bo to nekaj 
takega kot predpremiera dneva razglasitve z blagoslovom vred?
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O.: To bo duhovna izkušnja, vendar vedno na ravni posame-
znika. Ljudje lahko sprejmejo le, kar lahko sprejmejo; lahko 
so le, kdor so. Nekateri ljudje bodo takoj občutili in prepoz-
nali Maitrejo kot duhovnega velikana, kar tudi je. Drugi se 
bodo odzvali bolj na to, kar bo govoril; to bo zadovoljilo nji-
hov občutek pravičnosti in namena. Toda duhovni izliv se 
bo vedno zgodil. Dvomim pa, da bo tako močan kot na dan 
razglasitve.

V.: Maitrejo citirajo, češ, da je dejal: »Ko bo to načelo (načelo 
medsebojne delitve) sprejeto, se bom razglasil.« To se precej raz-
likuje od vaših napovedi o televizijskem intervjuju in pretečem 
zlomu borznih trgov itd. Kdo ima torej prav, vi ali Maitreja?
O.: Seveda ima prav Maitreja – pa tudi jaz. Njegova razgla-
sitev, kdo in kaj je, se ne bo zgodila, dokler človeštvo ne bo 
sprejelo načela medsebojne delitve. Televizijski intervjuji in 
zlom borznih trgov se bodo zgodili prej. 

V.: (1) Ali se Maitreja ves čas zaveda misli vseh ljudi? (2) Ali se 
jih začne zavedati, ko mislimo nanj? Na primer, ko vzamemo v 
roke izvod revije Share International in začnemo brati o njem, 
ali je delček njegove pozornosti pritegnjen tja? (3) Ali bi on 
lahko vzel v roke katerokoli glasbilo in zaigral najbolj zapleteno 
skladbo? (4) Ali bi lahko naslikal mojstrovino (5) ali napisal 
večjo dramo od Shakespeara? (6) Ali bi lahko pel kot Elvis?
O.: (1) Da. (2) Da. (3) Da. (4) Da. (5) Da. (6) Ne!

V.: Kako daleč od mesta v Londonu, kjer Maitreja prebiva, žari 
njegova avra?
O.: Obdaja ves svet.

V.: (1) Kolikšna je z vidika hierarhije sedanja [2002] dovzet-
nost človeštva za Maitrejeve zamisli? (2) Ali naraščajoči strah 
in napetost ljudi psihološko zapirata pred njegovimi predno-
stnimi nalogami? 
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O.: (1) 20 odstotkov je zelo dovzetnih; 40 odstotkov je dokaj 
dovzetnih; 35 odstotkov ni dovzetnih. (2) Ne, ravno naspro-
tno. Strah ljudi žene, da se vedejo histerično – kot danes v 
ZDA – ali pa iščejo odgovore na probleme.

V.: (1) Ali Maitreja nadaljuje srečanja s politiki in novinarji? 
(2) Ali mu ti postavljajo vprašanja? (3) Ali vedo, kdo je? (4) 
Ali ga povezujejo z vašim delom in informacijami?
O.: (1) S politiki da, z novinarji ne. (2) Da. (3) Na splošno 
ne. (4) Nekaj malega je takih. 

V.: Glede Maitrejevega prihoda sem zbegan. Lahko razumem, 
da je pri tem treba upoštevati tako karmične zakone kakor tudi 
svobodno voljo, da ta ni kršena. Včasih pa me vendarle skrbi, 
da te stvari upoštevajo le sile »svetlobe«. Imamo veliko norih 
ljudi, ki so se pripravljeni razstreliti (skupaj z mnogimi dru-
gimi), domnevno v imenu boga. Zdi se, da nimajo nobenega 
problema oz. zavedanja karme, svobodne volje itd. Če se jim 
posreči nekaj večjih terorističnih dejanj (jedrskih, kemičnih ali 
bioloških), nič ne kaže, da bo planet ali človeški rod še tukaj ob 
Maitrejevem prihodu. Kako je to karmično pravilno?
O.: Seveda, točno zato je ta čas čas velike napetosti in krize. 
Kljub temu pa se morajo Maitreja in mojstri držati zakona 
karme – tudi če se ga mi ne. Zaupati moramo, da Maitreja 
natanko ve, kdaj – in kdaj ne – poseči vmes in še vedno ostati 
znotraj karmičnega zakona.

V.: Se vam ne zdi, da najvažnejša stvar ni v tem, ali se bo Mai-
treja pojavil ali ne, ampak v tem, da mi delujemo iz srca, da iz-
popolnjujemo svojo ljubezen in da izražamo to, kar pravi naša 
ljubezen? Ali ni to edina pot do samouresničenja?
O.: Brez zamere, to zveni zelo lepo, toda ali je realnost taka? 
Je ta pristop pravilo po vsem svetu? Če je, zakaj imamo po-
tem vso to množico resnih problemov: revščino in strada-
nje sredi obilja; vojne in grožnje z vojno; propadanje oko-
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lja; kriminal in zlorabo mamil v velikem obsegu; svetovni 
terorizem, ki je vse bolj izpopolnjen? Seznam je neskončen. 
Očitno je, da svet na splošno ne deluje iz srca oziroma ne iz-
raža popolne ljubezni. Morda je spraševalec izjema. Morda 
on ali ona v dejanjih resnično uporablja pot srca in ljubezni. 
Morda je že mojster in ne potrebuje Maitreje in njegovih 
naukov. Za vse nas preostale pa sta Maitrejeva pomoč in 
nasvet vendarle bistvena, če hočemo preživeti. On je naša 
življenjsko pomembna vez s prihodnostjo.

V.: Ko nas bo Maitreja na dan razglasitve »presvetlil«, ali bo to 
vsakdo fizično občutil?
O.: Maitreja je dejal, da ko se bo njegova energija, tj. Kris-
tusovo načelo, izlivala, bo to tako, kot da objema ves svet. 
Ljudje bodo to celo fizično čutili. Ko bo energija Kristuso-
vega načela tekla skozi štiri ravni etrskega telesa do najnižje 
ravni – ki je takoj nad fizično ravnijo plina – se bo to čutilo 
na fizičnem telesu kot vibracija, ki se širi. Če se sploh za-
vedate etrskega telesa, boste to občutili kot močno fizično 
občutje. Sicer pa boste med »presvetljevanjem« to verjetno 
občutili kot pritisk na vrhu glave. Nato boste v svojem jeziku 
notranje slišali njegove besede. 

V.: V Svetem pismu je rečeno, da se bo Kristus vrnil v »sijaju 
slave«. Kje je bil Maitrejev sijaj slave, ki bi ga mi vsi lahko videli 
in prepoznali?
O.: Ta »sijaj slave« je seveda simboličen izraz za njegovo du-
hovno veličino, ki jo vsi prepoznajo. To se bo zgodilo na dan 
razglasitve, ko bo »presvetlil« vse človeštvo. 

V.: Kako bomo vedeli, da naj zaradi dneva razglasitve prižgemo 
televizorje?
O.: Mediji vas bodo o tem vnaprej obvestili. V vseh teh naj-
različnejših državah bodo mediji objavili, da so povabili Mai-
trejo, da spregovori vsemu svetu. Prepoznali boste moškega, 
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ki ste ga videvali; spregovoril bo vsemu svetu hkrati. Poveza-
li bodo vse televizijske mreže, ki so v resnici postavljene za 
ta dogodek – ne za to, da lahko gledamo svetovno prvenstvo, 
čeprav je to vznemirljivo. To pa zato, da lahko svetovni uči-
telj prvič v človeški zgodovini pride in neposredno sprego-
vori človeštvu.

V.: Kaj se bo zgodilo, če ljudje ne bodo imeli televizorja?
O.: To bodo slišali v svoji glavi – to je telepatski stik. Ni vam 
treba gledati televizije, toda potem ne boste videli njegove-
ga obraza. Lahko boste pod avtom, ker ga boste popravljali, 
vendar boste njegove besede slišali; odložite ključ za matice 
in prisluhnite!

V.: Ali se bo učiteljev [Maitrejev] obraz na dan razglasitve gle-
dalcem na TV pojavil različno (glede na rase oziroma kulture) 
ali kot isti človek po vsem svetu? 
O.: Vsem se bo pojavil kot isti človek.

V.: Ali otroci lahko doživijo blagoslov na dan razglasitve? 
O.: Na dan razglasitve bodo vsi ljudje v starosti nad 14 let 
v svojem umu slišali Maitrejeve besede v svojem jeziku. Ne 
gre za to, da mlajši otroci ne bi mogli doživeti blagoslova. 
Nasprotno. Gre bolj za to, ali njihovi umi lahko sprejmejo in 
vzpostavijo odnos do njegovega sporočila.

Do 14. leta starosti je pri povprečnem otroku malo ali 
nič mentalne osredotočenosti, zato otrok – ona ali on – 
mlajši od te starosti, ne bo razumel, kar bo slišal. Vendar 
bo pri vseh starostih vsak to razumel (ali pa ne) v skladu 
s svojo razvitostjo. Maitreja natančno ve za razvojno stop-
njo vsakega otroka in za stanje njegovih čaker, kaj lahko ot-
rok absorbira, kaj bi bilo varno. Zdravstveno stanje, starost 
itd. posameznika bo upoštevano. To je čudež vseprisotnega 
»presvetljevanja«. 
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V.: Kakšna merila bodo uporabljena pri določanju, kdo bo 
zdravljen oziroma ozdravljen na dan razglasitve?
O.: Karma in vera. Ozdravljeni bodo tisti, katerih karma to 
dovoljuje in katerih vera jih odpira energijam Kristusovega 
načela, ki tečejo od Maitreje.

V.: Kako je mogoče, da se bo Maitreja [na dan razglasitve] z 
nami telepatsko povezal, ko pa nas je večina nemirnih in ima-
mo »pokvarjene« mentalne mikrofone. Ali ni to kronično sta-
nje ozdravljivo le z redno in globoko meditacijo?
O.: Da, se strinjam, da nas večina nima notranje mentalne 
osredotočenosti ali magnetične avre, ki omogoča zavestno 
telepatijo. Toda dan razglasitve je treba videti kot edinstven 
dogodek in edinstveno situacijo za Maitrejo. Zanj ni loče-
nosti. Vseveden je in vseprisoten. Ume ljudi bo »presvetlje-
val« tako, da bomo – začasno – odprti do njegovega sporo-
čila.

V.: Ali se bo po dnevu razglasitve vsakdo zavedal dejstva Ma-
itrejeve prisotnosti in prisotnosti njegove skupine mojstrov 
modrosti?
O.: Ne morem reči za vse ljudi, vendar bo velika večina člo-
veštva na dan razglasitve njegove besede slišala telepatsko 
in očitno bodo čas in medijski viri odtlej posvečeni oznanja-
nju nasvetov in Maitrejevih prednostnih nalog. Treba si je 
zapomniti, da ne bo posnetkov telepatskega sporočila, ki ga 
bo podal Maitreja, in brez dvoma bo prišlo do napačnega 
pomnjenja in napačnega navajanja njegovega pomena. Ven-
dar bo Maitreja v nadaljnjih intervjujih na običajen način 
dosegljiv za pojasnila in natančen pomen svojih besed.

V.: Ko se bo Maitreja pojavil v javnosti, ali se bodo on in drugi 
mojstri še naprej pojavljali ljudem, kot zdaj, ko ljudje o tem 
poročajo v »Pismih bralcev« v reviji Share International?
O.: Da, po potrebi.
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V.: Koliko časa po tem, ko se bo na dan razglasitve Maitreja 
uradno najavil svetu, bo svetu predstavil mojstre modrosti?
O.: Maitreja bo idejo o mojstrih kot njegovih učencih verje-
tno predstavil med »presvetljevanjem« na dan razglasitve. 
Predstavljanje vsaj nekaterih mojstrov se bo zgodilo kmalu 
zatem.

V.: Ali se bo tudi mojster Jezus predstavil svetu?
O.: Na dan razglasitve bo Maitreja predstavil resnico o pri-
sotnosti mojstrov, ne pa mojstre kot take. Kasneje bodo 
mojstri drug za drugim prihajali v ospredje in se predstavili 
svetu. Mojster Jezus bo eden prvih, ki bo prišel v ospredje.

V.: Ali menite, da bo večina kristjanov prepoznala in sprejela 
mojstra Jezusa in s tem pregnala strah pred Maitrejo kot an-
tikristom?
O.: Kratek odgovor na to vprašanje je »da«. Jezus je od vseh 
mojstrov nemara najbolj znan in milijoni bodo sledili pred-
vsem njemu, morda v nedogled. To je v redu, kajti cilji Ma-
itreje in mojstra Jezusa so isti.

V.: Ali ne bodo kristjani raje še naprej sledili mojstru Jezusu, kot 
pa Maitreji, in ga častili? 
O.: Mnogi kristjani bi znali po dnevu razglasitve sledili moj-
stru Jezusu, ker poznajo njegovo ime. Morda bodo videli 
mojstra Jezusa kot Kristusa in Maitrejo kot njegovega na-
mestnika. To niti ni pomembno. In dvomim, da bi Maitrejo 
to vznejevoljilo!

V.: Ko se bo Maitreja predstavil svetu, kaj menite, kako se bodo 
ljudje nanj odzvali? 
O.: No, odvisno je od tega, kdo so. Odvisno je od njihovega 
verskega ozadja. Mislim, da je odvisno od tega, ali so po miš-
ljenju ribji ali vodnarski. Svet je razdeljen na dvoje: na tiste, 
ki tekmujejo, in tiste, ki sodelujejo. Maitreja je za sodelova-
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nje, vendar bodo tisti, ki ne morejo živeti brez tekmovanja, 
ki imajo zavest dobe rib, težili k zavrnitvi ideje medseboj-
ne delitve in pravičnosti v svetu kot pogoju za mir. To ne 
pomeni, da hočejo vojno, toda zagotovo nočejo miru, če to 
pomeni, da se morajo čemurkoli odpovedati. Ne razumejo, 
da ne morete imeti trajno pravične družbe, če je v nekaterih 
delih sveta ravno obratno. Svet je eden, in prej ko bodo vsi 
ljudje to spoznali, prej bomo imeli spodoben svet, da bomo 
živeli v njem. 

Odvisno je, kdo ste. Če ste lačni – Maitreja govori o nah-
ranjenju stradajočih, o medsebojni delitvi svetovnih virov – 
mu boste sledili, mar ne? Seveda mu boste. Tisti ljudje na 
svetu, ki so vsega oropani, in ti predstavljajo dve tretjini sve-
tovnega prebivalstva, bodo nemara prvi, ki se bodo zbrali 
okoli njega. To se bo kopičilo v veliko javno mnenje. Javno 
mnenje, ki bo spodbujeno, izobraženo, energizirano in pra-
vilno vodeno, bo sila, ki se ji nobena država ne bo mogla up-
reti. Ne bo dolgo, ko bo svet resnično eden, ko bomo začeli 
ustanavljati ustanove, ki bodo zarisale obliko nove družbe.

V.: Kako se bodo na Maitrejev govor na dan razglasitve odzvali 
voditelji?
O.: Odvisno je od tega, kdo so. Kdo se bo odzval na Maitre-
jo? Pomembnejše od svetovnih voditeljev je svetovno pre-
bivalstvo, moški in ženske dobre volje v vseh državah, brez 
izjeme. Voditelji morajo delati, kar delajo, da med ljudmi 
ohranjajo mir. Če bi se ljudje vsepovsod dvignili in zahtevali 
pravičnost, mir in medsebojno delitev, bi se voditelji morali 
odzvati; v Franciji, Nemčiji, na Japonskem,v ZDA bi se vodi-
telji morali odzvati ali pa jih postreliti – eno ali drugo.

Na visokih položajih, v diplomatskih službah, vladah, v 
industriji, finančnem svetu, v religioznih skupinah so ljudje, 
ki vedo, da je Maitreja v svetu. Videli so ga, prisostvovali so 
na konferenci (1990 v Londonu), kjer se je pojavil (in izginil) 
in jim spregovoril. Vedo, kdo je, in preprosto čakajo, da bodo 
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»nad obzorjem« zagledali njegovo glavo, in šele nato bodo 
spregovorili. Ljudje jim bodo sledili. Sedanjim voditeljem ni 
treba kazati poti – njihovo obdobje je prehodno; v glavnem 
so skupina ljudi preteklosti in bodo pristali v preteklosti.
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KAKO DELUJEJO MAITREJA  

IN MOJSTRI?

»Ko se bo zasvital dan razglasitve, boste vedeli, da 
vas je ta brat učil več kot enkrat, vam kazal pot k 
bogu in podal nauk božje resnice. Prijatelji moji, pri-
šel je čas, da razširite to resnico, čas, da vam poka-
žem, da je spoznavanje boga ustvarjalno dejanje in 
da spoznati boga pomeni vstopiti v božanstvo samo. 
Le tako lahko spoznamo resnico o svojem obstoju.  
V času, ki prihaja, bo to znanje vaše.«
(Maitreja, iz sporočila št. 112)

V.: Koliko bo imel Maitreja roko nad stvarmi pri svojem delu 
v odnosu do človeštva, ko bo javno sprejet? Koliko bo stvari 
usmerjal ali bo zgolj odgovarjal z nasvetom?
O.: Maitreja je tu, da svetuje, vodi in uči. Tukaj ni zato, 
da bi usmerjal naša dejanja. On je učitelj. Mojstri, njegovi 
neposredni učenci, bodo s svojim višjim znanjem in izkuš-
njami na voljo za pomoč in nasvet in tako bo tudi z Maitre-
jo. Toda mi moramo hoteti to, kar moramo narediti. Ma-
itreja bo orisal široko, splošno smer našega razmišljanja, 
to pa je: občutek enosti človeštva; brezpogojno nujnost 
medsebojne delitve svetovnih virov; končanje vojn in tero-
rizma kot načina reševanja mednarodnih problemov. Ko 
bomo pokazali, da to razumemo, bomo preskrbljeni z vso 
pomočjo in nasveti, ki smo jo zmožni uporabiti. Vendar 
moramo sami od sebe hoteti spremembe in jih voljno in z 
veseljem narediti. Mojstri ne prihajajo k nam, da bi nam 
povedali, kaj storiti. Maitreja je dejal: »Jaz sem le arhitekt 
načrta. Vi, moji prijatelji in bratje, ste voljni graditelji si-
jočega svetišča resnice.« Pri čemer je svetišče resnice nova 
civilizacija.
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V.: Se bo Maitreja osredotočal na praktične stvari – družina, 
bližnja okolica, odnosi in tako naprej?
O.: Da. On je praktičen človek, ki je vpleten v naše praktične 
probleme. Ti so njegove prednostne naloge. Mojstri niso misti-
ki; mi smo mistiki. Mi vse mistificiramo. Mojstri so poznavalci 
modrosti. Vedenje plus ljubezen je modrost. To je »modrostno 
življenje«, praktična modrost živeti neškodljivo v pravilnih od-
nosih – to je tisto, s čimer se ukvarjajo. Ugotovili boste, da je 
Maitreja zelo preprost. On je duhovni velikan, vendar ne hodi 
naokoli z očmi uprtimi v nebesa! On je vpleten v življenje in v 
odnos ljubezni. [Več o Maitrejevih prednostnih nalogah lahko 
preberete v knjigi Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga, 1. pog-
lavje, z naslovom »Maitrejeve prednostne naloge«.] 

V.: Kaj meni Maitreja, kateri problem je v svetu trenutno najbolj 
pereč?
O.: Najbolj pomembno dejanje, s katerim se Maitreja ukvar-
ja, je reševanje milijonov ljudi, ki zdaj na svetu umirajo od 
lakote. Pravi, da ga nič ne žalosti bolj kot ta sramota. »Zlo-
čin ločenosti mora biti pregnan s tega sveta. Izjavljam, da je 
to moj namen.«

Zato je Maitrejev prvi cilj pokazati človeštvu, da smo vsi 
eno in isto: kjerkoli živimo, kakršnekoli barve je naša koža, 
kakršnokoli je naše družbeno okolje, kakršnakoli so naša 
verska prepričanja – potrebe vseh so enake.

Enako pomembno in prav tako nujno je reševanje našega 
planeta pred uničenjem, v katerega smo ga pahnili z zlora-
bo virov na planetu. Po mnogih letih informiranja s strani 
znanstvenikov se vlade danes začenjajo vse bolj zavedati, da 
je globalno segrevanje stvarnost. Globalno segrevanje zdaj 
do neke mere razumemo, da je zanj odgovoren človek, pa 
se vsem nacionalnim avtoritetam še ni posvetilo. Eno naj-
pomembnejših spoznanj, do katerega moramo priti, je, da 
je človek odgovoren za 80 odstotkov segrevanja planeta in 
da če se bo to nadaljevalo, bo segrevanje drastično prizadelo 
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naša življenja. Le mojstri imajo natančno znanje o tem, kako 
naprej. Prve korake že poznamo (potrebo po zmanjšanju 
ogljikovih izpustov itd.), vendar vlade po vsej verjetnosti še 
ne prepoznavajo nujnosti ukrepanja. Maitreja bo poudaril, 
kako resnično nujno je ukrepanje. Uničevanje dreves na 
planetu, na primer, ima globoke posledice za življenjsko po-
memben kisik na planetu, v Srednji in Južni Ameriki pa je 
vsako leto uničenih za velikost Belgije prvotnih gozdov.

Ukrep številka ena, ki ga bo Maitreja poudaril, je nujna 
delitev virov na planetu. To bo ustvarilo zaupanje, ki bo od-
prlo pot reševanju vseh nadaljnjih problemov, narodnih in 
mednarodnih.

V.: Tako kot ste rekli, obstaja načrt postopnega reševanja mili-
jonov ljudi pred lakoto – najprej nujna pomoč, potem pa nov 
sistem razdelitve prek ZN. Kakšne korake bi morali ubrati, da 
bi se začel proces obnavljanja našega planeta? Ali naj bi šlo za 
načrt, ki bi bil primerljiv z ukrepi nujne pomoči, in če je tako, 
kaj bi morali storiti?
O.: Takojšnje prednostne naloge zadevajo onesnaženje in 
globalno segrevanje. Najhujše, najnevarnejše onesnaženje 
prihaja iz jedrskih elektrarn in jedrske industrije na splošno. 
To se mora končati kar se da kmalu.

Onesnaženje, zlasti jedrsko sevanje, je po navedbah moj-
strov že morilec številka ena na planetu. To tako oslabi de-
lovanje imunskega sistema, da ljudje podležejo mnogim bo-
leznim, kot so pljučnica, gripa, aids itd. Zrak, ki ga dihamo, 
voda in zemlja so popolnoma onesnaženi; uničujemo planet, 
ki ga potrebujemo za nadaljevanje svojega obstoja in obstoja 
naših otrok. Ena glavnih stvari, ki se bodo zgodile po dnevu 
razglasitve, je, da se bo pozornost človeštva krepko usmerila 
v očiščenje okolja in v to, da Zemljo ponovno usposobimo 
za življenje. Vsako človeško bitje katerekoli starosti bo sode-
lovalo v tem procesu. Kakor hitro bodo potrebe stradajočih 
milijonov zadovoljene, kakor hitro se bo začel proces med-
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sebojne delitve, se mora pozornost vseh usmeriti v podporo 
ekosistemom, sicer planeta ne bo več.

Maitreja sam je dejal, da mora reševanje okolja postati 
prednostna naloga vseh ljudi, mladih in starih. Vplivi global-
nega segrevanja na polarni led, na primer, so zdaj vsem oči-
tni. Našo pozornost pa čaka tudi nadvse obsežen program za 
ponovno pogozdovanje; za to bo seveda potreben čas, toda 
začeti je mogoče že zdaj.

V.: Glede na to, da se globalno segrevanje ne bo končalo čez 
noč – tudi če ne bomo nikoli porabili dvestoletnih zalog nafte 
v kanadskih peščinah (številko navaja BBC News) in še večjih 
zalog premoga – ali bi morali predvideti, da se bo v naslednjih 
nekaj stoletjih stopil polarni led, kar bi povzročilo, da bi obalna 
območja postala neprimerna za bivanje? 
O.: Storjeni bodo koraki za zmanjšanje tega tveganja.

V.: Če je globalno segrevanje glavni problem, ali lahko pojasni-
te, zakaj je Maitreja »Zemljo nekoliko približal Soncu«? Mar 
to ne poveča segrevanja? In če ga, ali lahko domnevamo, da se 
podnebne spremembe, do kakršnihkoli bo že prišlo, na koncu 
ne bodo izkazale za bolj škodljive, kot če Maitreja ne bi izvedel 
te precej čudne akcije?
O.: 20 odstotkov globalnega segrevanja povzroča majhno 
približanje Zemlje Soncu, 80 odstotkov pa naša zloraba virov 
in izpusti plinov. Zakaj je Maitreja to naredil? Dopuščati mo-
ramo, da je to v skladu z zakonom in za dobrobit človeštva. 
To bo spremenilo velika območja Severne Evrope, Azije, Ka-
nade in Rusije, katerih velik del je zdaj zaledenel, v izjemno 
plodna za pridelovanje hrane. Obenem to krepi potrebo po 
našem delovanju, da omejimo globalno segrevanje.

V.: V reviji Share International, junij 2003, je v rubriki Maitre-
jevi nauki, rečeno: »Uživajte v toplem vremenu, v zgodnji po-
mladi in cvetočem življenju okoli vas. To nima nič opraviti z 
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luknjami v ozonski plasti ali z učinkom tople grede. To, kar se 
je zgodilo, je, da se je Zemljino kroženje upočasnilo in Zemlja 
se je približala Soncu. To pa zato, da je več rastlinja, s katerim 
lahko nahranimo svet.« Če sta učinek tople grede in še posebej 
globalno segrevanje videti resna globalna problema, zakaj ta 
citat iz Maitrejevih naukov namiguje, da je globalno segrevanje 
pozitiven razvoj dogodkov?
O.: Gre za vprašanje stopnje. Upočasnjevanje kroženja 
Zemlje je pod nadzorom in v skladu z zakonom – učinki so 
predvidljivi in so v okviru omejitev. Nasprotno pa sta učinek 
tople grede in globalno segrevanje zunaj nadzora (razen ob 
prenehanju onesnaževanja) in predstavljata okoljsko grož-
njo, ki je v določenem obsegu nepredvidljiva in nepovratna.
[Maitrejevi nauki, ki so bili objavljeni v reviji Share Interna-
tional, so zbrani v knjigi Maitrejevi nauki, Zakoni življenja.]

V.: Maitrejeva zgodba mi je bila prvič predstavljena v zgodnjih 
80-ih letih 20. stoletja v časopisnem oglasu z naslovom »Tretje 
svetovne vojne ne bo«. Nikoli nisem dvomil o Maitrejevi pri-
sotnosti ter o njegovem prihodu, ki se bo prej ali slej zgodil, in 
sem se pridružil protivojnim protestom. Zdaj pa se sprašujem, 
ali ni bila ta časopisna izjava le nekoliko preoptimistična?
O.: Res je, da se mnogo ljudi še vedno boji tretje svetov-
ne vojne in nedavni enostranski načrtovan napad Amerike 
in Velike Britanije na Irak je neizmerno povečal napetost v 
svetu. Dolgoročnejše ambicije ZDA, kot so jih izrazili nji-
hovi najbolj »jastrebski« voditelji, ne pripomorejo h gradi-
tvi harmoničnih in sodelovalnih odnosov. Vendar hierarhija 
kljub tem resničnim problemom ne dvomi, da bo slej ko prej 
prišlo do navdihujoče pravičnosti in s tem miru.

Lahko ste prepričani, da Maitreja ni prišel v svet, da bi 
opazoval njegovo uničenje. Mir danes ni možnost, ampak 
brezpogojna nujnost za preživetje človeštva. Ker je tako, 
ste lahko prepričani, da bo Maitreja uporabil najrazličnejša 
sredstva, da zagotovi, da bo njegov načrt uspel. 
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V.: Rekli ste, da bo ena od Maitrejevih prednostnih nalog, da 
najde rešitve za spor na Bližnjem vzhodu in da ta ne bo rešen, 
dokler on dejansko ne pride v javnost. Ali je to zato, ker se 
bodo različna ljudstva na Bližnjem vzhodu (muslimani, Judje, 
kristjani), ki so vpletena v spor, na Maitrejo odzvala kot na 
svojega svetovnega učitelja in bodo prepoznala, da je prišel za 
vse njih in da se bo njihovo stremljenje po ločitvi od tega odziva 
dalje začelo spreminjati?
O.: Menim, da bo palestinsko-izraelski problem, ki je osre-
dnjega pomena za probleme Bližnjega vzhoda, rešen le 
prek delovanja Maitreje. Vendar rešitve tudi Maitreja ne 
more vsiliti; on lahko le svetuje. Ko ga bo na milijone lju-
di v svetu sprejelo kot duhovnega učitelja in vodjo, bo tudi 
najbolj fanatičnemu izraelskemu Judu lažje sprejeti nujnost 
življenja drugega ob drugem. To se lahko zgodi šele, ko bo 
Palestincem dodeljena pravica. Ko bo pravici zadoščeno in 
bo to v celoti in popolnoma očitno, tedaj bo rešitev postala 
sprejemljiva za palestinske muslimane in kljub godrnjanju 
tudi za Izraelce. Ti se bodo morali naposled naučiti živeti ob 
Palestincih, in to lahko storijo le v stanju pravičnosti. Sicer bi 
bila nenehna vojna med njimi neizbežna. 

Če problemi na Bližnjem vzhodu ne bodo rešeni, na svetu 
nikoli ne bo miru, vemo pa, da če ne bo miru, bo prihodnost 
za človeštvo resnično mračna. Muslimani pričakujejo imama 
Mahdija, judje pa pričakujejo mesijo in mnogi bodo priprav-
ljeni, da kot takega prepoznajo Maitrejo. Prepričan sem, da 
bo to omehčalo njihovo stališče v odnosu do drugega. 

Toda pomembno je, da je Palestincem dodeljena pravi-
ca. Zahodni breg je nekdanji jordanski kralj Husein podaril 
kot domovino za Palestince, to pa pomeni celoten Zahodni 
breg, ne le del, ki je bil doslej ponujen Palestincem. Za to bo 
treba za 4,7 milijona beguncev, ki so v glavnem v Libanonu, 
zagotoviti vrnitev v domovino, in opredeliti status Jeruzale-
ma. Ta je za muslimane, za jude in kristjane nadvse pomem-
ben. Spremeniti se mora v odprto osrednje mesto za vse tri 
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skupine. Mislim, da bomo potrebovali Maitrejo, da bo prišlo 
do sprave, vendar bo tako.

V.: Ali obstaja kakšen časovni okvir za to?
O.: No, časovni okvir ustvarjamo mi. To je vprašanje volje 
ljudi tega območja: oni ustvarjajo časovni okvir. Če so prip-
ravljeni izvesti spremembe, sprejeti rešitev spora in omogo-
čiti pravičen mir, je to lahko zelo hitro. Odvisno je od od-
pora fanatičnih skupin na obeh straneh. Toda ko se bo ves 
svet spreminjal, boste odkrili, da se je ljudem na teh majhnih 
območjih vse težje in težje upirati spremembam, ki bodo pri-
nesle miroljubne rešitve.

V bistvu si vsakdo želi mir v svetu. Le nori vojni hujskači 
hočejo vojno, ki je dobra za posel in nekaterim skupinam 
prinaša mastne dobičke. Toda ko bo človeštvo kot celota uvi-
delo brezpogojno potrebo po miru, potem bo mogoče doseči 
konec vojn kot takih. Maitrejeva naloga je, da človeštvo po-
uči o teh dejstvih. Gre za vprašanje uspešne izvedbe tega, 
kar ljudje že vedo: vem, da veste, da vsi poznajo potrebo po 
miru, kljub temu pa imamo še vedno vojne. To je zato, ker 
ljudje mislijo, da lahko z vojno, z nekaterimi ukrepi po svoje 
vzpostavijo ravnovesje. Ko pa bo šel svet kot celota v dolo-
čeni smeri, boste ugotovili, da bodo temu zgledu sledile tudi 
majhne nasprotujoče si struje.

V.: Ali bodo mojstri pripeljali skupaj različne religije in če jih 
bodo, kako?
O.: Maitreja ne prihaja kot verski, temveč kot duhovni uči-
telj. Vsi vidiki življenja so v osnovi duhovni; vse, kar nam je v 
prid, kar nas popelje na višjo raven, je v resnici duhovno. Cilj 
hierarhije ni poenotenje vseh religij. Te se bodo nadaljeva-
le, vendar očiščene in prečiščene ob prisotnosti mojstrov in 
boljšega človeškega razumevanja. Na površje bo postopoma 
prišla ne ravno nova religija, ampak nov pristop do božan-
skosti, in sicer prek invokacije – za razliko od čaščenja. Ta 
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pristop ne bo zajemal verovanja, ampak zavedanje in izku-
šnjo božanskega.

V.: V vaši knjigi Veliko približevanje je vprašanje, ali je mojster, 
ki je bil prerok Mohamed, zdaj odgovoren za islamsko vero. 
Odgovorili ste »ne«. Vendar se spomnim, da ste rekli, da bo Mo-
hamed za islam naredil isto (tj. zrahljal dogme, ki jih je ustvaril 
človek itd.), kot bo Jezus storil za krščanstvo. 
O.: Prerok Mohamed je odgovoren za islam, ni pa eden tis-
tih, ki se bodo v času, ki zdaj prihaja, pozunanjili. Delo očiš-
čenja islama (v smislu očiščenja krščanstva, kot ga bo izvedel 
mojster Jezus) bo zato opravil posvečenec, ki ga bo imeno-
val mojster, ki je bil Mohamed.

V.: Če bi lahko vaš mojster ali pa Kristus danes neposredno 
nagovoril Varnostni svet združenih narodov in svetovne vodi-
telje, kaj bi svetoval, da bi utrdil resnično in stalno spravo na 
Bližnjem vzhodu in z islamskim svetom na splošno?
O.: Ustvarjanje pravičnosti in svobode z medsebojno delit-
vijo pomembnih virov po vsem svetu. Medsebojna delitev je 
neizogibna, in prej ko jo bomo razumeli in uvedli, prej bosta 
dosežena mir in varnost. To velja za Bližnji vzhod in za svet 
na splošno.

V.: Ali nam Maitreja predaja miselne oblike, da bi se nanje od-
zvali?
O.: Hierarhija ves čas predaja miselne oblike – umski pas 
sveta je prežet z miselnimi oblikami; mnoge, ki nimajo ni-
kakršne vrednosti, je ustvarilo človeštvo. Večina človeštva se 
ne more naravnati na dovolj visoko raven za miselne oblike 
mojstrov. Nekatere zamisli pa so poglavitne in nanje se na-
ravnajo občutljivi umi človeškega rodu. Na primer, naenkrat 
ima skupina znanstvenikov po svetu isto idejo, ki jo je tja 
namestil mojster ali celo Maitreja. Mojstri vidijo, da je treba 
narediti določen korak naprej, na primer, odkriti določeno 
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tehnologijo. Oni so navdihovalci, »muze« sveta. Za vsemi 
velikimi učitelji, znanstveniki, slikarji in umetniki vseh vrst 
je skozi stoletja stala hierarhija. 

Rembrandt je Rembrandt, ker je bil tretji posvečenec, 
ki ga je navdihoval njegov mojster; podobno tudi Tizian in 
Mozart. Leonardo je bil posvečenec 4.4 stopnje, praktično 
mojster. Vso kulturo sveta so ustvarili učenci sveta, ki so bili 
poslani, da spodbujajo človeštvo pri postopni širitvi zavesti, 
kar pa je evolucija.

V.: Komuniciranje z mojstri: ali je to nekaj, kar se lahko nauči 
kdorkoli? 
O.: Telepatija je naravna lastnost človeštva. Vsakdo je te-
lepatski, vendar telepatije po večini ne vadimo. Pri ljudeh, 
ki so si zelo blizu – mož in žena, ljubimci ali mati in otroci 
– se telepatija kar zgodi; to ni nekaj, na kar se zanašajo ali 
o čemer razmišljajo. Telepatija, kot jo uporabljajo mojstri in 
tisti učenci, ki so se zmožni odzivati, je namerno zavestno 
ravnanje z zmožnostjo uma, ki jo imamo v potencialu vsi, a 
večinoma ni razvita. Mojstri jo lahko okrepijo, toda tega ne 
delajo za zabavo ali zato, da imajo kaj početi. To naredijo le 
z razlogom – ker nekoga, ki mora opraviti določeno delo, 
usposabljajo, da bi bil zmožen hitro in zlahka komunicirati z 
njimi, ne da bi se jim bilo treba prikazati pred to osebo, kar 
terja veliko več energije kot miselni preblisk. Misel je vse-
povsod. Ravni uma so odprte vsakomur. Vse misli potujejo 
po miselnih ravneh. Ko je misel usmerjena in obvladana, kot 
med mojstrom in učencem, posameznik v trenutku komuni-
cira. Včasih se mojstri pojavijo pred tistimi učenci, ki še niso 
razvili možnosti telepatskega stika. Ko v procesih naravnega 
razvoja avra učenca postane magnetična, se kot posledica 
tega vzpostavi telepatija. To ni nekaj, kar bi se učili delati. S 
prakso postaja bolj »tekoča« in uporabna. Vendar mojstri ne 
delajo na astralnih ravneh. Torej ni mogoče, da bi mojster na 
kakršenkoli zavesten način stopil v stik z nekom, dokler ta 
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ne doseže mentalne polarizacije za razliko od astralne. Men-
talna polarizacija se začne na pol poti med prvim in drugim 
posvečenjem.

V.: Kadar nekdo dobiva sporočila od mojstra, ali ga je mojster 
v ta namen izbral? 
O.: Da. Mojstri ne delajo ničesar po naključju. Vse, kar 
delajo, ima v ozadju razlog. Imajo nadzor nad mogočnimi 
energijami, vendar so z njimi »skopuški«. Ne zapravijo niti 
trohice energije – ne njihove energije ne energije na splošno.

V.: Ali so telepatske sposobnosti odvisne od učenca? 
O.: Da, seveda. Če želijo mojstri stopiti v stik z učencem, 
ki ga je mogoče telepatsko doseči, bodo uporabili telepa-
tijo. Če ni razloga za to, da bi jo uporabili, je ne uporabijo. 
Mojstri imajo seveda popoln mentalni nadzor in med seboj 
uporabljajo izključno telepatijo.

V.: V Svetem pismu so v Knjigi razodetja kristjanom našteta zna-
menja, ki bodo spremljala vrnitev Jezusa Kristusa: narod se bo 
dvignil proti narodu, lakote, potresi – gorje, kot ga svet še ni videl. 
Vendar se nam tega ni treba bati, ker se te stvari morajo zgoditi; 
in morali bi biti veseli, ker to pomeni, da je naša odrešitev blizu. 
Zakaj Maitreja nikoli ne navaja nobenega od teh ali drugih ver-
zov iz svetih spisov? Da, vi učite o ljubezni do soljudi, kaj pa je z 
znamenji konca sveta, kot so napovedana v Svetem pismu?
O.: Da, strinjam se, mnogo je navedb v krščanskem Svetem 
pismu, ki se nanašajo na »čase konca«, v katerih živimo, in 
v pogovorih jih pogosto citiram. Vendar jih je treba skrbno 
in natančno tolmačiti, kar seveda storim. Pogosto so naved-
be simbolične in ni mišljeno, da bi jih jemali dobesedno. Še 
zlasti pa se ne nanašajo na konec sveta, na primer, ampak na 
konec dobe – dobe rib – kar je astronomska stvarnost, ki jo 
pravkar doživljamo. To je tisto dejstvo, ki bo v javno življenje 
privedlo ne le mojstra Jezusa, temveč tudi Kristusa Maitrejo, 



61

ki se je manifestiral skozi svojega učenca Jezusa tri leta pred 
njegovo smrtjo, kot je opisano v krščanskih svetih spisih. 

V.: Svami Muktananda je nekaj časa pred svojo smrtjo leta 
1982 povedal skupini svojih privržencev, da bo prišel čas, ko 
bo Amerika opustošila države Bližnjega vzhoda, vendar se bo 
zatem v svetu pojavil veliki učitelj, na opustošeni zemlji pa 
bodo iz njegovih stopinj pognale rože. (1) Je to tisto, kar zdaj 
vidimo na Bližnjem vzhodu v neposrednih dejanjih ameriške-
ga vdora v Irak, v ameriški zunanji politiki in njeni podpo-
ri ter zastopanju Izraela? (2) Se čas Maitrejevega celovitega 
nastopa v javnosti nanaša na sedanje dogodke na Bližnjem 
vzhodu? (3) Ali lahko to napoved svamija Muktanande šte-
jemo za točno?
O.: (1) Da. (2) Ne. (3) Da, bolj ali manj.

V.: Ali so revni pomemben del tistega, kar imenujemo »telo 
Kristusa«? Bi lahko, prosim, povedali kaj več o tem simbolu?
O.: Ker so revni »za« Maitrejo in so verjetno najpomembnej-
ši del »Kristusovega telesa«, je torej odgovor »da«. 

»Kristusovo telo« pomeni tiste ljudi, v katerih je prebuje-
no načelo Kristusa. Maitrejevo delo je, da te prebujene duše 
zbere v skupine, ki jih bo posvetil ob prvem in drugem po-
svečenju evolucijskega cikla*. Ta proces zdaj poteka. To zdaj 
dela Maitreja. On bo ta proces pospešil. Potoval bo od deže-
le do dežele, zbiral skupine posameznikov, ki so pripravljeni 
na prvo posvečenje, in tiste maloštevilne, ki so pripravljeni 
na drugo posvečenje. To je »Kristusovo telo«.

Vključuje ljudi, ki so revni, ljudi, ki so bogati, ljudi sre-
dnjega razreda, srednje revne, srednje bogate – to pomeni 
vse ljudi, v katerih je prižgana božanska svetloba Kristusa, 
duše človeštva. S tem se ukvarja Maitreja; to goji, krepi in 
te ljudi vodi k vratom posvečenja. Prvi dve posvečenji prip-
ravita moškega ali žensko na tretje posvečenje, ki ga prejme 
pred Sanatom Kumaro, gospodom sveta.
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To je seveda nekaj, kar njega, Kristusa, še kako zadeva, 
saj mora vsakdo, ki pride pri tretjem posvečenju pred Sana-
ta Kumaro, pri prvih dveh posvečenjih pred tem priti pred 
Kristusa. V tem smislu je v krščanskem izrazoslovju Kristus 
»pot« in »življenje«.

Zadnjih nekaj življenj evolucijskega cikla (lahko jih je 20 
ali 30, kar je malo v primerjavi s tem, koliko jih je bilo pred 
tem) pokriva pet velikih razširitev zavesti. Posvečenje je prav 
to, je razširitev zavesti, in te razširitve se začnejo pri prvem 
posvečenju in dosežejo vrh pri petem – pri posvečenju vsta-
jenja, ki iz vas napravi mojstra. Vsi mojstri so šli skozi izku-
šnjo petih posvečenj in vsak človek na tem planetu bo prej 
ali slej šel skozi enak proces.

»Telo Kristusa« je krščanski simbol in v resnici pomeni 
tiste, v katerih je Kristus našel in izrazil sebe – ljudi, v katerih 
je načelo Kristusa prebujeno. Poznam posameznike in sku-
pine, ki mislijo, da Kristus ne more živeti v svetu, ker »njih« 
ni dovolj, to pomeni tistih, v katerih je prebujeno Kristusovo 
načelo. »Njih« zanje pomeni tiste, ki vidijo sebe kot nekaj 
posebnega v primerjavi s povprečnim človekom. Po mojem 
imajo sentimentalno (vendar zanje resnično) idejo, da je 
Kristus zanje resničnost – ne nujno v religioznem smislu, 
čeprav bi lahko bilo tudi tako, temveč, da je Kristus v njih 
prebujen. Morda je res, vendar to velja za milijone ljudi. To 
ni tista majhna skupina, ki verjame, da Kristus ne more biti 
v svetu, ker je »njih« tako malo.

Kristus je na primer prebujen v 850.000 ljudeh v inkarna-
ciji, ki so že prejeli prvo posvečenje. To je veliko ljudi. Kako 
jih je torej lahko le tako malo – samo tisti ljudje v določenih 
skupinah, ki sebe štejejo za tako razsvetljene in tako poseb-
ne – da Kristus ne more biti v svetu, češ da »njih« vendar ni 
dovolj?

To je nesmisel, veliko slepilo. V inkarnaciji je približno 
850.000 ljudi, v katerih je Kristus rojen, ki so prejeli prvo 
posvečenje, in približno 240.000 tistih, ki so prejeli drugo po-
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svečenje. Med 3000 in 4000 pa je na svetu takih, ki so prejeli 
tretje posvečenje. 

»Telo Kristusa« so tisti, v katerih je prebujeno načelo 
Kristusa. Ob koncu te dobe bo večina ljudi že imela prvo po-
svečenje, nekaj jih bo imelo drugo, redkejši tretje in četrto, 
še manj pa peto posvečenje.

To je »telo Kristusa«. To niso izključno revni, kot je reče-
no v vprašanju. Brez dvoma so revni, ki trpijo pomanjkanje 
najnujnejšega, deležni Maitrejeve posebne skrbi in topline. 
Do njih čuti še posebno odgovornost, še posebej pa so mu 
dragi zato, ker njihova beda privlači njegovo ljubezen, on pa 
je gospod ljubezni.

* [Več informacij glede posvečenj lahko dobite v knjigah 
Benjamina Crema Maitrejevo poslanstvo, prva, druga in tretja 
knjiga.]

V.: Že več kot 10 let spremljam dejavnosti Share International. 
Dajal sem prispevke, prisostvoval meditacijam, prebral nekaj 
knjig, redno bral spletno stran in osebno videl Benjamina Crema 
v Los Angelesu in Londonu. Londonske počitnice z družino sem 
v resnici načrtoval tako, da sem lahko prisostvoval njegovemu 
predavanju. Dovolj sem občutljiv, da čutim duhovno moč okoli 
gospoda Crema; to je ohranjalo moje zanimanje. Toda medtem 
ko ugotavljam, da je duhovno vodstvo razsvetljujoče, ugotavljam 
tudi, da so pri politiki usmeritve pogosto napačne.

Vsak mesec še zlasti skrbno preberem rubriko »Vprašanja in 
odgovori« v reviji Share International in postajam vse bolj pre-
tresen nad politično orientacijo gospoda Crema in revije Share 
International. To je bil moj zadržek, da v tej organizaciji nisem 
bolj poglobljeno sodeloval. Ker je toliko nezaslislišanih in ne-
odgovornih trditev, ki nimajo opore v nobenem drugem viru, 
sem začel dvomiti tudi o preostalem programu.

Ne prosim vas, da bi prikrili svojo usmerjenost. Povsem v redu 
je, da jo izražate. Vendar to omejuje vašo verodostojnost pri meni 
in nemara tudi pri drugih. Vsekakor pa vam želim vse dobro.
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O.: Prepričan sem, da pisec ni edini nezadovoljni s politično/
ekonomsko sestavino revije Share International. Lahko ra-
zumem njegovo zgroženost nad tem, kar vidi kot vse večje 
poseganje čisto »politične« sestavine v »duhovno«. Kadar je 
veliko političnih izjav zelo kritičnih do sedanje ameriške ad-
ministracije in njenega velikanskega prispevka k sedanjemu 
kaosu, strahu in stresu v svetu – in bralec kot Američan vidi 
dejanja Združenih držav drugače – mora biti to boleče, raz-
burljivo in človeka spravlja v zadrego. Tako je tudi za mnoge 
tukaj, v Veliki Britaniji, ko vidimo našo vlado lagati in sebi v 
prid tolmačiti podporo dejanjem Združenih držav.

Treba je vedeti, da naš pristop ni nikoli strankarsko po-
litičen in da vprašanja prihajajo od bralcev, ki brez dvoma 
iščejo resnicoljubne odgovore, teh pa drugje ne morejo do-
biti. Prav gotovo se odgovori ne zdijo vsem »nezaslišane in 
neodgovorne trditve«, temveč take, ki imajo dejansko kritje 
v hierarhiji. Izpričan namen revije Share International je, da 
pripelje skupaj dve glavni struji novodobnega mišljenja – po-
litično in duhovno – da pokaže sintezo, ki je v ozadju poli-
tičnih, socialnih, gospodarskih in duhovnih sprememb, ki se 
zdaj globalno dogajajo.

Za Share International je vse, kar človeštvu izboljšuje živ-
ljenje, duhovno, naj bo na fizični, mentalni ali »duhovni« 
ravni. Čemu hodi Maitreja z milijoni protestnikov, ki pozi-
vajo k politični akciji za končanje vojn in nepravičnosti? Du-
hovna kriza, skozi katero se vsi boleče pomikamo, je danes 
osredotočena na politična in ekonomska področja. Le na teh 
področjih se lahko tudi razreši in odpre pot za vzpostavitev 
pravilnih človeških odnosov.

V.: Duhovni učitelji, ki jih poznamo iz preteklosti, niso bili po-
vezani s politiko, temveč osredotočeni na duhovni razvoj. Vaša 
osredotočenost na politiko me bega. Prosim, pojasnite.
O.: Zakaj me zanima politika? Ker me zanima ljubezen, pra-
vičnost in svoboda za vsakogar. Politika, gospodarstvo – to je 
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stvarnost. To je duhovno. Kje prenehate biti duhovni? Kako 
izmerite stopnjo duhovnosti v posamezniku? Vse v življenju je 
duhovno – živimo v duhovnem vesolju. Ne bi moglo biti druga-
če. Težava je v tem, da tega ne poduhovljamo. Imamo najbolj 
pokvarjeno politiko, kar smo se jih kdaj izmislili, najbolj po-
kvarjene gospodarske strukture, kar jih je človek kdaj ustvaril. 
In te niso duhovne, pa bi morale biti in morajo biti duhovne. 

Govorim o duhovni politiki, duhovnem gospodarstvu, in 
kot boste sami ugotovili, se bo Kristus sam, sam gospod Ma-
itreja, svetovni učitelj v začetku osredotočal na politiko in 
gospodarstvo. To, kar pravim, prihaja od njega. To so njego-
ve misli, njegove ideje. Politika in ekonomija bi morali biti 
najbolj duhovni stvari. Pri politiki gre za to, kako ljudje živijo 
skupaj, pri ekonomiji pa za to, kako porazdelimo svetovne 
vire. Če niste duhovni, to opravljate slabo, kakor se doga-
ja danes. Kdo je duhoven: tisti duhovni učitelji, o katerih 
govorite, ali jaz, ki me zanima, kako ljudje živijo? Ljudem, 
ki morajo delati 16 ur na dan za dolar na dan, da bi druži-
no rešili stradanja, ne morete govoriti o duhovnem razvoju. 
Današnja kriza je duhovna kriza, vendar je osredotočena na 
politično in gospodarsko področje in jo je mogoče razrešiti 
le na teh področjih. 

V.: Kako lahko »čudež« Maitrejevega obstoja povezujete s člo-
vekovo svobodno voljo?
O.: V praksi boste odkrili, da protislovja ni. Za mojstre je 
človekova svobodna volja nadvse sveta in je nikoli ne krši-
jo. Maitrejev prihod v vsakdanji svet pravzaprav ni čudež. 
To dela po zakonu ter v skladu z načrtom in njegov prihod 
se pripravlja že mnogo let. Ljudje preprosto niso slišali zanj 
oziroma za načrt. 

V.: Glede na to, da ima človeštvo svobodno voljo, kako lahko 
Maitreja poseže vmes, ne da bi kršil našo svobodno voljo? De-
jal je: »Če so pripravljeni ali ne, prihajam.«
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O.: Njegov prihod, če kot tak ni objavljen, ne krši naše svo-
bodne volje. Bojim se, da se večina ljudi še zdaj ne zaveda, 
da je Maitreja v svetu.

V.: Zakaj ne bi prosili Maitreje, da spregovori neposredno, ne 
vselej prek vas?
O.: Psa nimate za to, da bi sami lajali! Prihod učitelja Ma-
itrejeve veličine je treba pripraviti dolgo vnaprej.

V.: Če morajo mojstri čakati, da človeštvo ustvari dobro karmo, 
preden se oni lahko javno manifestirajo, ali to pomeni, da so 
tudi mojstri predmet karme?
O.: Mojstri ne ustvarjajo osebne karme, toda njihova deja-
nja so v odnosu do človeštva pogojena s svetovno karmo. 
Človeštvu ni treba »ustvarjati dobre karme«, treba je le, da 
naredi prve korake v pravo smer.

V.: Realistično rečeno – če se pojavi Maitreja, ali ne bodo tu 
ljudje, ki bi se ga hoteli znebiti? Kaj potem?
O.: To ne bo problem. »Realistično rečeno« bo ljudi, ki se 
ga bodo hoteli znebiti, veliko. Obstajajo ljudje, ki se vedno 
hočejo znebiti kogarkoli, ki dela za dobro sveta, kot na pri-
mer Martin Luther King ali predsednik Kennedy; to se ved-
no dogaja. Abrahama Lincolna so umorili, ker je imel vizijo 
pravih odnosov za človeštvo. Lahko bi se poskusili znebiti 
Maitreje, vendar jim to ne bo uspelo. Kako se lahko znebite 
nekoga, ki ga ne morete niti videti, ki lahko po volji izgine; 
ki je vseveden, vseprisoten; ki si je ustvaril telo in ga lahko 
trenutek za tem ponovno ustvari?

V.: Pravite, da je mojster Jezus v bližini Rima. Ali mislite ze-
mljepisno ali da pripada krščanski skupnosti, čeprav neznan?
O.: Mislim zemljepisno. Mojster Jezus je vrsto let živel na 
obrobju Rima. Ni član krščanske skupnosti kot take, vendar 
ima v Vatikanu učence, prek katerih dela.
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V.: Dejali ste, da je bil princ Gautama »presvetljen« od Bude. 
Če je tako, to pomeni, da mu je bilo vse njegovo asketsko delo, 
meditacija, nenavezanost itd. dano od mojstra. To potemta-
kem omejuje možnost doseganja »znanja« in duhovnih izku-
šenj. Kakšno je vaše stališče?
O.: Dejal sem, da je bil princ Gautama »presvetljen« od 
Bude, toda Gautama je bil že posvečenec četrte stopnje, 
zato so bile vse lastnosti, ki jih omenjate, v njem že prisotne. 
To, kar je pridobil s »presvetljevanjem«, je bil visok duhovni 
status, ki je 2.600 let navdihoval na milijone ljudi. 

V.: Kaj je mojstre pripravilo do tega, da se zdaj, po 98.000 letih, 
vračajo v svet? 
O.: Mojstri so že dolgo vedeli, da se bodo vrnili v svet. Prišli 
so na koncu cikla njihove lastne evolucije, ki zahteva njihovo 
vrnitev v skupinski sestavi, da pokažejo svojo sposobnost soča-
snega delovanja na vseh ravneh. Edino vprašanje je bilo, kdaj. 
Svet ima jedrsko orožje; obstaja 28 držav, ki imajo atomsko 
orožje in le delček tega orožja bi bil potreben za uničenje vse-
ga življenja na Zemlji. Zato mojstri z Maitrejo (on je svojo na-
mero o vrnitvi oznanil leta 1945, ob koncu 2. svetovne vojne) 
prihajajo v ospredje, da bi preprečili uničenje vsega življenja 
na planetu. Če bi nam bilo omogočeno, da nadaljujemo kot 
doslej, bi lahko uničili vse življenje. Napetosti, ki so neločljivo 
povezane s spori med razvitimi in državami v razvoju, imajo v 
sebi seme svetovne vojne, in ta bi bila jedrska.

V.: Se je 14 mojstrov na Zemlji ponovno inkarniralo, ali so se 
kar pojavili na Zemlji?
O.: Oni so v lastnih odraslih fizičnih telesih in so prišli iz 
svojih odmaknjenih prebivališč, da zavzamejo svoja mesta v 
sodobnem svetu.

V.: V marčevski številki revije Share International iz leta 1994 
je bil objavljen članek o južnoindijskem modrecu Šri Ganapati 
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Saččidananda Svamidžiju, ki ima svoj ašram v Mysoreju. Izva-
ja enake čudeže kot Sai Baba in svami Premananda – mate-
rializira vibuti, medaljone itd., kar je bilo v članku omenjeno.  
V noči mahašivaratrija Šri Ganapatidži materializira tudi šiva-
lingame, vendar ne iz ust, kot Sai Baba in svami Premananda, 
ampak iz ognja med obredom z ognjem. Pri tem Svamiji vstopi 
v nišo za ogenj, kjer približno pol ure izvaja obred, ne da bi 
ga veliki plameni poškodovali. Njegovi učenci verjamejo, da 
je avatar hindujskega boga Dattatreje, prek katerega delujejo 
energije Brame, Višnuja in Šive. Bi vaš mojster lahko pojasnil, 
kam sodi v krogu mojstrov južnoindijske lože in kakšen je nje-
gov odnos do drugih dveh velikih avatarjev, ki jih poznamo v 
Južni Indiji, Sai Babe in Premanande?
O.: Šri Ganapati Saččidananda Svamidži je eden od majhne 
skupine avatarjev, ki so v sedanjem času nevarnosti in spre-
memb za človeštvo prišli v inkarnacijo. Načini dela in pris-
topi se lahko razlikujejo, vendar je namen, ki je v ozadju, 
služenje planetu Zemlja.

V.: V knjigi Ponovni prihod Kristusa, A. A. Bailey navaja: »V 
sedanjem času vrhunca smo v polje naše pozornosti dobili tudi 
fizično prisotnost vseh teh tako priznanih duhovnih posame-
znikov na planetu, kot so gospod sveta, bog oče; sedem duhov, 
ki so pred prestolom boga; Buda, duhovni voditelj Vzhoda; in 
Kristus, duhovni voditelj Zahoda.« Ali beseda »fizična« v tej 
zvezi pomeni, (1) da je Sanat Kumara človek, ki živi na planetu 
tako kot gospod Maitreja? (2) Da se tudi sedem duhov mani-
festira v človeški obliki? (3) Da je Buda dejansko v človeškem 
telesu in na našem planetu v tem času? Iz tega odstavka je vse-
kakor mogoče razbrati, da vse to drži. 
O.: (1) Da. (2) Da. (3) Vsi zgoraj imenovani posamezniki, 
razen Kristusa Maitreje, bivajo v etrskih fizičnih telesih v 
najvišjem centru Šambala.
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KAJ BI MORALI STORITI?

»Povejte vsem, da sem tukaj, da sem se vrnil, in prip-
ravite ljudi na dan razglasitve, dan božjega daru, kaj-
ti tega dne bodo ljudje skupaj slavili dosežek božje 
volje. Moj prihod ni nič manj kot to.«
(Maitreja, iz sporočila št. 25)

V.: Prebral sem vašo informacijo o Maitreji, vendar ne vem, 
kam naj jo »umestim« v svojem vsakodnevnem življenju. Ver-
jamem ji, obenem pa se zdi tako neresnična. Mi lahko poma-
gate?
O.: Pri Maitrejevem prihodu gre za spremembo sveta: za 
spremembo v našem razumevanju potreb planeta in okolj-
skega ravnovesja; za tako spremembo v naših gospodar-
skih sistemih, da bodo vsi ljudje nahranjeni in da bo zanje 
primerno poskrbljeno; za spremembo v odnosih med ljud-
mi vsepovsod. Resnično razumevanje, da je človeštvo eno, 
bo pokazalo neomajno nujo po globoki preobrazbi. To je 
ustvarjanje novega sveta.

Na planetu niste sami, in zato boste uvideli, da se te spre-
membe nanašajo na vas in vaše življenje, in to vam bo dalo 
poglobljen občutek stvarnosti in pomena Maitrejevega pri-
hoda.

Maitreja ne prihaja sam, ampak kot vodja precejšnje 
skupine do popolnosti razvitih ljudi, mojstrov modrosti. Ko 
bo človeštvo nasvete in vodstvo Maitreje in mojstrov jemalo 
resno, se bo začel proces spremembe sveta, ki bo sčasoma 
zajela vsak vidik naših življenj. To bo seveda vplivalo tako 
na vas kot tudi na vse druge. Razmišljajte o Maitrejevem 
prihodu tako, in mislim, da boste dobili globlje razumevanje 
o tem, kaj nam pomeni njegov prihod.

V.: Kaj bi morali storiti zdaj, ko smo slišali vašo informacijo?
O.: Zaradi svojih dolgoletnih izkušenj sem sam stoodstotno 
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prepričan o njej, toda tudi če ste samo petodstotno prepri-
čani o njej, delajte to, kar delam jaz – oznanjajte jo po svojih 
najboljših močeh – povejte ljudem, govorite z mediji, pišite 
članke, pripravljajte srečanja! Vsakomur, ki je pripravljen 
poslušati, povejte o dogodku, ki se zdaj dogaja. Preprosto 
povejte, kar veste ali kar verjamete.

Če ste delno prepričani (nič zato, če ne poznate vseh od-
govorov – le povejte, da jih ne veste), povejte, kar verjamete. 
Tako pričate o tem in ljudje vas bodo poslušali. Ni nujno, da 
bodo prepričani, vendar bodo slišali informacijo. Njihov um 
bo postal bolj odprt za to možnost. To pa je pomembno.

V.: Kaj lahko storim takoj zdaj? Sem le en majhen posameznik.
O.: Niste le en posameznik. Ste eden od milijonov ljudi po 
vsem svetu, eden od milijonov ljudi dobre volje, ki pravilno 
razmišljajo. Pridružite se jim. Oni, tako kot vi, hočejo mir 
na svetu in vedo, da so nepravičnosti v svetu tiste, ki prepre-
čujejo mir. Oznanite to. Pridružite se drugim, pridružite se 
skupinam. 

Človeštvo je velikanska sila v prid dobrega in spremem-
be se bo zgodile, ker bodo ljudje povzdignili glas. Glas ljudi 
vseh narodov, ki ga navdihuje Maitreja, ki ga vodi in sproža 
Maitreja – če ljudje vedo za Maitrejo ali ne – se dviga. Zdru-
žena volja ljudi bo vlade prisilila k spremembi. 

V.: Ali bo dobro zmagalo nad zlim? 
O.: Da! Vsekakor. Konec je znan od vsega začetka. Dobro 
bo neizogibno zmagalo, ker je to volja božanskega bitja, ki 
»vdušuje« ta planet (predstavlja dušo planeta, op. p.). Toda 
narediti moramo, da bo tako. Ne zgodi se samo po sebi. Ma-
itreja pravi takole: »Nič se ne zgodi samo po sebi. Človek 
mora delovati in uresničiti svojo voljo.« Ni važno, kakšne 
ideale imamo – kako zelo si želimo, da bi bil mir med ljudmi, 
da bi imeli dovolj hrane, da ne bi bilo milijonov, ki stradajo, 
otrok, ki imajo napete trebuhe, ker že tedne niso ničesar za-
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užili. Ničesar od tega nočemo več. To pa se ne zgodi, razen 
če delujemo in naredimo, da bo tako.

V.: Če imate prav v razmišljanju, da so Kristus in mojstri na 
svetu in da prihajajo v javnost – mar ni to vse skupaj prevelika 
stvar, prevelika izkušnja za običajne ljudi, da se z njo soočijo?
O.: Ugotovili boste, da so Maitreja in mojstri – čeprav so z 
našega stališča popolna duhovna bitja – neposredni, prep-
rosti in popolnoma spoštljivi v svojem pristopu do človeštva. 
Nikoli se ne obnašajo in se tudi ne bodo obnašali kot od-
maknjeni bogovi iz ljudske predstave o njih. Mojstri so ljudje 
kot mi, vendar ljudje brez napak. Imajo prodoren smisel za 
humor, preprost pristop in bolj kot mi poznajo notranjo du-
hovno naravo vseh ljudi. Maitreja je gospod ljubezni; duhov-
na hierarhija je središče na planetu, v katerem je izražena 
ljubezen boga, in to je zgled njihovega pristopa do nas. Ta 
ljubezen je brezpogojna.

V.: Ali lahko komurkoli povemo za vašo informacijo in za Ma-
itrejo?
O.: Komurkoli! Komurkoli, ki je pripravljen poslušati! Celo, 
če sami verjamete le čisto malo – povejte to na tej ravni. 
Če ste v celoti prepričani – oznanite to na tej ravni. Povej-
te drugim. Tako ustvarjate vzdušje upanja in pričakovanja 
njegovega prihoda, da lahko vstopi v naša življenja, ne da bi 
kršil našo svobodno voljo. To je najpomembnejše, kar lahko 
danes delate.

V.: Kaj je najpomembnejše služenje, ki ga lahko v tem času op-
ravljamo na svetu?
O.: Oznanjajte resnico o vrnitvi hierarhije v javno delovanje 
in prisotnosti ter načrtih Maitreje in mojstrov. 

V.: Kakšne preproste spremembe lahko naredimo zdaj, ko se 
začenja nova doba?
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O.: Izvajajte medsebojno delitev. Ustvarjajte pravičnost in 
s tem mir. Ustvarjajte pravilne medsebojne odnose in s tem 
enotnost in sintezo, kar je ključ za novo dobo, dobo vodnar-
ja. Spoznajte, da smo vsi eno, bratje in sestre ene človeške 
družbe. Vse navidezne razlike – narodnost ali barva kože 
– so brez pomena, vse to je nepomembno. Verjetno imamo 
vsi za seboj življenja, ko smo bili različnih ras, barve kože 
in narodnosti. Če ste zdaj Nizozemec, kdo ve, lahko boste 
v naslednjem življenju Kitajec, Afričan ali Romun. Zdaj se 
spoprijateljite z njimi!

V.: Zadovoljna sem, da sem našla vašo spletno stran in izve-
dela za Maitrejo in njegove nauke. To mi je omogočilo odpreti 
oči in najti veliko odgovorov na moja vprašanja. Nečesa pa 
ne razumem. Odkar sem brala o Maitreji, sem postala nadvse 
občutljiva. Vsakokrat, ko vidim nekaj žalostnega ali groznega 
na televiziji, ali celo če vidim staro žensko, ko gre po cesti, ali 
pa kaj lepega, začnem jokati. Ko mi kdo pripoveduje o svojih 
tegobah ali bolečinah, lahko to celo fizično občutim, kot da bi 
bila jaz tista oseba. Rada bi vedela, ali lahko kaj storim glede 
tega, ker tega ne morem nadzirati, v očeh prijateljev in drugih 
ljudi pa sem videti vedno bolj smešna. 

Odkar vem za Maitrejo, imam notranji konflikt. Ne vem, 
kako naj Maitrejeve nauke vgradim v svoje materialno življenje 
in v to materialno družbo. Ne mine dan, da ne bi mislila na 
svetovne probleme. Zaradi tega postajam otopela in se počutim 
krivo in neuporabno. Vem, da niste psiholog, toda če mi lahko 
daste kakšen nasvet, mi bo gotovo pomagal. 
O.: Ta odziv je sijajen izraz tega, kako občutljiv odziv – celo 
na ideje, misli in notranji pomen Maitrejevih besed – od-
pira srce. V tem primeru se je zgodilo prav to. Avtorica 
vprašanja se (pravilno) odziva s tem, kar Maitreja imenuje 
»poštenost uma in iskrenost duha«, ki sta nam vsem vro-
jena, vendar na žalost le redko zelo dobro razvidna. To je 
izraz enosti in enotnosti, ki sta temelj človeštva. Maitreja je 
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vsekakor tudi zagovornik razvijanja nenavezanosti – zdi se 
mi, da budisti to imenujejo brezstrastnost – kajti pomanj-
kanje nenavezanosti prinaša posamezniku zelo težke čase. 
Lahko se nauči živo doživljati vso bolečino in trpljenje sve-
ta. Toda, ko se odločite, da boste v zvezi s tem nekaj ukre-
nili, da se boste vključili v odpravljanje navezanosti, lahko 
naredite prvi korak k nenavezanosti. Tako kot medicinske 
sestre in zdravniki, ki se naučijo ravnati z najbolj mučnimi 
izkušnjami, ne da bi se čustveno vpletali, saj jim nenave-
zanost omogoča izvesti potrebno delo. Zato Maitreja med 
lastnostmi, ki jih je treba doseči, nenavezanost uvršča tako 
visoko. 

Maitreja sam je vseprisoten in iz trenutka v trenutek do-
življa bolečino in trpljenje, strahote, nenehno agonijo milijo-
nov ljudi po vsem svetu, vendar je nenavezan in poln radosti; 
sicer ne bi mogel pomagati ljudem in opravljati svojega pos-
lanstva.

Sodelovanje v služenju je idealen način za doseganje ne-
navezanosti. Avtorica vprašanja bi morda lahko razmislila o 
tem, da bi se pridružila skupini za transmisijsko meditacijo, 
kar bi bil lahko prvi korak v tej smeri. Če smem pripomniti, 
to pismo se mi zdi lep in nadvse pravilen odziv na misli in 
ideje Maitreje, gospoda ljubezni.

V.: V vseh teh letih sem bil vajen verjeti vaši informaciji in sem 
upal, da bom videl Maitrejo, vendar je tej zgodbi vse težje ver-
jeti. Zakaj ne more zdaj kar priti v javnost? Gotovo se stvari 
na svetu ne morejo še poslabšati. Mnogo ljudi ne more več pre-
našati te novice, ko jo slišijo ali vidijo – preveč je trpljenja in 
preveč je vse narobe.
O.: Lahko razumem ta občutek, vendar je to le občutek, ki 
ne upošteva zakona, ki ga Maitreja ne more prezreti: to je 
zakon človeške svobodne volje. Če bi kadarkoli v zadnjih 30 
letih sami ukrepali, da popravimo, kar je danes narobe, če bi 
uvedli načelo medsebojne delitve, da bi vzpostavili pravič-
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nost in mir v svetu, bi Maitrejo že dolgo videvali v javnosti. 
Pripišite to nam, ne Maitreji (ali meni)!

V.: Žalostna sem, ker se mojstri sveta tako dobro skrivajo – 
pripravljeni smo na to, siti smo vsakodnevnih neumnosti sveta, 
zakaj ne morejo priti zdaj, še zlasti za tiste, ki so pripravljeni?
O.: To je del iste ideje – sedeti križem rok in prositi boga ali 
mojstre, naj pridejo in počistijo naš nered. Mi moramo to 
storiti. Mi moramo biti odgovorni za nered, ki ga ustvarjamo. 
Ne moremo sedeti križem rok in se zanašati na boga ali moj-
stre, da to naredijo za nas. Če tega nočemo, se ne bo nikoli 
zgodilo. Človeštvo ima svobodno voljo – to je največje darilo, 
božanskost v človeštvu. Če ne bi imeli svobodne volje, se ne 
bi razvijali. Kar se tiče mojstrov, je svobodna volja nadvse 
sveta in nikoli je ne bodo kršili. Zato ne morejo kar priti na 
plan in vse razrešiti za nas. Vedo, da za milijone in milijone 
ljudi to ni prijazen svet. Za dobro prehranjene, dobro zdrav-
ljene ljudi v uspešnih evropskih državah je čisto v redu, toda 
obstajajo milijoni ljudi, ki stradajo do smrti, ki vidijo umirati 
svoje otroke, ker jim nimajo česa dati, ker na stotine kilome-
trov v katerokoli smer ni ničesar, niti čiste pitne vode. 

Tako samozadovoljni smo Evropejci, Američani, Japonci 
v svojem udobnem malem življenju (vem, da ni za vse udob-
no, toda na splošno je tako). Niti ne pomislimo, kako živi in 
umira velika večina ljudi. Če tega ne vidimo, tega ne bomo 
nikoli spremenili. Če hočemo, da se to spremeni, moramo 
delovati – sicer se ne zgodi.

V.: Dejali ste, da Maitreja ve, da se bomo pravilno odločili; to 
daje vtis, da bo na koncu vse v redu, zakaj bi bili torej v skrbeh? 
Seveda pa se moramo žrtvovati in se potruditi stvari spremeniti. 
Za spremembe pa moramo biti motivirani.
O.: Da! Da! Da! Natanko tako. V tem je stvar. Mi moramo 
to narediti; mi moramo stvari spremeniti. Kot pravi Maitre-
ja: »Nič se ne zgodi samo po sebi. Človek mora delovati in 
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uresničiti svojo voljo.« [Maitreja iz sporočila št. 31] Ne mo-
remo kar sedeti križem rok in pustiti, da to naredi nekdo 
drug. Če hočemo spremembo, jo moramo narediti – pozivaj-
te k spremembi, hodite na proteste, organizirajte in storite 
vse, kar je zakonito, da bodo našo željo po spremembi opazi-
li tisti, ki lahko kaj spremenijo. Tu je priložnost za vsakogar, 
da pokaže pot, da pozove k spremembi, da začne evropski 
poziv k pravičnosti in svobodi za vse. Zakaj tega ne stori-
te? Zakaj prihajate poslušat mene? Lahko bi bili zunaj in 
korakali z napisi, ki pozivajo k miru, pravičnosti in svobodi 
v svetu. Le tako se bo zgodilo. Lahko se dogaja po navdihu 
Maitreje; njegova energija bo to spravila v življenje. Toda mi 
moramo to narediti. Mi moramo to zahtevati.

Glas ljudstva se širi – vendar morate dobro poslušati, da 
ga slišite; okrepiti ga moramo, da bo glasnejši. Maitreja lah-
ko izobražuje, seznanja, navdihuje, ustvari zanesljivega no-
silca – glas ljudstva vseh dežel sveta – in ustvari množico, 
ki bo izražala svoje zahteve, ki se ji nobena država na svetu 
ne more upreti. Za mir, pravičnost in svobodo potrebujemo 
obveščeno, izobraženo svetovno javno mnenje. Nič, kar je 
manj kot to, ne bo zadostovalo. In tako tudi bo.

V.: Kako naj nagovorimo Maitrejo, če želimo na primer »govo-
riti« z njim ali ga prositi za pomoč?
O.: Maitreja je ponudil preprosto, neposredno sredstvo sti-
ka z njim. Uporabite Maitrejevo »roko«, ki je bila dana v ta 
namen. Preprosto glejte vanjo, in to takoj pritegne njegovo 
pozornost k osebi, ki prosi za pomoč. [Glej fotografijo Ma-
itrejeve »roke« na strani 111.]

V.: Precej sem presenečen, da vaša revija daje tolikšen pomen 
Maitrejevim čudežem. Niti najmanj ne dvomim o tem, vendar 
mislim, da lahko preveč govorjenja o čudežih kar precej ljudi 
odvrne od poti. Moj pristop bi bil nekako takle: »O, gospod, 
verjamem vate KLJUB tvojim čudežem.« Morda pa je beseda 
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»čudež« tisto, s čimer se ne morem sprijazniti. Kajti v resnici je 
to, kar imenujemo »čudež,« za gospoda Maitrejo nekaj povsem 
naravnega. Najbolj presenetljivo pri tem pa je, da bi mi morali 
bili presenečeni. Bi lahko to komentirali?
O.: Pisec ni osamljen v odzivu na naše poročanje o čude-
žih, toda to so znamenja Maitrejeve prisotnosti in za mnoge 
so jasen znak, da je njegova prisotnost dejstvo. Maitreja je 
dejal: »Tisti, ki iščejo znamenja, jih bodo našli, toda moj na-
čin manifestacije je bolj preprost.« [Maitreja, iz sporočila št. 
10] Za verne ljudi je to znamenje upanja in mnogi iščejo ter 
celo zahtevajo take čudeže, preden bodo sprejeli in verjeli 
v obstoj učitelja, ne glede na ime, pod katerim ga poznajo.

V.: Si le domišljam, ali število svetlobnih vzorcev resnično na-
rašča? Videti je, da so vsepovsod.
O.: Povsem prav imate. Njihovo število narašča in zdaj jih je 
videti v skoraj vseh državah po svetu. [Glej primere svetlob-
nih vzorcev na straneh 108 - 109.]

V.: Veliko je zgodb ljudi, ki so ozdraveli s pomočjo svetlobnih 
vzorcev, ki se pojavljajo vsepovsod po svetu. Ali delujejo zdra-
vilno?
O.: Svetlobni vzorci sami po sebi niso zdravilna svetloba, 
toda Maitreja od časa do časa uporablja prikaz svetlobe za 
izvedbo »čudežnih« ozdravitev, kot v primerih, ki so bili za-
beleženi.

V.: Videti je, da se Maitreja pojavlja ljudem, ki poznajo njegovo 
identiteto in vedo, da on ve, da oni vedo itd. Je to znak, da je 
njegov prihod vstopil v novo fazo?
O.: Da. Maitreja se skupinam, ki so vključene v delo za nje-
gov prihod, zagotovo pojavlja več in bolj odprto, celo v pre-
oblekah (pojavnih oblikah, op. p.), za katere je bilo potrje-
no, da so njegove. To gotovo daje vtis, da je njegovo zunanje 
pojavljanje blizu, in menim, da gre prav za to.
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V.: Imam vtis, da se Maitreja kaže več, in sicer, da se bolj po-
gosto pojavi pred ljudmi – morda še vedno v preobleki, vendar 
jim pušča, da ga v večji meri vidijo takega, kot je? Ali je tako?
O.: Ne, ni tako. Že mnogo let vzdržuje enako pogostnost 
pojavljanja v preobleki različnih »pojavnih oblik«, vendar se, 
kot je bilo omenjeno, pogosteje pojavlja v preobleki, za kate-
ro je bilo potrjeno, da je njegova. 

V.: Redno berem vašo spletno stran. Prosim, pojasnite, zakaj 
mojstri trošijo svoj dragoceni čas, da se pojavijo pred nekom 
– da ostanejo uro ali dve z ljudmi, ki delajo z vami – ko so ven-
dar tako zaposleni in ko je v svetu tako veliko problemov, ko je 
toliko ljudi, ki potrebujejo zdravljenje, reševanje in tolažbo. To 
ni videti logično.
O.: Odgovor je v dejstvu, da ko se Maitreja ali mojster pojavi 
pred nekom, ta oseba vidi in govori le s »pojavno obliko«, z 
miselno obliko, v katero lahko mojster umesti delček svo-
je zavesti. Mojstrstvo mojstra vključuje njegovo zmožnost, 
da svojo zavest deli na tisoče ločenih in hkrati potekajočih 
dejavnosti. V Maitrejevem primeru gre dobesedno za vsep-
risotnost.

V.: Ko bo Maitreja enkrat v svetu in se bomo lotili akcij, ali bo 
naše akcije okrepil oziroma jih naredil bolj učinkovite?
O.: Maitreja je v svetu, ko pa se bo pojavil v javnosti, bo 
vsaka akcija, ki se je bomo lotili v pravi smeri – torej v smeri 
enosti, pravičnosti, svobode za vse ljudi – priklicala njegovo 
pomoč in energijo. Okrepil bo naše akcije in spremembe si 
bodo sledile z velikansko hitrostjo in urejenostjo.

V.: (1) Koliko ljudi je slišalo informacijo o Maitreji?(2) Koliko 
od teh je odprtih za to možnost? (3) Koliko jih to dejansko 
verjame? (Share International, september 2004)
O.: (1) Okoli 30 milijonov. (2) Okoli 20 milijonov. (3) Okoli 
2 milijona.
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V.: Približno koliko ljudi, katerih namen duše je pomagati prip-
raviti pot za Maitrejo in hierarhijo, je prišlo v tem času v inkar-
nacijo?Kolikšen odstotek od teh se jih je odzvalo in so dejansko 
vključeni v ta proces?
O.: (1) 4.600. (2) 70 odstotkov.

V.: Zakaj je tako pomembno biti inkarniran v tem času?
O.: Ta čas je edinstven v zgodovini Zemlje. Nov kozmični 
cikel – doba vodnarja – se pravkar začenja; zaradi tega se 
bodo približno v naslednjih 2.350 letih zgodile velikanske 
spremembe na vseh področjih življenja. Predvsem bo pos-
topoma prišlo do velike spremembe v človeški zavesti, ki bo 
po globini in obsegu bistveno večja kot v prejšnjih časih v 
zgodovini. To bo posledica izjemne stimulacije, ki jo bo naš 
razvoj dobil od energij vodnarja in prvič po 98.000 letih tudi 
od pozunanjenega delovanja naše duhovne hierarhije. Kris-
tus, gospod Maitreja, in velika skupina njegovih učencev bo 
fizično prisotna skozi vso dobo in bo pomagala človeštvu, da 
se razvija v miru, svobodi in pravičnosti.

Tako je vsakomur dana izjemna priložnost, da služi svetu, 
da pomaga ustvarjati nove strukture na kateremkoli področju 
dela, ki ga pritegne. Kdo ne bi hotel biti tukaj v takem času?

V.: Kakšna je razlika v življenju posameznika, če ta verjame v 
reinkarnacijo ali če ne verjame?
O.: Jasno je, mar ne? Če »verjamete«, da boste znova in zno-
va živeli – celo v primeru, ko je to le intelektualna zamisel – 
to odstrani enega največjih strahov v življenju, namreč strah 
pred smrtjo. To vam v tem življenju daje občutek razsežnosti 
in »zakonitosti« in vas neizbežno spravlja v odnos z zako-
nom karme (vzroka in posledice), z osnovnim zakonom, ki 
vlada našim življenjem na Zemlji. 

V.: Bi lahko, prosim, povedali nekaj več o tem, da smo inkarni-
rani posebej za to, da smo vključeni v delo za ponovni prihod? 
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Ali smo se vsi tukaj (na tej konferenci) rodili zdaj s tem name-
nom?
O.: Maitreja to tako jasno izrazi, in vendar dvomite o njem 
[glej Maitrejevo sporočilo št. 7]. Želite, da o tem povem ne-
kaj več? To je res ali pa ni res. Kaj bi jaz lahko povedal, da bi 
dodal en drobec k temu in okrepil vaše prepričanje? Govo-
rite o zaupanju. Zaupanje je posledica prepričanja, prepri-
čanje pa je posledica zaupanja. Imeti morate prepričanje. 
Imeti morate zaupanje. Imeti morate tudi izkušnjo.

Če vam Maitreja reče, da je prišla ta skupina na svet, da 
opravi to delo, lahko to verjamete ali pa ne. Če me prosite, 
da povem nekaj več o tem, je jasno, da tega ne verjamete. 
Dejansko niste prepričani, da je to res, in zato ne naredite 
veliko. Oboje hkrati ni mogoče.

Vsakdo želi biti viden, priznan, obravnavan kot učenec. 
Učenec pomeni disciplino. Od tod beseda učenec, nekdo, ki 
je discipliniran. [V angleščini imata besedi disciple (učenec) 
in discipline (disciplina) isti koren, op. p.)] Če niste discipli-
nirani, če ne delate, če ne služite, če ne opravljate dela, pot-
rebnega za oznanjanje te informacije, kar najpogosteje, na 
vse možne načine, če ne trošite časa in energije za to, potem 
tega ne delate, ker tega ne verjamete. Maitreja je dejal, da 
ste prišli na svet, da opravite to delo. Nekdo ga mora opravi-
ti, razumete? Nekdo ga mora opraviti.

Ko je Maitreja aprila 1990 v Londonu sklical konferenco, 
je živel v enem od svetišč (ne v tem, v katerem živi zdaj) in 
je zaprosil svamije, naj napišejo vabila za konferenco. Pova-
bljenih je bilo okoli 350 ljudi, prišlo pa jih je morda pol do 
dve tretjini. To so bili ljudje, ki imajo v svetu moč: kralji, po-
litiki in novinarji, ekonomisti in poslovneži, verski voditelji 
itd. Prišli so vseh vrst ljudje, vsi s precejšnjo mero občutljivo-
sti in zagotovo tudi inteligence, nekateri pa še celo veliko več 
od tega. Toda svamiji niso bili pri volji napisati vabil. In kdo 
mislite, jih je napisal? Maitreja. Maitreja, svetovni učitelj in 
vodja hierarhije, utelešenje ljubezni je na roko napisal va-
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bila. Dejal je: nekdo mora to opraviti. Svamijev ne bi nikoli 
silil, niti ne bi povzdignil glasu nad njimi. Dejal je le: nek-
do mora to opraviti. Vendar se svamiji niso želeli ukvarjati s 
tako stvarjo. Bili so preveč v svoji religiji, in tako je Maitreja, 
ki ni v religiji, napisal vabila.

Nekdo mora to opraviti. Nekdo mora oznaniti to infor-
macijo. To se ne zgodi samo od sebe. Kot pravi Maitreja: 
»Človek mora delovati in uresničiti svojo voljo.« Vi morate 
to storiti. Tega ne morete preprosto prepustiti drugim lju-
dem. To je samozadovoljnost – prepustiti drugim ljudem, da 
to opravijo.

Ne morem vam dokazati, da ste zdaj na svetu s tem na-
menom. Ne morem vam reči, da ste prišli v inkarnacijo, da 
opravite to delo. Toda, če Maitreja, ki govori skupini, pravi, 
da ste prišli na svet, da bi to delali, mu jaz verjamem. Ne 
vem, kako je z vami. Ni treba, da mu verjamete. Nihče vas 
ne prosi, da mu verjamete. Lahko mu le verjamete ali pa ne. 
To morate narediti iz sebe, ne ker vas on ali jaz prosi, da mu 
verjemite. Meni ni mar, ali mu verjamete ali ne.

Vi verjamete, da je to res, ali pa ne verjamete, da je tisti, 
ki to pravi, Maitreja, da so te besede prišle iz Maitrejevega 
uma in da jih je on izgovoril (seveda prek mene). Toda on 
jih je izgovoril in jaz verjamem, da so resnične. Verjamem, 
da ste prišli na svet, da opravite to delo. Verjamem tudi, da 
ga ne opravljate prav odločno, toda morda sem pristranski. 
Morda pričakujem preveč. Mislim, da Maitreja verjetno pri-
čakuje manj kot jaz, ker vas bolje pozna kot jaz.

Toda tudi to malo dela seže daleč. Vi bi bili presenečeni. 
Tako malo opravljenega dela seže daleč in ima učinek, ki 
ga ne morete videti. Vi govorite o tej zgodbi. To je najbolj 
imenitna zgodba na svetu. Nikoli ni bilo rečenega nič bolj 
razsvetljujočega, kot je ta zgodba. To ni zaradi mene. Jaz 
opravljam le svoj del posla. To je doslej najpomembnejši do-
godek v zgodovini sveta. Velikanske stvari bodo izšle iz tega, 
celotna preobrazba sveta, take vrste preobrazba, da o njej ne 
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morete niti sanjati, niti si je z vso znanstveno fantastiko ne 
morete predstavljati. Ne morete si predstavljati, kakšen bo 
svet čez 25 let. 

Zato verjamem, ko Maitreja pravi, da ste prišli na svet, 
da opravite to delo. Verjamem, da on to resnično misli, na-
tanko to, preprosto to. Prišli ste na svet, da opravite to delo. 
Opravite ga torej. To je preprosto tako. Opravite ga!

V.: Če Maitreja namerava izkoristiti priložnost, da se razmero-
ma kmalu pojavi na televiziji, na kaj bi se bilo skupinam najko-
ristneje osredotočiti na sejmih, predavanjih in v publikacijah? 
Maitreja bo domnevno navedel razloge za medsebojno delitev 
kot edino trajno rešitev za nepravičnost in terorizem. Če je to 
točno, ali bi nam vi svetovali, naj se osredotočamo na njegovo 
družbeno skrb in predvsem na medsebojno delitev kot ključ?
O.: Da, in na nujnost oznanjanja informacije. 

V.: Razstava fotografij revije Share International zveni kot zelo 
dober pristop k javnosti. Panoji s fotografijami sicer ne govori-
jo o Maitrejevem prihodu, vendar kažejo probleme sveta, ljudi 
izobražujejo in kažejo Maitrejeve prednostne naloge. Ali bi vi 
tudi ta pristop zelo priporočili?
O.: Prav gotovo bi ta pristop priporočil. Mislim, da je zelo 
dobra zamisel, eden od mnogih načinov pristopa k javnosti. 
To je zdrava pamet. To bi tudi uveljavljalo revijo Share Inter-
national in še preprosto je. Vodilna misel je preprostost. Ko 
si ogledujete zadnje strani revije, to pritegne pozornost na 
sprednjo stran ali na notranje strani. Lahko bi si mislili – če 
je vse tako, je to zelo zanimiva revija.

Maitreja sam se je oblekel v novinarja fotografa in si prib-
ližno dve uri zelo pozorno ogledoval to razstavo na Japon-
skem. Nato jo je mnogokrat pohvalil. Dejal je, če bi mnogo 
ljudi kazalo te fotografije naokrog po svetu, bi to hitro imelo 
učinek in usmerilo pozornost ljudi v pravičnost. Če kažete 
take slike v kontekstu zgodbe o ponovnem prihodu, mislim, 
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da je jasno, da bodo ljudje dojeli, zakaj gre. [Glej članek Mi-
čiko Išikave »Maitreja obiskal fotografsko razstavo revije 
Share International«; Share International, julij/avgust 2000.]

V.: Ali bo ena od Maitrejevih nalog, da odpre naša srca za trplje-
nje drugih ljudi in ali fotografska razstava služi temu namenu?
O.: Maitreja gotovo upa, da bo odprl naša srca za trpljenje 
drugih. To stori vsakokrat, ko spusti svoje energije v svet. 
To je v jedru vsega, kar je rekel, in vsega, kar sem rekel jaz 
na vseh predavanjih, in vsega, kar sem napisal. Natanko to 
upa – da bo odprl naša srca za trpljenje sveta. Tako spreme-
nite svet. Dejal je: »Vzemite potrebo svojega brata za merilo 
vašega delovanja in rešite probleme sveta. Druge poti ni.« 
[Maitreja, iz sporočila št. 52] On to natanko razloži. Ali foto-
grafska razstava služi temu namenu? Nekako v tej smeri gre.

V.: Bi lahko spregovorili o naravi ljubezni in zavesti?
O.: To, o čemer govorim, je manifestacija ljubezni. Ljubezen 
ni nekaj, kar prikliče prijeten občutek, ko položimo roki na 
srce in rečemo: »Poln sem ljubezni. O, ljubim svojo ženo, 
svoje otroke in stare starše in ljudi v naši skupnosti. Musli-
manov pa ne maram. Sovražim jih. Oni so odgovorni za do-
godke 11. septembra, o tem sem prepričan. Sovražim jih.« 
To je ljubezen, kakor jo poznamo mi. 

Ljubezen nima nič opraviti s tem. Ljubezen je delovanje. 
Je zmožnost delovati skladno s potrebami človeštva. Naučiti 
se morate ljubiti svet. Ljubiti sebe je preprosto. Ljubiti svo-
jo ženo in svoje otroke je preprosto; tudi ljubiti svojo skup-
nost, svoj narod (za Ameriko to postaja težje) je razmeroma 
preprosto. Naučiti se ljubiti svet kot celoto, videti vse ljudi 
kot eno in spoštovati vsakogar s pravico do vsega, kar daje 
svet – to je ljubezen. Šteje le ljubezen v dejanjih.

V.: Zakaj dražite ljudi z upanjem, da bodo odgovori na svetov-
ne probleme prišli od zunaj, ne iz njih samih? Kakršenkoli mir, 
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ki bo vsiljen od zunaj, tudi če od samega boga, bo navsezadnje 
videti kot le še ena oblika tiranije. Pravi mir mora biti kot seme 
najprej posejan v srcih posameznih ljudi, nato pa ga je treba 
gojiti in vzgajati, dokler se končno ne vzpostavi. Šele potem bo 
zmožen rasti do svoje zrelosti in razveseljevati svet z dolgo žele-
nimi in težko pričakovanimi sadovi.
O.: Se strinjam – in to je tisto, kar se dogaja zadnjih 30 let, 
ki jim ni para.

V.: Ali je od vašega prvega predavanja v ZDA prišlo do kakšne 
spremembe v zavesti človeštva, zaradi katere bi Kristus lahko 
prišel v javnost?
O.: Da, kljub drugačnemu videzu se človeštvo prebuja in se 
začenja zavedati problemov in do neke mere tudi rešitev za-
nje. Z vidika hierarhije je bil dosežen resničen napredek.

V.: Zakaj ljudje občutijo nove energije, politiki pa ne? Tudi oni 
so ljudje.
O.: Da, toda politike zanima moč; vsi hočejo imeti v rokah 
moč. Moč je energija in kot vse energije jo je mogoče upo-
rabiti modro ali nemodro. Nekateri politiki uporabljajo moč 
nemodro in povzročajo razne krize. Njihov čas se izteka. 
Najpomembnejša in najmočnejša struktura v prihodnosti bo 
resnično izobraženo, duhovno usmerjeno in ozaveščeno sve-
tovno javno mnenje. Ljudje bodo zares podedovali Zemljo.

Maitreja prihaja tudi za politike, prihaja pa še posebno 
za ljudi. Politiki so tako sebični, močni, pohlepni, da lahko 
skrbijo sami zase. In to običajno tudi počno!

V.: Prosim, pojasnite, zakaj smo mi v Ameriki tako pomemben 
del Maitrejevega dela? Ali res lahko ogromno prispevamo?
O.: Ker je Amerika tako velika, tako bogata, tako napadalna 
in zato tako vplivna, da ima velikanski vpliv na smer, ki jo 
ubira človeštvo – tako v dobrem kot v slabem smislu. Se-
danja [Busheva] administracija v ZDA je zelo uničevalno 
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usmerjena, kar je lahko katastrofalno za svet, in zato pot-
rebuje zelo skrbno obravnavo in jasno razumevanje njenih 
motivov in sil, ki jo poganjajo.

V.: Sai Baba prosi svoje sledilce, naj organizirajo javna sreča-
nja, naj širijo besedo o njem. To je novo. Ali on pomaga dvigati 
zavest ljudi, da bi bili odprti do Maitrejevega sporočila?
O.: Da.

V.: Ali bo dnevno izgovarjanje Velike invokacije pospešilo Ma-
itrejev prihod?
O.: Da, in prihod tistih mojstrov, katerih delo se bo po načr-
tu pozunanjilo. [Glej Véliko invokacijo na strani 114.]

MAITREJEVO SPOROČILO

»Moji dragi prijatelji. Zdaj sem blizu vas.
Mnogi od vas že dolgo pričakujete mojo prisotnost. 
Sem na tem, da stopim naprej, v javnost, pred vse 
ljudi in začnem svoje zunanje poslanstvo.
Nobene razdalje ni med nami. Vedite to. Razumite 
to.
Ko me prek »roke« ali neposredno prosite za po-
moč, je pomoč – to bi morali vedeti – zagotovljena. 
Morda ne boste prepoznali, da vam je bila pomoč 
dana, vendar bo tako. Zaupajte mi, da vam poma-
gam, kajti prihajam, da to storim.
Pozval vas bom, da delate z menoj za dobro vseh.
To je priložnost, da rastete hitreje kot kdajkoli prej, 
kar vas bo pripeljalo k stopalom tistega, ki ga ime-
nujemo bog.
Ne bojte se številnih problemov, ki se zdaj skoraj 
dnevno porajajo v svetu.
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Ti dogodki so prehodni in kmalu bodo ljudje razu-
meli, da imajo pred seboj prihodnost, ki se kopa v 
svetlobi.
Tako bo.«

[To sporočilo je dal Maitreja 27. septembra 2007 prek Benja-
mina Crema na koncu Cremovega intervjuja za televizijski 
dokumentarec v Informacijskem centru Share Nizozemska v 
Amsterdamu na Nizozemskem]

PREUČEVANJE IN IZVAJANJE 

NAUKOV V PRAKSI

»Kmalu me boste videli v polni podobi, in ko me 
boste, se zavedajte, da za mnoge to srečanje ni prvo. 
Mnogi od vas ste mi služili že prej, davno, davno 
tega, in ker ste zdaj prišli na svet, bodite na to ponov-
no pripravljeni. Vedite to, prijatelji moji, in zgrabite 
priložnost, ki vam je zdaj ponujena, da služite meni 
in svetu.«
(Maitreja, iz sporočila št. 88)

V.: Mojster Benjamina Crema nam toplo priporoča, naj siste-
matično preučujemo nauke. Kako se glede na obseg preučeva-
nja lahko izognemo nevarnosti, da bi imeli preveč informacij, 
ki jih ne bi mogli strniti, in bi imeli zato slabo duhovno preba-
vo? Ali obstaja kakšen praktičen način, da se temu izognemo?
O.: Slabi duhovni prebavi se lahko izognete, informacije, ki 
jih izveste, pa kar najbolje uporabite tako, da to izvajate v 
praksi. Da bo to imelo kakšno vrednost v vašem življenju, 
morate doseči, da učinkuje – nauke morate resnično izvajati 
v praksi. 

Smernice za pripravo temeljnega načrta za pravilno upo-
rabo naukov so dane. So ljudje, ki poznajo nauke Alice Bai-
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ley tako, kot nekateri drugi poznajo Sveto pismo – poglavje 
in vrstico. Skoraj katerokoli stran iz knjig bi lahko navedli 
na pamet. Vendar ni nujno, da po teh naukih živijo, razen v 
omejenem obsegu. Zanje je to sklop akademskega znanja, 
ki ima svojo vrednost, ni pa njihova glavna vrednota. Lahko 
pa o naukih ne veste ničesar, a vsak dan živite po njih. Ta 
znanost tudi ni nekaj, kar bi prebrali iz knjige in uporabili; v 
tem smislu to ni uporabna znanost. To je znanost, ki je tudi 
umetnost. Je razumevanje narave vesolja, kar pa je razume-
vanje narave življenja.

Življenje v makrokozmičnem smislu lahko razumete, če 
ste ga izkusili v mikrokozmosu. Kakor zgoraj, tako spodaj. 
Večje lahko spoznate, če v sebi izkušate manjše, kajti življe-
nje je samo eno. Življenje se kaže kot sončni sistemi, pa tudi 
kot človeško bitje. To je natanko isto življenje. Zato Sai Baba 
lahko reče: »Da, jaz sem bog. Toda tudi vi ste bog. Obstaja 
samo bog; to je vse, kar obstaja. Kako bi torej lahko bili kaj 
drugega kot bog?« Razlika je seveda v tem, da on ve, da je 
bog – in kar je še važneje – on to izkazuje, medtem ko mi 
tega ne izkazujemo. Tudi če bi mi to teoretično vedeli, tega 
ne bi nujno izkazovali. Da bi to izkazovali, morate to vedeti 
v smislu, da to »ste«.

Da bi priklicali intuicijo, morate razširiti sposobnost niž-
jega uma. Ti nauki so zato podani na poseben način in so 
težavni. Težavni pa niso namenoma, ampak zato, ker je imel 
mojster D. K. nalogo, da prenese svoje intuitivno budijsko 
znanje o vsem, o čemer govori, navzdol na raven, na kateri 
bo to našemu nižjemu umu nekaj pomenilo in izzvalo našo 
intuicijo. Reči, da nauke razumete po intuiciji, pomeni, da 
je vpletena duša. S priklicovanjem (invokacijo) intuicije – ta 
prihaja iz duše – ustvarjate stik z dušo. Bolj ko nauki pos-
tajajo del vaše vsakodnevne zavesti – ne nekaj, kar mora-
te gledati navzgor, ampak kar ima opraviti z vsakodnevno 
stvarnostjo – bolj bo tekla intuicija, bolj se bo pojavljalo in-
tuitivno razumevanje naukov. Če je vaše intuitivno razume-
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vanje tako, bo tako tudi vaše življenje. To žari navzven, ker 
je narava duše, da žari. Ko to postane del vašega vsakodnev-
nega živega zavedanja, to žari navzven in komunicira. Tedaj 
dobite ustvarjalnost učenca. To ni nekaj, kar bi zgolj poiskali 
v knjigi, to lahko počnete večno. 

V.: Ko gre za preučevanje naukov, katerim knjigam naj damo 
prednost, ali naj začnemo z Maitrejevimi nauki, s knjigami Ali-
ce Bailey ali Benjamina Crema?
O.: Dejal bi, da naj bodo to Maitrejevi nauki, kolikor so bili 
podani prek njegovega sodelavca – ker so najpreprostejši in 
najbolj neposredni in so vam najbližji. [Glej: Maitrejevi na-
uki, Zakoni življenja]. To je prvi korak. Ti nauki so morda 
najtežavnejši, vendar je k njim najpreprosteje pristopiti zato, 
ker bo Maitreja tako govoril svetu in jih prenesel navzdol do 
najpreprostejše ravni. Govoril bo vsemu svetu, ki se mora 
spremeniti v zavesti. Ne bo dejal: »Delajte to ali ono medi-
tacijo, nato poravnajte to čakro z ono čakro, potem gradite 
most,« in tako naprej. Prav nič od tega ne bo počel.

Govoril bo o poštenosti uma, iskrenosti duha in nenave-
zanosti. To so trije nauki. On jih podaja kot tri zelo močne 
sile razvoja. Močne so, ker so bistvene. Bistvene pa so, ker 
le z rastjo nenavezanosti lahko napredujete do točke, ko 
ste mojster, ko ste samouresničeni. Le s poštenostjo uma in 
iskrenostjo duha lahko postanete nenavezani. Če ne posta-
nete nenavezani, ne morete izvajati drugih dveh. Če ne izva-
jate drugih dveh, ne morete postati nenavezani.

Pri življenju gre v resnici za nenavezanost. Brez nenave-
zanosti ne morete storiti niti enega koraka naprej v razvo-
ju. Naraščajoča nenavezanost vas že sama po svoji naravi 
osvobaja istovetenja z vašim telesom, vašimi čustvi, vašimi 
miselnimi koncepti. Tako se dela korake naprej. Rekel bi, 
berite Maitrejeve nauke in jih prenesite v prakso. Berite 
Krišnamurtija in to prenesite v prakso. Ne gre preprosto le 
za vprašanje branja in vedenja; gre za to, da to prenesete v 
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prakso. Ti nauki govorijo približno o isti stvari, istem proce-
su – o nenavezanosti. 

V.: V nekaterih transmisijskih skupinah poteka »zdrava raz-
prava«: nekateri menijo, da je zelo pomembno, da se srečujejo 
študijske skupine in »skupine, ki razpravljajo o ezoteriki«, drugi 
pa menijo, da stanje v svetu in delo pri seznanjanju javnosti iz 
dneva v dan itd. potrebuje njihovo pozornost v tem posebnem 
času. Bi lahko povedali kaj o tem in dali kakšen nasvet?
O.: To je čas krize in napetosti in zahteva usmerjeno pozor-
nost in izvajanje dela vseh skupin za ponovni prihod. Neka-
tere skupine so se »ponovno znašle« v slepilu »samoizobra-
ževalnih študijskih skupin« na račun seznanjanja javnosti z 
Maitrejo in njegovimi načrti. Videti je, kot da so se odločile, 
da je Maitrejev prihod še leta daleč in zato ni potrebna no-
bena posebna naglica pri seznanjanju javnosti. Motijo se – 
izkazalo se bo, da niso storili dovolj. 

V.: Kje začeti? Delati na sebi ali širiti našo informacijo o Maitre-
jevi prisotnosti in prednostnih nalogah mojstrov in Maitreje?
O.: »Delo na sebi« je odvisno od vašega pristopa. To lahko 
pomeni, da imate pozornost popolnoma osredotočeno nase 
in ko to počnete, mislite, da delate na sebi.

Kaj to pomeni? Delati na sebi pomeni prevzemati odgo-
vornost. Na sebi delate, da bi izboljšali svoj značaj in prepoz-
navali ljudi po kakovosti njihovega značaja. Bolj ko je po-
sameznik napreden, razvit, globlja bo narava njegove misli, 
bolj bo zanesljiv, bolj bo ustvarjalen. Vse to so značilnosti 
sprejemanja odgovornosti v življenju. 

Zato »razvijati sebe«, posvečati pozornost samemu sebi 
in potemtakem »delati« na sebi običajno ne pomeni prav 
nič. Pogosto je to le izgovor, da ne delate ničesar, da ne 
posvečate pozornosti zunanjemu svetu, da svetu ne poves-
te, da je Maitreja in skupina mojstrov v svetu, da ne pri-
povedujete o Maitrejevih prednostnih nalogah in potrebi 
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po spremembi. Nimate časa, da bi to počeli, če na ta način 
»delate na sebi«.

Na sebi ne delate ločeno od tega, da svetu pripovedu-
jete o Maitreji. Oboje lahko delate hkrati. Če svetu zares 
pripovedujete o Maitreji, delate na sebi. Lahko da tega ne 
vidite v tem smislu, toda v resnici delate to. Ne morete iti na 
oder in pripovedovati 50 ali 500 ljudem o prihodu Maitreje 
in mojstrov ter o tem, kaj to pomeni za človeštvo, o pomenu 
in posledicah tega, o dejanjih človeštva v zvezi s tem (ker 
so ta ključna), ne da bi vas to spremenilo. Misliti morate, 
povezovati besede in jih povedati svetu. To je delo na sebi. 
To ni nekaj ločenega, kar bi lahko počeli, namesto da pri-
povedujete o Maitrejevih prednostnih nalogah. Ne morete 
pripovedovati o Maitrejevih prednostnih nalogah, ne da bi 
hkrati delali na sebi.

Za večino tistih, ki preučujejo ezoterične nauke, je delo 
na sebi branje Alice Bailey: brati to iz dneva v dan, imeti 
knjigo vedno pod pazduho, da je pri roki ob vsaki kavi, po-
sedati dolge ure v kavarni, tu in tam kaj prebrati, se ozira-
ti naokrog in premišljevati o tem, torej »delati na sebi«. To 
počne veliko ljudi. To je tako nekoristno. Knjige Alice Bailey 
so čudovite in bi jih bilo treba skrbno prebirati, vendar so 
samo knjige, ki so mišljene kot spodbuda tako za dejanja kot 
tudi za razmišljanje. 

Delo na sebi je dejanje. To je delo, resnično delo, podati 
se na oder, premagati svojo nervozo, svoj strah pred nasto-
panjem, spregovoriti in govoriti drugim ljudem – le eni ose-
bi, šestim ljudem ali šeststotim – ni važno. Enak napor je po-
treben, da govorite dvema človekoma ali dvestotim. Izrečete 
iste besede. Srečo imate, če jih sliši dvesto ljudi, namesto 
dva, vendar morate nekje začeti.

Spominjam se, ko sem sam začenjal. Občinstvo so bili 
včasih štirje ljudje in še ti so pred tem zgodbo že slišali! Na 
začetku ni lahko, vendar morate imeti malo poguma. Da bi 
imeli malo poguma, morate delati na sebi tako, da se dobro 
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seznanite z zgodbo, da veste, kaj hočete povedati, da o tem 
razmišljate. S tem ne mislim, da se je rutinsko naučite na pa-
met, ampak da ugotovite, kako jo lahko najbolje izrazite. To 
je pripravljalno delo za predstavitev zgodbe ljudem. Njena 
predstavitev pa je delo na sebi. S tem, ko to delate, rastete.

Na sebi delate, da bi rastli, in najboljši način za rast je, da 
rastete v življenju. Opravljajte služenje v svetu, pa boste ra-
stli. Ne boste si mogli kaj, da ne bi. Ko ostajate doma in be-
rete knjige, v resnici ne delate na sebi. To je izhod. Nikoli ne 
boste šli naprej, če se boste zanašali le na knjige, pa čeprav 
so to knjige Alice Bailey.

Ljudje knjig tako ali tako ne berejo pravilno, berejo pa 
mnogo preveč knjig, celo mojih. (Ne, ne morete brati preveč 
mojih knjig, to je bil le spodrsljaj!) Toda če jih berete pra-
vilno, me boste v knjigah slišali reči natanko to, kar pravim 
zdaj. Spreminjate se s tem, ko stvari počnete – ko resnično 
delate na sebi. To ni dejavnost, ki bi bila ločena od tega, da 
svetu pripovedujete o Maitreji, če poveste, kaj je za vas naj-
pomembnejša stvar na svetu. No, Maitrejev prihod. On je 
Kristus. On je veliki avatar. Prek vas prihaja spremenit svet. 
Kako naj prek vas spremeni svet, če vi »delate na sebi« tako, 
da vmes pijete kavo in berete Alice Bailey? 

V.: Pravite, da je samozadovoljnost korenina vseh problemov. 
Kako naj opravimo s samozadovoljnostjo pri sebi in pri drugih?
O.: S samozadovoljnostjo lahko opravite samo pri sebi; zne-
bite se je. To je napaka v značaju, občutek ločenosti, ki ga 
moramo poskusiti preseči. Vse, kar lahko naredite pri dru-
gih, je le prepričevanje; če gre za samozadovoljnost, ki moč-
no vpliva na svet kot celoto, to jasno in glasno povejte. Če pa 
gre za mnogo manjši obseg, za stvar posameznika, ker mora 
biti nekaj ljudi do neke mere nesamozadovoljnih, jim mora-
mo prepustiti, da sami presežejo lastno samozadovoljnost.

Samozadovoljnost je globoko slepilo, ki je posledica ne-
poznavanja dejstva, da na svetu ni ločenosti. Med najmanj-
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šim atomom in vsakim drugim atomom v vsem svetu ma-
nifestiranega vesolja ni nobene ločenosti. Vsaka duša – in 
vsakdo od nas je duša v inkarnaciji – je povezana z vsako 
drugo dušo v vesolju.

Zato je vse, kar lahko naredite, da opravite z lastno sa-
mozadovoljnostjo, če jo prepoznate. Če je ne prepoznate, ne 
morete biti svobodni, ne morete pomagati svetu, ker ste lah-
ko preveč samozadovoljni, da bi potrebe sploh videli. Ma-
itreja imenuje samozadovoljnost »vir vsega zla«, ne denar. 
Denar je preprosto neosebna energija in energije je mogoče 
uporabljati v dobro ali zlo; lahko ga uporabljate v splošno 
dobro v najširšem smislu, ali pa ga kopičite in ga poskušate 
povečati zase in za svoje otroke v upanju, da ga bodo oni 
predali svojim otrokom.

Vse to je veliko slepilo, ki ga povzroča strah; ker je ljudi 
strah, postanejo samozadovoljni. Preveč jih je strah, da bi se 
soočili z odgovornostmi in resničnim namenom in pomenom 
življenja, zato postanejo samozadovoljni. Pozabijo na druge 
ljudi. Ne mislijo, da so kakorkoli povezani z ljudmi na oni 
strani morja, z ljudmi, ki jih ne poznajo, z ljudmi različnih 
barv kože in različnih veroizpovedi.

To dela ljudi samozadovoljne. To je udobno. Samozado-
voljnost vas odtegne od vaše resnične človeške odgovorno-
sti. V inkarnacijo pridete kot odgovorno bitje. Dojenček je 
sprva bolj odgovoren kot samozadovoljen odrasel človek. 
Dojenčki vstopijo kot duše; pridejo z namenom, običajno z 
več nameni in s temeljnim namenom – ustvarjati pravilne 
človeške odnose.

Duša ne more ustvarjati pravilnih človeških odnosov, če 
je njen odsev – osebnost – samozadovoljen. Samozadovolj-
nost je preprosto način, kako sedeti križem rok, ne da bi se 
trudili vključiti v svet; in to lahko delate šele, ko ste nakopiči-
li nekaj denarja, nekaj udobja, nekaj »varnosti«. Šele potem 
se lahko kopate v tem in upate, da bo šel svet stran, da vas bo 
pustil pri miru in vas ne bo nadlegoval. Samozadovoljnost je, 
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da se nočete obremenjevati s tem, da veste za druge, ki jim 
gre usmiljenja vredno slabše od vas.

V.: Govorili smo o zaupanju in védenju, da bo vse še dobro. 
Bilo je nekaj pripomb, da se je pritihotapila samozadovoljnost. 
Ali lahko, prosim, poveste nekaj o ravnovesju zaupanja, pri 
tem, da je delo potrebno opraviti?
O.: Zaupanje nima nič opraviti s samozadovoljnostjo. Sa-
mozadovoljnost je posledica strahu. Zaupanje pa je pos-
ledica prepričanosti, tiste prepričanosti iz zaupanja, ki jo 
poznate, ker vam duša govori, da je to res, da temu lahko 
verjamete, da temu lahko zaupate. Maitreja ali pa mojster 
pravi: »Zaupajte, vse bo še dobro, vse stvari bodo šle pravo 
pot.« Vendar ne pričakujejo, da boste sedeli križem rok in 
ne boste počeli ničesar ter postali samozadovoljni.

Razumeti morate, kaj je zaupanje. Zaupanje je prepriča-
nost. To je na primer prepričanost, da bo to tako, da bo vse 
dobro in da sčasoma tudi bo. Ali to pomeni, da v tem času 
samo sedite križem rok in postanete samozadovoljni ter po-
rečete: »No, nimam nič proti, meni je vseeno, če na svetu 
milijoni stradajo ali če majhen delček ljudi ve za Maitrejo in 
bi jaz lahko kaj storil, da bi jih bilo več, vendar zakaj le, saj 
bo vse dobro.« To je samozadovoljnost, ni pa zaupanje. To 
dvoje se razlikuje.

Ko mojster reče »vse bo še dobro,« to tudi misli in pove, 
da bi odstranil strah. Strah preprečuje delovanje; če pa ste 
prepričani, da bo vse še dobro, lahko delate osvobojeni stra-
hu, ki zavira vaše delovanje. To ne pomeni, da vam sploh ni 
treba delovati. Prav nasprotno. Bolj ko zaupate in ste brez 
strahu, bolj koristno in obsežno je lahko vaše delovanje. 

Zaupanje in samozadovoljnost sta kilometre narazen. Če 
zaupate, ne morete biti samozadovoljni. Če ste samozado-
voljni, potem nimate zaupanja.
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V.: Bi lahko natančneje razložili, kako bo na svetu premoščena 
vrzel med »običajnimi« ljudmi in učenci – glede na mojstrov 
članek »Korak za korakom« v reviji Share International, okto-
ber 2007?
O.: Mojster je v zvezi s tem mislil naslednje: ker bodo Ma-
itreja in mojstri v svetu delali javno – učili, odgovarjali na 
vprašanja medijev itd., učili »običajne« ljudi, ki prihajajo 
na srečanja, ki poslušajo radio in gledajo televizijo – bodo 
ljudem pojasnili preprostejše temeljne vidike nauka večne 
modrosti in bodo s tem zožili sedanjo vrzel med povprečnimi 
moškimi in ženskami s ceste, ki ne berejo Alice Bailey ali 
Blavatske, in tistimi, ki to počno. 

Trenutno obstaja vrzel med tistimi, ki so v določenem ob-
segu prebrali ezoterične nauke, in »običajnimi« ljudmi, ki 
jih niso. Zato je učencem težko govoriti tako, da bi jih razu-
meli povprečni ljudje s ceste. Mojstri bodo poskusili zožiti 
to vrzel tako, da se bodo na razmeroma preprosti ravni sami 
približali tej dejavnosti, ki so jo doslej opravljali učenci. Po 
mojem je to zelo dobrodošel premik v seznanjanju človeštva 
na splošno z ezoteričnimi zakoni, ki so osnova našega živ-
ljenja.

Danes je povprečen moški ali ženska s ceste (nemara za-
radi vpliva 5. žarka) v sodobni zahodni civilizaciji nagnjen k 
temu, da ne prepoznava ali ne sprejema obstoja česarkoli, 
kar je nad gosto fizično ravnijo. Če pa ste preučevalec nauka 
večne modrosti, veste, da je to šele začetna, osnovna stopnja, 
da je vse relativno in da tej relativnosti ni konca. Gre torej za 
večno širjenje zavesti o tem, kar je.

Da bi torej premostili vrzel med moškim ali žensko s ces-
te in povprečnim preučevalcem nauka večne modrosti, se 
mojstri z nekaterimi osnovnimi nauki sami neposredno prib-
ližujejo ljudstvu. To bo neizogibno oblikovalo most, zožilo 
vrzel med tistimi, ki so brali te nauke in se v nekem obsegu 
ukvarjajo z njimi, in tistimi, ki jih niso brali.
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PRIČAKOVANI DOGODKI

ZDAJ IN V BLIŽNJI PRIHODNOSTI

V.: V knjigi Alice A. Bailey Žarki in posvečenja, 2. del je iz-
jemen odlomek, ki je bil napisan leta 1947, vendar se zdi, 
da v precejšnji meri govori o sedanjih svetovnih razmerah. 
Mojster D. K. pravi: »Danes je napetost v svetu in še pose-
bej v hierarhiji takšna, da bo povzročila še eno in nemara 
zadnjo svetovno krizo ali pa takšno pospeševanje duhovnega 
življenja planeta, da bo do dolgo pričakovanih novodobnih 
razmer prišlo osupljivo hitro … Sebičnost Združenih držav, 
ki gre tudi na račun mlade države, se bo sčasoma umaknila 
izkušnjam in trpljenju; na srečo duše tega vélikega ljudstva 
čaka Združene države veliko trpljenja … V rokah Združenih 
držav, Velike Britanije in Rusije, pa tudi Francije je usoda sve-
tovnega učenca – človeštva. Človeštvo gre skozi preizkušnje, 
ki so priprava za prvo posvečenje; bile so težke in krute in še 
niso povsem minile. Gospodje karme (štirje po številu) danes 
delujejo skozi te štiri velike sile; vendar karma teži k sprošča-
nju, kot pač vsa karma. V prihajajoči krizi bo mogoče doseči 
pravo vizijo in novo svobodo, poleg tega pa še širše duhovno 
obzorje. Kriza, če se bo z njo pravilno ravnalo, ne bo nujno 
znova segala do skrajnih grozot … Judje [tj. cionisti, op. ur.] 
so znova deloma odprli vrata silam zla, ki so prvotno delo-
vale prek Hitlerja in njegove zle skupine. »Pečatenje« teh vrat 
ni bilo uspešno opravljeno in pravočasno odkritje tega je del 
modrosti. Te sile zla delujejo skozi trikotnik zla – katerega ena 
točka se nahaja v cionističnem gibanju v Združenih državah, 
druga v osrednji Evropi in tretja v Palestini [zdaj Izrael, op. 
ur.] … Na zemljevidih arhivov duhovne hierarhije je celotno 
območje Bližnjega vzhoda in Evrope – Grčija, Jugoslavija, 
Turčija, Palestina ter Arabske države, Egipt in Rusija – pod 
oblakom močnega zasenčenja. Je ta oblak mogoče razbliniti s 
pravilnim mišljenjem in načrtovanjem Velike Britanije, Zdru-
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ženih držav in večine Združenih narodov, ali pa se bo moral 
izteči v katastrofo po svetu?« (stran 428 - 430)

(1) Ali je »končna svetovna kriza« še vedno pred nami? (2) 
Ali smo zdaj v njej ali njenih zgodnjih stopnjah? (3) Ali so jo 
hitre razvojne spremembe v zadnjega pol stoletja ublažile?
O.: (1) Ne. (2) Smo v njenih zgodnjih stopnjah. (3) Deloma 
so jo ublažile. 

V.: (1) Ali je bila »prihajajoča kriza« hladna vojna in njena 
jedrska grožnja? (2) Ali bi to lahko bila sedanja svetovna go-
spodarska kriza? 
O.: (1) Da. (2) Da.

V.: (1) Ali se »trpljenje, ki čaka Združene države,« nanaša na 
kesanje zaradi iraške vojne in/ali (2) na druge vojaške avanture 
ali (3) na učinke gospodarskega zloma?
O.: (1) Ne nanaša se na kesanje, temveč na učinke enostran-
ske akcije in na zavračanje vladavine prava Združenih naro-
dov. (2) Da. (3) Da.

V.: Na dan prihaja vsak dan več dokazov o tem, da Združene 
države prek agencij, kot je CIA, ustrahujejo druge države in 
manipulirajo z zadevami njihove suverenosti (kot so volitve) 
v korist ZDA. (1) Ali se je to vedno dogajalo in zdaj vidimo 
korupcijo, ko prihaja na površje, kot je napovedal Maitreja? 
(2) Ali je sedanja ameriška administracija politično korupcijo 
privedla do novih globin?
O.: Združene države so mlada država, ki ji kot osebnosti vla-
dajo nižji vidiki 6. žarka idealizma ali predanosti. Zato trpi 
vse slabosti tega žarka: predanost svojim lastnim interesom, 
sumničenje o motivih drugih, bojevitost in samouveljavlja-
nje, samoprevara glede lastnih motivov itd. itd. Zato je nje-
na taktika ustrahovanja razširjena in dolgotrajna. Njeni pre-
bivalci in vlade verjamejo, da ZDA po svetu širijo svobodo 
in pravičnost, medtem ko v resnici služijo lastnim interesom. 
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Ta samoprevara je ena glavnih značilnosti tega žarka. Poli-
tična korupcija je torej vedno potekala; ta administracija, ki 
jo vodijo fundamentalistični skrajneži, jo preprosto vodi v 
nove globine. Kot je prek Alice Bailey zapisal mojster Djw-
hal Khul, svet čaka, da se bo izrazil 2. žarek duše Amerike, 
kakor se je izrazil skozi Marshallov načrt po 2. svetovni vojni. 

V.: V reviji Share International je rečeno, da je Maitreja opozo-
ril na »težke čase« pred nami. Na kaj se to nanaša? Ali je mislil 
na sedanjo svetovno situacijo?
O.: Mislil je na gospodarske težave.

V.: Bil sem pretresen, ko sem vas slišal omeniti, da je Izrael 
točka zla. Za kaj gre pri tem?
O.: Presenečen sem, da je bil vpraševalec pretresen glede na 
neusmiljeno izraelsko zatiranje palestinskega ljudstva. Izra-
el upravičuje svoja dejanja kot del »vojne proti terorizmu«, 
kot jo je zagovarjal gospod Bush, ki je napadel Irak, ki ni bil 
terorist, in zagotovo tudi ne grožnja Združenim državam. Po 
zavezniškem porazu sil osi leta 1945 so bile »sile zla«, kot jim 
pravimo – »gospodje materialnosti«, kot jih pozna hierarhija 
svetlobe – postopoma »zapečatene« v svojo lastno domeno: 
vzdrževanje materialnega vidika planeta. 

Z ustanovitvijo države Izrael leta 1948, s terorističnim 
dejanjem proti britanski mandatni oblasti in ljudstvu Palesti-
ne, je bilo po navedbah mojstra D. K. »kot da so sile zla zno-
va dale nogo med vrata«. Izrael je osrednja točka trikotnika 
zla, ki deluje prek Izraela, Pentagona v Združenih državah 
Amerike in določenih držav v Vzhodni Evropi.

Zdaj smo priča izbruhu te sile zla, ki jo mora človeštvo 
odbiti in jo razrešiti s pomočjo hierarhije svetlobe – Maitreje 
in njegove skupine mojstrov modrosti. 

V.: V knjigi Alice Bailey Pozunanjanje hierarhije je zanimiv 
odlomek, ki se nanaša na »finančnega cenilca«, na napredne-
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ga učenca duhovne hierarhije, ki bo postal dejaven potem, ko 
bo svet sprejel načelo menjave in izmenjave (tj. medsebojne 
delitve). (1) Ali se to nanaša na ocenjevanje globalnega trga, 
globalnega monetarnega sistema ali obojega? (2) Ali »finančni 
cenilec« danes že aktivno deluje? (3) Ali bo deloval prek Zdru-
ženih narodov? (4) Ali bo upravljal poseben odbor oziroma 
agencijo, ki jo bo oblikovala mednarodna skupnost izrecno za 
to, da opravi to ocenjevanje? 
O.: (1) Nanaša se na oboje. (2) Ne. (3) Da. (4) Da.

V.: Prosim, pojasnite pomen zemljišč v javni lasti in njihovo 
vlogo v prihodnosti, zlasti v urbanih okoljih – in še posebej gle-
de na Maitrejeve prednostne naloge in umetnost življenja.
O.: Vsa mesta potrebujejo zemljišča v javni lasti brez zgradb 
ali z malo zgradbami. Ena od Maitrejevih prihodnjih pred-
nostnih nalog, o katerih je pisal moj mojster, je polepšanje 
naših mest. To mora zajeti tudi parkovne površine, ki jih je 
treba ustvariti precej več, kot jih ima danes večina mest – 
za prosti čas, rekreacijo, za preprosto posedanje na soncu 
in opazovanje metuljev – ali zemljišč za svetišča oziroma 
energijske objekte, ki bodo zgrajeni na določenih mestih na 
prostem in bodo ustvarjali ravnovesje in preostalo energi-
jo za področje tega mesta oziroma mestnega središča. Od 
tod tudi študij energijskih lastnosti oblik, kot sta tetraeder 
oziroma piramida, ki imata energijske lastnosti preprosto 
zaradi svoje oblike. Drug izraz za to je moč oblike. Obstaja 
veliko moči oblik, in ko bodo usklajene, se bodo uporabljale 
za spremembo podnebja in izboljšanje kakovosti zraka mest 
po vsej zemeljski obli.

V.: Kakšno prihodnost vidite za Ameriko in svet v naslednjih 
nekaj desetletjih?
O.: Če bo dovolj ljudi hitro sprejelo spremembe, h katerim 
bo pozival Maitreja, lahko zelo kmalu preobrazimo življenje 
v Ameriki in preostalem svetu. Ko bosta ideji o medsebojni 
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delitvi in pravičnosti zaposlovali našo domišljijo in ju bomo 
videli kot edini način za ustvarjanje miru in končanje teroriz-
ma in vojn, se bodo milijoni pridružili vrstam okoli Maitreje. 

Nimate pojma, kako jasno se Maitreja izraža, kako 
preprosto in vešče, z umom, ki je oster kot britev in ki lahko 
osvetli vsak problem. Njegova ljubezen in modrost sta ne-
skončni – ljubezen do boga in modrost vseh dob. Njegova 
sposobnost, da vstopi v srca vseh ljudi in sprosti energijo lju-
bezni, je meč, ki ga vihti, da bi spremenil svet. Meč razkola 
je energija ljubezni.

Ko se bodo ljudje odzvali na to energijo, bo svet razdeljen 
na tiste, ki bodo glasno zahtevali spremembe, za kakršne se 
zavzema Maitreja, in tiste, ki bodo prestrašeni in se bodo 
obračali v preteklost, Maitrejo pa bodo videli kot antikrista; 
prestrašeni bodo in ne bodo vedeli, kaj storiti. Ti bodo sto-
pili v stran in opazovali dogodke ter tako izgubili priložnost, 
ki jim bo dana – da prvič v zgodovini sodelujejo v preobrazbi 
sveta. Od vsakega posameznika bo odvisno, kam se bo pos-
tavil, da bi uveljavljal svojo božanskost.

Maitreja govori o medsebojni delitvi, pravičnosti, svobo-
di in pravilnih odnosih. Vse to so božanska načela. Svoboda, 
pravičnost in pravilni odnosi so osnova življenja, ki pripomo-
re k pravilnim odnosom med ljudstvi in narodi. 

Tekmovalnost pa vodi v vojno in preprečuje, da bi se raz-
vili pravilni človeški odnosi. Ustvarjanje pravilnih človeških 
odnosov je naslednji korak naprej v naši evoluciji. Ko imate 
to, imate začetek resničnega božanskega življenja. Prvi korak 
v medsebojno delitev, pravi Maitreja, je prvi korak v vašo bo-
žanskost. Kaj bi lahko bilo bolj preprosto ali bolj resnično?

V.: Čudovito je, da se svetloba počasi svita na tem planetu kljub 
problemom, s katerimi se še vedno soočamo. Moje vprašanje 
je: iz različnih virov nenehno poslušam o pretečih katastrofah, 
razdejanjih in vseh vrstah črne prihodnosti, ki naj bi se zgodile 
na planetu, večinoma zaradi medzvezdnih objektov ali sil znot-
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raj Zemlje same. Naj pričakujemo premik osi ali planetarni 
objekt, ki bo trčil v Zemljo, ali pa so to le izjave podpihovalcev 
strahu, na katere zlahka vpliva črna loža?
O.: Kadar to niso namerne stvaritve tistih zlih sil, ki si vedno 
prizadevajo ohranjati človeštvo podjarmljeno, so napovedi 
črne prihodnosti v glavnem plod podpihovanja strahu vseh 
in vsakogar. Prišlo bo do podnebnih sprememb, prevratov 
in težav na mnogih koncih sveta, vendar ne v tako pretirani 
obliki, kot kažejo zle slutnje katastrof in nesreč. 

Videti je skoraj, kot da se ne more zgoditi dovolj nesreč, 
da bi bile zadovoljene čustvene potrebe nekaterih ljudi. S 
senzacionalističnim poročanjem igrajo mediji ogromno vlogo 
pri širjenju sindroma katastrof. To mora biti dobro za proda-
jo časopisov in revij. Sprememba je za ljudi vedno težavna, 
pa naj bo majhna ali velika. Spremembe, ki so take vrste, da 
preobražajo svet, so za mnoge ljudi še posebno zastrašujoče. 
To, česar ne poznajo, pa je moč Kristusa Maitreje, svetov-
nega učitelja, ki je zdaj fizično prisoten med nami skupaj z 
veliko skupino svojih učencev. Njegove energije zdaj navdi-
hujejo najboljši del človeštva za uresničenje in izvedbo teh 
sprememb. Kot je dejal Maitreja: »Ne bojte se. Konec je 
znan od začetka. Vse bo še dobro. Vse bo šlo pravo pot.« 

V.: Ali Maitreja meni, da bomo kljub temu, da smo sebični in 
tekmovalni, spremenili svet?
O.: Da. Ni vsakdo sebičen in tekmovalen. Verjetno je veči-
na ljudi deloma sebičnih in deloma altruističnih; ljudje so 
mešanica, niso stoodstotno to ali ono. Obstajajo stopnje 
sebičnosti in altruizma. Obstaja velika množica ljudi, ki so 
pripravljeni na nesebično dejanje, pripravljeni so poskrbeti 
za pravičnost na svetu in s tem medsebojno delitev.

Daljnega leta 1924 je Maitreja v knjigah Agni joge dejal, 
da je bil čas, ko je bilo dovolj 10 pravih ljudi, da bi rešili svet. 
Potem je prišel čas, ko jih 10.000 ni bilo dovolj. Oprl se bo 
na milijardo ljudi.
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Pred približno petimi ali šestimi leti sem vprašal svojega 
mojstra, ali Maitreja že ima svojo milijardo ljudi. Da, mi je 
odgovoril, Maitreja ima 1,5 milijarde ljudi, na katere se lah-
ko opre. Od 6,5 milijarde ljudi na svetu je torej 1,5 milijarde 
takih, za katere ve, da so ljudje dobre volje, altruisti in prip-
ravljeni poskrbeti za nove strukture in nove načine življenja. 
Zdaj (leta 2006) jih je bilo 1,8 milijarde, na katere se lahko 
opre – več kot dovolj.

Poleg tega nimamo druge možnosti. Če vam ponudim 
življenje ali smrt – kaj boste vzeli? Maitreja bo dejal: »Imate 
izbiro. Izberite življenje, če ste pametni, in ustvarite sijajno, 
zlato civilizacijo, boljšo od česarkoli, kar je doslej videl svet. 
Ali pa se soočite z uničenjem.« Kaj boste izbrali?

Še nikoli ni bilo avatarja, učitelja take moči, kot je Mai-
treja. Ne bojte se. Svet se bo hitro spremenil iz pohlepnega in 
sebičnega v takšnega, ki bo kazal resnične odlike človeštva. 

Z Maitrejevega stališča je človeštvo čudovito. Maitreja 
ljubi človeštvo. To ni le zato, ker je gospod ljubezni, tem-
več ker je kljub vsemu zmožen ljubiti človeštvo, kljub vsemu 
pohlepu in sebičnosti. Toda on vidi tudi svetlobo božanskosti 
v človeštvu. On je vodja kraljestva duš. On je duša človeštva, 
in ta duša je prav v vsakem človeškem bitju. Ne glede na to, 
kako sebični in sovražni smo videti, on vidi v nas svetlobo 
božanskosti, in na to se lahko zanesete.
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MAITREJEVO SPOROČILO

»Prijatelji moji, bližje sem vam, kot si lahko mislite.
Moje srce bije korak za korakom z vašim. Zaradi 
trpljenja premnogih moje srce ječi. Vendar vem, da 
so srca tistih, ki me zdaj slišijo, odprta in pripravlje-
na pomagati. Ne bojte se, prijatelji moji. Dajajte po-
gumno in voljno, da pomagate vsem, ki so potrebni 
pomoči. Ko to počnete, vstopate v področje božan-
skosti, iz katere izhajate. To je dejanje božanskosti 
same.
Zato, prijatelji moji, ne čakajte, da se velike spre-
membe, ki morajo priti, manifestirajo. Izpeljite jih s 
svojimi dejanji.
Razmišljajte široko. Pomislite, da so vaši bratje in 
sestre vi sami, enaki po vsem svetu. Storite to, prija-
telji moji, in kmalu me boste videli.
Moje srce vas vse objema.«

[Maitreja je dal to sporočilo telepatsko prek Benjamina Crema 
ob koncu Cremovega intervjuja na radijski postaji Radio Ici & 
Maintenant v Parizu v Franciji, 6. aprila 2006.]
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PRVI KORAKI
Mojster –, prek Benjamina Crema

Ko se bo Maitreja pojavil pred svetom, bodo ljudje uvideli, 
da ga poznajo že od prej in da jim njegov nauk ni tuj ali 
onkraj njihove ravni mišljenja. Maitreja bo zares preprost, da 
ga bodo lahko razumeli vsi.

Presenetila bo prav njegova preprostost. Kljub temu pa 
se bo tudi izkazalo, da bo večina ljudi doživljala to, kar bodo 
slišali, na nov način, kot svitajočo se resnico, ki bo nova in 
se jih bo dotaknila na globlji ravni. Ideje so lahko preproste, 
vendar bodo odzvanjale v srcih ljudi in dajale občutek sve-
žine in živahnosti. Tako bo. Tako se bo Maitreja dotaknil src 
ljudi in jih pozval, naj si pomagajo tako, da pomagajo svojim 
bratom in sestram po vsem svetu. Ko ga bodo ljudje slišali, 
se bodo zelo poglobili v to, kar pravi, in se počutili nenava-
dno ganjene ob besedah, ki so jih pogosto slišali. Njihova 
srca se bodo odzvala kot še nikoli in novo razumevanje in 
nuja bosta okrepila njihov odziv.

Tako bo Maitreja spodbudil narode sveta k delovanju in 
spremembi. Tisti, ki so se umaknili, bodo prišli v ospredje in 
se pridružili zahtevam po pravičnosti in medsebojni delitvi, 
po svobodi in miru.

Seveda mnogi Maitreje ne bodo upoštevali. Mnogim se 
bodo zdele njegove ideje odbijajoče in nevarne ali pa utopič-
ne in neuresničljive. Nekateri bolj zlobni in prestrašeni bodo 
v njem videli antikrista, utelešenje vseh njihovih strahov. Ne-
kateri bi ga hoteli nemudoma križati, če bi imeli moč. Mnogi 
bodo na tihem neopredeljeni, ne bodo se zmožni opredeliti 
za ali proti.

Tistih, ki se bodo lahko odzvali, bo vedno več, svoj glas pa 
bodo dvignili za medsebojno delitev in pravičnost. Ti bodo 
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Maitrejo podprli in se zbrali okoli njega ter ga videli kot vo-
ditelja in mentorja, učitelja in vodnika.

Tako se bo oblikovala močna množica svetovnega javne-
ga mnenja, ki bo pozivala k spremembi. Vlade se bodo vse 
težje in težje upirale zahtevam ljudi in bodo prisiljene uvesti 
določeno stopnjo spremembe.

Moč ljudi bo rastla in njihov glas, ki ga bo krepil Maitre-
ja, bo vse močnejši, njihove zahteve pa vse bolj jasne. Pozi-
vali bodo svojega govornika, Maitrejo, naj spregovori svetu, 
in tako bo prizorišče za dan razglasitve – dan nove zarje – 
pripravljeno.

Dan razglasitve, ko bo Maitreja prvič potrdil svoj resnični 
status in ime, bo v zgodovini izstopal kot prelomnica v evo-
luciji človeštva. V anale se bo vpisal kot dan vseh dni, kot za-
četek novega, kot posvetitev človeštva, kot vrata v veličastno 
prihodnost, ki čaka človeštvo. Ta dan ni več daleč.

November 2006
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ČLOVEKOV SIN
Mojster –, prek Benjamina Crema

Mnogo ljudi s tesnobo in strahom pričakuje vrnitev Kristu-
sa. Čutijo, da bo njegov prihod pospešil velike spremembe 
na vseh področjih življenja. Pravilno domnevajo, da bodo 
njegove vrednote neizogibno spremenile njihov način raz-
mišljanja in življenja, ter ob takih obetih prebledijo. Razen 
tega so cerkve pogled na Kristusa skozi stoletja predstavljale 
tako mistično, da se mnogi bojijo njegove sodbe in vsemo-
gočne moči; pričakujejo ga kot boga, ki prihaja kaznovat hu-
dobne in nagradit zveste.

Žalostno in obžalovanja vredno je, da je morala človeško 
zavest prežeti tako popačena predstava o Kristusu. Nobeno 
tako bitje ne obstaja. Da bi razumeli resnično naravo Kristu-
sa, ga je potrebno videti kot enega med enakimi sinovi boga, 
ki so vsi obdarjeni s polnim božanskim potencialom, razliku-
jejo se le po stopnji izkazovanja te božanskosti.

Njegovo veličastje je v tem, da je dosegel popolno bo-
žanskost, in temu dosežku se lahko spoštljivo poklonimo. 
Nesporno je tudi res, da je tak dosežek izjemno redek. Ven-
dar je za ljudi čudež v tem, da je bil Kristus eden od njih. V 
preizkušnjah in trpljenju ljudi ni ničesar, česar on ne bi poz-
nal. Vsak korak poti, ki si jo ljudje še vedno utirajo, si je tudi 
on mukoma utiral. V vsej panorami človeških izkušenj ni 
ničesar, česar si ni delil z drugimi. Torej je res človekov sin.

Če bi se nenapovedano pojavil med nami, skoraj ni dvo-
ma, da bi ga prepoznala le peščica. Tako daleč je od splošne 
predstave o njem, da bi šel neopažen skozi množico. Tako je 
danes, ko čaka na človekovo povabilo, da začne s svojim pos-
lanstvom med svojimi brati. Mnogi, ki ga vsak dan vidijo, ga 
ne prepoznajo. Drugi ga prepoznajo, vendar se bojijo spre-
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govoriti. Spet tretji čakajo in molijo v upanju, da je morda on 
tisti, ki si ga ne upajo nadejati. Le njegova razglasitev pred 
svetom ga bo uveljavila v očeh in srcih ljudi.

Naj medtem, ko čakamo na dan vseh dni, v svojih umih 
razjasnimo razloge za njegovo vrnitev. Dojemimo naravo 
naloge, ki si jo je naložil. Prišel je zato, da med nami uve-
ljavi resničnost boga. Tu je zato, da obnovi božanske mis-
terije. Med nami je zato, da ljudi uči, kako ljubiti in spet 
ljubiti. Znova hodi po Zemlji zato, da bi uveljavil človekovo 
bratstvo. To breme je prevzel, da še naprej ohranja lojalnost 
bogu in človeku. Vrnil se je, da utre pot novi dobi. S svoje 
visoke gore se je spustil, da utrdi zaklade preteklosti, da nav-
dihne čuda prihodnosti, da slavi boga in človeka.

Oglejmo si njegove prednostne naloge: vzpostaviti mir; 
ustoličiti sistem medsebojne delitve; odstraniti krivdo in 
strah – očistiti srca in ume ljudi; izobraziti ljudi glede zako-
nov življenja in ljubezni; predstaviti misterije; olepšati naša 
mesta; odstraniti ovire pri potovanjih in izmenjavi ljudi; 
ustvariti bazen znanja, dosegljiv vsem.

Jasno je, da taka naloga niti za »sina človekovega« ni lah-
ka. Starodavne navade delitev in ločevanja imajo močne ko-
renine, medtem ko sta strah in vraževerje uročila na milijone 
ljudi. Toda nikoli prej v zgodovini sveta ni prišel učitelj bolje 
opremljen za svojo nalogo. Maitreja je prišel, da opravi boj z 
nevednostjo in strahom, z nesoglasji in pomanjkanjem. Nje-
gova orožja so duhovno razumevanje, znanje in ljubezen; 
njegov sijoč oklep je resnica sama.

Junij 1984
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[Bralci si lahko ogledajo komentar Benjamina Crema k temu 
članku v poglavju »Maitrejeve prednostne naloge«, objavlje-
nem v knjigi Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga, poglavje 1.]
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Svetlobni vzorci na blagovnici v Saporu, Hokaido, Japonska
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Svetlobni vzorci na zgradbi v središču Splita, Hrvaška 
(foto: Vlatka Baksa)
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MAITREJEVA »ROKA«

Ta fotografija prikazuje odtis Maitrejeve roke. Odtis se je 
leta 2001 čudežno prikazal na ogledalu kopalnice v Barcelo-
ni v Španiji. To ni le preprost odtis roke, temveč tridimenzi-
onalna podoba s fotografskimi podrobnostmi.

Če položite svojo roko nanjo, ali če jo preprosto gledate, 
lahko s tem prikličete Maitrejevo zdravljenje in pomoč (v 
skladu z zakonom karme). Dokler se Maitreja ne bo v celoti 
pojavil in bomo videli njegov obraz, je to najbližje, kar lahko 
pride k nam.

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

iz sporočila št. 49
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TRANSMISIJSKA MEDITACIJA

KRATKA RAZLAGA

Skupinska meditacija nudi tako dinamično služenje svetu kot 
tudi učinkovit duhovni razvoj posamezniku.

Transmisijska meditacija je skupinska meditacija, ki je bila 
uvedena zato, da se duhovne energije, ki prihajajo od moj-
strov modrosti naše planetarne duhovne hierarhije – oni so 
skrbniki teh energij – bolje razporejajo. To je metoda »ses-
topanja« (transformiranja) teh energij, da postanejo dosto-
pne in uporabne za splošno javnost. V sodelovanju z mojstri 
modrosti se v korist človeštva ustvarja vrtinec oziroma bazen 
višje energije.

Marca 1974 je Benjamin Creme pod vodstvom svojega 
mojstra v Londonu oblikoval prvo skupino za transmisijsko 
meditacijo. Danes je po svetu na stotine takih skupin, ves čas 
pa se ustanavljajo nove. 

Skupine za transmisijsko meditacijo zagotavljajo vez, 
prek katere se hierarhija lahko odziva na potrebe sveta. 
Osnovni motiv za to delo je služenje, obenem pa je medi-
tacija učinkovit način osebne rasti. Mnogo ljudi išče načine, 
kako izboljšati svet; želja po služenju je lahko močna, vendar 
jo je v življenju težko izpolniti, če smo zelo zaposleni. Naša 
duša potrebuje sredstvo služenja, vendar se na njen klic ne 
odzovemo vedno in tako ustvarjamo neravnovesje in kon-
flikt znotraj nas samih. Transmisijska meditacija pa posame-
zniku nudi edinstveno priložnost za služenje na učinkovit in 
povsem znanstven način z najmanjšo možno porabo časa in 
energije. 

Benjamin Creme po svetu izvaja delavnice za transmisij-
sko meditacijo. Med meditacijo ga »presvetljuje« Maitreja, 
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svetovni učitelj, kar Maitreji omogoča, da udeležencem po-
deli pomembno duhovno hranjenje. Mnogo ljudi po udelež-
bi na taki delavnici dobi navdih, da začnejo s transmisijsko 
meditacijo in mnogi so potrdili, da so bili v tem procesu de-
ležni zdravljenja.

[Več o tem lahko preberete v knjigi Benjamina Crema Tran-
smisija: meditacija za novo dobo. Izdal jo je Share Internatio-
nal Foundation, v slovenskem prevodu pa Duhovno društvo 
Share Slovenija.]
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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 je Kristus prvič uporabil junija 1945. Člo-
veštvu jo je predal, da bi človeku omogočil, da sam prikli-
če energije, ki bodo spremenile svet in omogočile vrnitev 
Kristusa in hierarhije. Kristus je ne uporablja v tej obliki; 
uporablja starodavno formulo, ki obsega 7 mističnih fraz v 
starodavnem jeziku svečenikov. Hierarhija jo je prevedla v 
izraze, ki jih lahko uporabljamo in razumemo, prevedena v 
številne jezike pa se zdaj uporablja v vseh državah sveta.
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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 vame vrnilo.

Um, duh in telo so moja svetišča
za sebstvo, da v njih uresničuje

moje najvišje bitje in postajanje.

•

Molitev za novo dobo, ki jo je podal svetovni učitelj Maitre-
ja, je velika mantra oziroma afirmacija z učinkom priklica. 
To bo za nas močno orodje pri prepoznavanju, da sta človek 
in bog eno, da ni ločenosti. »Jaz« je božansko načelo v ozad-
ju vsega stvarstva. Sebstvo izhaja iz božanskega načela in je 
temu načelu istovetno. 

Najučinkovitejši način uporabe te mantre je, da z osre-
dotočeno voljo izrekamo ali mislimo besede, medtem ko po-
zornost držimo v adžni, v energijskem središču med obrvmi. 
Ko um dojame pomen konceptov, obenem pa je uporabljen 
vpliv volje, postanejo ti koncepti dejavni in mantra deluje. 
Če jo resno izgovarjate vsak dan, bo znotraj vas rastlo pre-
poznanje vašega pravega sebstva.
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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 so-
dobnem 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 ašra-
mov, 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 razume-
vanje in predstavlja naslednji korak v evolucijskem razvoju 
človeštva 

Avatar sinteze – veliko kozmično bitje, ki uteleša energije 
volje, ljubezni, inteligence in še ene energije, za katero še 
nimamo imena; te energije pošilja na Zemljo od 40-ih let 20. 
stoletja 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 vladajo 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 pos-
rednik« med Šambalo in duhovno hierarhijo; budisti priča-
kujejo svojega 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, pove-
zana s hrbtenico in sedmimi najpomembnejšimi žlezami z 
notranjim izločanjem; odgovorne so za usklajevanje in vita-
lizacijo 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 
radijski in televizijski oddaji, ki jo bodo prenašali po vsem 
svetu; celo tisti, ki oddaje ne bodo poslušali oziroma gledali, 
bodo telepatsko slišali njegove besede v svojem jeziku; obe-
nem bodo stotisoči po vsem svetu čudežno ozdraveli; zače-
tek Maitrejevega 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

doba rib – tok energije, ki prihaja v naše planetarno življenje 
iz ozvezdja Rib, je 2000 let pogojeval človeško izkušnjo in 
civilizacijo; ustoličil jo je Jezus v Palestini; v najboljšem pri-
meru ustvarja kvaliteto občutljivosti in žrtvovanja; doba rib 
se končuje, začela pa se je nova doba, doba vodnarja

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

Duh miru in ravnovesja – kozmično bitje, ki podpira Ma-
itrejevo delo tako, da Maitrejo presvetljuje s svojo energijo; 
dela v tesni povezavi z zakonom akcije in reakcije, z name-
nom, da bi sedanje kaotične razmere pretvoril v temu na-
sprotno 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 lju-
bezni in modrosti

duhovno – lastnost katerekoli dejavnosti, ki človeka vodi v 
določeno obliko razvoja – fizičnega, čustvenega, intuitivne-
ga, socialnega – v napredovanje njegovega trenutnega stanja

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

energija – z ezoteričnega stališča v vsem manifestiranem 
vesolju ni ničesar drugega kot energija; energija vibrira na 
različnih frekvencah in določena frekvenca določa obliko, 
ki jo bo energija zavzela; na energijo je mogoče vplivati in jo 
voditi z mislijo
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etrske ravni – štiri ravni materije, ki so finejše od fizične rav-
ni 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 po-
vezuje vsa središča in neskončno majhne energijske niti (na-
dije), na katerih temelji ves živčni sistem; zastoji v etrskem 
telesu lahko povzročijo fizično bolezen

evolucija – proces poduhovljanja materije; pot nazaj k izvo-
ru; odstranjevanje slepil in iluzij, kar na koncu privede do 
kozmične zavesti

ezoterika – filozofija evolucijskega procesa, tako človeškega 
kot tudi nižjih kraljestev narave; znanost nakopičene mod-
rosti vseh dob; predstavlja sistematično in izčrpno poročilo 
o energijski 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 go-
sto 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 
uporablja zaslepljeni um, dobi popačeno podobo o pojav-
nem svetu

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

iniciacija – glej posvečenje

inkarnacija – utelešenje, manifestacija duše kot tridelne 
osebnosti, po zakonu ponovnega rojstva
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invokacija – klic, priklic določenih duhovnih energij prek 
pravilno osredotočene pozornosti, lahko s pomočjo molitve 
ali mantre; če je pravilno in iskreno izvedena, ji sledi evoka-
cija, 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; Kris-
tusu 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 
tehnike za doseganje obvladovanja fizičnega, astralnega ali 
mentalnega 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 se-
ješ, to žanješ.« Ali povedano znanstveno: »Za vsako akcijo 
obstajata enaka in nasprotna reakcija.«

kavzalna raven – tretja od štirih višjih mentalnih ravni, na 
kateri prebiva duša

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

Kristus – izraz, ki se uporablja za označevanje vodje duhov-
ne hierarhije, svetovnega učitelja, mojstra vseh mojstrov; to 
funkcijo trenutno opravlja Maitreja

Kristusova zavest – energija kozmičnega Kristusa, znana 
tudi kot Kristusovo načelo; za nas jo uteleša Kristus; zdaj se 
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prebuja v srcih milijonov ljudi po vsem svetu; energija du-
hovnega 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 
Maitrejo v dobi ovna; s tem, ko je prikazal potrebo po ob-
vladovanju 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 (pla-
netarni logos), duša sončnega sistema (sončni logos), duša 
galaksije (galaktični logos) in tako naprej do neskončnosti

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

manas – višji um

mantra – formula oziroma razvrstitev besed ali zlogov, ki 
prikličejo energijo, kadar so pravilno izrečeni

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

mentalna polarizacija – osredotočenost zavesti na mentalni 
ravni; premik zavesti na mentalno raven se začne na pol poti 
med prvim in drugim planetarnim posvečenjem

mentalna raven – raven uma, na kateri potekajo miselni 
procesi

mentalno telo – izrazno sredstvo osebnosti na mentalnih 
ravneh

mojster Djwhal Khul (D. K.) – eden od mojstrov modrosti, 
znan tudi kot Tibetanec, ki je narekoval zadnji sklop večne 
modrosti prek učenke Alice A. Bailey; odgovoren je tudi za 
gradivo v knjigah Helene Petrovne Blavatske Tajna doktrina 
in Razkrita Izida
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mojstri modrosti – posamezniki, ki so prejeli peto posveče-
nje potem, ko so šli skozi vse izkušnje, ki jih ponuja življenje 
na tem svetu, in so v tem procesu dosegli popolno obvlado-
vanje sebe in zakonov narave; varuhi načrta evolucije in vseh 
energij, ki vstopajo na naš planet, kar omogoča izpolnjeva-
nje načrta

monada/sebstvo – čisti duh, ki izraža trojnost božanstva:  
1) božansko voljo ali moč (Oče); 2) ljubezen in modrost 
(Sin); 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, 
sestavljeno iz mentalnega, čustvenega (astralnega) in fizič-
no-etrskega telesa

permanentni atomi – trije atomi materije – fizični, astralni 
in mentalni –, okoli katerih se oblikujejo telesa za novo in-
karnacijo; v trenutku smrti obdržijo vibracijsko stopnjo in 
tako zagotovijo, da se doseženi energijski evolucijski »sta-
tus« 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 božan-
sko monado ali »iskro boga«; vsaka stopnja da posvečencu 
globlje razumevanje pomena in namena božjega načrta, 
polnejše zavedanje njegove/njene vloge v tem načrtu in vse 
večjo sposobnost zavestnega ter inteligentnega dela v smeri 
njegove izpolnitve

posvečevalec – pri prvih dveh planetarnih posvečenjih je to 
Kristus Maitreja, pri tretjem in višjih posvečenjih pa gospod 
sveta
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pralaja – nementalno, neastralno, nematerialno stanje biva-
nja nekje med smrtjo in ponovnim rojstvom, ko življenjski 
impulz zastane; izkušnja popolnega miru in neskončne bla-
ženosti pred ponovnim utelešenjem; ustreza krščanskemu 
pojmovanju nebes

»presvetlitev« – prostovoljni proces sodelovanja, pri kate-
rem zavest 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, 
popolnoma prežeto z naravo boga; zakon karme nas vleče 
nazaj v utelešenje, dokler postopoma skozi evolucijski pro-
ces resnično ne odkrijemo svoje prirojene božanskosti

samouresničitev – proces prepoznavanja in izražanja naše 
božanske 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 deluje 
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 
planeta; planetarno središče ljubezni in modrosti

sile teme (sile zla, sile materialnosti) – involucijske ali ma-
terialistične sile, ki vzdržujejo materialni vidik planeta; ko 
prekoračijo svojo vlogo in posežejo v duhovni napredek, jih 
označujemo 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; 
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primeri: strah, samopomilovanje, kritizerstvo, sumničavost, 
samozaverovanost v svoj prav, pretiran materializem 

sončni logos – božansko bitje, ki deluje kot duša našega 
sončnega 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; 
predstavlja temensko središče (čakro)

transmisijska meditacija – specializirana oblika skupinske 
meditacije 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 »bazenom energij«, ki so tako za človeštvo bolj 
dostopne in uporabne; tudi učinkovita metoda osebnega du-
hovnega razvoja

trije duhovni prazniki – so določeni s polnimi lunami v 
Ovnu, Biku in Dvojčkih (april, maj, junij); ti prazniki, ki jih 
praznujemo kot veliko noč, vesak in Kristusov praznik, bodo 
osrednji prazniki nove svetovne religije in vsak od njih bo 
predstavljal veliko približevanje bogu – evokaciji božanske 
svetlobe, božanske ljubezni in božanske volje, ki so nato lah-
ko zasidrane na Zemlji in jih človek lahko uporabi

trikotnik – skupina treh ljudi, ki se v mislih vsak dan poveže-
jo 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 
javnosti ob koncu 19. stoletja z deli Helene Petrovne Blavat-
ske, v 20. stoletju pa prek Alice A. Bailey, Helene Roerich in 
Benjamina Crema
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vehikel – oblika, s pomočjo katere se višja bitja izražajo na 
nižjih ravneh; na primer: fizično, astralno in mentalno telo 
tvorijo izrazna sredstva duše na nižjih ravneh

vélika invokacija – starodavna formula, ki jo je hierarhija 
priredila, da človeštvo z njo prikliče energije, ki bodo spre-
menile svet; prevedena je v mnogo jezikov, vsak dan jo upo-
rablja na milijone ljudi

vibracija – gibanje energije; vsa energija vibrira na njej lastni 
posebni frekvenci; evolucijski proces napreduje prek zviše-
vanja vibracijske stopnje kot odziv na prihajajoče višje ener-
gije

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

zakon ponovnega rojstva – glej reinkarnacija

zakon vzroka in posledice (zakon akcije in reakcije) – glej 
karma

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 preža-
me s svojskimi značilnostmi in lastnostmi

žarki narodov – vsakemu narodu vladata dva žarka, žarek 
duše, ki ga zaznavajo in ga izražajo posvečenci in učenci na-
roda, in žarek osebnosti, ki je prevladujoči množičen vpliv in 
izraz; od časa do časa dobi žarek duše prek dejavnosti pos-
večencev in učencev svoj izraz in odlike naroda je mogoče 
videti 
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KNJIGE 
BENJAMINA CREMA

Nauk večne modrosti
Ta knjiga je pregled človeške duhovne zapuščine in služi kot 
zgoščen in zlahka razumljiv uvod v nauk večne modrosti. 
Razlaga osnovna načela ezoterike in med drugim zajema vir 
nauka, prihod svetovnega učitelja, ponovno rojstvo in rein-
karnacijo, zakon vzroka in posledice, načrt evolucije, izvor 
človeka, meditacijo in služenje, bodoče spremembe. Vsebu-
je tudi slovar ezoteričnih izrazov in priporočeno branje. 
ISBN: 978-961-90620-0-5, obseg: 67 strani

Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga 
Maitrejevo poslanstvo je prva iz trilogije knjig, ki opisuje pri-
hod svetovnega učitelja Maitreje. Človeška zavest nenehno 
zori, in tako se mnogi od starodavnih »misterijev« zdaj raz-
krivajo. Ta knjiga je človeštvu lahko vodnik na njegovem evo-
lucijskem potovanju. Zajema široko področje tem: od novih 
Kristusovih naukov do meditacije in karme; od življenja po 
smrti in reinkarnacije do zdravljenja in družbene preobraz-
be; od posvečenja in vloge služenja do sedmih žarkov; od 
Leonarda da Vincija in Mozarta do Satje Sai Babe. Postavlja 
prizorišče in pripravlja pot za delo Maitreje kot svetovnega 
učitelja in za ustvarjanje novega in boljšega življenja za vse 
ljudi. Knjiga je močno sporočilo upanja.
ISBN: 961-90620-5-1, obseg: 362 strani

Maitrejevo poslanstvo, druga knjiga
Ta navdihujoča in prijetna knjiga ponuja svetu, ki trpi na 
pragu zlate dobe, novo upanje in vodstvo. Nauke Kristusa 
Maitreje, svetovnega učitelja za to dobo, predstavlja na obeh 
ravneh – tako na zunanji, praktični ravni, kot tudi na notra-
nji, duhovni ravni. Predstavlja tudi njegove edinstveno točne 
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napovedi svetovnih dogodkov, ki so presenetile mednarodne 
medije, ter tudi njegovo čudežno pojavljanje, ki je prineslo 
upanje in navdih na tisoče ljudem. Vsebuje tudi vrsto edin-
stvenih intervjujev z mojstrom Benjamina Crema, ki na novo 
osvetljujejo in razkrivajo nekatere od največjih problemov, s 
katerimi se človeštvo sooča.

Ta knjiga je tematsko zelo raznovrstna in obsega: Ma-
itrejeve nauke, rast zavesti, nove oblike vladanja, komerci-
alizacijo in tržne sile, načelo medsebojne delitve, življenje v 
novi dobi, šole brez zidov, tehnologijo svetlobe, žitne kroge, 
sebstvo, telepatijo, bolezen in smrt, energijo in misel, trans-
misijsko meditacijo, namen duše. Vsebuje tudi zapis navdi-
hujočih predavanj Benjamina Crema z naslovom »Premago-
vanje strahu« in »Klic k služenju«.
ISBN: 961-90620-7-8, obseg: 705 strani

Sporočila Kristusa Maitreje
V letih priprav na svoj prihod je Kristus Maitreja prek Be-
njamina Crema na njegovih javnih predavanjih v Londonu 
med leti 1977 in 1982 podal 140 sporočil. Metoda, ki je bila 
pri tem uporabljena, je bilo »presvetljevanje« in telepatski 
odnos, ki se je ob tem vzpostavil. 

Maitrejeva sporočila o medsebojni delitvi, sodelovanju 
in enotnosti bralce navdihujejo, da širijo novico o njegovem 
ponovnem prihodu in da nujno delujejo za rešitev milijonov, 
ki v svetu izobilja trpijo pomanjkanje in stradajo. V sporočilu 
št. 11 Maitreja pravi: »Moj načrt je, da vam pokažem, da je 
izhod iz vaših težav v tem, da ponovno prisluhnete resnične-
mu glasu boga v svojih srcih, da vsepovsod razdelite plodove 
tega nadvse radodarnega sveta med svoje brate in sestre …«

Maitrejeve besede so v tem kritičnem času spremembe 
v svetu edinstven vir modrosti, upanja in odrešitve, in če jih 
beremo na glas, ta globoka in preprosta sporočila prikličejo 
njegovo energijo in blagoslov. 
ISBN: 978-961-92724-0-4, obseg: 293 strani
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Transmisija: meditacija za novo dobo
Transmisijska meditacija je oblika skupinske meditacije, 
katere namen je »sestopanje« (transformiranje) duhovnih 
energij, ki tako postanejo dostopne in uporabne za splošno 
javnost. V sodelovanju s hierarhijo mojstrov se v dobrobit 
človeštva ustvarja vrtinec oziroma bazen visoke energije. 

Transmisijsko meditacijo je pod vodstvom svojega moj-
stra leta 1974 predstavil Benjamin Creme. To je oblika služe-
nja, ki je preprosta za izvajanje, hkrati pa je močno sredstvo 
osebne rasti. Transmisijska meditacija je kombinacija dveh 
jog: karma joge (joge služenja) in laja joge (joge energij ali 
čaker). To je služenje, ki ga lahko opravljamo vse življenje, 
vedoč, da pomagamo pri evoluciji človeštva v novi dobi in 
še dlje. V mnogih državah po svetu je dejavnih na stotine 
skupin za transmisijsko meditacijo.

V tej praktični in navdihujoči knjigi Benjamin Creme 
opisuje tako cilje, tehnike in rezultate transmisijske medita-
cije kakor tudi namen, ki je v ozadju in se nanaša na razvoj 
učencev.
ISBN: 961-90620-8-6, obseg: 156 strani

Umetnost sodelovanja
Knjiga Umetnost sodelovanja obravnava najbolj žgoče pro-
bleme našega časa in rešitve zanje z vidika nauka večne mod-
rosti, ki že tisočletja razkriva sile, ki so v ozadju pojavnega 
sveta. V svojih prejšnjih devetih knjigah Benjamin Creme te 
nauke posodablja, pripravlja pot za skorajšnji prihod svetov-
nega učitelja Maitreje in njegove skupine mojstrov modrosti.
Knjiga motri svet, ki je vklenjen v starodavno tekmovanje in 
poskuša svoje probleme rešiti s starimi in preživetimi me-
todami, medtem ko ima odgovor – sodelovanje – v svojih 
rokah. Kaže pot v svet pravičnosti, svobode in miru, ki ga 
bomo dosegli tako, da bomo vse bolj cenili enotnost, ki je 
temelj vsega življenja. Maitreja bo v ljudeh navdihoval to na-
raščajoče spoznanje.



130

Teme zajemajo nujnost sodelovanja; ZDA in tekmova-
nje; organizem proti organizaciji; priložnost za služenje; 
strah pred izgubo; karmo, ljubezen, pogum in nenavezanost; 
preseganje slepil; kako učijo mojstri; enotnost v različnosti; 
soglasje in zaupanje.
ISBN: 978-961-90620-9-8, obseg: 229 strani

Maitrejevi nauki, Zakoni življenja
Od prejšnjih svetovnih učiteljev nimamo niti drobcev nji-
hovih naukov. Nimamo ne Kristusovih, ne Budovih in ne 
Krišnovih naukov, razen tistih, ki so jih skladno s svojim 
razumevanjem zapisali njihovi kasnejši sledilci. S to knji-
go smo prvič dobili nekaj arome, ki jo imajo misli in uvidi 
bitja neizmerne veličine, da bi nam to omogočilo razumeti 
evolucijsko pot, ki se razprostira pred nami in ki nam jo je 
to bitje prišlo orisat. Učitelj v bralčevem umu o sebi pušča 
vtis, da sta širina in globina njegovega znanja in zavedanja 
brezmejni, da je nedoumljivo strpen in moder ter osupljivo 
skromen.

Malokdo lahko bere to knjigo, ne da bi se spremenil. Ne-
katere bralce bodo pritegnili predvsem nenavadni vpogledi 
v svetovne dogodke, drugim pa bodo razgaljene skrivnosti 
samouresničitve in preprost opis doživete resnice pravo ra-
zodetje. Kdor si prizadeva, da bi razumel zakone življenja, 
ga bodo ti tenkočutni in bogati uvidi hitro ponesli do jedra 
življenja samega in mu pokazali preprosto pot, ki se vije vse 
do vrha gore. Jasno in pomenljivo je poudarjena temeljna 
enotnost vsega življenja. Bralec bo spoznal, da se mu univer-
zalni zakoni, po katerih živimo, še nikoli prej niso zdeli tako 
naravni in razumljivi.
ISBN: 978-961-92724-1-1, obseg: 253 strani

Umetnost življenja, Življenje po zakonih življenja
Benjamin Creme po navdihu dveh mojstrov modrosti, 
mojstra Djwhala Khula in še posebno svojega mojstra, v 
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prvem delu te knjige obravnava izkušnjo življenja kot obliko 
umetnosti, kot sta slikarstvo in glasba. Da bi dosegli višjo 
raven izraznosti, moramo poznati nekatera temeljna načela 
in se jih držati. V umetnosti življenja z razumevanjem vélike-
ga zakona vzroka in posledice in z njim povezanega zakona 
ponovnega rojstva dosežemo uravnovešeno neškodljivost, ki 
vodi do osebne sreče, pravilnih človeških odnosov, vse člo-
veštvo na evolucijskem potovanju pa do prave poti. 

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, pos-
ledica 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 da se sebe zaveda vse 
bolj objektivno.
ISBN: 978-961-92724-2-8, obseg: 187 strani

Svetovni učitelj za vse človeštvo
Svetovni učitelj Maitreja je pripravljen, da začne javno de-
lovati. Ta knjiga predstavlja splošen pregled tega daljnosež-
nega dogodka: vrnitev Maitreje v vsakdanji svet julija 1977 
ter postopen prihod njegove skupine mojstrov modrosti; ve-
likanske spremembe, ki jih je prinesla Maitrejeva prisotnost 
ter njegove načrte, prednostne naloge in priporočila za bli-
žnjo prihodnost. Na osnovi člankov, ki jih je napisal mojster 
Benjamina Crema, do podrobnosti razpravlja o kakovosti in 
zmožnosti Maitreje kot velikega duhovnega avatarja neiz-
merne ljubezni, modrosti in moči; in kot prijatelja ter brata 
človeštva, ki je tu, da vodi celotno človeštvo v novo dobo, 
dobo vodnarja.
ISBN: 978-961-92724-3-5, obseg: 128 strani 

Večina knjig Benjamina Crema je prevedena v nizozemšči-
no, francoščino, nemščino, japonščino in španščino. Neka-
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tere so izšle tudi v kitajskem, hrvaškem, finskem, grškem, 
hebrejskem, italijanskem, romunskem, ruskem in švedskem 
jeziku. Prevedle in izdale so jih skupine, ki se odzivajo na to 
sporočilo.

V SLOVENŠČINO (ŠE) NEPREVEDENE KNJIGE

The Reapperance of the Christ and the Masters of Wisdom
(Ponovni prihod Kristusa in mojstrov modrosti)
V tej knjigi Benjamin Creme podaja izvor in pomen infor-
macije, ki zadeva prihod (Kristusa) Maitreje kot svetovnega 
učitelja za novo dobo, ki je pred nami. Maitreja, ki ga pod 
različnimi imeni pričakujejo različne religiozne skupine, pri-
haja, da bi nam pomagal ustvariti sodelovanje med mnogimi 
ideološkimi strujami, da bi spodbudil dobrohotnost in med-
sebojno delitev dobrin na svetovni ravni in da bi navdihnil 
družbeno-politične, gospodarske in okoljske reforme. Be-
njamin Creme postavlja največji dogodek zadnjih 2000 let v 
pravilen zgodovinski in ezoterični kontekst in opisuje, kak-
šen učinek bo imela prisotnost svetovnega učitelja tako na 
svetovne institucije kot na povprečnega posameznika. Prek 
svojega telepatskega stika z mojstrom modrosti Creme po-
nuja uvide o temah, kot so: duša in reinkarnacija, strah pred 
smrtjo, telepatija, meditacija, jedrska energija, pradavne ci-
vilizacije, NLP, problemi držav v razvoju, nov gospodarski 
red, antikrist in »Poslednja sodba«. 
ISBN izvirnika: 978-90-71484-32-2, obseg: 288 strani

A Master speaks
(Mojster govori)
Človeštvo iz zakulisja vodi visoko razvita in razsvetljena sku-
pina ljudi, ki so šli po poti evolucije pred nami. Mojstri mod-
rosti, kot jih imenujemo, se redko pojavijo v javnosti in obi-
čajno delujejo prek svojih učencev – moških in žensk, ki vpli-
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vajo na družbo z delom v znanosti, izobraževanju, umetnosti, 
religiji, politiki in na vseh drugih področjih življenja.

Britanski umetnik Benjamin Creme je učenec mojstra, 
s katerim je v tesnem telepatskem stiku. Je urednik revije 
Share International, in odkar ta revija izhaja, je njegov moj-
ster za vsako številko prispeval navdihujoč članek o najra-
zličnejših temah: razum in intuicija, nova civilizacija, zdravje 
in zdravljenje, umetnost življenja, potreba po sintezi, pra-
vičnost je božanska, človekov sin, človeške pravice, zakon 
ponovnega rojstva, konec lakote, medsebojna delitev za mir, 
naraščanje moči ljudstva, najsvetlejša prihodnost, sodelova-
nje – in mnogih drugih.
ISBN izvirnika: 978-90-71484-29-2, obseg: 425 strani

Maitreya‘s Mission, Volume three
(Maitrejevo poslanstvo, tretja knjiga) 
Benjamin Creme predstavlja impresivno vizijo prihodno-
sti. Ob Maitreji, svetovnem učitelju in njegovih učencih, ki 
človeštvu ponujajo vodstvo, bo to ustvarilo civilizacijo, ki bo 
vredna njegovega božanskega potenciala. Vzpostavljen bo 
mir, medsebojna delitev dobrin bo postala norma, vzdrže-
vanje našega okolja pa prva prednostna naloga. Novo izo-
braževanje bo učilo o resničnosti duše in o evoluciji zavesti. 
Mesta sveta bodo spremenjena v središča izjemne lepote.

Knjiga ponuja neprecenljive modrosti o raznovrstnih te-
mah. Zajema Maitrejeve prednostne naloge za prihodnost 
in intervju z mojstrom modrosti z naslovom »Izziv 21. stole-
tja«. Raziskuje karmo in reinkarnacijo, izvor človeštva, me-
ditacijo in služenje, načrt evolucije in druge temeljne kon-
cepte nauka večne modrosti. Prinaša impresiven pogled Be-
njamina Crema, ki je sam umetnik, na 10 umetnikov – med 
katerimi so Leonardo da Vinci, Michelangelo in Rembrandt 
– in sicer iz ezoteričnega, duhovnega zornega kota. 

Kot prvi dve knjigi Maitrejevega poslanstva, tudi to delo 
združuje globoke duhovne resnice s praktičnimi rešitvami za 
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najbolj skrb vzbujajoče probleme današnjega časa. To je res 
sporočilo upanja za človeštvo, ki je pripravljeno, da »začne 
ustvarjati novo civilizacijo, kakršne ta svet še ni videl.«
ISBN izvirnika: 978-90-71484-15-5, obseg: 705 strani

The Great Approach: New Light and Life for Humanity
(Véliko približevanje, Nova svetloba in življenje za človeštvo)
Ta preroška knjiga se osredotoča na probleme našega ka-
otičnega sveta in njegovega postopnega spreminjanja pod 
vplivom skupine do popolnosti razvitih posameznikov – 
mojstrov modrosti – ki s svojim vodjo, svetovnim učiteljem 
Maitrejo, po 98.000 letih prihajajo pred svetovno javnost.

Knjiga obsega teme, kot so: medsebojna delitev, ZDA v 
zadregi, etnični spori, kriminal in nasilje, okolje in njegovo 
onesnaženje, genetski inženiring, znanost in religija, narava 
svetlobe, zdravje in zdravljenje, izobraževanje, čudeži, duša 
in utelešenje. Z izjemno sintezo znanja osvetljuje priho-
dnost; s čisto vizijo napoveduje naše največje dosežke misli 
in razkriva osupljiva znanstvena odkritja, ki so pred nami. 
Kaže nam svet, v katerem je vojna stvar preteklosti, potrebe 
vseh ljudi pa so zadovoljene.
ISBN izvirnika: 978-90-71484-23-0, obseg 320 strani
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Revija SHARE INTERNATIONAL

Revija Share International je mesečnik, ki izhaja tudi v slo-
venskem prevodu. Prinaša tekoče informacije o prihodu sve-
tovnega učitelja Maitreje, članek mojstra modrosti, nadaljnje 
vsebine ezoteričnih naukov, odgovore Benjamina Crema na 
najrazličnejša tematska in ezoterična vprašanja, članke in in-
tervjuje z ljudmi, ki so v ospredju naprednih svetovnih spre-
memb, vesti agencij OZN in poročila o pozitivnem razvoju 
preobrazbe sveta.

Revija Share International združuje dve glavni smeri 
novodobnih miselnih tokov – politično in duhovno. Naka-
zuje sintezo v ozadju političnih, gospodarskih in duhovnih 
sprememb, ki se zdaj porajajo na globalni ravni, in poskuša 
spodbujati praktično delovanje za obnovo sveta v smeri več-
je pravičnosti in sočutja.

Share International objavlja novice, dogodke in komen-
tarje, ki se nanašajo na Maitrejeve prednostne naloge: ustre-
zna oskrba s primerno hrano, stanovanja in zatočišča za vse, 
zdravstvena oskrba in izobraževanje kot univerzalni pravici 
in vzdrževanje ekološkega ravnovesja v svetu.
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O AVTORJU 

Na Škotskem rojeni slikar in ezoterik zadnjih štirideset let 
svet pripravlja na najbolj izjemen dogodek v zgodovini člo-
veštva: na vrnitev naših duhovnih mentorjev v vsakdanji svet. 
V tem času je gostoval v televizijskih in radijskih oddajah 
po vsem svetu in predaval v Evropi, ZDA, Avstraliji, Novi 
Zelandiji, Kanadi, Mehiki in na Japonskem. 

Javno delo, za katerega ga je več let usposabljal in nadzi-
ral njegov mojster, je začel leta 1974. Leta 1982 je objavil, da 
Maitreja, dolgo pričakovani svetovni učitelj, živi v Londonu 
in se je pripravljen predstaviti javnosti, ko ga bodo k temu 
povabila množični mediji. To se bo zgodilo v bližnji priho-
dnosti. 

Benjamin Creme še naprej opravlja nalogo glasnika te 
navdihujoče novice. Njegove knjige so prevedene v mnogo 
jezikov. Je tudi urednik revije Share International, ki jo pre-
birajo v več kot sedemdesetih državah. Za to delo ne preje-
ma nobenega honorarja.

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