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Brezplačna publikacija

svetovnega učitelja

To sporočilo je več kot štiri desetletja 
svetu posredoval britanski ezoterik, 
svetovno uveljavljeni predavatelj in av-
tor Benjamin Creme. Povedal nam je, 
da v tem prelomnem času nismo sami, 
da človeštvo od nekdaj spremljajo in 
usmerjajo ljudje, ki so pred nami sto-
pali po poti razvoja, po kateri hodimo 
danes mi. V tem življenjskem procesu 
so izmojstrili svojo osebnost, da zdaj 
v polni meri izražajo odlike duše in so 
popolni. Različne tradicije jih imenujejo 
z različnimi izrazi, najpogosteje mojstri 
modrosti.

Creme je v svojih sporočilih govoril o 
tem, da se mojstri modrosti kot naši sta-
rejši bratje prav v času planetarne krize 
vračajo med nas, vodi pa jih izjemen 
posameznik, ki je tudi njihov mentor in 
učitelj. Njegovo osebno ime je Maitreja 
in opravlja nalogo svetovnega učitelja.

Cilj delovanja mojstrov modrosti je 
pomagati človeštvu, da vzpostavi take 
razmere v svetu, ki bodo vsem ljudem 
na planetu omogočale streho nad gla-
vo, hrano in pitno vodo, izobraževanje 
in zdravstveno oskrbo ter dostojno in 
človeka vredno življenje. Življenjske 
razmere kot jih razumejo mojstri mod-
rosti, morajo biti pravične za vse ljudi 
sveta, življenje pa prežeto s pomenom, 
mirom, dobronamernostjo, svobodo in 
človekovo svobodno voljo, ki jo mojstri 
modrosti v celoti spoštujejo.

Temeljno sporočilo, ki ga svetu prinaša 
svetovni učitelj Maitreja, je povezano z 

Svet je pripravljen

»Ko me bodo ljudje prvič videli in spoznali kot to, kar sem, bodo sami ugotovili, 
da se notranje spreminjajo. Mnogi se bodo za nekaj časa vrnili v radost otroštva 
in tako odkrili, da je svet prijaznejši dom. Mnogi se bodo počutili močnejše v 
svoji želji služiti in zasesti mesto v prvih vrstah sprememb. Te bom pozval k ob-
novi človekovega duha in radosti. Verjemite, če lahko, da sem z vami, pripravljen 
uporabiti svojo moč v vaš prid. Verjemite, če lahko, prijatelji moji, da željno pri-
čakujem dan, ko se bom vrnil.«

Maitreja, svetovni učitelj

uvedbo načela medsebojne delitve dob-
rin, ki bo omogočila vzpostavitev zaupa-
nja med ljudmi, skupinami in državami.

»Nihče ni premajhen ali premlad za 
sodelovanje pri tem velikem načrtu 
za rešitev in obnovo našega sveta.«                                        

Maitreja, svetovni učitelj 

Zgolj s sprejetjem in uvedbo tega načela 
si človeštvo lahko odpre vrata v bleščečo 
in varno prihodnost, v kateri nihče ne 
bo trpel pomanjkanja, kjer dan ne bo 
enak dnevu in kjer se bo radost bratstva 
izražala skozi vse ljudi. To odločitev bo 
moralo človeštvo sprejeti, če naj preživi 
in ohrani življenje na planetu.

V današnjem kaosu boja za pre-
živetje in na drugi strani materi-
alizma in pohlepa, ki človeštvo in 
planet ženeta na rob uničenja, je 
vendarle mogoče slišati tudi spo-
ročilo upanja. 

Ključ do prihodnosti
»Vlade po vsem svetu, ki so izgubljene 
v strastnem boju za tržišča, poskušajo 
na najrazličnejše običajne načine doseči 
varnost in moč, razvoj in uvajanje nove-
ga ter stabilnost sredi sprememb. To je 
neizvedljiva naloga. Za vse njihove težave 
obstaja le en odgovor, za vse njihove pro-
bleme le ena rešitev, vendar si do zdaj še 
nobena vlada ni drznila zašepetati besed, 
ki bi njo in svet v trenutku osvobodile, ki 
bi svetu na mah odprle pot v novo dobo 
pravičnosti in resnice. Te besede ljudi po-
vezujejo in ustvarjajo človeško bratstvo. 
Te besede so modre in plemenite, polne 
ljubezni. Te besede so medsebojna delitev 
dobrin – ključ do prihodnosti.«

Mojster Benjamina Crema
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Maitreja je 8. julija 1977 zapustil svoje 
središče v Himalaji in prek Pakistana z 
letalom prispel v London, kjer živi kot 
običajen človek, ki se ukvarja s politični-
mi, gospodarskimi in socialnimi vpra-
šanji današnjega časa. 

Kot tak je od leta 2010 dal na desetine 
televizijskih intervjujev v ZDA, Mehiki, 
Braziliji, Rusiji in na Kitajskem. To bo 
predvidoma nadaljeval v različnih dr-

žavah sveta, vse dokler svetovna javnost 
ne bo toliko pripravljena, da se bo na 
t. i. dan razglasitve prek mednarodno 
povezane televizijske mreže predstavil 
najširši svetovni javnosti in razkril svo-
jo pravo identiteto. Z energijo ljubezni 
– energijo Kristusovega načela –, ki jo 
uteleša, bo takrat preplavil srca ljudi po 
vsem svetu. Tako ga bodo prepoznali kot 
tistega izjemnega posameznika – učite-
lja za vse ljudi sveta –, ki bo v najbolj 

Na kratko o prihodu svetovnega učitelja
V vsaki novi dobi in v času izjemnih kriz so v svet prišli véliki duhovni uči-
telji, da bi človeštvu pomagali napraviti naslednji korak v razvoju. Tudi ob 
prehodu v sedanjo novo dobo se na javno delovanje pripravlja eden takih 
vélikih učiteljev po imenu Maitreja, ki bo skupaj s svojo skupino mojstrov 
modrosti človeštvo učil pravilnih medsebojnih odnosov, da bo lahko ustva-
rilo novo civilizacijo miru, ustvarjalnosti in neslutenega napredka.

»Medsebojna delitev dobrin, 
pravičnost, bratstvo in svoboda niso 

novi pojmi. Človeštvo je od nekdaj 
stremelo k tem sijočim zvezdam. 

Zdaj, prijatelji moji, jih bomo 
zasidrali v svetu.«

Maitreja, svetovni učitelj

S temi besedami je Maitreja opisal ne-
navadne pojave – običajno jim rečemo 
čudeži – ki jih v izjemno velikem številu 
manifestira po vsem svetu kot znamenja 
svojega prihoda. Ker kot učitelj priha-
ja tako za verujoče kot za neverujoče, 
tudi ti pojavi nagovarjajo ene in dru-
ge, neredko pa so izpolnitev napovedi 
o prihodu učitelja znotraj posamezne 
veroizpovedi. Tak primer so bili kipci 
hindujskih božanstev, ki so septembra 
1995 v Indiji in drugje po svetu tri dni 
»pili« obredno ponujeno mleko. To je 
izginjalo pred očmi prisotnih in vpričo 
televizijskih kamer. 

Medijsko zelo odmeven je bil tudi do-
godek 11. junija 1988 v Nairobiju v Ke-
niji, kjer je potekal shod za zdravljenje 
z molitvijo. Sredi večtisočglave množice 
se je iznenada pojavil visok, v belo ob-
lečen bradat moški, ki ga je množica 
prepoznala kot Kristusa. Nekateri so 
vzklikali, drugi so nezadržno jokali ali 
molili. Medtem ko je prisotnim sprego-
voril v njihovem jeziku, so ga fotografi-
rali in poročilo o njegovem navdihujo-
čem nastopu – med katerim so številni 
bolni ozdraveli – je objavil Kenya Times 
in nekateri največji mediji po svetu, 
vključno s CNN in BBC, pa tudi revija 
Share International, ki je objavila, da je 
bil ta moški svetovni učitelj Maitreja.

Nenavadni pojavi

Tridimenzionalna podoba Maitrejeve  
roke na ogledalu v Barceloni

Maitreja, kot se je junija 1988 pojavil pred 
več tisoč ljudmi v Nairobiju v Keniji

Kipec hindujskega božanstva »pije« 
obredno ponujeno mleko

kritičnih časih našega planeta človeštvo 
spodbudil, da se bo prepoznalo kot ena 
človeška družina in z medsebojno de-
litvijo dobrin krenilo po poti bratske-
ga sodelovanja, pravičnosti in miru ter 

ustvarilo novo civilizacijo, v kateri se bo 
v potencialu božanska narava človeka 
lahko izrazila. 

»Tisti, ki iščejo znamenja, jih bodo 
našli …«

Z enim od znamenj – tridimenzionalno 
podobo svoje roke, ki jo je poleti 2001 z 
mislijo manifestiral na ogledalo v Barce-
loni – je Maitreja ponudil roko vsem lju-
dem v stiski, ki tako (s prošnjo ob pogle-
du na sliko) lahko prikličejo njegovo po-
moč ali pa zdravljenje glede na možnosti 
v okviru zakona vzroka in posledice. 

Vodni viri v Mehiki, Nemčiji, Indiji, na 
Kitajskem in v Avstraliji so v zgodnjih 
devetdesetih letih, ko jih je Maitreja ma-
gnetiziral, postali zdravilni. Obstaja na 
tisoče dokumentiranih primerov, ko so 
ljudje ob uživanju in uporabi vode iz teh 
virov ozdraveli od najrazličnejših bolez-
ni, o čemer so poročali tudi mediji.
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Medsebojna delitev
Maitrejevo sporočilo lahko strnemo v 
nekaj besedah: »Delite si med seboj in 
rešite svet.« Tako lahko napravimo ko-
nec vojnim grožnjam, zatiranju in lakoti. 
Svetuje nam: »Vzemite potrebe svojega 
brata za merilo svojega delovanja in re-
šite probleme sveta. Druge poti ni.« Ma-
itreja je prepričan, da bomo to sporočilo 
sprejeli in da zdaj stojimo na pragu dobe 
miru in dobronamernosti. (Benjamin 
Creme, iz knjige Nauk večne modrosti)

Okolje
»Začenjamo razumeti, kaj povzročamo 
svojemu okolju – postopoma ubijamo 
planet kot živo bitje, ki diha in se razvi-
ja …« »Počasi spoznavamo, da ne mo-
remo onesnaževati planeta, zastrupljati 
ozračja, rek in oceanov. Zaskrbljene 
skupine ljudi to vedno uspešneje pred-

Prednostne naloge
Na začetku svojega javnega delovanja se bo Maitreja »posvetil glavnim 
problemom, ki danes pestijo človeštvo: bedi stradajočih – strašni revščini 
milijonov, ki so obsojeni na življenje v peklenskih razmerah; številnim zna-
nim in neznanim vojnam, ki danes divjajo po svetu; velikanskim množicam 
beguncev, ki so razseljeni in zavrženi …« »Pozval bo k večji odgovornosti 
za zdravje planeta: k osnovanju trajnostnega in poštenega gospodarstva;  
k upravljanju z viri, ki jih bo varovalo za prihodnje rodove; k očiščenju oko-
lja – zraka, prsti in voda, od katerih je odvisno vse življenje …«

»Vse ljudi bo pozval, naj se pridružijo vojski njegovih pomočnikov pri ohra-
njanju in čiščenju okolja; ljudi bo spodbujal k dejanjem v njihovo lastno 
korist in k ponovni vzpostavitvi harmonije med narodi. Njegova naloga ni 
lahka, vendar se je pripravljen boriti proti sedanjemu zlu – in ga premagati.« 
(Mojster Benjamina Crema, iz članka Prišel je čas, iz knjige Mojster govori)

»Kamorkoli v svet se danes ozrete, 
lahko odkrijete spremembe. Stari 

red razpada in je razmajan od vrha 
do tal. To nas lahko navdaja  

z velikim zadovoljstvom, kajti kljub 
bolečini, ki je del tega dogajanja, 

se rojeva nov in boljši svet. Naj vas, 
prijatelji moji, to dejstvo potolaži in 
z zaupanjem glejte v prihodnost.«

Maitreja, svetovi učitelj

Sodelovanje
Doba tekmovalnosti se naglo bliža kon-
cu. Z njenim propadom bo bledel tudi 
spomin na nasilje in vojne, stradanje 
sredi izobilja, pohlep in ločenost. To 
gorje bo nadomestilo blagoslovljeno 
sodelovanje, ki bo ljudem zagotavljalo 
njihovo prirojeno božanskost. (Mojster 
Benjamina Crema, iz članka Umetnost 
sodelovanja, iz knjige Mojster govori)

Pravičnost
Brez medsebojne delitve dobrin ne bo 
nikoli miru v svetu. Če ne bo pravič-
nosti, ne more biti miru. Če ne bo miru, 
tudi sveta ne bo več, kajti zdaj lahko uni-
čimo planet z vsemi oblikami življenja 
na njem. Narodi morajo razumeti, da 
smo eno človeštvo, zato hrana, naravni 
viri, energija, znanstvena tehnologija in 
izobraževalne ustanove pripadajo vsem 
in si jih je treba med seboj deliti. Niso 

stavljajo vladam.« (Benjamin Creme, iz 
knjige Umetnost sodelovanja). monopol razvitega sveta, in če bomo še 

naprej menili, da je tako, bomo to civi-
lizacijo, ki slepo sledi tržnim silam, uni-
čili. (Benjamin Creme, iz knjige Ponovni 
prihod Kristusa in mojstrov modrosti).

Prihodnost
Civilizacija prihodnosti bo izkazovala 
odlike, o katerih se danes ne moremo 
niti začeti pogovarjati. Nimamo besed 
za to, kar bomo videli in vedeli. Nima-
mo besed za odlike te civilizacije, niti 
za občutek in izkušnjo odnosa, v kate-
rem se bodo vsi ljudje videli in izkušali 
kot bratje in sestre enega doma, enega 
planeta. To bo ljudi vrnilo v otroštvo. 
Dom je bil dom. Bratje in sestre so vam 
pomagali, ko ste bili majhni. Tako se 
bo zgodilo. (Benjamin Creme, iz knjige 
Umetnost življenja)

Osebna rast
Maitreja prihaja kot učitelj in izobraže-
valec v najširšem pomenu besede, tako 
tudi v duhovnem. Ne prihaja pa, da bi 
ustanovil novo religijo – dosedanje se 
bodo po pričakovanju sčasoma izčisti-
le. Spodbujal bo osebno rast v smeri t. i. 
samouresničitve – uresničitve celotnega 
človekovega notranjega potenciala, ki 
je po besedah mojstrov modrosti bo-
žanski. In tak – božanski – človek tudi 
postane, ko v razvoju svoje zavesti dose-
že stopnjo mojstra modrosti. Prvi prak-
tični koraki v tej smeri, ki jih priporoča 
Maitreja, so poštenost uma, iskrenost 
duha in nenavezanost.



Prihod / št. 34

Na dan razglasitve bomo na televizijskih 
zaslonih videli Maitrejev obraz. Tako bo 
svetopisemska trditev »Vse oči ga bodo 
videle« izpolnjena na edini način, na ka-
terega je lahko izpolnjena. Videli bomo 
njegov obraz, vendar ne bo govoril. 
Njegove misli, njegove ideje, njegov po-
ziv človeštvu k humanosti, medsebojni 
delitvi dobrin, pravilnim odnosom in 
miru se bo zgodil tiho, telepatsko. Vsak 
od nas ga bo slišal notranje, v svojem 
lastnem jeziku. Istočasno bo energija, ki 
jo uteleša – energija ljubezni, Kristuso-
vega načela –, z ogromno močjo stekla 
skozi srca človeštva. Sam je dejal: »To 
bo tako, kot da bi svet objel. Ljudje bodo 
to celo fizično občutili.« To bo izzvalo 
intuitiven, srčen odziv na njegovo spo-
ročilo. Istočasno bo na zunanji, fizični 

ravni na stotisoče čudežnih ozdravitev 
po vsem svetu. Na te tri načine bomo 
vedeli, da je Maitreja Kristus, svetovni 
učitelj, ki je prišel za vse skupine – tako 
religiozne kot nereligiozne – da je izo-
braževalec v najširšem smislu te besede 
tukaj … (Benjamin Creme, Maitrejevo 
poslanstvo, II. knjiga)

Od dneva razglasitve se bo začel proces, 
ki bo preobrazil svet in ljudi popeljal do 
dosežkov na najvišjih ravneh. 
Na ta dan bodo moški in ženske izku-
sili ljubečo naravo boga in jo prepoz-
nali kot sebi lastno. Maitrejeva energija 
bo tekla skozi njihova srca in bo v njih 
izzvala povsem novo razumevanje. Ma-
itreja bo pozval k medsebojni delitvi 
dobrin in pravičnosti, ljudje pa se bodo 

Dan razglasitve
Ko bodo Maitrejeve priprave na javno delovanje končane, se bo na dan 
razglasitve po televiziji predstavil svetu. Vsak od nas bo slišal njegov glas  
– notranje, telepatsko, v svojem jeziku – istočasno pa bo na stotisoče ljudi 
po svetu ozdravelo, zato ne bo dvoma, da je on svetovni učitelj, hkrati pa 
bo to začetek njegovega javnega poslanstva.
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Vloga Benjamina Crema

Benjamin Creme, britanski pisec, pre-
davatelj, slikar in ezoterik je bil do svo-
je smrti (umrl oktobra 2016) v stalnem 
telepatskem stiku z enim od mojstrov 
modrosti, ki ga je za to zahtevno delo 
tudi usposabljal, in je bil zato od leta 
1974 glavni vir informacij o prihodu 
svetovnega učitelja Maitreje na podro-
čje javnega delovanja. Creme je te in-

formacije svetovni javnosti posredoval 
v reviji Share International (naročnike 
ima v več kot 70 državah sveta), katere 
urednik je bil, na javnih predavanjih, v 
radijskih in televizijskih intervjujih, na 
tiskovnih konferencah ter v svojih knji-
gah, ki so prevedene v številne jezike 
sveta. Tako so v 40 letih njegovega med-
narodnega delovanja za informacijo o 
prihodu svetovnega učitelja Maitreje 
izvedeli milijoni ljudi po vsem svetu. Za 
to delo ni prejemal nobenega plačila.

Share Slovenija
Med številnimi organizacijami in posa-
mezniki po svetu, ki so sodelovali s Cre-
mom, je tudi društvo Share Slovenija, 
ki izdaja slovenske prevode Cremovih 
knjig in revije Share International, ki ne-
koliko prenovljena še vnaprej izhaja, da 
se bralci lahko poglobljeno seznanijo s 
tem edinstvenim dogodkom. 

»Sedanji kaos, nemiri in ogroženost 
so le uvod v novo dobo mirnih 

in kooperativnih prizadevanj, da 
popravimo, kar je bilo v preteklosti 
narobe; da ustvarimo pravičnost 
med narodi; da razrešimo stare 

spore in vzpostavimo mednarodno 
zakonodajo. Ko se bodo ljudje 

ozrli nazaj na sedanji čas, ga bodo 
videli kot temno noč, ki ji je sledil 

najsvetlejši svit in bodo veseli, da so 
živeli v tem razburljivem času.«

Mojster Benjamina Crema

Svet čaka na učitelja. Učitelj pa čaka na 
priložnost, da pride v ospredje pred oči 
javnosti, da bo lahko učil in služil člo-
veštvu. (Mojster Benjamina Crema, iz 
članka Tema pred svitom)

pod njegovim vodstvom in navdihom 
v polnosti odzvali in preoblikovali svet 
po njegovem modrem nasvetu. (Mojster 
Benjamina Crema)


