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FORORD 
 
Menneskehetens oppvåkning er ment som en oppfølger til Verdenslæreren for hele 
menneskeheten, som ble utgitt på engelsk i 2007. Den boken satte fokus på Verdenslæreren 
Maitreyas vesen: hans usedvanlige evne til å uttrykke kjærlighet og visdom i egenskap av å 
være en stor åndelig avatar som også er alle menneskers venn og bror. 
 Menneskehetens oppvåkning omhandler den dagen da Maitreya vil stå åpent frem som 
Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. I artikkelen ’Å gjøre tjeneste på nytt’, som er 
gjengitt i denne boken, beskriver min Mester på en gripende måte hvordan man kan forvente 
at menneskeheten vil reagere på denne dagen. Så følger mine kommentarer til Mesterens 
artikkel. Selv om både Mesterens artikkel og mine kommentarer tidligere har vært publisert i 
Maitreya’s Mission, bind tre, kapittel tre, gjengir vi dette materialet her for igjen å gjøre 
leseren oppmerksom på denne begivenheten, som savner sidestykke i menneskehetens 
historie. De spørsmål og svar som følger, er relatert til prosessen rundt Maitreyas tilsynekomst 
og Kunngjøringsdagen og til de temaene som blir berørt i Mesterens artikkel. De fleste 
spørsmålene er tatt fra tidligere utgaver av tidsskriftet Share International og har med noen få 
unntak ikke vært publisert i tidligere bøker. 
 For en mer utførlig beskrivelse av de prioriteringene Maitreya gjør seg til talsmann for 
og det ekstraordinære ved hans oppgave, henvises leseren til første kapittel av Maitreya’s 
Mission, bind tre.  
 
 Følgende redegjørelse angående Kunngjøringsdagen er hentet fra et foredrag jeg holdt 
i Tokyo i 2007. For å få en mer fullstendig forståelse av bakgrunnen for denne beretningen, se 
’En oversikt’ i Verdenslæreren for hele menneskeheten.  
 
 
Kunngjøringsdagen 
Når verdens aksjemarkeder bryter sammen – så snart det er åpenbart at de står foran det 
endelige krakket – da vil Maitreya stå frem. Han vil ta imot en invitasjon til å stå frem på en 
kjent fjernsynskanal i USA. Han har allerede mottatt invitasjonen, men det er Maitreya som 
avgjør når intervjuet skal finne sted. Etter det første intervjuet vil alle fjernsynsselskapene 
ønske å intervjue ham. Han vil imidlertid ikke bli presentert som Maitreya eller Kristus, men 
simpelthen som en mann som er i besittelse av en helt uvanlig visdom og kjærlighet.  
 Maitreya kommer ikke som noen religiøs lærer, men som en åndelig lærer. Vi må 
utvide våre begreper om hva ’åndelig’ er. Vi må åndeliggjøre alle aspekter av livet.  
 Problemet er kommersialiseringen av alle livets aspekter. Det kan beskrives med ett 
ord: markedskrefter. Markedskreftene er en unnskyldning for alt vi gjør. Maitreya sier at 
kommersialiseringen er farligere for verden enn en atombombe.  
 Når vi fordeler avlingen fra denne planeten mer rettferdig, vil vi med ett gjøre krig og 
terrorisme til noe som hører fortiden til. Da skaper vi forutsetningene for tillit. Når vi har tillit, 
kan vi sette oss ned og utarbeide løsninger på ethvert problem. 
 Det er slik Maitreya kommer til å snakke. Se etter en mann som ordlegger seg i slike 
vendinger, men som er mye mer veltalende og endefrem enn meg. Dersom du tror at han 
snakker sant, gjør det til din oppgave å bli den første til å forandre deg og til å ofre noe. 
 Når tilstrekkelig mange mennesker følger, ikke Maitreya, men tankene, ideene og 
rådene hans, vil han bli invitert til å snakke til hele verden på den dagen som vil bli kalt for 
Kunngjøringsdagen. På den dagen vil Maitreya vise seg på alle TV-skjermer over hele verden 
på samme tid. Han vil henvende seg til hele verden, men han vil faktisk ikke snakke.  
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 Maitreya er allvitende og allestedsnærværende, og på dette tidspunktet vil han skape 
en telepatisk forbindelse med alle voksne mennesker på jorda. Alle vil høre Maitreya 
telepatisk innvendig på sitt eget språk, hans tanker, ideer, håp og planer for fremtiden. 
Japanerne vil høre ham på japansk, franskmennene på fransk, tyskerne på tysk, kineserne på 
kinesisk og så videre. Han vil fortelle oss mennesker om oss selv, om hvor gamle vi egentlig 
er og hvor lang tid vi har brukt på å utvikle oss til dette stadiet (som ikke er så høyt som vi 
selv tror). Han vil vise oss hva som ligger foran oss og fremtidens vitenskap. 
 Maitreya kommer til å vise oss hvor dypt vi har sunket ned i dagens middelmådige 
materialisme. Og han kommer til å vise oss at veien fremover går gjennom å akseptere 
prinsippet om rettferdig fordeling og å erklære at vi oppfatter alle mennesker som brødre og 
søstre. Dette vil igjen gjøre oss i stand til å følge den åndelige veien, den veien som ikke fører 
til konkurranse, men til enhet.  
 Det er dette den nye tidsalderen, som er syntesens tidsalder, dreier seg om. Syntese 
betyr å forene og skape enhet eller harmoni mellom ulike deler. Dere vil innse at det er dette 
som er målet for utviklingsprosessen: enhet i mangfold, størst mulig mangfold innenfor 
enhetens spennvidde. 
 Mens han snakker, vil Maitreyas energi strømme ut med enorm styrke gjennom 
hjertene til alle mennesker. Dette vil fremkalle en intuitiv, dyptfølt respons på hans budskap. 
På det fysiske plan vil det finne sted hundretusenvis av spontane, mirakuløse helbredelser 
over hele verden. På disse tre måtene vil dere vite at denne Ene, og bare denne Ene, er 
Maitreya Buddha, Kristus, Imam Mahdi, Kalki Avataren, Krishna, Messias, eller hvilket navn 
som blir brukt på den dere har søkt etter og ventet på. Denne dagen vil være avgjørende for 
menneskehetens fremtid. 
 
Benjamin Creme 
London, mars 2008 
 
 
“Snart vil verden oppdage det storslagne som finnes midt iblant oss. Snart vil menneskene 
gråte av glede over hans tilsynekomst. Og snart vil de påta seg det redningsarbeidet det er å 
gjenopprette den sanne enheten mellom menneskene. Slik vil det bli.”  
(Fra artikkelen ’The Great Lord emerges’ av Mesteren ….)  
 



 8 

 
Å GJØRE TJENESTE PÅ NYTT 

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme * 
 
Siden det er svært kort tid til menneskeheten får se Kristus, vil det være fornuftig å beskrive 
de sannsynlige konsekvensene denne svært betydningsfulle begivenheten vil få. Først og 
fremst vil menneskene våkne opp til en ny situasjon som er fullstendig ukjent og fremmed, 
intet levende menneske har noensinne opplevd noe liknende; det finnes ikke noen noe sted 
som tidligere har hørt de tankene som vil bli kringkastet på denne dagen over alle dager. Aldri 
før har menneskene fått en slik vekker når det gjelder deres guddommelighet eller møtt en slik 
utfordring når det gjelder deres tilstedeværelse her på jorda. På dette tidspunktet vil hver og 
en, i høytidelighet og alene, kjenne hensikten og meningen med sitt liv. De vil på nytt oppleve 
barndommens lykksalige tilstand og den rene aspirasjon, renset for selviskhet. I løpet av disse 
dyrebare minuttene vil menneskene på nytt kjenne gleden ved full deltakelse i livets realiteter, 
de vil føle seg knyttet til hverandre, og det vil oppleves som et minne fra en fjern fortid.  
 Menneskene vil brått forstå at deres liv hittil har vært overfladisk, og at de fleste har 
manglet alt som gjør livet kjært: brorskap og rettferdighet, kreativitet og kjærlighet. Mange vil 
for første gang forstå at de teller og at de har en betydning i den store sammenheng. En ny 
følelse av selvrespekt vil erstatte deres nåværende håpløshet. Avhengighetsskapende midler 
av alle slag vil miste sitt grep om menneskene. I taushet vil menneskene felle tårer i ydmyk 
takknemlighet og lengsel etter det gode. 
 Fra da av vil en ny atmosfære preget av opphøyethet være fremherskende på Jorden; 
menneskene vil gå på tå hev i en periode. Imidlertid vil de snart innse at de endringene som 
verden trenger er enorme og tallrike, og at det er behov for tålmodighet og engasjement, 
kreativitet og tillit. Innen kort tid vil folk delta i arbeidet med gjenoppbygging og 
rehabilitering over hele kloden. Hjelp til de fattige og de som sulter vil få størst 
oppmerksomhet, og slik vil det for alltid bli slutt på den blasfemien som finnes blant 
menneskene: millioner vil for første gang kjenne den stillferdige tilfredsheten ved å få dekket 
sine behov – de døende og sultende vil ikke lenger være en skamplett på TV-skjermen til de 
rike; menneskene kommer ikke lenger til å se på at deres brødre og søstre dør foran øynene på 
dem. Slik vil et mørkt kapittel i menneskehetens historie ta slutt. 
 Forandringer som mangler sidestykke vil oppta menneskenes tanker og fylle deres 
hjerter, og bare det aller beste fra fortiden vil kunne stå imot stormangrepet fra det nye. 
Forvandlingene vil bli registrert daglig slik at de kan bli sammenliknet og beundret; en ny 
verden vil reise seg midt på lyse dagen. Alle kommer til å delta på sin måte, hver og en 
kommer til å bidra med sin visjon og yte noe til helheten.  
 For mange vil nettopp det at Kristus er til stede utgjøre et problem – den troen de 
lenge har hatt, vil bli rystet i sine grunnvoller. En periode med selvransakelse vil ikke være til 
å unngå for dem når de skal forsøke å forstå meningen bak en ny guddommelig verdensorden, 
og gamle trosretninger er seiglivede og forgår ikke uten bitter smerte. Ikke desto mindre vil 
det være millioner av mennesker som med glede i hjertet vil slutte seg til Læreren som er 
blant dem. Med tiden vil det ikke være mange som vil benekte den allmenne erkjennelsen av 
at Kristus, i Maitreyas skikkelse, nok en gang er til stede på jorden. 
 De relativt få som har ledet an i forberedelsen til denne tiden, vil oppdage at det åpner 
seg et nytt område for tjeneste: et undervisningsoppdrag av meget stort omfang. Det vil 
komme forespørsler fra alle kanter, en lenge oppdemmet kunnskapshunger vil flomme over 
sine bredder og få fritt leide. Mange vil forsøke å forstå den historiske bakgrunnen for denne 
begivenheten, andre vil være mest opptatt av den umiddelbare fremtid. Andre igjen vil føle 
behov for å analysere og stille spørsmål ved enhver forklaring, og de vil til slutt ikke være 
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fornøyd med noe annet enn det de selv tror på. Overbevisningens kunst og taktfullhet må 
derfor stå på dagsorden, slik at en unngår å bli beskyldt for trangsynthet og hovmod.  
 Organisasjoner over hele verden vil spille en rolle og sikre at læren spres i så stort 
omfang som mulig. Det er mye som ennå ikke er frigitt, men allerede nå finnes det mye som 
ligger uåpnet og ulest mellom hendene på menneskene. Rådet er derfor å forsøke å venne seg 
til å lese mye, slik at en kan gi informasjon og veiledning til søkere på veien. Et systematisk 
studium av læren og et oppriktig forsøk på å følge Maitreyas leveregler vil sikre den 
nødvendige balansen og autoriteten som skal til for å undervise. Hver og en som er utrustet på 
denne måten, kan benytte seg av denne muligheten til å gjøre tjeneste på nytt. Grip 
muligheten med iver og ydmyk ærbødighet, slik lyder rådet.  
 
               A Master Speaks, s. 274 
 
 
* Denne artikkelen av Benjamin Cremes Mester ble først publisert i tidsskriftet Share 
International og senere i boken A Master Speaks (tredje utvidede utgave, 2004)  
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MENNESKEHETENS OPPVÅKNING 

 
Den artikkelen som følger, er en redigert versjon av et foredrag som Benjamin Creme holdt i 
løpet av transmission meditasjons-konferansen i San Francisco i juli 1994.  
 
 
Kali Yuga 
”Først og fremst vil menneskene våkne opp til en ny situasjon som er fullstendig ukjent og 
fremmed, intet levende menneske har noensinne opplevd noe liknende.” 
 Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men dette er virkelig sant. Når Maitreya 
snakker som Verdenslærer for den nye tidsalderen og gir menneskeheten informasjon om 
enkelte ideer (som vi tar for gitt fordi vi har studert den esoteriske lære, og som vi har gjort 
oss kjent med under prosessen med å bekjentgjøre hans lære), vil de fleste oppleve dette som 
en åpenbaring helt utenom det vanlige. 
 Verden som helhet er ikke klar over at Hierarkiet eksisterer. De har hørt at Kristus 
eksisterer, men at han bor på et eller annet avsidesliggende sted oppe i himmelen, der han 
venter på verdens ende slik at han kan komme tilbake på en sky. Som dere vet, er det omtrent 
dette forventningene til de ortodokse kristne går ut på. De andre religionene har sine like 
usannsynlige forestillinger om hvordan Læreren skal komme tilbake blant oss. Muslimene 
venter på Imam Mahdi som på samme vis bare kan komme på dommedag; igjen ved verdens 
ende skal han plutselig dukke opp i Damaskus, ’verdens navle’, ved tolvtiden på dagen og si: 
”Jeg har kommet. Gi meg brød. Gi meg klær.” Hinduene har sin egen tolkning, de venter på at 
Kalki Avataren, eller Krishna, skal vende tilbake på slutten av Kali Yuga.  
 Forleden dag hørte jeg at Sai Baba [en stor avatar som holder til i den sydlige delen av 
India og som samarbeider nært med Maitreya] nylig hadde kunngjort at Kali Yuga var over, 
eller var i ferd med å ta slutt. Jeg trodde at han hadde sagt dette for flere år siden, og vi 
offentliggjorde det i Share International, men som alltid kom vi begivenhetene i forkjøpet! På 
samme måte som Swami Premananda bekreftet min Mester at Kali Yuga virkelig var i ferd 
med å ta slutt, og vi offentliggjorde dette på samme tid. 
 Imidlertid har det som vanlig kommet et rykte fra Puttaparti om at Sai Baba har sagt at 
Kali Yuga nå er over, og at denne uken, fra mandag 18. til i dag fredag 22. juli 1994, har vært 
en svært viktig periode i denne planetens historie. Så vidt jeg vet forklarte han ikke hvorfor 
den var så viktig og avgjørende. Jeg har selvfølgelig sjekket dette med min egen 
informasjonskilde. Det som Sai Baba faktisk ser ut til å ha referert til, er at en viktig periode 
med prøvelser og testing av jorda nådde sitt høydepunkt denne uken, og at jorda (dvs.  
hovedsakelig menneskeheten, men ikke bare menneskeheten) har kommet seg trygt gjennom 
dette.  
 På de kosmiske plan har det for eksempel foregått en alvorlig kamp mellom lysets 
krefter under Maitreya og visse onde kosmiske krefter. Dette har nylig kulminert i seier for 
vårt Åndelige Hierarki. Det er nettopp en slik periode Maitreya har ventet på for å stå åpent 
frem. Som dere vet, har det skjedd flere ganger at det har blitt utkjempet alvorlige kamper, 
igjen på kosmisk nivå, mellom disse kreftene og vårt eget planetariske Hierarki. Nærmere 
bestemt skjedde dette i 1985 da Maitreya var klar til å stå frem for en gruppe journalister på et 
møte i London. Dette endte også med seier for vårt Hierarki, men det var på bekostning av 
Maitreyas fremtreden. Det var nødvendig å mobilisere alt Hierarkiet kunne oppvise av krefter 
for å slå dette angrepet tilbake.  
 Jeg kjenner tegnene. Jeg vet at i en slik periode når det utkjempes kosmiske slag som 
menneskeheten ikke hører noe om, blir min Mester meget fjern. Jeg kan føle hvor langt borte 
han er. Selv om han reagerer og svarer på spørsmål, er det som om svarene kommer gjennom 



 11 

en rekke filtre og barrierer. Alle Mestrene var dypt konsentrert i meditasjon. Det samme 
skjedde i de to eller tre månedene i forkant av juli 1977 da Maitreya kom ned fra sitt 
tilholdssted i Himalaya.  
 Etter å ha akseptert en invitasjon til å stå frem på en større amerikansk TV-kanal, har 
han ventet på det gunstigste tidspunktet. Det vil være når de åndelige energiene på jorda er på 
sitt høyeste, når det er dannet et reservoar som vil garantere (i den grad det i det hele tatt er 
mulig å gi noen garanti) en korrekt respons fra menneskeheten. Poenget er at det ikke skal 
være bortkastet, og at den aller beste responsen og den mest positive velkomsten vil bli 
resultatet av et slikt program.  
 I løpet av de tre åndelige festivalene i april, mai og juni har mektige energier strømmet 
ut i verden – energier fra Fredens Ånd, Buddha, Syntesens Avatar, Vannmannens energier 
gjennom Maitreya osv. Alt dette har bygget seg opp til en enorm styrke. Særlig har jeg 
opplevd Syntesens Avatar som aldri før. Den kommer sammen med Shamballa-kraften, noe 
som er uvanlig; det er vanligvis enten det ene eller det andre. Dette har dannet en barriere mot 
disse kosmiske kreftene som har blitt satt inn mot oss, og som representerer disse 
materialistiske kreftenes siste skanse, kan man si, i et forsøk på å forhindre at vårt Åndelige 
Hierarki står åpent frem.  
 De har ikke lykkes, de kommer ikke til å lykkes, og det er nå duket for at Maitreya og 
de andre Mestrene kan stå åpent frem. Jeg tror det var dette Sai Baba siktet til da han sa at 
perioden mellom 18. og 22. juli ville bli svært viktig. Det har satt hjulene i gang. Vi befinner 
oss nå i Vannmannens tidsalder. Jeg vet at Maitreya har sagt at hjulene ble satt i gang da 
jordas omdreining begynte å gå saktere og jorda symbolsk sett ble ført nærmere sola. Det var 
begynnelsen på en prosess som nå har nådd sitt høydepunkt. Vi befinner oss på slutten av Kali 
Yuga, og på slutten av Kali Yuga kan Kalki Avataren stå frem. Det er selvsagt Maitreya som 
er Kalki Avataren.  
 Selv på Kunngjøringsdagen tviler jeg sterkt på at Maitreya kommer til å si: ”Jeg er 
Kristus.” Han vil trolig si noe slikt som: ”Millioner av mennesker venter på meg som Kristus, 
og det er for å oppfylle deres forventninger at jeg har kommet.” Noe i den retning.  
 Han kommer til å gjøre hele verden kjent med det faktum at han har holdt til i 
Himalaya og ikke i ’himmelen’ de siste 2000 år og mer til. Han kommer til å fortelle at han er 
overhodet for en stor gruppe av mennesker som har utviklet seg videre (på tilsvarende måte 
som han, om enn ikke i samme grad), og at stadig flere av dem også vil komme til å være 
åpent til stede i verden. Et stort antall er allerede blant oss: 14 med Maitreya.  
 Dette vil bli en overraskelse for menneskeheten. Det er en ting jeg er uenig med 
Mesteren DK i. Jeg synes det er svært vanskelig å være enig med ham når han sier at 
forestillingen om Hierarkiet har fått gjennomslag helt ned til ’mannen i gata’.  Jeg kunne 
kanskje fått meg til å tro at alle i California i dag har hørt om Mestrene. Men i Kansas City? I 
Cleveland? I Detroit? Det tviler jeg på. I Manchester? I Birmingham? I Bremen? I 
Yokahama? Nei, jeg tror det er mange steder i verden, faktisk de fleste steder, hvor 
forestillingen om Hierarkiet aldri har trengt inn i folks bevissthet.  
 Ikke desto mindre vil de for første gang få høre om dette på Kunngjøringsdagen. Og 
de kommer til å få høre det fra Den Ene som virkelig kjenner til dette, som leder hele gruppen 
av Mestre, og det vil skje på en mirakuløs måte ved at deres bevissthet blir overskygget. Som 
Mesteren uttrykker det: ”hver og en, i høytidelighet og alene” vil høre denne stemmen i sitt 
hjerte. Kan dere forestille dere hvilken opplevelse dette vil bli for størsteparten av 
menneskeheten (som aldri før har hørt om Mestrene eller om en Kristus som ikke bor oppe i 
himmelen) at en stor lærer faktisk viser seg på TV-skjermen og for første gang snakker til 
hele menneskeheten på denne helt uvanlige måten? Kan dere forestille dere hva dette vil bety, 
hvilket erkjennelsesmessig sjokk dette vil bli for det store flertall av menneskeheten, antakelig 
de fleste av de 6,3 milliarder mennesker som finnes på jorda?  
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 Jeg har ennå ikke fattet det enorme omfanget av denne begivenheten. Jeg har snakket 
om det så mange ganger, men ikke før i dette øyeblikket, og kanskje heller ikke i dette 
øyeblikket, har jeg vært i stand til å fatte den enorme gjennomslagskraften og rekkevidden 
dette vil ha, det nyskapende og det unike ved denne begivenheten. For første gang i historien 
vil det finne sted en verdensomspennende telepatisk kontakt. Hele verden vil være i kontakt 
med ett menneske og høre hans stemme innvendig på sitt eget språk, en stemme som snakker 
direkte til dem, til ”hver og en, i høytidelighet og alene”. Hver enkelt vil følge med på 
skjermen. De vil snu seg mot hverandre og spørre: ”Hører du det jeg hører?” På grunn av 
tonefallet, så å si, nyansene i tankegangen, det høytidelige ved ideene og alt det disse 
begrepene rommer, vil menneskene oppleve noe de aldri har opplevd i hele sitt liv. Dette er 
helt enestående. Vi står overfor et unikt øyeblikk i denne planetens historie. 
 
”Fullstendig ukjent.” Dette må vel være årets understatement. ”Fullstendig ukjent og 
fremmed.” En ny situasjon. Plutselig vil folk forstå at vi ikke trenger å vente på at UFOer skal 
lande for å ha opplyste vesener blant oss. Vi kommer til å forstå at denne mannen er det mest 
opplyste individet vi noen gang kan regne med å møte. Og han er ikke alene; han har med seg 
en stor gruppe mennesker som er opplyst på samme måte, som kommer til å leve blant oss og 
være tilgjengelige. Det er individer som innehar viten, som vi kan lære fra, og som kan gi 
veiledning og råd til menneskeheten. Dette må nødvendigvis bety at den tyngende byrden av 
angst og depresjon i meget stor grad vil minke. Forestill dere hvilken virkning det vil ha når 
menneskeheten, som i stor grad er preget av stress og bekymringer, hører hans ord som er fylt 
av omtanke og håp.  
 De fleste mennesker er offer for stress, enten de holder på å dø av sult eller er 
mangemillionærer. Enhver som er i live i dag og har en viss grad av følsomhet, må føle seg 
utsatt for stress og anspenthet. På grunn av sjelens sensitivitet føler de en indre forventning, 
men kanskje forstår de ikke hva som skjer og reagerer kanskje negativt på disse energiene, de 
opplever dem ganske enkelt som noe som tvinges på dem og som forsøker å styre dem i en 
retning de ikke ønsker å gå. Andre godtar mer enn gjerne disse energiene, og selv om de ikke 
er klar over at de er der, kommer de med konstruktive ideer som gir form til opplevelsen av 
disse energiene. Folk kommer til å reagere forskjellig, ikke bare på energiene, men på Den 
Ene som bærer med seg disse energiene, Vannbæreren. Om han en dag kommer til å kalle seg 
Vannbæreren, vet jeg ikke. Jeg innbiller meg at han kommer til å gjøre det. 
 
”Det finnes ikke noen noe sted som tidligere har hørt de tankene som vil bli kringkastet på 
denne dagen over alle dager. Aldri før har menneskene fått en slik vekker når det gjelder 
deres guddommelighet eller møtt en slik utfordring når det gjelder deres tilstedeværelse her 
på jorda.”  
 Det vil bli en utfordring. Maitreya kommer til å stille verden overfor et valg: å fortsette 
som før på den gamle, grådige og egoistiske måten som er svært karakteristisk for 
menneskene og dermed utslette oss selv, eller endelig å tilkjennegi det guddommelige 
potensialet i hvert enkelt menneske ved å forstå livets realiteter: at sjelens enhet er et faktum 
og at menneskeheten derfor utgjør en enhet som en gruppe sjeler i inkarnasjon. Dette vil bli en 
overraskelse for de fleste mennesker. 
 Det finnes allerede millioner av mennesker som tror på sjelen, som tror på ideen om 
sjelen, men på meg virker det ikke som om de vet stort om hva sjelen egentlig er. For de fleste 
kristne (og det gjelder ikke bare kristne) er sjelen noe vidunderlig, vakkert, mektig og 
guddommelig som bor oppe i ’himmelen’ og som vi først stifter bekjentskap med når vi dør. 
Og det er hele historien; vi fortsetter så som sjeler og skaffer oss harpe, hvis vi vil. Og en dag 
ved verdens ende vil Kristus stige ned, og det vil bli stor henrykkelse i ’himmelen’. 
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 Det er en vakker ide, men det er en mystisk ide. Sannheten er enda mer vidunderlig og 
vakker: at det guddommelige kan bli manifestert på det fysiske plan, og at det er planlagt og 
lagt til rette for at dette skal skje. Dette er et større mysterium og enda mer fantastisk enn noen 
henrykkelse i ’himmelen’. Å manifestere sjelens realitet og guddommelighet på det fysiske 
plan og vise dette i egenskap av en Mester, en Krishnamurti eller en Leonardo da Vinci, er for 
meg et mye større mysterium og mer fantastisk enn noen mystisk ide om enhet i ’himmelen’. 
 Dette vil bli en overraskende åpenbaring for menneskeheten. Vi vil bli klar over at vi 
er sjeler. Det vil bli presentert for oss på en slik måte at vi umiddelbart vil forstå at det er 
virkelig, og vi vil fornemme denne guddommeligheten i oss selv. Kristusprinsippet, som er 
den energien som Maitreya legemliggjør, vil strømme ut med enorm styrke, slik som han har 
sagt. Han sier at det vil bli som om ”jeg omfavner hele menneskeheten”. Det kommer til å bli 
en høyst uvanlig opplevelse for oss alle.  
 
 
Formål og hensikt 
”I løpet av disse dyrebare minuttene,” sier Mesteren, ”vil hver og en, i høytidelighet og alene, 
kjenne hensikten og meningen med sitt liv.” Når vi hører Maitreyas ord i løpet av denne 
overskyggingen, vil vi for første gang få en elementær forståelse av vår åndelige struktur, at vi 
består av ånd som blir reflektert som sjeler og på det fysiske plan fremstår som den 
menneskelige personlighet. Dette vil komme tydelig frem og straks bli oppfattet (om enn ikke 
fullt og helt forstått) av millioner av mennesker for første gang. For de fleste mennesker vil 
det bli en enorm opplevelse å høre ideer som de som interesserer seg for den esoteriske lære 
har tatt som en selvfølge, selv om de kanskje ikke forstår dem eller opplever dem som 
realiteter.  
 I løpet av den korte tiden (kanskje en halv time, i høyden 35 minutter) mens Maitreya 
overskygger hele kloden, vil hver og en ”i høytidelighet og alene” bli klar over dette. På dette 
tidspunktet vil verden stå stille. Ingenting annet kan bli gjort, alle vil lytte, oppleve ideene og 
betrakte seg selv. Mens han snakker, fra hjerte til hjerte, vil deres bevissthet være sentrert i 
deres egen virkelighet, i deres eget hjerte, og ikke i følelsen av å være herr Smith eller fru 
Johnsen eller hvem de måtte være. Mens dette finner sted, vil menneskeheten plutselig 
oppleve seg selv som det den virkelig er, nemlig sjeler i inkarnasjon og guddommelige 
vesener. 
 Etter å ha gitt oss fornemmelsen av vår guddommelighet, vil han deretter utfordre 
denne guddommeligheten. Han vil snakke om hva verden trenger: om det faktum at millioner 
av mennesker sulter, noe som Mesteren beskriver som ’en blasfemi blant menneskene’. Han 
vil påpeke at dette problemet er det som må prioriteres aller høyest av en fornyet og gjenfødt 
menneskehet. Han vil vise oss at uten å gå løs på sult- og hungersnødproblematikken som 
finnes midt i overfloden, vil vi aldri ta et eneste skritt fremover i forhold til å praktisere den 
guddommeligheten som han gir menneskene en fornemmelse av, kanskje for første gang. 
Mens vi lytter, vil vi føle vår egen guddommelighet. Vi vil forstå at vi er noe helt annet enn 
det vi trodde. Vi vil huske følelsene fra barndommen. Mesteren uttrykker dette på en vakker 
måte: ”På dette tidspunktet vil hver og en, i høytidelighet og alene, kjenne hensikten og 
meningen med sitt liv. De vil på nytt oppleve barndommens lykksalige tilstand og den rene 
aspirasjon, renset for selviskhet.” 
 Det som er så skjønt med et barn, er at det har all den aspirasjonen som kjennetegner 
en inkarnert sjel. Det er ikke på noen måte tilsmusset av skepsis eller kynisme. Det vet hva 
som er til det beste for verden. Det sier ”Hvis det er sykdom i verden, skal den bli ’tryllet’ 
vekk. Ville det ikke vært fint om vi kunne trylle bort alt som er vondt i verden?” Hvert eneste 
barn ønsker å bli kvitt det vonde i verden, og det bruker forestillingen om magi for å få det til 
– en aspirasjon som er fullstendig uselvisk. Når det er hjertet som taler, når Kristus-energien 
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strømmer gjennom hjertene til alle mennesker på en slik måte at denne rene aspirasjonen, som 
vi har med oss fra tidligere, vekkes i hver og en av oss, da vil verden vende seg til ham.  
 
 
Glede 
”I løpet av disse dyrebare minuttene vil menneskene på nytt kjenne gleden ved full deltakelse i 
livets realiteter, de vil føle seg knyttet til hverandre, og det vil oppleves som et minne fra en 
fjern fortid. ” 
 Folk vil for første gang innse at de inntil da bare har levd halvhjertet og at de aldri har 
hatt føling med hva livet egentlig dreier seg om. Kanskje hadde de det som barn, men senere 
har de aldri hatt den enkle, direkte og spontane opplevelsen av tilværelsen og av hva livet 
faktisk er i dette øyeblikket, slik som barnet automatisk og spontant opplever det. Hele denne 
dype, innholdsrike og fullstendige oppsluktheten av livet slik det er, og opplevelsen av dette 
fra øyeblikk til øyeblikk, blir overskygget av stress, ’travelhet’ og alle sorgene og 
bekymringene som omgir hvert eneste voksne menneske. Det er få som i lengden er i stand til 
å oppleve den totale gleden over livets skjønnhet og være fullstendig oppslukt av denne 
virkeligheten.  
 I løpet av denne halvtimen eller hvor lenge det måtte vare, vil hele menneskeheten 
oppleve barndommens glede over virkelig å leve. Å føle seg levende, ikke bare å være fysisk i 
live og føle velvære eller ha god helse, men å føle seg hel og være knyttet til livets realiteter 
på alle de ulike nivå. Dette er noe nytt, og likevel vil folk føle at ”det er dette det dreier seg 
om, og det angår alle”. De vil føle en samhørighet med hverandre selv om de ikke ser 
hverandre, for de vil være klar over at alle i hele verden opplever det samme, selvsagt i større 
eller mindre grad. Noen vil bli bekymret over alt de hører. Andre vil åpne sitt hjerte, ta det inn 
over seg og oppleve det som den velsignelsen det er.  
 ”Som et minne fra en fjern fortid.” I tillegg til følelsen av livet på det fysiske plan har 
menneskeheten innerst inne i bevisstheten en fornemmelse av sine tidligere liv og tidligere 
erfaringer, en opplevelse av å være en sjel og av å være ute av kroppen. Dette finnes aller 
innerst i bevisstheten til hvert eneste menneske. Og akkurat da vil de oppleve at de står i 
forbindelse med alle sine tidligere erfaringer som enkeltmenneske, og de vil innse at denne 
forbindelsen vil oppleves som en realitet av alle. Vi er alle del av en stor oversjel. På det 
fysiske plan gir dette seg utslag i en følelse av å være brødre og søstre, av å høre sammen, og 
for de fleste vil det virke ”som et minne fra en fjern fortid”, at noe fra meget, meget langt 
tilbake i tid vil bli oppfanget og får dem til å utbryte: ”Ja, dette er sannheten! Det er slik det 
er.” Sannheten i det Maitreya sier vil utgjøre en opplevelse som på samme tid omfatter både 
det energetiske, bevissthetsmessige og hukommelsesmessige. Ordene, meningen bak ordene, 
informasjonen og den faktiske opplevelsen av Kristus-prinsippet vil vekke alt dette i alle 
mennesker.  
 
”Menneskene vil brått forstå at deres liv hittil har vært overfladisk, og at de fleste har manglet 
alt som gjør livet kjært: brorskap og rettferdighet, kreativitet og kjærlighet.”  
 Det er få som vet hva brorskap er, og rettferdighet er noe mange har drømt om og 
kjempet for, men hittil har dette aldri blitt oppnådd på verdensbasis. Noen har oppnådd en viss 
grad av rettferdighet, fagbevegelsen har kjempet for rettferdighet i arbeidslivet, og folk har 
kjempet for politiske og økonomiske rettigheter. Det kan virke som om menneskene alltid har 
kjempet for rettferdighet, for det er det viktigste prinsippet i vår tankeverden. Det som er 
meningen bak begrepet rettferdighet, er riktige mellommenneskelige relasjoner. I sine beste 
og mest opphøyede øyeblikk vet folk instinktivt at meningen med livet er å praktisere 
korrekte mellommenneskelige relasjoner. Men hvordan kan vi få det til når det ikke finnes 
rettferdighet? 
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 Noen mennesker reagerer sterkt på urettferdighet og blir motivert til å gjøre noe. 
Andre finner seg i urettferdigheten i lang tid før de reagerer. Men innerst inne lengter alle 
etter rettferdighet. Jeg kan ikke forestille meg at det finnes noen som ville foretrekke 
urettferdighet for urettferdighetens egen skyld. De jatter kanskje med, eller de forårsaker den 
kanskje selv ved sin egoistiske handlemåte, men det er ingen som anbefaler den som den mest 
ideelle formen for relasjon. De er ikke så dumme, for de vet at det ikke er noen som ville 
trodd på dem. I likhet med kjærlighet blir rettferdighet oppfattet som et uttrykk for vår 
guddommelige natur. Og dette er ikke noe som kan deles opp i sine enkelte bestanddeler. Det 
finnes bare én form for rettferdighet, kjærlighet eller frihet, og det er dette menneskene 
lengter etter. De lengter etter rettferdighet, selv om de kanskje gjør det motsatte. Ofte er det 
slik at folk lengter etter det de overhodet ikke er i stand til å praktisere selv. Men det er 
nettopp derfor de lengter etter det. De lengter etter det som de har vanskelig for å uttrykke 
gjennom sin oppførsel eller sitt lynne. Dette gir opphav til skyldfølelse. Men det kan også 
danne grunnlaget for store, revolusjonerende prestasjoner.  
 
”Mange vil for første gang forstå at de teller og at de har en betydning i den store 
sammenheng.”  
 Overalt er det slik at de fleste mennesker har den innstillingen at de ikke er verd noe 
med mindre de er født inn i en rik familie eller en maktposisjon. Med mindre de er utstyrt med 
stor hjernekapasitet, store ambisjoner og har pågangsmot og handlekraft nok til å realisere det 
de ønsker, tror de at de ikke teller. De føler seg som tapere. I århundrer har de urettferdige 
politiske og økonomiske strukturene skapt denne vrangforestillingen som de fleste ligger 
under for: at de ikke teller. De er bare ubetydeligheter: løsarbeidere, bønder, slitere og 
lettvektere, de er til for å være til nytte for andre.  
 Dersom du er født inn i en maktposisjon, hvis din far er rik og kan etterlate seg en god 
del penger eller en innflytelsesrik stilling, hvis du kan starte fra en slik posisjon, da er 
tendensen (med mindre du er spesielt høyt utviklet) å hengi seg til denne situasjonen – dra 
fordel av den og befeste de urettferdige forholdene dette skaper. Personlighetens ønsker og 
begjær (jeg sikter ikke til ethvert tilfelle, det har eksistert mennesker som har satt i gang 
fantastiske reformer) har blitt brukt til å bygge opp under de fordelene de mektige allerede 
har. Det er grunnen til at verden forandrer seg så sakte. Det finnes mange mennesker rundt om 
i verden som har stor makt og innflytelse og som er klar over hvilke forandringer verden 
trenger, men som aldri forsøker å sette dette ut i livet. Ofte har de tvert imot en tendens til å 
styrke de ugunstige forholdene som de fullt ut forstår at andre lider under. De passer på at 
deres formuer blir større og at deres posisjon blir styrket. De ser på dette som selvforsvar. De 
opprettholder, eller forsøker å opprettholde, status quo. Men status quo er i ferd med å 
forandre seg innen alle livets områder, og tiden har kommet for å sette disse endringene ut i 
livet. Bare av den grunn vil mye av det Maitreya kommer til å si, bli svært ubehagelig å høre 
for svært mange av dem som i dag har makt og privilegier.  
 
Selvrespekt 
”En ny følelse av selvrespekt vil erstatte deres nåværende håpløshet. Avhengighetsskapende 
midler av alle slag vil miste sitt grep om menneskene.” 
 De fleste tar rusmidler fordi de har en følelse av håpløshet. De lider av ’åndelig sult’, 
som Maitreya sier. De ser ikke noe håp eller noen fremtid. Ingenting av det de gjør ser ut til å 
føre til noe. De står ofte så lavt på den sosiale rangstigen at det ikke finnes noen mulighet for 
at de skal kunne oppnå det de sannsynligvis lengter etter: makt, rikdom, beundring, kjærlighet 
og hengivenhet, alt det som alle lengter etter, men som få mennesker virkelig oppnår. Det 
krever en god del energi, en god del av det som kalles ’flaks’ og en god del hardt arbeid å 
oppfylle de ambisjonene som mange stoffmisbrukere har, men som de umulig kan oppnå. De 
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vet at de verken har den energien eller de fordelene som skal til. Dersom de ikke klarer å 
slutte med stoff, finnes det overhodet ikke håp. Når de går på stoff, har de ingen ambisjoner, 
bare en ide om ambisjoner. Først og fremst mangler de vilje til å komme seg ut av situasjonen. 
Om ikke viljen blir satt inn, kan det ikke bli noen forandring. Men når håpløsheten erstattes 
med en følelse av selvrespekt, blir alt mulig. Og når de sosiale, politiske og økonomiske 
endringene skjer i takt med denne nyervervede selvrespekten og det dannes en norm der alle 
mennesker har sin plass, der alle teller, da vil vi ha et helt nytt samfunn. 
 
”I taushet vil menneskene felle tårer i ydmyk takknemlighet og lengsel etter det gode.”  
 Folk er kyniske, men innerst inne er de egentlig ikke det. De aller fleste, det store 
flertall, lengter etter det gode. De lengter etter det gode fordi de vet at det er det eneste som er 
verd å ha. De vet at det vi kaller korrekte relasjoner, riktige mellommenneskelige relasjoner, 
ikke bare er det neste som det er forutbestemt at menneskeheten skal oppnå, men at dette er 
noe positivt, noe å se frem til, og noe det er behov for.  
 Alle lengter etter kjærlighet, etter hengivenhet og harmoni, de lengter etter at 
forholdene skal bli lagt til rette slik at de skal kunne få gitt uttrykk for sin kreativitet. Dette er 
ikke mulig for de fleste mennesker. For de fleste er kreativitet en drøm, noe som avgikk ved 
døden i deres barndom før de hadde noen som helst mulighet til å være skapende. Dette er 
realiteten for de fleste av jordas 6,3 milliarder mennesker. De heldige er de relativt få som har 
muligheten, utdannelsen og bakgrunnen, økonomisk eller på annen måte, til å være kreative. 
Det er ikke fordi de er bedre enn andre, det er forskjellige sammenfallende forhold som avgjør 
om enkelte har den slags ’flaks’, eller om de blir forvist til skraphaugen.  
 Dette er hovedsakelig et politisk og økonomisk problem. Det dreier seg om en åndelig 
krise som menneskeheten i dag gjennomgår: vi vet ikke hvem vi er. Vi har glemt realiteten 
bak vår eksistens. Denne åndelige krisen utspiller seg på det politiske og økonomiske plan, og 
dersom vi ikke klarer å skape politiske og økonomiske institusjoner som er i tråd med det 
åndelige, vil vi ikke få vite hva fred eller rettferdighet er, og den menneskelige evolusjon på 
denne planeten vil stoppe opp. Det er dette krisen dreier seg om: å bli klar over hvem vi er. 
 I løpet av disse minuttene og denne halvtimen vil vi mennesker forstå hvem vi er. 
Under Maitreyas overskygging vil hvert enkelt menneske oppleve Kristus-prinsippet og våkne 
opp til det han har å si og til sin egen natur, som i realiteten er åndelig, og han eller hun vil si: 
”Ja, slik er det! Det er dette jeg ønsker! Jeg ønsker det fordi det er godt. Det er dette jeg alltid 
har ønsket. Jeg kan huske at da jeg var en liten gutt eller en liten pike, drømte jeg om at 
verden skulle oppleve dette. Jeg hadde helt glemt det. Jeg har ikke ofret det en tanke på alle 
disse 30, 40 eller 50 årene.” Deres tidligere forhåpninger om riktige mellommenneskelige 
relasjoner vil på nytt bli vekket i menneskene. Det er slik de ønsker å ha det. De lengter etter 
det, og de vet at det er riktig. I sitt indre lengter alle etter denne følelsen av rettferdighet og 
godhet, etter riktige relasjoner og frihet for alle mennesker. Og ”menneskene vil felle tårer i 
ydmyk takknemlighet”. 
 
”Fra da av vil en ny atmosfære preget av opphøyethet være fremherskende på Jorden”.  
 Fra dette øyeblikket og en tid fremover vil denne følelsen vedvare. Denne dagen og 
denne opplevelsen, som vil vare noe slikt som en halv time, vil menneskene bære med seg i 
sine hjerter. De vil føle seg oppløftet som aldri før. De vil føle: ”Det må være fantastisk å ha 
det slik hele tiden. Jeg husker at det var slik jeg følte meg som barn”.  
 Folk vil på nytt føle den spontaniteten, vitaliteten, oppstemtheten og sorgløsheten som 
barn har, men som de fleste voksne har mistet. For de går rundt med sine bekymringer: 
”Hvordan skal jeg få betalt husleia, skolepengene og legeregningene?” Folk bekymrer seg 
ihjel. De ødelegger livet med bekymringer. Det kalles kommersialisering. Det virkelige livet 
er blitt erstattet av kommersialisering. Det er grunnen til at Maitreya kaller den for ”farligere 
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enn en atombombe”. Den stjeler folks liv. Den tar fra dem livet helt til hver eneste dråpe er 
ute, som en presset sitron.  
 
”Menneskene vil gå på tå hev i en periode.”  
 Er ikke dette flott? ”Menneskene vil gå på tå hev”. Ikke lag for mye støy, det kunne 
bryte fortryllelsen. Snakk lavt. Ikke rop. La meg få beholde dette i mitt hjerte. Folk vil ikke 
vite hvordan de skal forholde seg. De vil ha et ønske om å beholde denne følelsen, som 
selvsagt ikke vil vare evig. Men den vil vare en viss tid, og denne følelsen av at de har vært i 
berøring med det guddommelige, vil bli tilbake.  
 
En atmosfære preget av opphøyethet 
”Fra da av vil en ny atmosfære preget av opphøyethet være fremherskende på Jorden.”  
 Når de ser Maitreya, og når dere ser Maitreya, vil dere forstå hva Mesteren mener. Jeg 
vil si at den atmosfæren som fremfor alt omgir Maitreya, er hellighet og opphøyethet. Etter 
min oppfatning så legemliggjør han alle forestillingene man kan gjøre seg om Gud. Han er 
selvsagt ikke Gud (bortsett fra at vi alle i en viss forstand er Gud), men han er fylt av Guds 
hellighet og opphøyethet. Den auraen som omgir ham, består av ren kjærlighet, vilje og 
visdom. Det er dette han utstråler, og det er dette som vil stråle ut fra ham på denne dagen. 
Han kommer til å fremkalle den samme følelsen hos alle mennesker, eller hos de fleste 
mennesker som lytter til ham og opplever hans energi på Kunngjøringsdagen.  
 Følelsen av at livet er hellig, vil bli vekket til live igjen i menneskenes tanker og i 
deres hjerter. I en periode er det ingen som vil ønske å forstyrre følelsen av at vi har opplevd 
livet på en ny måte, at det er hellig og opphøyet, og at det er opp til oss å praktisere dette: å bli 
kvitt alle de innfløkte forholdene som er til hinder for at denne opphøyetheten kommer til 
uttrykk. Maitreya vil knytte de politiske, økonomiske og sosiale problemene opp mot 
manifestasjonen av livets opphøyethet. Menneskene vil forstå dette, og de vil ”gå på tå hev i 
en periode”. Det er vakkert.  
 Imidlertid vil folk snart innse at det hele ikke er så enkelt og at problemene fortsatt vil 
være der. Bare fordi Kristus er åpent til stede, kan man ikke glemme de reelle problemene. Vi 
lever på det fysiske plan, og selv om menneskene for en stund vil oppleve guddommelig 
opphøyethet og forstå at det er dette livet egentlig dreier seg om, vil de også forstå at for å 
virkeliggjøre denne opphøyetheten, må livet på det fysiske plan endres. Vi kan ikke lenger stå 
og se på at millioner av mennesker slakter hverandre eller dør av sult midt i overfloden.  
 
”Imidlertid vil de snart innse at de endringene som verden trenger, er enorme og tallrike”, at 
de er svært innfløkte, at det er mange av dem og at det trengs ”tålmodighet og engasjement, 
kreativitet og tillit”.  
 Folk må akseptere at Maitreya og Mestrene vet hva de snakker om. De må ha tillit til 
at disse forandringene virkelig vil endre livene deres. De må innse at det som er til størst 
hinder for at denne guddommeligheten (som de har opplevd i en halv time) kan fortsette å 
manifestere seg, er de gamle politiske og økonomiske skillelinjene i verden – at millioner av 
mennesker sulter og at andre ikke lever bedre enn dyr. De vil måtte innse at disse problemene 
må takles selv om de ikke befinner seg i nabolaget, men langt unna, som i Afrika, India eller i 
Sør-Amerika. Og menneskene vil våkne opp til livets realiteter.  
 
Rehabilitering 
”Innen kort tid vil folk delta i arbeidet med gjenoppbygging og rehabilitering over hele 
kloden.”  
 Ved hjelp av sin åndelige energi vil Mestrene vekke entusiasme i alle rundt seg. De 
har en konsis og logisk innsikt i problemene og hvordan de skal løses. De nødvendige 
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endringene vil bli satt i verk av deres disipler, menn og kvinner over hele verden, som på 
demokratisk vis vil bli valgt inn i posisjoner som gir makt og innflytelse.  
 Overalt vil folk engasjere seg i dette arbeidet. ”Hjelp til de fattige og de som sulter vil 
få størst oppmerksomhet.” At verden kvitter seg med hungersnød for all fremtid, er ifølge 
Maitreya det som står aller øverst på prioriteringslisten. ”Og slik vil det for alltid bli en slutt 
på den blasfemien som finnes blant menneskene.” Å få slutt på hungersnøden, brødfø de 
sultende og gi de fattige oppreisning, er det som må prioriteres aller høyest etter 
Kunngjøringsdagen. Dette må takles i stor målestokk. Et nytt FN-organ vil bli opprettet for å 
ta seg av dette. I ledelsen vil det sitte en Mester, eller i det minste en tredjegrads innviet. Slik 
vil verden bli gjenoppbygget og den rettferdige fordelingen av verdens ressurser vil skyte fart.  
 Menneskeheten må selvsagt være enig i dette. Vår frie vilje vil aldri bli krenket. 
Regjeringer vil vende seg til Maitreya og de andre Mestrene når de er blitt kjent, og spørre: 
”Hva skal vi gjøre, hva er deres råd?” Fordi problemene er så enorme og fordi det haster, vil 
alle ressurser bli satt inn. Det arbeidet hjelpeapparatet hittil har utført, vil bli en dråpe i havet 
sammenliknet med hva som kommer til å bli utført i de første månedene og de første par årene 
etter Kunngjøringsdagen.  
 
”Millioner vil for første gang kjenne den stillferdige tilfredsheten ved å få dekket sine behov.” 
 Når vi er sultne, kjøper vi oss noe å spise. Vi oppsøker en restaurant eller ser etter hva 
som finnes i kjøleskapet. Dette er ikke noe vi snakker om eller reflekterer over. Men dersom 
du bor i et utviklingsland, hvis du er en av de 1300 millioner mennesker som lever i absolutt 
fattigdom eller en av de 38 millioner mennesker som bokstavelig talt er i ferd med å sulte i 
hjel, kan du ikke gjøre dette.  
 Slik vil det bli slutt på det som Mesteren kaller ”et mørkt kapittel i menneskehetens 
historie”. ”De døende og sultende vil ikke lenger være en skamplett på TV-skjermen til de 
rike; menneskene kommer ikke lenger til å se på at deres brødre og søstre dør foran øynene 
på dem.” Dette er en tragedie som har pågått i årevis, så langt tilbake som jeg kan huske.  
 
”Forandringer som mangler sidestykke, vil oppta menneskenes tanker og fylle deres hjerter, 
og bare det aller beste fra fortiden vil kunne stå imot stormangrepet fra det nye.”  
 Det som måtte stå i veien for de nye energiene og de nye strukturene som disse 
energiene vil skape – det dreier seg om syntese, fordeling av ressursene, rettferdighet og frihet 
for alle mennesker i alle land og uten unntak – det som måtte stå i veien for disse 
nyvinningene, vil være på nedadgående og vil ikke vare.  
 ”Bare det aller beste fra fortiden…” Ved slutten av enhver tidsalder finnes det 
selvsagt en god del som er bra. Det som er oppnådd i løpet av tidsalderen, aspirasjonene til 
millioner av mennesker, ønsket om å fordele ressursene, de humanitære organisasjonene og 
sammenslutninger som FN, vil bli ivaretatt og vokse seg sterkere. Det samme gjelder 
forskjellige internasjonale grupperinger som arbeider i kulissene, fører mennesker sammen og 
skaper en følelse av internasjonalisme og samarbeid; alt dette kan bare blomstre i den nye 
situasjonen. Men det som står i veien, de snevre, nasjonalistiske strukturene som er basert på 
konkurranse, markedskrefter og grådighet, vil oppleve at det er umulig å stå imot 
”stormangrepet fra det nye” og den nye tids tenkning.  
 Det første som vil forsvinne, er verdens aksjemarkeder. Som Maitreya har sagt, er 
disse i ferd med å bryte sammen. De vil gå under fordi de står i veien for korrekte 
mellommenneskelige relasjoner. De har ikke engang noen reell betydning når det gjelder 
handel mellom forskjellig land. De er en anakronisme, og Maitreya kaller dem svært treffende 
for ’spillekasinoer’ som ikke vil ha noen berettigelse i fremtiden, i alle fall ikke i sin 
nåværende form.  
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”Forvandlingene vil bli registrert daglig slik at de kan bli sammenliknet og beundret.” 
 I stedet for å se på såpeoperaer og sitcoms, kommer dere til å skifte kanal og følge 
med på hva som skjer i Roma, Moskva, Tel Aviv eller Seattle. Hvilke nye underverk har 
kommet i stand, hvilke rekorder har blitt slått når det gjelder likhet, rettferdighet og riktige 
mellommenneskelige relasjoner? Dette vil bli registrert og bekjentgjort daglig. Folk vil legge 
merke til dette, sammenlikne og si: ”Det der har vi ikke fått gjort enda. Vi må få det til.” 
Denne formen for konkurranse og rivalisering vil virke svært positivt når det gjelder å oppnå 
disse målsettingene. Folk vil si: ”Hvis de kan klare det, kan vi også få det til.” Og for hver dag 
vil scoren bli høyere: sult er blitt avskaffet der og der og på det og det stedet. I de og de 
områdene har folk fått oppreisning, de er skaffet nytt husvære og så videre. Alt dette vil bli 
registrert slik at alle vil bli holdt informert om de endringene som finner sted. ”En ny verden 
vil reise seg midt på lyse dagen.” 
 
”For mange vil nettopp det at Kristus er til stede, utgjøre et problem.” Det er mange 
mennesker som hater tanken på dette og som ikke ønsker forandring. ”Den troen de lenge har 
hatt, vil bli rystet i sine grunnvoller” når Kristus står frem på fjernsyn og oppretter en 
telepatisk forbindelse med menneskeheten og sier: ”Jeg er Verdenslæreren, jeg er den dere har 
ventet på.” Det er mulig han vil si noe slik som dette, jeg vet ikke. På en eller annen måte vil 
han gjøre det kjent at han er Den Ene som alle har ventet på, selv om de ikke er klar over at de 
venter på ham.  
 For noen vil det bli en svært vanskelig tid. ”En periode med selvransakelse vil ikke 
være til å unngå for dem når de skal forsøke å forstå meningen bak en ny guddommelig 
verdensorden, og gamle trosretninger er seiglivede og forgår ikke uten bitter smerte.” Om du 
er en fundamentalistisk kristen, hindu, buddhist, muslim eller noe annet, vil dette virke svært 
opprørende (og rett skal være rett, disse menneskene tar sin religion svært alvorlig; de 
forholder seg til disse trosretningene på en meget alvorlig, for ikke å si fanatisk, måte). For 
øyeblikket tror mange av dem at Maitreya er antikrist. De kommer til å bli svært oppskaket 
når de opplever at den de tror er antikrist snakker til dem og gir dem en vakker og vidunderlig 
fremtidsvisjon. Og de vil ikke vite om de skal tro på det eller ikke.  
 De vil få den samme opplevelsen, de vil føle hans energi og forstå at denne mannen 
legemliggjør en energi som ikke føles ubehagelig. Det vil være en god opplevelse, faktisk vil 
det føles som når de er i kirken, bare bedre og i sterkere grad. De kommer til å få et problem.  
 Deretter vil de se alle forandringene som finner sted. Etter hvert vil så mange 
mennesker bli involvert i denne endringsprosessen og det hele vil bli såpass respektabelt, at de 
vil finne det stadig vanskeligere å stå imot. Det vil bli en trist tid for fundamentalistene, for de 
vil måtte gi slipp på sine oppfatninger. De vil bli nødt til å erstatte dem med alle disse New 
Age-ideene. De vil måtte akseptere at det disse ’New Age’-typene sa, var fornuftig og sant, at 
det ikke var noe angrep eller noen sammensvergelse som skulle tres ned over hodet på 
menneskeheten av antikrist.  
 
”Gamle trosretninger er seiglivede” – og de har eksistert i hundrevis av år – ”og forgår ikke 
uten bitter smerte. Ikke desto mindre vil det være millioner av mennesker som med glede i 
hjertet vil slutte seg til Læreren som er blant dem. Med tiden vil det ikke være mange som vil 
benekte den allmenne erkjennelse av at Kristus, i Maitreyas skikkelse, nok en gang er til stede 
på jorden”.  
 Dette vil bli litt av en ny erkjennelse for menneskeheten. Dersom du på forhånd er 
forberedt, vil du ikke oppleve det slik. Vi kommer på en måte til å gå glipp av noe, siden vi 
allerede kjenner til dette. Vi har allerede tenkt gjennom dette scenariet, vi har gjennomlevd 
det. Det vil bli nok av overraskelser, men vi vil gå glipp av denne plutselige nye 
oppvåkningen til en virkelighet som vi allerede tar for gitt – selv om den faktiske opplevelsen 
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av dette vil bli slik at vi på ingen måte kan forestille oss det. Når du føler hans energi strømme 
gjennom ditt hjerte-chakra, når du hører hans ord innvendig på ditt eget språk, vil du si: ”Jeg 
hadde aldri trodd det ville bli slik. Jeg hadde aldri forestilt meg at denne opplevelsen ville bli 
så dyptgripende og sette i gang så mange forandringer.”  
 
”De relativt få som har ledet an i forberedelsen til denne tiden, vil oppdage at det åpner seg 
et nytt område for tjeneste: et undervisningsoppdrag av meget stort omfang.” 
 Forstår dere hva dette innebærer? Det store flertall av menneskeheten kjenner 
overhodet ikke til dette, og de vil ønske å bli informert. De vil spørre: ”Hvem er Maitreya? 
Hvor kommer han fra? Hva er den historiske bakgrunnen for alt dette? Og dersom det han sier 
er sant og verden kommer til å bli endret på alle disse måtene, hva med meg? Hva kommer til 
å skje med aksjene og verdipapirene mine? Hva med jobben min?” Det kommer til å bli 
traumatisk for de fleste av oss. 
 
”Et undervisningsoppdrag av meget stort omfang. Det vil komme forespørsler fra alle 
kanter.” Vi kommer til å fungere som en informasjonsstand. ”En lenge oppdemmet 
kunnskapshunger vil flomme over sine bredder og få fritt leide.”  
 Folk hungrer etter kunnskap. Mennesker som ikke tar seg tid til å sette seg inn i denne 
informasjonen nå, vil plutselig oppdage at de har en appetitt på den som de ikke var klar over. 
De vil ikke få nok, og de vil ikke være i stand til å fordøye det de får, så de vil ønske å få 
stadig mer.  
 
”Mange vil forsøke å forstå den historiske bakgrunnen for denne begivenheten, andre vil være 
mest opptatt av den umiddelbare fremtid.”  
 Hvordan vil dette utvikle seg? Hva har Maitreya og Mestrene å si om dette? Hva tror 
dere kommer til å skje? Hvordan vil det bli? Hva kan jeg bidra med? Hva bør jeg sette meg 
inn i? Hvordan skal jeg utvikle meg selv? 
 
”Organisasjoner over hele verden vil spille en rolle og sikre at læren spres i så stort omfang 
som mulig.” 
 Vi er ikke den eneste gruppen i verden som kjenner til den esoteriske læren. Vi deler 
denne kunnskapen med mange foreninger og grupper. Noen av disse er mye eldre enn vår 
gruppe og har i lang til medvirket til å gi menneskeheten informasjon om Hierarkiets 
eksistens, om evolusjonsprosessen, om menneskehetens åndelige konstitusjon osv.  
 Den aller viktigste informasjonen som alle trenger, tror jeg er kunnskapen om 
menneskehetens åndelige konstitusjon. Alle har behov for å vite at de er monaden, 
gudsgnisten, det guddommelige selvet som på sjelsplanet reflekteres som den individuelle 
menneskelige sjel og er del av en stor oversjel. De trenger å vite at denne sjelen blir inkarnert 
igjen og igjen (i henhold til loven om gjenfødelse, som står i forbindelse med karma-loven) 
helt til den har fullført den evolusjonære reisen og er blitt fullkommengjort. Dette er den 
grunnleggende informasjonen som jeg mener hver eneste mann og kvinne bør kjenne til. Når 
de gjør det, vil dette alene gi dem et begrep om det virkelige forholdet de har til hverandre og 
til Gud. Opplysningsarbeidet kan så fortsette derfra. For å knytte sammen disse atskilte 
enhetene vil meditasjon bli målet for mange. Men folk må få opplæring, de må lære å gjøre 
disse tingene og forstå at de er reelle. Dette vil bli et utdanningsoppdrag som vil vare over tid.  
 Som Mesteren sier, vil mange organisasjoner bidra til å ”sikre at læren spres i så stort 
omfang som mulig”. Han sier: ”Det er mye som ennå ikke er frigitt.” Maitreya vil 
sannsynligvis gi undervisning på daglig basis, jeg vet ikke helt, men det vil skje hyppig. Han 
har allerede gitt ut en del av denne læren, som har blitt publisert i tidsskriftet Share 
International. Læren vil fortsette å komme fra både Maitreya og fra noen av Mestrene. Men 
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Mesteren sier: ”Allerede nå finnes det mye som ligger uåpnet og ulest mellom hendene på 
menneskene.” Det finnes svært mye lærdom (den teosofiske læren, Agni-yoga læren, læren fra 
Alice Bailey) som i det store og hele ikke blir lest, ikke engang av de som kjenner til dette.  
 Jeg er forbauset over folks manglende interesse for denne informasjonen, som for 
eksempel er tilgjengelig i materialet fra Alice Bailey. Folk stiller meg spørsmål som det er lett 
å finne svaret på, hvis de bare ville slå opp i den riktige boken. Men folk er late og vil at jeg 
skal gjøre lesingen for dem. Jeg er forbløffet over hvor lite det materialet som eksisterer, blir 
lest. For å kunne vite noe må man lese, og man må fordøye det man har lest. Man må derfor 
lese det nøye.  
 Hvordan kan man vite noe om man ikke setter seg inn i det? Man må lære hvordan 
man setter seg inn i noe. Man må gjøre som Mesteren sier: ”Et systematisk studium av læren 
og et oppriktig forsøk på å følge Maitreyas leveregler vil sikre den nødvendige balansen og 
autoriteten som skal til for å undervise.” Hvordan skal man kunne undervise andre dersom 
man ikke vet noe selv? Man må lære det selv slik at man kan gi det til andre.  
 Husk også ”et oppriktig forsøk på å følge Maitreyas leveregler”. Det finnes ingenting 
som er mer overbevisende enn den autoriteten man oppnår gjennom erfaring. Dersom du 
allerede har opplevd noe, kan du snakke om det. Selv om du har vanskelig for å sette ord på 
det, vil de ordene du bruker for å beskrive kunnskap som bygger på det du selv har opplevd, 
bli oppfattet av tilhøreren på en måte som ikke kan måle seg med noe annet. Uansett hvor 
mye boklig lærdom man har, kan det ikke erstatte personlig erfaring. Hvem som helst kan lese 
en bok. Men det er bare dersom du har forsøkt å følge Maitreyas leveregler og etter beste evne 
forsøkt å sette disse ut i praksis i ditt eget liv, at den lærdommen du formidler vil ha den 
overbevisningen og den energien som viser at det er ekte. Læren vil kun bety noe for folk 
dersom den er levende, og den vil bare være levende dersom den bygger på din egen erfaring 
og ikke bare kommer fra en bok. Hvis den har påvirket deg og forandret livet ditt, da kan du 
snakke om den og gjøre den virkelig og levende for andre på en måte som ellers ville vært 
umulig.  
 
Ydmyk ærbødighet 
”Hver og en som er utrustet på denne måten, kan benytte seg av denne muligheten til å gjøre 
tjeneste på nytt.” Som Mesteren sier: ”Grip muligheten med iver og ydmyk ærbødighet, slik 
lyder rådet.” Dette er flott. Ydmyk ærbødighet. Dette er veien videre for gruppene. Dersom 
dere ønsker å gjøre tjeneste på den nye måten etter Kunngjøringsdagen, vil dere finne en 
verden der ute som higer etter informasjon og erfaring: etter å delta, å få vite hva meditasjon 
er og hvordan de kan bli involvert, å få vite hva andre har opplevd, hvordan de kom inn i det 
og hvordan det har forandret dem.  
 De vil ønske å få vite dette fordi alle mennesker etter Kunngjøringsdagen vil innse at 
verden aldri mer vil bli den samme. En ny verden, en ny guddommelig orden og en ny 
sivilisasjon vil gradvis vokse frem. Det som vi til nå har tatt for gitt, vil bli feid vekk. Jeg 
mener ikke den første dagen, men det vil skje raskt. Folk vil forlange å få del i den nye 
innsikten, den nye læren og de nye åpenbaringene. Dette vil selvsagt stort sett komme fra 
Maitreya og Mestrene. Men alle som har noen som helst hevd på disippelskap har en rolle å 
spille, og de kan legge sin energi i å spre læren, om det er behov for det og de blir bedt om 
det.  
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SPØRSMÅL OG SVAR 
 

MAITREYAS TILSYNEKOMST 
 

”På Kunngjøringsdagen vil verden få vite at jeg, Maitreya, 
Menneskesønnen, bor blant dere. Jeg har kommet for å vise dere 
de mulighetene som ligger foran dere, da dere er Guds sønner og 
døtre. Mitt hjerte kjenner deres reaksjon, forteller meg deres 
valg, og gir meg stor glede.”  
(Maitreya, fra budskap nr. 137, Messages from Maitreya the 
Christ) 

 
Spm. Er det satt noen bestemt dato for Maitreyas offentlige fremtreden?  
Sv. De fleste forestiller seg at verdensbegivenheter (og Verdenslærerens ankomst er ganske 
visst en verdensbegivenhet) finner sted i henhold til nøyaktige datoer. De forestiller seg at alle 
avgjørelser Hierarkiet tar, er planlagt i forhold til uforanderlige datoer. Dette er slett ikke 
tilfelle. Mestrene forutser at visse begivenheter vil finne sted rundt et visst tidspunkt, men de 
vet at menneskeheten har fri vilje og derfor har en enormt stor innvirkning på fastsettelsen av 
det nøyaktige tidspunktet for en gitt begivenhet. Mestrene arbeider i 2000-års sykluser, så for 
dem er ikke den nøyaktige tidsangivelsen det viktigste. Det er ingen som kjenner den 
nøyaktige datoen for når Maitreya vil begynne sitt åpne virke, men alle kan regne med at den 
er like rundt hjørnet. 
 
Gunstige anledninger 
Når det gjelder Maitreya, så finnes det ikke noen fastsatt dato, ikke engang for å stå frem på 
TV. Det finnes mulige anledninger. Disse endrer seg stadig. De er resultatet av den forståelsen 
han har av strømningene i de kosmiske energiene. Disse er både positive og negative, og de 
endrer seg hele tiden. Dette er de vanskelighetene Maitreya står overfor. Med all sin innsikt 
og visdom, med to nivåer av kosmisk bevissthet, overskygget av to enormt mektige Avatarer 
(Syntesens Avatar og Fredens og Likevektens Ånd) og med den kosmiske forståelsen som 
dette gir ham, ser han gunstige anledninger bare som en mulighet. Så snart muligheten 
nærmer seg, kan noe annet skje som endrer situasjonen. Dette skjer stadig.  
 Han kan se at det vil dukke opp en mulighet fordi visse kosmiske energier vil strømme 
og bør kunne vare gjennom en bestemt syklus. Men er menneskeheten klar når muligheten 
åpner seg? Vil media være lydhøre da? Hvilke andre forhold han må ta med i beregningen, 
kan vi slett ikke forestille oss. Vi bør kvitte oss med denne utålmodigheten. Hva er datoen for 
Kunngjøringsdagen? Selv ikke Maitreya kjenner den. Jeg mener ikke at han ikke har noen 
anelse, men siden Mestrene ikke tenker i tid, så blir det irrelevant å bestemme noen dato. 
 Det han ser, er en rekke muligheter der alle de kreftene som utgjør de fakta han bruker 
for å bedømme situasjonen, må tas med i beregningen – alle disse forskjellige forholdene må 
han ta hensyn til, som menneskehetens tilstand, hva vi gjør mot oss selv, og spesielt 
aktiviteten til Materiens Herrer, disse kaotiske kreftene som ikke akkurat sitter og tvinner 
tommeltotter. De er aktive som aldri før, for de er klar over at deres tid er over. Så snart 
Maitreya trer frem og menneskeheten ser Mestrene og starter på gjenoppbyggingsprosessen, 
vil menneskene bli hevet opp til et nivå der de ikke lenger kan bli påvirket. Disse destruktive 
kreftene forsøker å forhindre at Kristus står åpent frem. De arbeider gjennom sine agenter: 
menn og kvinner rundt omkring i verden (noen av dem er godt kjent gjennom media eller på 
andre områder), ledere for enkelte land, visse grupper av finansfolk som er fiendtlig innstilt 
overfor denne begivenheten, og diverse reaksjonære politiske og religiøse grupper. 
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 De er klar over hva som er i ferd med å skje, de vet at det ikke er til deres fordel, og de 
gjør motstand så lenge som overhodet mulig. Det finnes noen velkjente mennesker som 
motarbeider Hierarkiets ytre fremtreden alt de kan fordi det betyr at de vil miste den makten 
de har. Dette er mennesker som er styrt av maktbegjær. Deres hovedinteresse består i å 
opprettholde den makten de har over tusenvis av ansatte og over meningene til millioner av 
mennesker over hele verden. Dette er maktsyke mennesker som bare har én virkelig interesse 
i livet (kanskje bortsett fra å tjene penger), og det er å ha makt over andres sinn og styre deres 
oppfatninger i den retningen de mener er riktig: mot den gamle, grådige, egoistiske og 
separatistiske måten som hører fortiden til. På sett og vis kan de ikke hjelpe for dette. De er 
styrt av sin natur og sine energier, og de har konstruert et enormt forsvarsverk mot prosessen 
rundt tilsynekomsten. Dette kommer ikke til å virke, det er ikke til å unngå at det vil 
mislykkes – det er bare et spørsmål om tid.  
 
Spm. Hvorfor tar det så lang tid før Maitreya står åpent frem? 
Sv. Det virker som om Maitreya bruker lang tid. Fra vårt ståsted er det lang tid. Fra Mestrenes 
synspunkt er det kun et øyeblikk. Det Maitreya først og fremst har ventet på, er at det 
internasjonale økonomiske systemet faktisk bryter sammen og at børsene rundt omkring i 
verden blir rammet av et krakk. Det er disse som representerer den verste sykdommen som 
menneskeheten lider under – nemlig spekulasjon. Menneskeheten driver hele tiden på med 
spekulasjon for å bli rikere – vi er opphengt i å bli rike. Vi har sunket så dypt ned i 
materialismen at dette nå truer både vår egen og klodens fortsatte eksistens. Maitreya kaller 
dette å følge markedskreftene blindt. Han sier at markedskreftene har sin berettigelse, men å 
følge dem blindt kan bare føre til ødeleggelse. Han kaller markedskreftene for ’ondskapens 
krefter’ fordi atskillelse, splittelse og ulikhet er innebygget i dem – de er til fordel for de rike 
og de få på bekostning av de mange.  
 
Spm. Hvor lang tid vil det ta før Maitreya inntar sin plass som verdens hersker? Finnes det 
noen krefter som motarbeider ham? 
Sv. Først og fremst, en korreksjon. Maitreya kommer ikke til å innta noen posisjon som 
’verdenshersker’. Han kommer ikke for å herske, han kommer kun for å gi lærdom og 
inspirasjon. Menneskeheten må lære å styre seg selv ved hjelp av inspirasjon fra sine 
læremestre. Det nøyaktige tidspunktet for hans inntreden på verdens arena er ikke nedtegnet 
noe sted, og ingen kjenner det helt eksakt, selv ikke Maitreya. Det kommer an på hvordan 
menneskeheten mottar hans lære, hvor villige vi er til å forandre oss og når de nåværende 
økonomiske strukturene bryter sammen, for dette alene vil føre oss inn i realitetens verden. 
Maitreya har sagt at når disse forholdene har kommet langt nok, vil han helt sikkert gjøre sin 
tilstedeværelse kjent, selv om han i begynnelsen, når han snakker åpent på fjernsyn, ikke vil 
bruke navnet Maitreya. På den måten vil han gi menneskeheten muligheten til å gi positiv 
respons på hans oppfordring til fordeling av ressursene, rettferdighet og fred ved å identifisere 
seg med hans ideer snarere enn med hans navn eller hans posisjon.  
 Det finnes mange og enormt sterke krefter som motarbeider ham. Dette er 
grådighetens, egoismens og selvgodhetens urgamle krefter. Det dreier seg om de grufulle 
kreftene som i tusenvis av år har trellbundet menneskeheten til denne ondskapen. Det har 
imidlertid aldri eksistert noen Lærer eller Avatar med en slik enorm kraft. Som Maitreya sier: 
”Slutten er kjent fra begynnelsen.” At hans oppdrag vil lykkes, er garantert.  
 
Spm. I sin første bok, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, skriver 
Benjamin Creme: “Kunngjøringsdagen … vil komme ca. 18 måneder fra nå, i mai 1982.” Nå 
er det 22 år senere, og ingenting har skjedd. Hvordan kan du komme med slike uansvarlige 
påstander?  
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Sv. Hierarkiets opprinnelige plan var at Maitreya skulle gi seg til kjenne i slutten av mai 1982, 
dersom media ville foreta den symbolske handlingen å lete etter ham og invitere ham til å stå 
frem. For å gjøre dette mulig, ble jeg bedt om å holde en pressekonferanse, avsløre Maitreyas 
tilholdssted og invitere media til å foreta denne symbolske handlingen på vegne av 
menneskeheten. Jeg holdt pressekonferansen i Los Angeles den 14. mai 1982. I tillegg til 
BBC fra London, var alle de store innen amerikansk media til stede. Over 90 representanter 
fra media hørte meg legge frem informasjonen og avsløre at Maitreya holdt til i det asiatiske 
lokalsamfunnet i London. Jeg oppfordret dem til å sende journalister til London og foreta en 
symbolsk leting etter ham slik at Maitreya kunne stå frem for dem. Dessverre gjorde ikke 
media noe, og Maitreya har måttet foreta tilsynekomsten på en svært langsom måte slik at 
menneskehetens frie vilje ikke skal bli krenket.  
 Det som er interessant, er at det nå finnes uendelig mange flere som er klar over at 
verden trenger slike forandringer som Maitreya foreslår. Forventningene om å se ham og 
arbeide for ham er også langt større enn i 1982. Publikum på mine foredrag er mange ganger 
større enn det var den gang. Kanskje menneskeheten rett og slett ikke var klar for Maitreya i 
1982.  
 
Spm. Er det fordi media har problemer med å relatere vår informasjon til fakta, at de ikke 
foretar seg noe? Er det mangel på fakta eller bevis, eller hva? 
Sv. Det er et faktum at Nelson Mandela plutselig ble løslatt etter 27 års fangenskap og ble 
president i Sør-Afrika. Dette er et faktum, og dette ble forutsagt i Share International 
[september 1988]. Maitreya besøkte Nelson Mandela i hans celle og ba ham skrive et brev til 
president De Klerk og foreslå et møte for å diskutere Sør-Afrikas fremtid. Nelson Mandela lo 
og sa: ”Jeg får ikke engang et møte med fengselsdirektøren, langt mindre med presidenten for 
republikken.” Maitreya svarte: ”Ja, jeg vet det. Men skriv brevet uansett. Du skriver brevet, 
og jeg skal ordne resten.” Og han ordnet resten. Han henvendte seg til presidenten mens han 
var i bønn og fikk ham til å tenke på at tiden var kommet for å få slutt på apartheid i Sør-
Afrika. Presidenten var i ferd med å be, og han tok det til sitt hjerte. Han trodde det var Gud 
som besvarte hans bønn. Han var en oppriktig kristen. Han snakket med Gud og spurte hva 
han skulle gjøre og fikk svaret ”Tiden er moden for å gjøre slutt på apartheid”. Og vi kjenner 
resultatet.  
 Dette er nemlig et faktum. Enten tror media på dette eller de gjør det ikke, men det 
hele er jo en historie helt utenom det vanlige. Og det er de klar over. Dette er folk som bruker 
hele livet på historier.  
 Da jeg holdt en pressekonferanse i Los Angeles og snakket til en gruppe på nesten 
hundre journalister den 14. mai 1982, fortalte jeg hele historien, og den fikk en blandet 
mottakelse. Noen var fullstendig fundamentalistiske på sin egen måte. Noen var fullstendig 
avvisende, men mange av dem var åpne. De klappet flere ganger for fordeling av ressursene 
og rettferdighet i verden – dette var hardhudede journalister som aldri klapper for noen. De 
applauderte denne historien min, denne enkle historien, og på slutten snakket jeg om at 
Maitreya ville stå frem for dem dersom journalistene dro til London for å lete etter ham.  
 BBC hadde knyttet denne pressekonferansen opp mot et program som ble sendt 
samtidig. De var i London hvor jeg sa at Maitreya holdt til. Da de amerikanske mediafolkene 
spurte BBC hva de hadde tenkt å gjøre med det, svarte de britiske mediafolkene: ”Ingenting”.  
”Hvorfor ikke?” spurte amerikanerne, ”Det er jo en fantastisk historie.” BBC svarte: ”Vi er 
klar over at det er en fantastisk historie, men vi venter på mer håndfaste bevis.” Disse ”mer 
håndfaste bevisene” kunne de bare få ved å gjøre det jeg ba dem om, nemlig å dra til London 
og gjøre det som var nødvendig for å lete etter Maitreya i det asiatiske lokalsamfunnet.  
 Dersom journalistene hadde vært folk med innflytelse, som etter å ha sett Maitreya 
hadde trodd på dette, ville de ha snakket med sine kolleger og sagt: ”Ja, det er sant. Historien 
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er sann. Jeg har møtt ham. Han er helt utenom det vanlige.” Ifølge Maitreya ville dette ha vært 
nok i 1982. Media ønsker informasjonen servert på et fat. Vi serverte informasjonen på et fat 
for dem, men det var ikke nok. De vil gjerne se Maitreya, og så snart han stikker hodet over 
kanten, vil de reagere.  
 Det var mange journalister som møtte Maitreya på den konferansen han holdt i 
London i april 1990. Det var ca. 40 fremtredende journalister til stede. Men siden jobben 
deres står på spill, vil de ikke ta ansvaret for å gjøre noe med det. De har kone og familie å 
forsørge. Det er ikke lett.  
 
Spm. Hvordan forklarer du motsetningene mellom kommentarene til Mesteren Djwhal Khul i 
The Externalisation of the Hierarchy [av Alice A. Bailey] og din påstand om at 
tilsynekomsten kommer før Hierarkiets fremtreden på det ytre plan? 
 ”Det første som vil skje, er at enkelte ashramer, styrt av bestemte Mestre, dukker opp 
på det fysiske plan. Dette vil fremkalle en generell anerkjennelse av at Hierarkiet eksisterer 
og at mysteriene vil bli gjenopprettet, og fungere som en garanti overfor offentligheten. 
Dersom dette lykkes, vil det muliggjøre andre og viktigere tilsynekomster som starter med  at 
Kristus vender tilbake.”  
Sv. Jeg gjør simpelthen mine erfaringer kjent, slik jeg er blitt bedt om å gjøre. Hierarkiets 
planer er ofte detaljerte og nøyaktige, men de er også fleksible og kan lett tilpasses skiftende 
omstendigheter. Forut for Maitreyas ankomst i juli 1977, steg fem Mestre frem på det fysiske 
plan i New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo i 1975. Disse Mestrene har ikke 
forsøkt å oppnå ’generell anerkjennelse’, men de har et nært samarbeid med sine disipler i 
disse byene og landene. I tillegg til Maitreya finnes det nå 14 Mestre som er til stede i vår 
verden.  
 
Sp. Når vil Maitreya første gang vise seg på TV? Fra null til tre år fra nå, tre til syv år fra nå, 
eller er det mer enn syv år til?  
Sv. Hva tror du? Du vil ha meg til å komme med en forutsigelse om dette. Jeg er ikke sikker 
på at Maitreya kjenner den nøyaktige datoen. Det er ikke slik at de [Hierarkiet] skriver ned en 
bestemt dato og arbeider ut fra den. Maitreya ser mulighetene på forhånd, og det finnes 
tusenvis av muligheter. Det er tusenvis av forhold han må ta med i beregningen når det gjelder 
å bestemme tidspunktet for å stå frem: hva som vil være det gunstigste øyeblikket, når det vil 
være minst motstand fra kosmisk, så vel som planetarisk, nivå.  
 Men såpass kan jeg si: det vil skje meget snart. Dere vil bli forbauset. En dag vil dere 
få dere en overraskelse når dere ser hvem som har vist seg på fjernsynsskjermen. Dere vil 
spørre: ”Kan dette være Kristus?”, ”Hvem er det? Er det Imam Mahdi?”. Men husk at 
Maitreya først kommer til å snakke i USA, på amerikansk fjernsyn. Dersom man noen gang 
har vært på amerikansk fjernsyn, vet man at dette ikke er noen enkel affære fordi USA er så 
preget av konkurranse og av å holde fast på det de har; de ønsker ikke å forandre seg, og alt er 
tilpasset deres behov for konkurranse.  
 Jeg vet ikke om de umiddelbart vil tro at han er Kristus. Det er mer sannsynlig at de 
vil tro at han er antikrist. De har verken sett eller hørt Maitreya før. De har bare sett og hørt 
hva jeg har sagt om ham. Og det er mange som overhodet ikke synes noe om det. De ønsker 
ikke denne typen forandringer. De vil ikke engang akseptere Kyoto-protokollen om 
klimaendringer. De ønsker ikke at det skal skje noe som vil stoppe dollarstrømmen til de store 
amerikanske foretakene. Når jeg snakker, er det derfor mange som tror at jeg snakker på 
vegne av antikrist.  
 Men hvem er ’de’? ’De’ er stort sett de fundamentalistiske kristne gruppene, som 
Maitreya selvsagt også elsker. Han har ofte vist seg for dem, men de er ikke klar over at han 
er Maitreya. Dersom de visste det, ville de fått sjokk!  
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 USA er delt på midten. Det finnes millioner av mennesker som vil hilse Maitreya 
velkommen og millioner av mennesker som vil tro at han er antikrist.  
 
Spm. (1) Er det slik at den som skal intervjue ham i det første store intervjuet i USA, kjenner 
Maitreya personlig? (2) Tror vedkommende at Maitreya er Verdenslæreren? (3) Stiller 
hun/han seg positiv til vår informasjon selv om hun/han ikke er helt overbevist? 
Sv. (1) Nei. (2) Sannsynligvis ikke. (3) Det vet jeg ikke. 
 
Smp. Hvorfor skal Maitreya stå frem i USA i stedet for et annet land?  
Sv. Han skal stå frem i andre land også. Han vil først stå frem i USA slik at han kan henvende 
seg til millioner av mennesker. Deretter i Japan. Hvilket land tror du har den mest omfattende 
og innflytelsesrike nyhetsformidlingen i verden? Ved at han viser seg på en av de kjente 
amerikanske fjernsynskanalene, kan millioner av mennesker umiddelbart få høre ham, ikke 
bare i USA, men over hele verden gjennom Internett. Etter Kunngjøringsdagen, når han 
omsider er blitt kjent og akseptert av menneskeheten, vil han foreta en pilegrimsreise verden 
rundt.  
 
Spm. Hvorfor sto ikke Maitreya frem på TV for å forhindre krigen i Irak? 
Sv. For Mestrene er menneskenes frie vilje hellig: de krenker den aldri. Maitreya legger en 
plan, og det kan være tusenvis av forskjellige aspekter han må ta i betraktning for å avgjøre 
hvordan og når en bestemt ting kan bli gjort. Denne planen er ikke hugget i stein; den er 
foranderlig og fleksibel, men menneskets frie vilje blir aldri krenket.  
 Å gå til krig i Irak var en avgjørelse som ble tatt av den amerikanske regjeringen, og 
dersom Maitreya skulle ha stått åpent frem for å ’forhindre’ den, ville dette ha vært en 
krenkelse av vår frie vilje, uansett hvor misforstått og ødeleggende denne typen aggresjon 
måtte være. Det er ikke opp til Maitreya å ta avgjørelsene for oss eller omgjøre dem. Dessuten 
kommer han ikke umiddelbart til å ha den innflytelsen spørsmålsstilleren tillegger ham, når 
han faktisk står frem.  
 Loven må følges. Mestrene er Mestre fordi de lever i samsvar med Loven – Loven 
som styrer livet og evolusjonen. Det finnes ting som man kan gjøre, som man må gjøre, og 
ting som man ikke må gjøre. Vi gjør hva som helst. Vi krenker hverandres frie vilje – vi 
myrder, skader og lemlester – vi gjør det både i ord og gjerning. Det er derfor vi har 
problemer, det er derfor vi har sykdom, og det er derfor vi er utsatt for lidelse.  
 
Spm. Kunne Hierarkiet ha gjort noe for å forhindre krigen i Irak? 
Sv. Nei, ikke uten å krenke menneskets frie vilje. Det finnes en mulighet for å påvirke 
statsledere mentalt, men i dette tilfellet var sjansene for at noe slikt skulle lykkes, dessverre 
ikke særlig store.  
 
Spm. Dersom navnet hans ikke skal brukes, hvordan vil Maitreya bli introdusert i sine første 
fjernsynsintervju?  
Sv. Som en vanlig mann, en av oss, men med ideer, råd og synspunkter som kan være til hjelp 
for oss dersom vi hører på ham. I begynnelsen vil det skje nokså behersket og beskjedent. På 
TV vil Maitreya ikke snakke til et innbudt publikum, og han vil måtte være ganske 
tilbakeholden slik at han ikke skremmer vekk sitt publikum.  
 
Spm. Hvordan vil han fremstå når han blir invitert til å komme på TV? Hva slags 
kvalifikasjoner vil han bli tillagt? 
Sv. Han vil ha et navn, men det vil ikke være Maitreya. Poenget er: han ønsker ikke at ideene 
skal komme fra et vesen som er så høytstående at han får en tilhengerskare. Han ønsker ikke 
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noen tilhengerskare, han ønsker ikke å bli dyrket. Han sier: ”Hvis du følger etter meg, vil du 
miste meg. Hvis du forsøker å putte meg i lomma, vil du aldri finne meg.” De kristne vil 
forsøke å putte ham i sin lomme. Det samme vil muslimene, hinduene og spesielt 
buddhistene. Men dette er ikke noe problem, for når han først blir invitert til å snakke på TV, 
kan han bli invitert til å snakke til flere mennesker på en annen kanal. Så enkelt er det. På 
Kunngjøringsdagen vil han bekrefte det som mange har en anelse om, men kanskje er usikre 
på: at han er Verdenslæreren. Han vil bli invitert under ett eller annet navn til å snakke om 
sine ideer. Det vil skje på en forsiktig måte i startfasen, og i begynnelsen vil han ikke si det 
samme som jeg sier, men han vil bli mer intens etter hvert som menneskene rundt ham 
begynner å reagere positivt. Dersom han sa det som jeg sier, ville han støte folk fra seg. Han 
gjør ingen forskjell mellom fundamentalistiske kristne, fundamentalistiske jøder, 
fundamentalistiske muslimer osv. og ikke-fundamentalister. Han gjør ikke forskjell på dem. 
Han har tusenvis av tilhengere som på ett eller annet nivå har opplevd ham og som kjenner 
ham. Det er vanskelig å beskrive. Han er hundre prosent tolerant, han utelukker ingen. 
 
Spm. Kunne du avklare enda en gang hvilken ’form’ Maitreya vil ha på TV. Vil han f. eks. 
fremstå som en mann som blir intervjuet av en som Ted Koppel (en kjent amerikansk 
nyhetsoppleser)? 
Sv. Han vil ikke bruke navnet Maitreya. Han vil bli intervjuet som ’en av oss’ på en kjent 
fjernsynskanal av ’en som Ted Koppel’, men ikke nødvendigvis av Ted Koppel.  
 
Spm. Hvis han blir spurt om det, vil Maitreya vedgå at han er Kristus eller Verdenslæreren? 
Sv. Nei, ikke i begynnelsen. Enten vil han ikke svare direkte på spørsmålet, eller så vil ikke 
spørsmålet komme opp. Etter hvert vil han naturligvis bekrefte sin identitet overfor stadig fler. 
Husk at han allerede har møtt eller vist seg for mange ledere innenfor mange ulike områder. 
De vil bli oppmuntret til å stå frem og vise sin støtte. Det er ikke til å unngå at dette vil 
påvirke folkemassene og gi dem mot til å gi uttrykk for kravet om fordeling av ressursene og 
rettferdighet og på den måten forberede Kunngjøringsdagen. 
 
Spm. Finnes det mange diplomater, folk i ledende stillinger, politikere og journalister som vil 
føle seg inspirert til å stå frem etter det første intervjuet for å forteller om sine opplevelser og 
dele sin overbevisning angående Maitreyas identitet?  
Sv. Ja, det tror jeg. Men det er klart at det kanskje vil ta flere intervju og litt positiv respons 
fra media for å få folk på det nivået til å stå frem. Så langt er det en forferdelig stor mangel på 
mot som har gjort seg gjeldende.  
 
Spm. På nettstedet ditt leste jeg at Maitreya sier at han vil komme så snart at det ”virkelig vil 
overraske”. (1) Betyr dette at alle betingelsene for at han kan stå frem offentlig har blitt 
oppfylt? (2) Henviser Maitreya til et større intervju når han sier dette?  
Sv. (1) Nesten. (2) Ikke nødvendigvis et større et. 
 
Spm. Når Maitreya står frem i media og i begynnelsen ikke sier hvem han er, vil du råde 
medarbeidere som gjenkjenner Maitreya til ikke å peke ham ut til noen utenfor gruppen 
(innbefattet familie og venner) fordi dette vil krenke den frie viljen vedkommende har til selv å 
finne ut hvem Maitreya er?  
Sv. Ja. Jeg har flere ganger gjort det klart for medarbeidere at det er slik de bør forholde seg. 
Det er svært viktig, spesielt i forhold til media, at deres og andres frie vilje ikke blir krenket 
og at de reagerer på Maitreya fordi han snakker som et menneske blant mennesker og ikke 
fordi han er Kristus eller Verdenslæreren.  
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Spm. Dersom vi tror at vi har gjenkjent Maitreya når han snakker til media, uten at det er 
erklært offentlig at han er Maitreya, hvordan bør vi forholde oss overfor media? 
Sv. Vi bør ikke gjøre noe annet i forhold til media enn å gjøre det kjent at Maitreya og hans 
gruppe er åpent til stede. Det er ikke vår oppgave å peke ham ut for media. Som resten av 
menneskeheten må de selv finne ut av dette. Dersom folk på rett eller feil grunnlag tror at 
Maitreya er Kristus, Imam Mahdi, Maitreya Buddha, Messias eller Kalki Avataren og godtar 
hans råd på grunn av dette, så betyr ikke det at de selv er rede til å gjøre de forandringene som 
er nødvendige for å bevare kloden og menneskeheten. Vi må anerkjenne Maitreya, ikke fordi 
vi tror at han er Maitreya, Kristus, Messias eller hvem det måtte være, eller fordi vi ser på 
ham som Verdenslæreren eller et stort åndelig vesen, men fordi vi er enig i det han sier, fordi 
vi ønsker det samme som det han sier er nødvendig for verden: rettferdighet, fordeling av 
ressursene og frihet for alle mennesker.  
 
Spm. Vil Maitreya fysisk se ut som seg selv – dvs. slik han egentlig er – når det første 
intervjuet finner sted, eller vil han være i ’forkledning’, slik han vanligvis er når han viser seg 
for folk?  
Sv. Når han viser seg for folk, benytter han seg vanligvis av en tankeform, en person som han 
selv har skapt og som en del av hans bevissthet kan manifestere seg gjennom. Men når han 
står åpent frem for verden, selv om han ikke bruker navnet Maitreya, kommer han til å 
fremstå slik han er, i den kroppen han selv har skapt og som han for tiden benytter for å 
manifestere seg i vår verden.  
 
Spm. (1) Vil Maitreya se ut som han gjorde i Nairobi første gang han står frem på fjernsyn? 
(2) Hva med Kunngjøringsdagen?  
Sv. (1) Nei. (2) Nei. 
 
Spm. Din Mester har sagt at når vi ser Maitreya på fjernsyn, vil vi oppleve hans stråle, eller 
energi. Vil dette bli en forsmak på Kunngjøringsdagen, og vil det finne sted en velsignelse?  
Sv. Det vil bli en åndelig opplevelse, men alltid tilsvarende den enkeltes nivå. Folk kan bare 
ta imot det de kan ta imot, de kan bare være den de er. Enkelte vil umiddelbart fornemme og 
gjenkjenne Maitreya som den åndelige giganten han er. Andre vil bli mer påvirket av det han 
sier, det vil være i samsvar med deres rettferdighetssans og deres målsettinger. Men åndelig 
energi vil uansett strømme ut. Jeg tviler på at det vil forekomme i like sterk grad som på 
Kunngjøringsdagen.  
 
Spm. Et sitat fra Maitreya lyder slik: ”Når dette prinsippet (rettferdig fordeling) er blitt 
akseptert, vil jeg gi meg til kjenne”. Dette er svært forskjellig fra dine forutsigelser om 
fjernsynsintervjuet, det nært forestående børskrakket osv. Så hvem har rett, du eller 
Maitreya?  
Sv. Maitreya har selvsagt rett – og det har jeg også. Han vil ikke fortelle hvem eller hva han er 
før menneskeheten har akseptert prinsippet om rettferdig fordeling. Dette vil føre til at han 
står frem for hele menneskeheten på Kunngjøringsdagen. Fjernsynsintervjuene og børskrakket 
vil skje forut for denne dagen.  
 
Spm. (1) Er Maitreya til enhver tid klar over hva alle tenker? (2) Merker han at vi tenker på 
ham? Når vi for eksempel plukker opp vårt eksemplar av Share International og leser om 
ham, blir et fragment av hans bevissthet da henledet mot dette? (3) Er han i stand til å spille 
det mest kompliserte musikkstykket på et hvilket som helst musikalsk instrument? (4) Er han i 
stand til å male et mesterverk? Eller (5) skrive et bedre skuespill enn Shakespeare? (6) Kan 
han  synge som Elvis?  
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Sv. (1) Ja. (2) Ja. (3) Ja. (4) Ja. (5) Ja. (6) Nei!  
 
Smp. Hvor langt ut fra det stedet der han oppholder seg i London, strekker Maitreyas aura 
seg?  
Sv. Den omslutter hele jorda.  
 
Spm. (1) Hvor mottakelige er menneskeheten (fra Hierarkiets synspunkt) for øyeblikket 
[2002] for Maitreyas ideer? (2) Fører økt frykt og spenning til at folk blir mindre mottakelige 
for det han ønsker å prioritere? 
Sv. (1) 25 prosent er svært mottakelige, 40 prosent er forholdsvis mottakelige og 35 prosent er 
ikke mottakelige i det hele tatt. (2) Nei, det er motsatt. Frykt får folk til enten å foreta 
hysteriske handlinger (slik som i USA i dag) eller til å forsøke å finne løsninger på 
problemene.  
 
Spm. (1) Møter Maitreya fortsatt politikere og journalister? (2) Stiller de som møter ham 
spørsmål? (3) Vet de hvem han er? (4) Setter de ham i forbindelse med ditt arbeid og din 
informasjon?  
Sv. (1) Politikere, men ikke journalister. (2) Ja. (3) Stort sett ikke. (4) Noen gjør det.  
 
Spm. Jeg er litt forvirret når det gjelder Maitreyas tilsynekomst. Jeg kan forstå at det må tas 
hensyn til karmiske lover og at den frie viljen ikke må krenkes. Men av og til bekymrer det 
meg at det bare er lysets krefter som tar hensyn til disse tingene. Det finnes mange sprø 
mennesker som er klar til å sprenge seg selv i lufta (og ta mange andre med seg) og som tror 
at de gjør dette i Guds navn. De ser ikke ut til å ha noen problemer med (eller kunnskap om) 
karma, fri vilje osv. Dersom de får gjennomført en større terroraksjon (kjernefysisk, kjemisk 
eller biologisk), er det ikke sikkert at det vil finnes noen planet eller menneskehet når 
tilsynekomsten finner sted. Hvordan kan dette være karmisk korrekt? 
Sv. Det er klart at det er nettopp derfor at denne tiden er så preget av kriser og konflikter. 
Uansett må Maitreya og Mestrene adlyde den karmiske loven, selv om vi ikke gjør det. Vi må 
stole på at Maitreya vet nøyaktig når han bør gripe inn eller ikke og fortsatt holde seg innenfor 
karmisk lov.  
 
Spm. Tror du ikke at det viktigste er at vi handler ut fra hjertet, gjør vår kjærlighet 
fullkommen og uttrykker det vår kjærlighet forteller oss, og ikke at Maitreya står frem eller 
ikke? Er ikke dette den eneste veien til Selv-realisering?  
Sv. Ikke ta det ille opp, dette høres veldig flott ut, men er det virkeligheten? Er det dette som 
er normen rundt om i verden? Hvis det er slik, hvorfor har vi da så mange alvorlige 
problemer: fattigdom og sult midt i overfloden, krig og trusler om krig, miljøkatastrofer, 
kriminalitet og stoffmisbruk i stort omfang, verdensomspennende terrorisme som blir stadig 
mer utspekulert – listen er endeløs. Det er åpenbart at verden generelt ikke handler ut fra 
hjertet eller uttrykker perfekt kjærlighet. Spørsmålsstilleren er muligens et unntak. Kanskje 
han eller hun virkelig handler ut fra hjertet og ut fra kjærlighet. Kanskje vedkommende 
allerede er en Mester som verken har behov for Maitreya eller hans lære. For resten av oss er 
imidlertid hjelpen og rådene fra Maitreya og hans gruppe helt avgjørende hvis vi skal 
overleve. Hans veiledning representerer den eneste farbare vei til fremtiden.  
 
Spm. Når Maitreya overskygger oss på Kunngjøringsdagen, vil alle merke det rent fysisk?  
Sv. Han har sagt at når hans energi, altså Kristus-prinsippet, strømmer ut, vil det bli som om 
han omfavner hele verden. Folk vil til og med kunne merke det rent fysisk. Når Kristus-
prinsippets energi strømmer ned gjennom det eteriske legemets fire nivåer til det laveste 
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planet (som befinner seg rett over det fysiske gassplanet), vil dette oppleves som en resonans i 
den fysiske kroppen. Dersom du i det hele tatt er oppmerksom på det eteriske legemet, vil du 
oppleve dette som en intens fysisk fornemmelse. Ellers vil du sannsynligvis kjenne det som et 
press mot issen under overskyggingen. Så vil du høre ordene hans innvendig på ditt eget 
språk. 
 
Spm. I Bibelen blir det sagt at Kristus skal komme tilbake med stor ’makt og herlighet’. Hvor 
er Maitreyas makt og herlighet som vi alle skal kunne få øye på og gjenkjenne? 
Sv. Den omtalte ’makt og herlighet’ er selvsagt et symbolsk uttrykk for hans åndelige status 
som vil bli anerkjent av alle. Dette vil skje på Kunngjøringsdagen når han overskygger hele 
menneskeheten.  
 
Spm. Hvordan vet vi at vi skal skru på fjernsynet på Kunngjøringsdagen? 
Sv. Dere vil på forhånd bli informert av media. I alle land vil media si at de har invitert 
Maitreya for at han skal snakke til hele kloden. Dere vil kjenne til denne mannen som dere 
allerede har sett over en periode, og han kommer til å snakke til hele verden samtidig. Alle 
fjernsynskanalene vil bli koplet sammen via satellitt, som faktisk er på plass på grunn av 
denne begivenheten og ikke for at vi skal kunne se på Verdenscupen, uansett hvor spennende 
det måtte være. Dette skjer fordi Verdenslæreren for første gang i menneskehetens historie 
skal kunne komme og snakke direkte til alle mennesker.  
 
Spm. Hva med de som ikke har TV? 
Sv. De vil høre det inne i hodet sitt – det er en telepatisk overføring. Du trenger ikke se på 
fjernsyn, men da får du heller ikke se ansiktet hans. Du befinner deg kanskje under bilen din 
og holder på å reparere den, men du vil høre ordene hans, så legg fra deg skiftenøkkelen og 
lytt!  
 
Spm. Vil Lærerens (Maitreyas) ansikt se forskjellig ut (avhengig av seernes rase eller 
kulturbakgrunn) på Kunngjøringsdagen, eller vil det være likt for alle?  
Sv. Alle vil se den samme mannen.  
 
Spm. Vil barn kunne oppleve velsignelsen på Kunngjøringsdagen? 
Sv. På Kunngjøringsdagen vil alle mennesker over 14 år høre Maitreyas ord innvending på 
sitt eget språk. Det dreier seg ikke om at yngre barn ikke er i stand til å oppleve hans 
velsignelse – tvert imot. Det er heller et spørsmål om deres forstand kan ta det inn og om de 
kan forholde seg til hans budskap.  
 Før 14-årsalderen er det lite eller intet mentalt fokus i gjennomsnittsbarnet, så et barn 
under den alderen vil ikke ha noen forståelse av det de måtte høre. Men uansett alder vil hver 
og en forstå (eller ikke forstå) i forhold til sitt utviklingstrinn. Maitreya kjenner det nøyaktige 
utviklingspunktet til et hvilket som helst barn, hvilken forfatning chakraene er i, hva barnet er 
i stand til å absorbere, og hva som er trygt. Enhvers helsesituasjon, alder osv. vil bli tatt i 
betraktning. Dette er det mirakuløse ved denne allestedsnærværende overskyggingen.  
 
Spm. Hvilke kriterier vil bli benyttet for å bestemme hvem som vil bli helbredet eller leget på 
Kunngjøringsdagen?  
Sv. Karma og tro. De som har karma som tillater det og en tro som gjør dem åpne for Kristus-
prinsippets energi slik den strømmer ut fra Maitreya, vil bli helbredet.  
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Spm. Hvordan er det mulig for Maitreya å komme i telepatisk forbindelse med oss (på 
Kunngjøringsdagen) når de fleste av oss er rastløse og våre ’mentale antenner’ er i ustand? 
Er ikke dette en kronisk tilstand som bare kan kureres ved regelmessig og dyp meditasjon?  
Sv. Ja, jeg er enig i at de fleste av oss mangler det indre mentale fokuset eller den magnetiske 
auraen som gjør bevisst telepati mulig, men Kunngjøringsdagen må anses som en unik 
begivenhet og situasjon som kan tilskrives Maitreya. For ham finnes det ikke noen form for 
atskillelse. Han er allvitende og allestedsnærværende. Han kommer til å overskygge 
menneskeheten på en slik måte at vi blir midlertidig åpne for hans budskap.  
 
Spm. Vil alle etter Kunngjøringsdagen være klar over det faktum at Maitreya og hans gruppe, 
Visdommens Mestre, er til stede blant oss?  
Sv. Jeg kan ikke svare for alle, men det store flertall av menneskeheten vil ha hørt hans ord 
telepatisk på Kunngjøringsdagen, og det virker opplagt at medias tid og ressurser fra da av vil 
bli brukt til å gjøre Maitreyas råd og prioriteringer kjent. Man må huske på at det ikke vil 
finnes noe opptak av det telepatiske budskapet som Maitreya kommer til å gi, og noe vil uten 
tvil bli sitert og husket feil. Men Maitreya vil være tilgjengelig i flere intervjuer for å utdype 
og forklare på en vanlig måte nøyaktig hva han mener.  
 
Spm. Når Maitreya har stått åpent frem, vil han og andre Mestre fortsette å vise seg for folk 
slik som det blir beskrevet i ’brev til redaktøren’ i tidsskriftet Share International?  
Sv. Ja, når det er nødvendig. 
 
Spm. Etter at Maitreya offisielt har gitt seg til kjenne på Kunngjøringsdagen, hvor lang tid vil 
det ta før han lar verden stifte bekjentskap med Mestrene? 
Sv. Når Maitreya overskygger menneskeheten på Kunngjøringsdagen, vil han sannsynligvis 
nevne forestillingen om Mestrene som sine disipler. I alle fall noen av Mestrene vil bli 
introdusert innen kort tid.  
 
Spm. Vil Mesteren Jesus også gi seg til kjenne?  
Sv. På Kunngjøringsdagen vil ikke Maitreya introdusere selve Mestrene, men han vil gjøre 
det kjent at de finnes. Senere vil Mestrene stå frem en etter en og gi seg til kjenne. Mesteren 
Jesus vil være en av de første til å stå frem.  
 
Spm. Tror du at de fleste kristne vil anerkjenne og akseptere Mesteren Jesus og på den måten 
kvitte seg med frykten for at Maitreya er antikrist?  
Sv. Det korte svaret på dette er at ja, det tror jeg. Jesus er antakelig den meste kjente av alle 
Mestrene, og millioner av mennesker vil i første omgang følge ham, kanskje på ubestemt tid. 
Det er helt i orden, for Maitreya og Mesteren Jesus har de samme målsettingene.  
 
Spm. Vil ikke de kristne fortsatt følge og tilbe Mesteren Jesus fremfor Maitreya?  
Sv. Mange kristne vil kanskje etter Kunngjøringsdagen følge Mesteren Jesus fordi de allerede 
kjenner hans navn. Kanskje vil de betrakte Mesteren Jesus som Kristus og Maitreya som hans 
nestkommanderende. Det spiller egentlig ikke noen rolle. Og jeg tviler på at Maitreya vil ta 
det ille opp!  
 
Spm. Hvordan tror du folk vil reagere på ham når Maitreya står åpent frem for 
offentligheten?  
Sv. Vel, det kommer an på hvem de er. Det avhenger av hvilken religiøs bakgrunn de har. Jeg 
tror at det kommer an på om deres tankegang er preget av Fiskene eller Vannmannen. Verden 
er delt i to: de som konkurrerer og de som samarbeider. Han er for samarbeid, men de som 
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ikke kan leve uten å konkurrere og som har en bevissthet preget av Fiskene, vil ha en tendens 
til å avvise tanken om fordeling av ressursene og rettferdighet som en forutsetning for fred. 
Det betyr ikke at de ønsker krig, men det er sikkert og visst at de ikke ønsker fred dersom det 
innebærer at de må gi avkall på noe. De innser ikke at man ikke til evig tid kan ha et rettferdig 
samfunn dersom det stikk motsatte finnes i andre deler av verden. Verden er én, og jo før alle 
folkeslag innser dette, desto tidligere vil vi kunne leve i en anstendig verden.  
 Det kommer an på hvem du er. Han snakker om å skaffe mat til de som sulter og 
fordele verdens ressurser, så dersom du lider av sult, om du sulter, vil du følge ham eller ikke? 
Klart du vil. Det kan hende at de som mangler det meste og som utgjør to tredjedeler av 
verdens befolkning, vil bli de første som slutter opp om ham. Det vil danne seg en sterk, 
verdensomspennende folkeopinion. Denne begeistrede, velinformerte og engasjerte 
folkeopinionen vil, hvis den blir ledet på riktig måte, utgjøre en kraft som ingen nasjon kan 
stå imot. Det vil ikke vare lenge før verden virkelig er en enhet og vi begynner å skape de 
institusjonene som gjør at vi ser konturene av det nye samfunnet.  
 
Spm. Hvordan vil lederne reagere på Maitreyas tale på Kunngjøringsdagen?  
Sv. Det kommer an på hvem de er. Hvem vil reagere positivt på Maitreya? Mye viktigere enn 
verdens ledere er verdens befolkning, menn og kvinner som er preget av velvilje, i alle land 
uten unntak. Lederne gjør hva de må for å holde folket i ro. Dersom folket overalt reiser seg 
og forlanger rettferdighet, fred og fordeling av ressursene, vil lederne bli nødt til å ta dette til 
etterretning; og lederne i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Japan og USA må enten være 
lydhøre overfor dette eller skyte dem, det blir enten eller.  
 Det finnes mennesker i høye samfunnsposisjoner, i diplomatiet, i 
statsadministrasjonen, innen industrien, finansverdenen og religiøse grupper, som er klar over 
at Maitreya er til stede i samfunnet. De så ham da de deltok på en konferanse (i London i 
1990) hvor han kom tilsyne (og forsvant) og snakket til dem. De vet hvem han er, og de 
venter bare på at han stikker hodet over kanten, og da vil de snakke rett ut. Folk vil følge dem. 
De nåværende lederne trenger ikke være de som viser vei, de tilhører en overgangsperiode og 
består hovedsakelig av en gruppe mennesker som tilhører fortiden, og de vil fortsette å høre 
fortiden til.  
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HVORDAN ARBEIDER MAITREYA 
OG MESTRENE? 

 
”Når Kunngjøringsdagen opprinner, vil dere forstå at deres bror har undervist 
dere mer enn én gang, har vist dere veien til Gud og frigitt læren om Guds 
sannhet. Mine venner, det er på tide å utdype denne sannheten, å vise dere at 
det å kjenne Gud er en skapende handling, at det å kjenne Gud er å tre inn i 
selve guddommeligheten. Bare slik kan vi få kjennskap til sannheten bak vår 
eksistens. I tiden som kommer, vil denne kunnskapen bli deres.” 
(Maitreya, fra budskap nr. 112) 
 

 
Spm. Hvor direkte vil Maitreya arbeide i forhold til menneskeheten når han er åpent 
akseptert? I hvilken grad vil han ta styringen, eller vil han bare være rådgivende?  
Sv. Maitreya er her for å gi råd, veilede og undervise. Han er ikke her for å styre våre 
handlinger, og han kommer ikke til å gjøre det. Han er en lærer. Både Maitreya og Mestrene, 
hans nærmeste disipler, vil være tilgjengelige med sin høyere kunnskap og erfaring for å gi 
hjelp og veiledning. Men vi må ønske å gjøre det vi er nødt til å gjøre. Maitreya vil legge frem 
den generelle retningen vår tenkning bør ta. Det vil si: en opplevelse av at vi er én 
menneskehet, at det er absolutt nødvendig å fordele verdens ressurser på en rettferdig måte, 
og at det må bli slutt på å bruke krig og terrorisme for å løse internasjonale problemer. Når vi 
viser at vi forstår dette, så vil all den hjelpen og veiledningen vi trenger, bli stilt til rådighet. 
Men vi må selv ønske disse endringene, og vi må iverksette dem frivillig og med glede. 
Mestrene kommer ikke for å fortelle oss hva vi skal gjøre. Maitreya sier: ”Jeg er bare 
arkitekten bak planen. Det er dere, mine venner, brødre og søstre, som må være villige til å 
reise sannhetens strålende tempel.” Sannhetens tempel er den nye sivilisasjonen.  
 
Spm. Vil Maitreya rette oppmerksomheten mot praktiske problemer som familien, nabolaget, 
relasjoner osv.?  
Sv. Ja. Han er en praktisk mann som er opptatt av våre praktiske problemer. Det er dette han 
prioriterer. Mestrene er ikke mystikere, det er vi som er det. Vi gjør alt mystisk. Mestrene er 
de som kjenner visdommen. Visdom er kunnskap pluss kjærlighet. Dette er å ”leve i pakt med 
visdommen”, den praktiske visdommen som består i å leve harmløst i riktige 
mellommenneskelige relasjoner, og det er dette de er opptatt av. Dere vil oppdage at Maitreya 
har en svært enkel måte å være på. Han er en åndelig gigant, men han går ikke rundt med 
øynene vendt opp mot himmelen! Han er opptatt av livet og av relasjoner som er preget av 
kjærlighet. [For mer informasjon om det Maitreya ønsker å prioritere, se ’Maitreya’s 
Priorities’ i Maitreya’s Mission, bind 3, kapittel 1.] 
 
Spm. Hva mener Maitreya er det mest presserende problemet i verden for øyeblikket? 
Sv. Det aller viktigste som må gjøres og som Maitreya er opptatt av, er å redde de millioner 
av mennesker som for øyeblikket dør av sult i en verden med overflod. Han sier at det ikke er 
noe som gir ham så stor sorg som dette skammelige faktum: ”Denne forbrytelsen som kalles 
atskillelse må fjernes fra denne verden. Jeg erklærer at dette er min hensikt.” Maitreyas 
viktigste målsetting er derfor å vise menneskeheten at vi er én og det samme; uansett hvor vi 
bor, uansett hudfarge, bakgrunn eller religiøs tro, har alle de samme behovene.  
 Noe som er like viktig og som haster like mye, er å redde jorda fra tilintetgjørelsen den 
er på vei mot på grunn av vårt ressursmisbruk. Etter å ha mottatt informasjon om global 
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oppvarming fra vitenskapsmenn i årevis, blir myndighetene i ulike land i dag stadig mer 
oppmerksomme på at den er en realitet. Global oppvarming blir nå til en viss grad forstått, 
men menneskets ansvar for dette har ennå ikke gått opp for myndighetene i alle land. Noe av 
det viktigste er å forstå at mennesket er ansvarlig for minst 80 prosent av planetens 
oppvarming, og at dette vil ha en dramatisk virkning på vårt dagligliv dersom det fortsetter. 
Det er kun Maitreya og Mestrene som vet nøyaktig hvordan man skal gå frem, men vi vet 
allerede hva som er de første skrittene vi må ta (behovet for å begrense CO2-utslipp og 
liknende). Men hvor mye det haster å få gjort noe med dette, har antakelig ikke gått helt opp 
for myndighetene. Maitreya vil understreke hvor mye det faktisk haster å få gjort noe med 
dette. Det at trærne på planeten ødelegges, har en svært alvorlig virkning på det 
livsnødvendige oksygenet på jorda, og et område med urskog på størrelse med Belgia blir for 
eksempel hvert år ødelagt i Mellom- og Sør-Amerika.  
 Maitreya vil legge aller mest vekt på nødvendigheten av å fordele ressursene på denne 
planeten. Dette vil skape den tilliten som vil muliggjøre løsninger på alle andre problemer, 
både nasjonale og internasjonale.  
 
Spm. Som du har sagt, så finnes det en plan som skritt for skritt går ut på å redde millioner av 
mennesker fra hungersnød – først nødhjelp og så et nytt system for distribusjon gjennom FN. 
Hvilke første skritt bør vi ta for å gjenopprette balansen på planeten? Finnes det en 
tilsvarende kriseplan som i første omgang vil tre i funksjon, og hvis det er slik, hva bør vi i så 
fall foreta oss?  
Sv. Det som haster mest er å ta hånd om forurensingen og den globale oppvarmingen. Den 
aller verste og farligste formen for forurensning kommer fra våre atomkraftverk og fra 
atomkraftindustrien generelt. Dette må det bli satt en stopper for så snart som mulig.  
 Forurensning, spesielt radioaktiv stråling, er ifølge Mestrene allerede den viktigste 
dødsårsaken på vår planet. Dette svekker immunforsvaret slik at mange bukker under for 
sykdommer som lungebetennelse, influensa, AIDS, HIV og så videre. Lufta som vi puster inn, 
vannet og jordsmonnet, er så forurenset at vi er i ferd med å ødelegge selve planeten som vi er 
avhengig av dersom vi og våre barn fortsatt skal kunne eksistere. En av de viktigste tingene 
som kommer til å skje etter Kunngjøringsdagen, er at svært mye av menneskehetens 
oppmerksomhet vil bli rettet mot nødvendigheten av å rydde opp i miljøproblemene og gjøre 
denne jordkloden levedyktig igjen. Alle mennesker, uansett alder, vil bli trukket inn i denne 
prosessen. Straks de millioner av mennesker som sulter har fått dekket sine behov og 
rettferdig fordeling av ressursene er i gang, må all oppmerksomhet rettes mot opprettholdelsen 
av våre økosystemer, ellers vil vi ikke lenger ha noen planet.  
 Maitreya har selv sagt at å redde miljøet må bli det som alle mennesker ser som det 
viktigste, både unge og gamle. For eksempel er virkningen av den globale oppvarmingen på 
isen ved polene nå åpenbar for alle. Et omfattende program for nyplanting av skog er i vente; 
det vil selvsagt ta tid å gjennomføre dette, men en kunne begynt allerede nå. 
 
Spm. Da det ikke vil bli satt noen øyeblikkelig stopper for den globale oppvarmingen, bør vi 
forvente en nedsmelting av polarisen i de kommende århundrer som vil gjøre mange av 
kystområdene ubeboelige, selv om den oljeholdige sanden i Canada (som ifølge BBC vil vare 
i 200 år) eller enda større forråd av kull, aldri vil bli brent?  
Sv. Det vil bli satt i gang tiltak som minsker faren for dette.  
 
Spm. Kan du forklare hvorfor Maitreya har ”brakt jorda litt nærmere sola” dersom global 
oppvarming er et stort problem? Forverrer ikke dette oppvarmingen, og hvis det er slik, kan 
vi gå ut fra at de klimaforandringene som måtte forekomme, når alt kommer til alt ikke vil bli 
mer skadelige enn om Maitreya ikke hadde utført denne noe merkverdige handlingen?  
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Sv. Tyve prosent av den globale oppvarmingen er forårsaket av at jorda har kommet litt 
nærmere sola. Åtti prosent er forårsaket av vårt ressursmisbruk og av gassutslipp. Hvorfor har 
Maitreya gjort noe slikt? Man må anta at det skjer i samsvar med Loven og er til fordel for 
menneskeheten. Det vil gjøre store områder av Nord-Europa, Asia, Canada og Russland (som 
nå stort sett er dekket av is de fleste måneder av året) usedvanlig fruktbare og velegnet til 
matdyrking. Det medfører også at vår innsats for å begrense den globale oppvarmingen må 
intensiveres.  
 
Spm. I juninummeret av Share International fra 2003 heter det i den delen som omhandler 
Maitreyas lære: ”Nyt det varme været, den tidlige våren og alt som blomstrer rundt dere. Det 
har ikke noe med hullet i osonlaget eller ’drivhuseffekten’ å gjøre. Det som har skjedd, er at 
jordrotasjonens hastighet er senket og at jorda har beveget seg nærmere sola. Dette skjer slik 
at det kan dyrkes mer mat på jorda.” Dersom ’drivhuseffekten’ og den globale oppvarmingen 
i særdeleshet, blir ansett for å være alvorlige globale problemer, hvorfor antyder dette sitatet 
fra Maitreyas lære at den globale oppvarmingen er en positiv utvikling?  
Sv. Det er et spørsmål om grad. At jordrotasjonens hastighet er senket, er noe som er under 
kontroll og som følger Loven – virkningene er forutsigbare og innen visse grenser. 
’Drivhuseffekten’ og den global oppvarmingen som er et resultat av forurensning, er derimot 
ute av kontroll (om ikke forurensningen opphører) og utgjør trusler mot miljøet som til en viss 
grad er uforutsigbare og irreversible.  
[Maitreyas lære, slik den er blitt publisert i tidsskriftet Share International, er samlet i boken 
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life.] 
 
Spm. Jeg ble først kjent med historien om Maitreya tidlig på 80-tallet via en avisannonse med 
overskriften ”Det vil ikke bli noen tredje verdenskrig”. Jeg har aldri tvilt på Maitreyas 
tilstedeværelse og at han etter hvert kommer til å stå frem, og jeg har sluttet meg til 
krigsmotstanderne, men nå lurer jeg på om ikke det som sto i avisen var vel overoptimistisk?  
Sv. Det er riktig at mange fortsatt frykter en tredje verdenskrig, og den senere tids ensidige og 
okkuperende  invasjon av Irak som USA og Storbritannia sto bak, har gjort at anspentheten i 
verden har steget til uanede høyder. Langsiktige amerikanske ambisjoner, slik de kommer 
åpent til uttrykk fra de verste ’haukene’, bidrar ikke til å skape harmoniske 
samarbeidsforhold. Men til tross for disse reelle problemene er ikke Hierarkiet i tvil om at de 
etter hvert vil inspirere oss til rettferdighet og derfor til fred.  
 Vær trygg på at Maitreya ikke har kommet inn i verden for å se den gå til grunne. I 
dag er ikke fred noe valgfritt, men en absolutt nødvendighet for at menneskeheten skal 
overleve. Siden det er slik, kan man være sikker på at Maitreya vil bruke alle de forskjellige 
midlene han har til rådighet for å sikre at hans plan skal lykkes.  
 
Spm. Du har nevnt at en av de tingene Maitreya ønsker å prioritere, er å finne løsninger på 
konflikten i Midt-Østen, og at denne konflikten ikke vil bli løst før han faktisk står frem. Er 
dette fordi de forskjellige folkegruppene som er innblandet (muslimer, jøder og kristne) vil se 
på ham som sin Verdenslærer og forstå at han har kommet til dem alle, og at deres 
separatistiske holdninger gradvis vil forandre seg på grunn av denne forståelsen?  
Sv. Jeg tror at Palestina/Israel-problematikken, som er helt sentral i forhold til problemene i 
Midt-Østen, bare kan bli løst gjennom Maitreya. Men selv Maitreya kan ikke fremtvinge noen 
løsning, han kan kun gi råd. Men når utallige millioner av mennesker i verden aksepterer ham 
som en åndelig lærer og veileder, så vil det bli lettere for selv de mest fanatiske israelske 
jødene eller palestinske muslimene å akseptere at det er nødvendig å leve sammen side om 
side. Dette kan bare skje når palestinerne har fått en rettferdig behandling. Når rettferdighet er 
oppnådd og alle kan se at den virkelig er blitt fullt og helt oppnådd, da vil løsningen bli 
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akseptert av muslimene, og, om enn motvillig, av israelerne. De må til slutt lære å leve side 
om side, og det kan bare skje på en rettferdig måte. Ellers er det ikke til å unngå at det vil 
foregå en kontinuerlig krig mellom de to.  
 Dersom ikke problemene i Midt-Østen blir løst, vil det aldri bli fred i verden, og vi vet 
at dersom det ikke blir fred, vil menneskeheten gå en dyster fremtid i møte. Muslimene venter 
på Imam Mahdi, jødene venter på Messias, og mange vil være rede til å anerkjenne Maitreya 
som det. Jeg er sikker på at dette vil myke opp frontene mellom dem.  
 Men det som er viktig, er at palestinerne ytes rettferdighet. Vestbredden ble gitt til 
palestinerne av den nå avdøde kong Hussein av Jordan for at det skulle være deres hjemland, 
og det innebærer hele Vestbredden, ikke den lille delen som palestinerne hittil er blitt tilbudt. 
4,7 millioner flyktninger, hovedsakelig fra Libanon, må få vende hjem, og Jerusalem, som har 
stor betydning for både muslimer, jøder og kristne, må få en annen status slik at den blir en 
åpen og viktig by for alle de tre gruppene. Jeg tror at kun Maitreya kan få til denne 
forsoningen, men slik vil det bli.  
 
Sp. Er det noe tidsperspektiv på dette? 
Sv. Vel, det er vi som bestemmer tidsperspektivet. Det kommer an på viljen til de som 
befinner seg i området, de bestemmer hvor lang tid det vil ta. Dersom de er villige til å gjøre 
disse endringene, akseptere at konflikten løses og gjøre en rettferdig fred mulig, kan det skje 
meget raskt. Det avhenger av hvor mye de fanatiske gruppene på begge sider vil stritte imot. 
Men når hele verden er i ferd med å forandre seg, vil dere erfare at disse mindre områdene 
(om de er aldri så viktige) vil finne det stadig vanskeligere å stå imot de endringene som vil 
medføre fredelige løsninger.  
 I bunn og grunn ønsker alle en fredelig verden. Bare gale krigshissere ønsker krig 
fordi det er bra for omsetningen og gjør at visse grupper håver inn enorme fortjenester. Men 
når menneskeheten som helhet forstår at fred er absolutt nødvendig, da kan krig i seg selv bli 
avskaffet. Det er Maitreyas oppgave å få menneskeheten til å innse disse kjensgjerningene. 
Det dreier seg om å formidle noe folk allerede vet: jeg vet det, du vet det, alle vet at fred er 
nødvendig, men likevel har vi kriger. Det er fordi folk tror at de ved hjelp av krig til en viss 
grad kan gjenopprette balansen i sin favør. Men når verden som helhet går i en bestemt 
retning, vil dere se at mindre fraksjoner vil gjøre det samme.  
 
Spm. Vil Mestrene føre de ulike religionene sammen, og hvordan vil det i så fall skje? 
Sv. Maitreya kommer ikke som en religiøs, men åndelig, lærer. Alle livets aspekter er i bunn 
og grunn åndelige, og alt som er til nytte for oss og som bringer oss til et høyere nivå, er 
faktisk åndelig. Det er ikke Hierarkiets mål å gjøre alle religioner til én. Disse vil fortsette, 
men renset og foredlet både på grunn av Mestrenes tilstedeværelse og økt menneskelig 
forståelse. Det som gradvis vil vokse frem, er ikke akkurat en ny religion, men en ny måte å 
nærme seg Guddommen på gjennom påkallelse heller enn gjennom tilbedelse. Dette vil ikke 
basere seg på tro, men på direkte viten om og opplevelse av det guddommelige. 
 
Spm. I din bok The Great Approach blir du spurt om det er den Mesteren som var profeten 
Muhammed, som nå har ansvaret for den islamske trosretningen. Du svarte ’nei’. Men jeg 
kan huske at du har sagt at Muhammed vil gjøre det samme for islam (dvs. fjerne de dogmene 
som menneskene har skapt osv.) som Jesus vil gjøre for kristendommen.  
Sv. Profeten Muhammed er ansvarlig for islam, men han er ikke en av de Mestrene som vil 
stå åpent frem i den tiden som kommer. Arbeidet med å foredle islam (på linje med 
foredlingen av kristendommen ved Mesteren Jesus) vil derfor bli utført av en innviet, utvalgt 
av den Mesteren som var Muhammed.  
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Spm. Dersom din Mester eller Kristus i dag kunne henvende seg direkte til Sikkerhetsrådet i 
FN og til verdens ledere, hva slags råd ville de gi for å sikre en reell og varig forsoning i 
Midt-Østen og med den muslimske verden generelt? 
Sv. Å skape rettferdighet og frihet gjennom fordeling av de viktigste ressursene over hele 
verden. En kommer ikke unna rettferdig fordeling, og jo før dette bli forstått og iverksatt, jo 
før vil vi oppnå fred og sikkerhet for alle. Dette gjelder både for Midt-Østen og for verden 
generelt.  
 
Spm. Sender Maitreya ut tankeformer for at vi skal reagere på dem? 
Sv. Hierarkiet sender ut tankeformer hele tiden – verdens tankefelt er mettet av tankeformer, 
mange av dem er helt uten verdi og er skapt av menneskeheten. De fleste mennesker er ikke i 
stand til å fange opp tankeformer på et så høyt nivå som de Mestrene skaper. Men de som har 
et sensitivt sinn, er i stand til å fange opp viktige ideer. For eksempel kan plutselig en gruppe 
vitenskapsmenn over hele verden få den samme ideen som er blitt plassert der av en Mester, 
eller kanskje til og med av Maitreya. Mestrene ser at det er nødvendig å ta et bestemt skritt 
fremover, for eksempel ved at en bestemt form for teknologi blir oppdaget. De er ’musene’ 
som gir inspirasjon til verden. Det er Hierarkiet som har stått bak alle store læremestre, 
vitenskapsmenn, malere og kunstnere av alle slag ned gjennom historien.  
 Rembrandt er Rembrandt fordi han var en tredjegrads innviet som ble inspirert av sin 
Mester, og slik var det også med Titian og Mozart. Leonardo var en 4,4-grads innviet, 
praktisk talt en Mester. All kultur som finnes i verden, er blitt skapt av innviede som er blitt 
sendt for å påvirke menneskeheten til gradvis utvidelse av bevisstheten, som evolusjonen 
består i.  
 
Spm. Er det å kommunisere med Mestrene noe hvem som helst kan lære seg? 
Sv. Telepati er en av menneskehetens naturlige egenskaper. Alle er telepatiske, men vi 
mangler stort sett øvelse. Hos mennesker som er nært knyttet til hverandre, slik som mann og 
kone, et kjærestepar eller mor og barn, oppstår det telepatiske forbindelser. Det er ikke noe de 
baserer seg på eller en gang tenker på. Telepati, slik den blir brukt av Mestrene og de 
disiplene som kan gi respons, består i en tilsiktet og bevisst bruk av mentale evner. Dette er en 
evne som vi alle har som et potensial, men som stort sett ikke er utviklet. Evnen kan bli 
forsterket av Mestrene, men de holder ikke på med dette bare for moro skyld, eller for å ha 
noe å gjøre. De gjør det bare når det er en grunn for det – fordi de gir opplæring til noen som 
har en spesiell oppgave, slik at de raskt og enkelt kan kommunisere med dem uten å måtte 
vise seg for dem, noe som krever mye mer energi enn en rask tanke. Tanker finnes overalt, og 
tankeplanet er åpent for alle. Alle tanker beveger seg gjennom tankeplanet. Når tankene blir 
styrt og kontrollert, som mellom en Mester og hans elev, oppstår det umiddelbar 
kommunikasjon. Av og til viser Mestrene seg for disipler som ennå ikke har utviklet de 
evnene som gjør telepatisk kontakt mulig. Når en disippels aura blir magnetisk som følge av 
den naturlige evolusjonsprosessen, blir telepatiske evner et resultat av dette. Det er ikke noe vi 
lærer. Gjennom praksis fungerer det mer ’smidig’ og brukbart. Imidlertid arbeider ikke 
Mestrene på de astrale plan. Derfor er det ikke mulig å bli kontaktet av en Mester på noen 
bevisst måte før man har nådd mental polarisering og ikke lenger er astralt polarisert. Mental 
polarisering begynner omtrent halvveis mellom den første og den andre innvielsen.  
 
Spm. Når noen mottar budskap fra en Mester, har Mesteren valgt dem ut med dette for øyet?  
Sv. Ja. De gjør ikke noe på lykke og fromme. Det finnes en hensikt bak alt Mestrene gjør. De 
har enorme energier til disposisjon, men de er ’gjerrige’ med energien. De lar ikke et gram gå 
til spille, verken av sin egen energi eller energi generelt.  
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Spm. Avhenger de telepatiske evnene av disippelen? 
Sv. Ja, det er klart. Dersom Mestrene ønsker kontakt med en disippel som kan nås telepatisk, 
bruker de telepati. Dersom det ikke er noen grunn til å bruke telepati, gjør de det ikke. 
Mestrene har selvsagt full mental kontroll og bruker utelukkende telepati seg imellom.  
 
Spm. I Johannes’ åpenbaring i Bibelen er det nevnt en rekke tegn som skal vise de kristne at 
Jesus Kristus vender tilbake – nasjoner skal vende seg mot hverandre, det vil bli hungersnød, 
jordskjelv og katastrofer verden aldri har sett maken til. Likevel trenger vi ikke være redde 
selv om disse hendelsene må finne sted, og vi bør være glade, for det betyr at vår befrielse er 
nær. Hvorfor blir aldri noe av dette, eller andre skriftsteder, sitert av Maitreya? Jo, du 
snakker om å ha kjærlighet til våre medmennesker, men hva med tegnene på verdens ende slik 
det er forutsagt i Bibelen?  
Sv. Ja, jeg er enig i at det er mange referanser i den kristne Bibelen til den ’endetiden’ vi lever 
i, og jeg siterer dem ofte i diskusjoner. Men de trenger omhyggelige og nøyaktige tolkninger, 
noe jeg naturligvis gir dem. De er ofte symbolske, og det er ikke meningen at de skal bli tatt 
bokstavelig. For eksempel, og helt spesifikt, så henviser de ikke til verdens ende, men til 
slutten på en tidsalder, dvs. Fiskenes tidsalder, som er den astronomiske realiteten vi for 
øyeblikket opplever. Det er dette faktum som fører til at ikke bare Mesteren Jesus står åpent 
frem for offentligheten, men også Kristus, Maitreya, som manifesterte seg gjennom sin 
disippel Jesus i tre år, og som de kristne skriftene beretter om.  
 
Spm. En stund før han døde i 1982 fortalte Swami Muktananda en gruppe tilhengere at den 
dagen ville komme da USA ville legge landene i Midt-Østen i ruiner, men at en stor lærer 
etterpå ville stå frem, og at blomster ville vokse opp i hans fotspor etter ødeleggelsene. (1) Er 
det dette vi ser i Midt-Østen nå, gjennom USAs invasjon av Irak, gjennom deres 
utenrikspolitikk og ved at de gir støtte til Israel via fullmakter? (2) Er tidspunktet for 
Maitreyas offentlige tilsynekomst knyttet til det som nå skjer i Midt-Østen? (3) Bør man regne 
disse forutsigelsene fra Swami Muktananda som pålitelige?  
Sv. (1) Ja. (2) Nei. (3) Ja, mer eller mindre. 
 
Spm. Utgjør de fattige en viktig del av det vi kaller ’Kristus’ legeme’? Kan du si litt mer om 
hva som ligger bak dette symbolet? 
Sv. Siden de fattige for Maitreya trolig utgjør den viktigste delen av ’Kristus’ legeme’, så er 
svaret ja. 

Med ’Kristus’ legeme’ menes de menneskene der Kristusprinsippet er vekket. 
Maitreyas oppgave er å samle disse oppvåknede sjelene i grupper som han skal føre frem til 
den første og andre innvielsen i den evolusjonære syklusen.* Dette er noe som pågår hele 
tiden. Han gjør det nå. Han kommer til å fremskynde prosessen. Han kommer til å reise fra 
land til land og samle de gruppene som er klar for den første innvielsen, og et mindre antall 
som er klar for den andre innvielsen. Det er disse som utgjør ’Kristus’ legeme’.  

 Dette innbefatter mennesker som er fattige, mennesker som er rike, mennesker fra 
middelklassen, middels fattige, middels rike; det omfatter alle mennesker der Kristus’ 
guddommelige lys, menneskehetens sjel, er tent. Han arbeider med dette, fremmer det, 
forsterker det og leder dem frem til innvielsens port. Disse to første innvielsene forbereder en 
mann eller en kvinne til den tredje innvielsen, som blir tatt foran Sanat Kumara, Verdens 
Herre. 
 Dette er selvsagt noe som Kristus er svært opptatt av, siden enhver som kommer foran 
Sanat Kumara ved den tredje innvielsen først må ha stått foran Kristus ved de to første 
innvielsene. Det er i denne forstand at Kristus er ’veien’ og ’livet’ i den kristne terminologien.  
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 De siste få livene (det kan dreie seg om 20 eller 30, og dette er få i forhold til alle de 
tidligere livene) av den evolusjonære syklusen innbefatter fem betydelige 
bevissthetsutvidelser. Det er dette som er innvielse. Det dreier seg om en bevissthetsutvidelse, 
og den starter ved den første innvielsen og kulminerer i den femte, som kalles oppstandelsen, 
og som gjør deg til en Mester. Alle Mestrene har gått gjennom disse fem innvielsene, og alle 
på denne planeten vil før eller siden gå gjennom den samme prosessen.  
 ’Kristus’ legeme’ er kristen symbolikk, og det betyr egentlig dem som Kristus kan 
uttrykke seg gjennom – de menneskene hvor Kristusprinsippet har våknet. Jeg kjenner til både 
enkeltpersoner og grupper som ikke tror at Kristus kan være til stede i vår verden fordi det er 
for få av ’dem’, det vil si mennesker der Kristusprinsippet har våknet. Med ’dem’ mener de at 
de ser seg selv som mer spesielle enn vanlige mennesker. Slik jeg ser det, har de en 
sentimental (men for dem reell) oppfatning av at Kristus er en realitet for dem. Jeg mener ikke 
nødvendigvis i religiøs forstand, selv om det også kan være tilfellet, men at Kristus er vekket i 
dem, og kanskje er det slik. Men dette gjelder for millioner av mennesker. Det dreier seg ikke 
bare om den lille gruppen som ikke tror at Kristus kan være til stede i vår verden fordi det er 
for få av ’dem’.  
 Kristus er for eksempel vekket i de 850 000 menneskene i inkarnasjon som allerede 
har tatt den første innvielsen. Dette er mange mennesker, så hvordan kan det da bare være 
disse få, bare disse menneskene i bestemte grupper, som anser seg for å være så opplyste og 
så spesielle at Kristus ikke kan være til stede i vår verden ennå, fordi det ikke er mange nok 
av ’dem’? 
 Dette er meningsløst og en omfattende form for glamour. Kristus er født i ca. 850 000 
mennesker i inkarnasjon som har tatt den første innvielsen og i de rundt regnet 240 000 som 
har tatt den andre innvielsen. Så Kristus er født i mange mennesker. Det finnes mellom 3000 
og 4000 mennesker på jorda som har tatt den tredje innvielsen.  
 ’Kristus’ legeme’ er de menneskene der Kristusprinsippet er vekket. Ved slutten av 
denne tidsalderen vil dette utgjøre det store flertall av menneskeheten, disse vil ha tatt den 
første innvielsen, noen den andre, et mindre antall den tredje og den fjerde, og et enda mindre 
antall vil ha tatt den femte innvielsen. 
 Det er dette som utgjør ’Kristus’ legeme’. Dette vil ikke utelukkende bestå av de 
fattige, slik det ble antydet i spørsmålet. Men det er ikke noen tvil om at de fattige, de som 
lever i nød og elendighet fordi de mangler alt de trenger til dagliglivet, står Maitreyas hjerte 
nær. Det er disse menneskene han er spesielt bekymret for og føler en spesiell varme og et 
spesielt ansvar for, for deres nød trekker hans kjærlighet til seg, og han er Kjærlighetens 
Mester.  
 * [For mer informasjon om innvielsene, se Maitreya’s Mission, bind en, to og tre, av 
Benjamin Creme.]  
 
Spm. Jeg har fulgt med i Share International i over 10 år nå. Jeg har gitt donasjoner, deltatt 
på meditasjoner, lest noen av bøkene, fulgt med på nettstedet regelmessig og sett Benjamin 
Creme i egen person både i Los Angeles og i London. Jeg planla faktisk en ferie i London 
sammen med familien slik at jeg kunne delta på et foredrag. Jeg er sensitiv nok til å føle den 
åndelige kraften som omgir Creme, og det er dette som har holdt interessen oppe. Men selv 
om jeg anser den åndelige veiledningen for opplysende, synes jeg at det politiske budskapet 
ofte er misforstått.  
 Spesielt har jeg lest den delen av bladet som omhandler ’Spørsmål og svar’ nøye hver 
måned, og jeg har blitt mer og mer bekymret over den politiske retningen til Creme og Share 
International. Det har gjort at jeg ikke har engasjert meg mer i organisasjonen. Fordi det 
forekommer så mange hårreisende og uansvarlige påstander som ikke kan støtte seg på noen 
andre kilder, har jeg begynt å tvile på resten av agendaen. 
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 Jeg ber deg ikke å skjule dine synspunkter. Det er bra at du uttrykker dem så åpent. 
Men det svekker din troverdighet hos meg og muligens andre. Uansett så ønsker jeg deg alt 
godt.  
Sv. Den som har skrevet dette, er sikkert ikke alene om å være misfornøyd med det politiske 
og økonomiske innslaget i Share International. Jeg kan forstå hans uro over det han ser som 
et stadig inngrep i det ’åndelige’ innslaget i tidsskriftet til fordel for det rent ’politiske’. Når 
mange av de politiske uttalelsene er svært kritiske til den nåværende amerikanske 
administrasjonen og dens omfattende bidrag til det nåværende kaoset, frykten og den anspente 
situasjonen i verden, og leseren er amerikaner og oppfatter USAs handlinger på en annen 
måte, må det virke plagsomt, ergerlig og pinlig. Slik er det også for mange her i Storbritannia 
når vi ser hvordan regjeringen lyver og fordreier realitetene for å støtte det USA foretar seg.  
 Man bør huske på at vi aldri har noe partipolitisk perspektiv, og at spørsmålene 
kommer fra lesere som utvilsomt prøver å finne riktige svar som de ikke får tak i andre steder. 
Selvsagt er det ikke alle som oppfatter svarene som ’hårreisende og uansvarlige påstander’, 
men noe som faktisk har ryggdekning fra Hierarkiet. Share Internationals erklærte formål er å 
forene de to hovedretningene innen den nye tids tenkning – den politiske og den åndelige – 
for å synliggjøre den syntesen som ligger bak de politiske, sosiale, økonomiske og åndelige 
endringene som i dag foregår over hele kloden.  
 For Share International er alt som gjør livet bedre for menneskeheten åndelig, enten 
det skjer på det fysiske, mentale eller ’åndelige’ plan. Hvorfor går Maitreya i 
demonstrasjonstog sammen med de millioner av mennesker som krever politisk handling for å 
få slutt på krig og urettferdighet? Den åndelige krisen som vi alle så smertefullt opplever, 
utspiller seg i dag på det politiske og økonomiske området. Den kan bare løses på disse 
områdene og på den måten skape et grunnlag for korrekte mellommenneskelige relasjoner.  
 
Spm. Åndelige lærere som vi kjenner fra tidligere, ble ikke forbundet med politikk, men rettet 
oppmerksomheten mot åndelig utvikling. Det forbauser meg at du er så opptatt av politikk. 
Kan du forklare dette? 
Sv. Hvorfor er jeg opptatt av politikk? Fordi jeg er opptatt av kjærlighet og rettferdighet og 
frihet for alle mennesker. Politikk og økonomi er realitetene. Dette er åndelig. Hvor opphører 
man å være åndelig?  
 Når opphører man å være åndelig? Hvordan måler du graden av åndelighet i et 
menneske? Alt i livet er åndelig – vi lever i et åndelig univers. Det kunne ikke vært 
annerledes. Problemet er at vi ikke gjør det åndelig. Vi har den mest korrupte politikken som 
noen gang er utformet, og de mest korrupte økonomiske strukturene som noen gang er skapt 
av mennesker. De er ikke åndelige, men de burde vært – og må bli – åndelige.  
 Det jeg snakker om er politikk og økonomi som er åndelig inspirert, og dere vil 
oppdage at selveste Kristus, selveste Maitreya, Verdenslæreren, i begynnelsen vil konsentrere 
seg om politikk og økonomi. Det jeg sier kommer fra ham. Dette er hans tanker og ideer. 
Politikk og økonomi burde vært svært åndelig. Politikk dreier seg om hvordan folk lever 
sammen, og økonomi handler om hvordan vi fordeler verdens ressurser. Dersom man ikke er 
åndelig gjør man dette på en dårlig måte, slik som i dag. Hvem er egentlig åndelig: de 
åndelige lærerne du snakker om, eller jeg som er interessert i hvordan folk lever? Man kan 
ikke snakke om åndelig utvikling til mennesker som er nødt til å arbeide 16 timer i døgnet for 
en dollar pr. dag, slik at familien ikke sulter. Dagens krise er en åndelig krise, men den 
utspiller seg på de politiske og økonomiske områdene og kan bare finne sin løsning der.  
 
Spm. Hvordan kan du kombinere det ’miraklet’ som Maitreyas eksistens er, med menneskets 
frie vilje?  
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Sv. Du vil oppdage at det i praksis ikke finnes noen motsetning. Menneskets frie vilje er 
hellig for Mestrene, og den blir aldri krenket av dem. At Maitreya trer inn i vårt dagligliv, er 
egentlig ikke noe mirakel. Han gjør det i henhold til Loven og i forhold til en plan, og hans 
komme er blitt forberedt over mange år. Det er bare det at menneskene stort sett verken har 
hørt om ham eller om Planen.  
 
Spm. Under forutsetning av at menneskeheten har fri vilje, hvordan er det mulig for Maitreya 
å gripe inn på et gitt tidspunkt uten å krenke vår frie vilje? Han har sagt: ”Jeg kommer enten 
de er klar for det eller ikke.”  
Sv. Dersom hans tilsynekomst ikke blir kunngjort, vil den heller ikke krenke vår frie vilje. Jeg 
er redd at folk flest selv nå er uvitende om Maitreyas tilstedeværelse.  
 
Spm. Hvorfor ikke be Maitreya snakke direkte i stedet for alltid gjennom deg? 
Sv. Du holder ikke hund for at du skal bjeffe selv! Når det kommer en lærer av Maitreyas 
format, må det forberedes lang tid i forveien.  
 
Spm. Dersom Mestrene må vente til menneskeheten har skapt god karma før de kan stå åpent 
frem, betyr dette at de også er underlagt karma?  
Sv. Mestrene skaper ikke personlig karma, men det de gjør i forhold til menneskeheten, er 
betinget av verdens karma. Menneskeheten må ikke ’skape god karma’, men bare selv ta de 
første skrittene i riktig retning.  
 
Spm. Realistisk sett, hvis Maitreya faktisk står frem, vil det ikke være noen som vil ønske å bli 
kvitt ham? Hva da? 
Sv. Dette problemet kommer ikke til å oppstå. ’Realistisk sett’ vil det være mange som vil 
ønske å bli kvitt ham. Det finnes alltid mennesker som ønsker å bli kvitt de som gjør noe godt 
for verden, slike som Martin Luther King eller president Kennedy, det skjer bestandig. 
Abraham Lincoln ble myrdet fordi han hadde en visjon om riktige relasjoner for 
menneskeheten. De kan prøve, men de vil ikke lykkes. Hvordan blir du kvitt noen når du ikke 
engang kan se ham, en som kan forsvinne når han vil, som er allvitende og 
allestedsnærværende og som har skapt en kropp han kan gjenskape i neste øyeblikk?  
 
Spm. Du sier at Mesteren Jesus befinner seg i nærheten av Roma. Mener du rent geografisk, 
eller tilhører han det kristne samfunnet der, selv om han er ukjent? 
Sv. Jeg mener rent geografisk. Mesteren Jesus har bodd i utkanten av Roma i en årrekke. Han 
er ikke medlem av det kristne samfunnet som sådan, men han har disipler i Vatikanet som han 
arbeider gjennom.  
 
Sv. Du har sagt at prins Gautama ble overskygget av Buddha. Hvis det er riktig, så innebærer 
det at hans lære om asketisk livsførsel, meditasjon, ubundenhet osv. ble gitt til ham av en 
Mester. Dette vil da begrense muligheten til å oppnå ’viten’ og åndelig erfaring. Hvordan ser 
du på dette? 
Sv. Jeg har sagt at prins Gautama ble overskygget av Buddha, men Gautama var allerede en 
fjerdegrads innviet og alle de egenskapene du nevner var derfor allerede til stede i ham. Det 
han oppnådde ved overskyggingen, var den høye åndelige statusen som har inspirert millioner 
av mennesker i 2600 år.  
 
Spm. Hva er det som får Mestrene til å vende tilbake til vår verden nå, etter 98 000 år?  
Sv. Mestrene har lenge visst at de kom til å vende tilbake. De har kommet til slutten av en 
syklus i sin egen evolusjon, noe som krever at de vender tilbake som gruppe for å vise at de er 
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i stand til å fungere på alle plan samtidig. Det har bare vært et spørsmål om når. Vi har nå 
kjernefysiske våpen; det finnes 28 land som har atomvåpen, og bare en brøkdel av dette er 
nok til å utrydde alt liv på jorda. Mestrene står derfor frem sammen med Maitreya (i 1945, 
ved slutten av annen verdenskrig, kunngjorde han at han hadde til hensikt å vende tilbake) for 
å forhindre at alt liv på vår planet blir tilintetgjort. Dersom vi får fortsette på samme måte som 
nå, vil vi kunne utslette alt liv. De spenningene som ligger innbakt i de store forskjellene 
mellom de industrialiserte landene og utviklingslandene, har i seg kimen til en tredje 
verdenskrig, og det ville blitt en atomkrig.  
 
Spm. Har de 14 Mestrene på jorda blitt gjenfødt, eller har de bare plutselig kommet til syne? 
Sv. De er i sine egne, voksne og fysiske kropper, og de har kommet frem fra sine 
tilholdssteder for å innta sine plasser i den moderne verden.  
 
Spm. I Share Internationals mars-utgave fra 1994 var det en artikkel om vismannen Sri 
Ganapathi Sachchidananda Swamiji fra den sørlige delen av India, som har sin ashram i 
Mysore. Han utfører de samme miraklene som Sai Baba og Swami Premananda ved å 
materialisere vibhuti, medaljonger osv., slik det også ble nevnt i artikkelen i Share 
International. I løpet av Mahashivaratri-natten materialiserer Sri Ganapathi-ji også 
shivalingamer, men i motsetning til Sai Baba og Swami Premananda produserer han dem 
ikke fra munnen, men fra flammene under en ild-seremoni. For å få dette til stiger Swamiji 
midt inn i bålet og utfører seremonien i omtrent en halv time uten å bli skadet av den kraftige 
ilden. Hans disipler tror at han er en Avatar fra den hinduistiske guden Dattatreya, som 
Brahmas, Vishnus og Shivas energier virker gjennom. Kan din Mester forklare hvordan han 
passer inn i kretsen av Mestre fra losjen i det sydlige India og hvor han står i forhold til de to 
andre store Avatarene vi kjenner fra den sørlige delen av India: Sai Baba og Swami 
Premananda?  
Sv. Sri Ganapathi Sachchidananda Swamiji hører til blant en liten gruppe Avatarer som har 
kommet inn i inkarnasjon nå, i en tid som er preget av fare og store endringer for 
menneskeheten. Metoden og fremgangsmåten kan variere, men den underliggende hensikten 
er å være til nytte for planeten jorda.  
 
Spm. I The Reappearance of the Christ av A. A. Bailey sies det: ”I denne epokegjørende 
tiden er den fysiske tilstedeværelsen på vår klode av slike anerkjente, åndelige vesener som 
Verdens Herre, Den Gamle av Dage, de syv Åndene foran Guds trone, Buddha, Østens 
åndelige leder, og Kristus, Vestens åndelige leder, noe som påkaller seg vår 
oppmerksomhet.” Betyr ordet ’fysisk’ i denne sammenheng at: (1) Sanat Kumara er et 
menneske som lever på denne planeten på samme måte som Mesteren Maitreya? (2) At de syv 
Ånder også manifesterer seg i menneskelig form? (3) At Buddha faktisk er i en menneskelig 
kropp og på vår planet i disse dager? Ut fra dette avsnittet høres det faktisk ut som om det er 
slik. 
Sv. (1) Ja. (2) Ja. (3) Bortsett fra Maitreya, Kristus, befinner alle de ovennevnte høyere 
vesener seg i eterisk-fysiske kropper i det høyeste senteret, som er Shamballa.  
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HVA KAN VI GJØRE? 
 

”Gjør det kjent for alle at jeg er her, at jeg har vendt tilbake, og forbered 
menneskene på Kunngjøringsdagen, den dagen som er en gave fra Gud, for på 
denne dagen vil menneskene i fellesskap feire virkeliggjørelsen av Guds vilje. Mitt 
komme er intet mindre.” (Maitreya, fra budskap nr. 25) 

 
Spm. Jeg har lest din informasjon om Maitreya, men jeg vet ikke hvordan jeg skal ’gi den en 
plass’ i mitt dagligliv. Jeg tror på det, men det virker også uvirkelig. Kan du hjelpe? 
Sv. Maitreyas komme dreier seg om en verden i endring: endring av vår oppfatning av 
planetens behov og den økologiske balansen, endring av våre økonomiske systemer slik at 
alle mennesker får nok mat og blir tatt skikkelig vare på, endringer av mellommenneskelige 
forhold overalt. Når vi helt og fullt innser at menneskeheten er en enhet, vil det bli åpenbart at 
denne dyptgripende forvandlingen er absolutt nødvendig. Det dreier seg om å skape en ny 
verden.  
 Du er ikke alene på planeten, og derfor vil du forstå at disse endringene berører deg og 
ditt liv, og dette vil gi deg en dypere forståelse av realiteten og meningen bak Maitreyas 
komme.  
 Maitreya kommer ikke alene. Han er leder for en stor gruppe av fullkommengjorte 
mennesker, Visdommens Mestre. Etter hvert som menneskeheten tar rådene og veiledningen 
fra Maitreya og Mestrene på alvor, vil det settes i gang en verdensomspennende 
endringsprosess som til slutt vil omfatte alle sider ved våre liv. Dette vil selvsagt påvirke deg 
slik som det påvirker alle andre. Dersom du tenker på Maitreyas komme på denne måten, tror 
jeg du vil få en dypere forståelse av hva hans komme betyr for oss.  
 
Spm. Hva bør vi gjøre nå som vi har hørt din informasjon? 
Sv. Selv er jeg 100 prosent overbevist på grunn av det jeg har opplevd over mange år, men 
selv om du bare er 5 prosent sikker – gjør det samme som meg – gjør det kjent som best du 
kan – fortell det til folk, snakk med media, skriv artikler, hold møter! Fortell alle som vil høre 
på at denne begivenheten er i ferd med å skje. Fortell ganske enkelt det du vet, eller det du 
tror.  
 Dersom du til en viss grad er overbevist (det spiller ingen rolle om du ikke kjenner alle 
svarene, bare si at du ikke vet), fortell det du tror. På den måten bærer du vitnesbyrd om dette, 
og folk vil høre på deg. De vil ikke nødvendigvis bli overbevist, men de får høre 
informasjonen. De vil bli mer åpne for at det er mulig. Det er det som er viktig.  
 
Spm. Hva kan jeg gjøre akkurat nå? Jeg er kun ett lite enkeltmenneske. 
Sv. Du er ikke bare ett menneske. Du er én blant millioner over hele verden, millioner av rett-
tenkende mennesker som er preget av godvilje. Slå deg sammen med dem. Som deg ønsker de 
fred på jorda og forstår at det er urettferdigheten i verden som står i veien for fred. Gjøre det 
kjent. Slå deg sammen med andre, bli med i grupper.  
 Menneskeheten utgjør en enorm kraft som kan brukes i det godes tjeneste, og 
forandringene vil skje ved at folkets røst lar seg høre. Folkets røst i alle land vil bli stadig 
sterkere etter å ha blitt inspirert av Maitreya, ledet og mobilisert av ham – enten de vet at han 
er Maitreya eller ikke. Den samstemte folkeviljen vil tvinge myndighetene til å foreta 
endringene.  
 
Spm. Vil det gode seire over det onde?  
Sv. Ja, så absolutt! Sluttresultatet er kjent fra begynnelsen. Det er ikke til å unngå at det gode 
vil seire, fordi det er i tråd med viljen til det guddommelige vesenet som besjeler denne 
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planeten. Men det er vi som må sørge for at det blir slik. Det skjer ikke av seg selv. Maitreya 
sier det slik: ’Ingenting skjer av seg selv. Mennesket må handle og realisere sin vilje.’ Det 
spiller ingen rolle hva slags idealer vi har, hvor mye vi skulle ønske at alle fikk leve i fred, 
fikk nok å spise, at det ikke fantes millioner av mennesker som sulter, ingen små barn med 
oppsvulmede mager fordi de har gått uten mat i ukevis. Slik vil vi ikke lenger ha det. Men det 
skjer ikke uten at vi handler og får det til å bli slik.  
 
Spm. Dersom du har rett i det du tror om at Kristus og Mestrene er til stede og i ferd med å 
stå frem i vår verden, er ikke dette noe som er altfor stort og en alt for overveldende 
begivenhet for vanlige mennesker å forholde seg til?  
Sv. Du vil se at selv om Maitreya og Mestrene fra vårt synspunkt er fullkomne, åndelige 
vesener, har de en enkel og likefrem måte å være på, og de respekterer menneskeheten fullt ut. 
Verken nå eller i fremtiden kommer de til å oppføre seg som utilnærmelige guder slik vi 
gjerne innbiller oss. Selv om de er feilfrie, er de mennesker som oss. De har en spontan sans 
for humor og en enkel væremåte, og de kjenner alle menneskers indre åndelige vesen bedre 
enn vi gjør selv. Maitreya er kjærlighetens Mester og Det Åndelige Hierarkiet er det senteret 
på planeten hvor Guds kjærlighet blir uttrykt; det er dette som kjennetegner deres forhold til 
oss. Denne kjærligheten er betingelsesløs.  
 
Spm. Kan vi gi din informasjon om Maitreya videre til hvem som helst?  
Sv. Hvem som helst! Hvem som helst som vil høre på dere! Selv om du bare tror på det bitte 
lite grann – fortell om det på det nivået. Dersom du er helt overbevist – fortell det ut fra det 
nivået. Fortell det til andre. På den måten skapes det en atmosfære av håp og forventning slik 
at han kan komme inn i vårt liv uten å krenke vår frie vilje. Dette er det viktigste man kan 
gjøre i dag. 
 
Spm. Hva er det nyttigste vi kan gjøre på dette tidspunktet i verdens historie? 
Sv. Gjør kjent det faktum at Hierarkiet vender tilbake for å arbeide i det åpne, at Maitreya og 
Mestrene er til stede, og hvilke planer de har.  
 
Spm. Hvilke enkle forandringer kan vi gjøre nå ved begynnelsen av den nye tidsalderen? 
Sv. Iverksett prinsippet om rettferdig fordeling. Skap rettferdighet og dermed fred. Skap 
korrekte mellommenneskelige relasjoner og dermed enhet og syntese, for dette er nøkkelen til 
Vannmannens tidsalder. Erkjenn at vi alle er ett, brødre og søstre som tilhører ett 
menneskesamfunn. Alle tilsynelatende forskjeller er uten betydning, slikt som nasjonalitet 
eller hudfarge, dette er uvesentlig. Sannsynligvis har vi alle hatt liv i forskjellige raser, hatt 
forskjellige hudfarger og nasjonaliteter. Om du er nederlandsk nå, hvem vet, det kan hende at 
du blir kineser, afrikaner eller rumener i ditt neste liv. Bli venner med dem nå! 
 
Spm. Jeg er glad for at jeg har funnet nettstedet ditt og fått vite om Maitreya og hans lære. 
Det har fått meg til å åpne øynene og finne svar på mange spørsmål. Men det er noe jeg ikke 
forstår. Siden jeg leste om Maitreya, har jeg blitt hypersensitiv. Hver gang jeg ser noe trist 
eller grusomt på TV, eller til og med når jeg ser en gammel dame gå nedover gaten eller noe 
vakkert, begynner jeg å gråte. Hvis noen forteller meg om sine sorger og bekymringer, kan 
jeg oppleve det følelsesmessig, og til og med fysisk, som om jeg er den personen. Jeg vil 
gjerne vite om det er noe jeg kan gjøre med dette, for jeg har ikke noen kontroll over det, og 
jeg begynner å føle meg latterlig overfor mine venner og folk i sin alminnelighet.  
 Siden jeg fikk høre om Maitreya, har jeg opplevd en indre konflikt. Jeg vet ikke 
hvordan jeg skal kombinere Maitreyas lære med mitt materielle liv og med dette materielle 
samfunnet. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på alle problemene i verden. Det gjør meg 
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apatisk, og jeg føler meg skyldig og ubrukelig. Jeg vet at du ikke er noen psykolog, men 
dersom du kunne gi meg noen råd, ville det sikkert være til hjelp for meg.  
Sv. Denne reaksjonen er et strålende eksempel på hvordan en sensitiv respons, selv om det 
bare er på ideene, tankene og den dypere meningen bak Maitreyas ord, får hjertet til å åpne 
seg. Det har skjedd i dette tilfellet. Den som har skrevet dette, reagerer (på en korrekt måte) 
med det Maitreya kaller ’ærlighet og oppriktighet’, noe som er nedfelt i oss alle, men som 
dessverre sjelden kommer så tydelig frem. Det er et uttrykk for menneskehetens 
underliggende enhet og samhørighet. Imidlertid anbefaler Maitreya også at man utvikler 
ubundenhet, jeg antar at det er det buddhistene kaller for lidenskapsløshet, og det er mangel 
på dette som gir denne personen så mange problemer. Han eller hun kan lære seg å oppleve 
all smerten og lidelsen i verden på en intens måte. Men det er først når man har bestemt seg 
for å gjøre noe med det og for å finne en løsning, at man kan ta det første skrittet i retning av 
ubundenhet. Etter hvert som leger og sykepleiere lærer å forholde seg til de mest opprivende 
opplevelser uten å bli følelsesmessig engasjert, tillater deres ubundenhet dem å utføre det 
arbeidet som er nødvendig. Det er derfor Maitreya setter ubundenhet så høyt blant de 
egenskapene man bør tilegne seg.  
 Maitreya selv er allestedsnærværende og opplever hele tiden smerten og lidelsen og de 
fryktelige, kontinuerlige pinslene til millioner av mennesker over hele verden, likevel er han 
ubunden og fylt av glede, ellers ville han ikke kunne hjelpe dem eller utføre sin oppgave.  
 Den ideelle måten å oppnå ubundenhet på, er å ta del i tjeneste. Den som har skrevet 
dette, bør kanskje overveie å delta i en transmission meditasjons-gruppe som et første skritt i 
den retning. Hvis jeg får si hva jeg mener, så synes jeg dette brevet er en vakker og utmerket 
respons på tankene og ideene til Maitreya, Kjærlighetens Mester.  
 
Spm. Jeg pleide å tro på den informasjonen du kommer med og har i alle disse årene hatt håp 
om å se Maitreya, men det blir stadig vanskeligere å feste tillit til denne historien. Hvorfor 
kan han ikke bare stå frem i full offentlighet nå? Forholdene i verden kan da umulig bli stort 
verre? Mange orker ikke lenger høre eller se på nyhetene – det er for mye lidelse og for mye 
som er galt.  
Sv. Jeg kan forstå følelsen, men det er bare en følelse, og den tar ikke hensyn til den Loven 
som Maitreya ikke kan ignorere: dvs. Loven som gjelder menneskets frie vilje. Dersom vi når 
som helst i løpet av de siste 30 årene hadde tatt noen skritt i retning av å avskaffe uretten som 
råder i dag, å iverksette prinsippet om fordeling og å gjenopprette rettferdighet og fred i 
verden, ville vi for lengst ha sett Maitreya stå åpent frem. Legg skylden på oss selv, og ikke 
på Maitreya (eller meg!). 
 
Spm. Det gjør meg trist at Mestrene i verden gjemmer seg så godt – vi er klar for dette, vi er 
luta lei alt det idiotiske som foregår hver eneste dag, hvorfor kan de ikke stå frem nå, og 
oftere for dem som er klar for det? 
Sv. Dette er noe av den samme tankegangen – å lene seg tilbake og be Gud eller Mestrene om 
å komme og rydde opp for oss. Det er vi som må gjøre det. Vi må ta ansvar for det kaoset vi 
har skapt. Vi kan ikke lene oss tilbake og regne med at Gud eller Mestrene skal gjøre det for 
oss. Hvis vi ikke ønsker det, vil det aldri skje. Menneskeheten har fri vilje, det er en fantastisk 
gave, det er menneskehetens guddommelighet. Dersom vi ikke hadde fri vilje, ville vi ikke 
utviklet oss. Denne frie viljen er hellig for Mestrene, og de kommer aldri til å krenke den. Så 
de kan ikke komme og ordne opp alt for oss. De er klar over at dette ikke er noen idyllisk 
verden for millioner på millioner av mennesker. Det er greit for velfødde, velbeslåtte 
mennesker i vellykkede europeiske land, men det finnes millioner av mennesker som sulter i 
hjel og som ser sine barn dø fordi de ikke har noe å gi dem, fordi det ikke finnes noe som 
helst i mils omkrets – ikke engang rent vann å drikke.  
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 Vi er så selvtilfredse, vi europeere, amerikanere og japanere, i vårt komfortable, lille 
liv (jeg er klar over at det ikke er komfortabelt for alle, men generelt sett er det slik), hvordan 
det store flertall lever og dør, er noe vi ikke ofrer en tanke. Hvis vi ikke innser dette, kommer 
vi aldri til å forandre på det. Hvis vi ønsker å forandre på det, må vi handle – ellers vil det 
ikke skje.  
 
Spm. Du har sagt at Maitreya vet at vi vil ta de rette valgene; dette gir inntrykk av at alt vil gå 
bra til slutt, så hvorfor bekymre seg. Men det er vel slik at vi må forsake noe og gjøre en 
anstrengelse for å endre på ting? For å gjøre endringer er vi nødt til å være motivert.  
Sv. Ja! Ja! Ja! Nettopp. Det er hele poenget. Vi må gjøre det, det er vi som må foreta 
endringene. Som Maitreya sier: ”Ingenting skjer av seg selv. Mennesket må handle og 
realisere sin vilje.” [Maitreya, fra budskap nr. 31] Vi kan ikke bare lene oss tilbake og 
overlate det til andre. Dersom vi ønsker forandring, må vi gjøre noe – kreve forandring, 
demonstrere, organisere oss og gjøre alt som er lovlig for at vårt ønske om forandring skal bli 
lagt merke til av de som kan sette forandringene ut i livet. Dette er en mulighet for hvem som 
helst til å lede an, kreve forandring og innlede det europeiske oppropet om rettferdighet og 
frihet for alle mennesker. Hvorfor gjør dere ikke det? Hvorfor komme og høre på meg? Dere 
kunne vært ute og demonstrert med paroler som krever fred, rettferdighet og frihet i verden. 
Det er den eneste måten det kan skje på. Maitreya kan kanskje gi oss inspirasjon, og hans 
energi vil gi det liv og form, men vi må selv gjøre arbeidet. Vi må forlange det.  
 Folkets røst øker i styrke – men du må anstrenge deg for å høre den; vi må få den til å 
bli høyere. Det Maitreya kan gjøre, er å undervise, informere, inspirere og skape et redskap 
som er til å stole på – folkets stemme i alle verdens land – og skape en artikulert folkemasse 
som intet land i verden kan stå imot. Vi trenger en velinformert og opplyst verdensopinion 
som forfekter fred, frihet og rettferdighet. Noe mindre duger ikke. Det er slik det vil bli.  
 
Spm. Hvordan kan vi henvende oss til Maitreya dersom vi for eksempel ønsker å ’snakke’ med 
ham eller be ham om hjelp?  
Sv. Maitreya har gitt oss en enkel og direkte måte for å kontakte ham. Bruk Maitreyas ’hånd’, 
som vi har fått for å kunne gjøre dette. Se ganske enkelt på den, og det vil umiddelbart trekke 
hans oppmerksomhet mot den som ber om hans hjelp. [Se foto av Maitreyas ’hånd’ på side 
67.] 
 
Spm. På en måte er jeg nokså forundret over at tidsskriftet ditt legger så stor vekt på 
miraklene til Maitreya. Selv er jeg ikke det minste i tvil, men jeg tror kanskje at det å snakke 
for mye om miraklene kan lede en god del mennesker bort fra den rette veien. På en måte er 
jeg tilbøyelig til å reagere omtrent slik: ”For Guds skyld, jeg tror på deg PÅ TROSS av dine 
mirakler.” Eller kanskje det er selve ordet ’mirakel’ jeg ikke kan bli helt fortrolig med. For 
faktisk er det vi kaller ’mirakler’ noe helt naturlig for Maitreya, og det som er mest 
overraskende er at vi blir overrasket. Kan du si noe om dette?  
Sv. Den som skriver dette, er ikke alene om å reagere slik på våre reportasjer om mirakler, 
men de er tegn på Maitreyas tilstedeværelse og for mange en klar indikasjon på at hans 
tilstedeværelse er et faktum. Maitreya har sagt: ”De som leter etter tegn vil finne dem, men 
måten jeg manifesterer meg på, er enklere. [Maitreya, fra budskap nr. 10] For religiøse 
mennesker er de et tegn som inngir håp, og det er mange som ser etter, og til og med 
forlanger, slike mirakler før de vil akseptere eller tro på at læreren finnes, uansett hvilket navn 
de har på ham.  
 
Spm. Er det noe jeg innbiller meg, eller dukker det stadig opp flere lysmønstre? Det virker 
som de er overalt!  
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Sv. Du har helt rett. De øker i omfang slik at de nå blir sett i nesten alle land. [Se eksempler 
på mønstre av lys på side 65 - 66. ]  
 
Spm. Det verserer mange historier om mennesker som blir helbredet av lysmønstrene som 
kommer til syne over hele verden. Er det helbredelse som er hensikten med dem?  
Sv. Lysmønstrene er i og for seg ikke helbredende, men fra tid til annen bruker Maitreya 
denne manifestasjonen av lys for å utføre slike ’mirakuløse’ helbredelser.  
 
Spm. Det virker som om Maitreya viser seg for mennesker som kjenner hans identitet, og de 
vet at han vet at de vet osv. Er dette en indikasjon på at tilsynekomsten har gått inn i en ny 
fase?  
Sv. Ja. Maitreya viser seg absolutt oftere og mer åpent for grupper som arbeider for 
tilsynekomsten, til og med i forkledninger hvor det allerede er blitt bekreftet at det er han. 
Dette gir absolutt inntrykk av at hans åpne fremtreden er nær, noe jeg tror er tilfellet. 
 
Spm. Jeg har inntrykk av at Maitreya viser mer av seg selv, dvs. at han oftere viser seg for 
folk – kanskje fortsatt i forkledning, men at han lar dem se ham mer som han virkelig er. Er 
dette tilfellet?  
Sv. Nei, slik er det ikke. I mange år har han med samme hyppighet vist seg i forskjellige 
skikkelser. Men som jeg allerede har nevnt, skjer det stadig oftere at Maitreya dukker opp i en 
forkledning som han også har brukt ved en tidligere anledning.  
 
Spm. Jeg følger med på nettstedet ditt regelmessig. Kan du forklare hvorfor Mestrene bruker 
sin dyrebare tid til å vise seg for noen, for noen ganger å oppholde seg sammen med 
mennesker som samarbeider med deg, i en time eller to, når de har så mye å gjøre og det 
finnes så mange problemer i verden og så mange mennesker å helbrede, redde og trøste? Det 
virker ikke logisk.  
Sv. Svaret beror på det faktum at når Maitreya eller en Mester viser seg for noen, så er det 
ikke Mesteren eller Maitreya vedkommende ser eller snakker med, men en ’figur’ eller en 
tankeform som han kan utstyre med et fragment av sin bevissthet. Det mesterlige ved en 
Mester innebærer at han er i stand til å dele sin bevissthet i tusenvis av atskilte aktiviteter som 
foregår samtidig. I Maitreyas tilfelle betyr det at han bokstavelig talt er allestedsnærværende.  
 
Spm. Når Maitreya er til stede i vår verden og vi begynner å gjøre noe, vil våre handlinger bli 
forsterket eller gjort mer virkningsfulle av ham?  
Sv. Maitreya er allerede til stede i vår verden, men når han står åpent frem, vil alt vi gjør som 
peker i riktig retning (dvs. mot enhet, rettferdighet og frihet for alle mennesker) påkalle hans 
hjelp og hans energi. Han vil gjøre våre handlinger mer effektive, og forandringene vil skje 
med enorm fart og i ordnede former.  
 
Spm. (1) Hvor mange mennesker har hørt informasjonen om Maitreya? (2) Hvor mange av 
disse er åpne for at det er mulig? (3) Hvor mange er det som virkelig tror på det? (Share 
International, september 2004.)  
Sv. (1) Omtrent 30 millioner. (2) Omtrent 20 millioner. (3) Omtrent 2 millioner.  
 
Spm. (1) Omtrent hvor mange mennesker har kommet inn i inkarnasjon nå for å hjelpe til med 
å bane vei for Maitreya og Hierarkiet og har dette som del av sin sjelsoppgave? (2) Hvor stor 
prosent av disse har reagert på denne oppfordringen og virkelig engasjert seg i oppgaven? 
Sv. (1) 4600. (2) 70 prosent. 
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Sv. Hvorfor er det så viktig å være inkarnert nå?  
Sv. Dette er en unik periode i jordas historie. En ny kosmisk syklus, Vannmannens tidsalder, 
starter nå. Som følge av dette vil det skje enorme endringer på alle områder i løpet av de neste 
2350 år. Fremfor alt vil det finne sted en enorm endring av den menneskelige bevissthet, den 
vil bli dypere og mer omfattende enn noen gang tidligere i historien. Dette vil skje fordi vår 
evolusjon vil få en enorm sterk stimulans fra Vannmannens energier og fra vårt Åndelige 
Hierarki, som kommer til å arbeide på det ytre plan for første gang på 98 000 år. Kristus, 
Maitreya, og en stor gruppe av hans disipler, vil være fysisk til stede gjennom hele tidsalderen 
for å hjelpe menneskeheten til å utvikle seg i en atmosfære av fred, frihet og rettferdighet.  
 På grunn av dette har alle mennesker fått en sjelden mulighet til å tjene verden og å 
hjelpe til med å skape de nye strukturene innenfor det området som måtte appellere til den 
enkelte. Hvem ville ikke ønske å være her i en slik tid?  
 
Spm. Hvilken betydning tror du det vil ha for et menneskes liv om de tror på reinkarnasjon 
eller ikke? 
Sv. Det er opplagt, er det ikke, at hvis du ’tror’ at du kommer til å leve om og om igjen, selv 
om det bare er rent intellektuelt, så vil det ta bort noe av det vi frykter mest her i livet, nemlig 
frykten for døden. Det gir deg en sans for proporsjoner og en følelse av å leve ’i pakt med 
Loven’ i dette livet, og det er ikke til å unngå at du får et forhold til karmaloven (loven om 
årsak og virkning), som er den grunnleggende loven som styrer vår jordiske eksistens.  
 
Spm. Kan du si noe mer om det at vi er blitt inkarnert spesielt for å delta i arbeidet med 
tilsynekomsten? Har alle vi som er her (på denne konferansen) blitt inkarnert nå på grunn av 
dette?  
Sv. Maitreya uttrykker det i klartekst og likevel tviler dere på ham [se Maitreyas budskap nr. 
7]. Vil dere at jeg skal utdype det? Enten er det sant, eller så er det ikke sant. Hva kan jeg si 
som kan tilføye noe som helst til dette og styrke deres overbevisning? Det er snakk om tillit. 
Tillit er et resultat av overbevisning, og overbevisningen er et resultat av tillit. Man må være 
overbevist. Man må ha tillit. Man trenger også erfaring.  
 Dersom Maitreya forteller dere at denne gruppen har kommet inn i verden for å utføre 
dette arbeidet, så kan dere tro på det eller la være. Det er innlysende at siden dere ber meg om 
å utdype dette, så tror dere ikke på det. Dere er egentlig ikke overbevist om at det er sant, og 
derfor gjør dere ikke stort. Jeg snakker ikke om alle, men jeg vil si at flertallet av de som er til 
stede i dette rommet nå, ikke gjør særlig mye bortsett fra å ’arbeide med seg selv’, og det er 
ikke særlig mye. Dere kan ikke få både i pose og sekk.  
 Alle ønsker å bli sett på som en disippel og bli anerkjent og behandlet som det. 
Disippel betyr disiplin. Det er derfra ordet stammer: en som er disiplinert. Hvis dere ikke er 
disiplinerte, hvis dere ikke utfører arbeidet, hvis dere ikke gjør tjeneste, da utfører dere ikke 
den oppgaven det er å gjøre denne informasjonen kjent på alle måter dere kan, og så ofte dere 
kan, ved å bruke tid og energi på det, og dere lar være å gjøre det fordi dere ikke tror på det. 
Maitreya har sagt at dere har kommet inn i verden for å utføre dette arbeidet. Noen må gjøre 
det, forstår dere? Noen er nødt til å gjøre det.  
 Da Maitreya skulle sammenkalle til en konferanse i London i april 1990, bodde han i 
et av templene (ikke det samme tempelet som han befinner seg i nå), og han ba swamiene om 
å fylle ut invitasjonene til konferansen. Av de ca. 350 som var invitert, var det kanskje 
halvparten eller to tredjedeler som kom. Alle var mektige personer i samfunnet: konger, 
politikere og journalister, økonomer og forretningsfolk, religiøse ledere osv. Det dreide seg 
om alle slags mennesker, alle sammen med en viss grad av sensitivitet, utvilsomt intelligente, 
og noen mye mer enn det. Men swamiene ville ikke fylle ut innbydelsene. Så hvem tror dere 
gjorde det? Maitreya. Maitreya, som er Verdenslæreren og Hierarkiets overhode, den 
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personifiserte kjærlighet, fylte ut invitasjonene for hånd. Han sa: noen må gjøre det. Han 
brukte ikke press og hevet ikke engang stemmen overfor swamiene; han sa bare: noen må 
gjøre det. Men de ville ikke ha befatning med noe slikt. De var altfor opptatt av sin religion, 
og Maitreya, som ikke er opptatt av religion, fylte ut kortene.  
 Noen må gjøre det. Noen må gjøre denne informasjonen kjent. Det skjer ikke av seg 
selv. Som Maitreya sier: ”Mennesket må handle og realisere sin vilje.” Dere må gjøre det. 
Dere kan ikke bare overlate det til andre. Det er likegyldighet å la det være opp til andre å 
gjøre det.  
 Jeg kan ikke bevise for dere at dere er inkarnert her og nå på grunn av dette. Jeg kan 
ikke si om det er slik at dere har kommet inn i inkarnasjon for å utføre dette arbeidet. Men 
hvis Maitreya snakker til gruppen og sier at dere har kommet inn i verden for å gjøre det, da 
tror jeg på det. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Dere er ikke nødt til å tro på ham. Det er 
ingen som ber dere om å tro ham. Dere kan enten tro på ham eller la være. Det er noe dere må 
finne ut av selv, og ikke fordi han ber dere om å tro på ham, eller fordi jeg ber dere om det. 
Det spiller ingen rolle for meg om dere tror på ham eller ikke.  
 Enten tror dere at det er sant, eller så tror dere ikke på at den som sa det var Maitreya, 
at disse ordene kom fra ham, at det var han som ytret dem (riktignok gjennom meg), men han 
ytret dem, og jeg tror at de er sanne. Jeg tror at dere har kommet inn i verden for å utføre dette 
arbeidet. At dere ikke utfører det særlig energisk, mener jeg også er et faktum, men jeg er 
kanskje forutinntatt. Jeg venter meg kanskje for mye. Jeg tror at Maitreya kanskje forventer 
mindre enn meg, for han kjenner dere bedre enn det jeg gjør.  
 Men selv om det ikke er stort, er det til god hjelp. Det kan kanskje virke overraskende, 
men selv om dere gjør lite, så rekker det langt og har en virkning dere ikke kan se. Dere 
snakker om denne historien. Det er den mest fantastiske historien i verden. Det finnes ikke 
noe som noen gang er blitt fortalt, som er viktigere og mer opplysende enn denne historien. 
Og det er ikke på grunn av meg. Jeg gjør bare min del av jobben. Så langt er dette 
verdenshistoriens viktigste begivenhet. Det vil føre til enormt store hendelser, en fullstendig 
forvandling av verden, en forandring hinsides det vi kan drømme om og som det er umulig å 
forestille seg, selv med all vår science fiction i ryggen. Det er umulig å forestille seg hvordan 
verden vil se ut om ca 25 års tid.  
 Når Maitreya sier at dere har kommet inn i verden for å gjøre dette arbeidet, så tror jeg 
at han simpelthen mener nettopp det. Dere har kommet inn i verden for å utføre denne 
oppgaven. Ja, så gjør det. Ganske enkelt: gjør det!  
 
Spm. Dersom Maitreya har til hensikt å benytte seg av en mulighet til å stå frem på TV ganske 
snart, hva er det nyttigste gruppene bør konsentrere seg om på messer, i foredrag og i det 
materialet vi gir ut? Jeg antar at Maitreya vil argumentere for fordeling av ressursene som 
den eneste varige løsningen på urettferdighet og terrorisme. Hvis dette er riktig, vil du råde 
oss til å fokusere på hans sosiale engasjement og fremfor alt på rettferdig fordeling som 
løsningen på problemene?  
Sv. Ja, i tillegg til at det haster med å gjøre denne informasjonen kjent.  
 
Spm. Foto-utstillingen som ble arrangert av Share International, høres ut som et flott tiltak 
overfor offentligheten. Bildene taler nødvendigvis ikke om Maitreyas tilsynekomst, men de 
illustrerer verdensproblemene, de er opplysende og retter søkelyset mot det Maitreya er mest 
opptatt av. Ville du også anbefale denne fremgangsmåten?  
Sv. Jeg ville absolutt anbefale denne innfallsvinkelen. Jeg synes det er en meget god ide, en 
av mange måter å nå frem til offentligheten på. Det dreier seg om sunn fornuft. Det ville også 
være reklame for tidsskriftet Share International, og det er enkelt å få til. At det er enkelt, er 
hovedsaken. Man kaster et blikk på baksiden av tidsskriftet, og oppmerksomheten blir trukket 
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mot forsiden eller selve innholdet. Man tenker kanskje at hvis alt er som dette, så må det være 
et svært interessant blad.  
 I Japan studerte Maitreya selv, utkledd som pressefotograf, denne utstillingen svært 
nøye i omtrent to timer. Deretter roste han den mange ganger. Han sa at dersom mange viste 
frem disse fotografiene rundt omkring i verden, ville det raskt ha den virkning at folk ville bli 
mer opptatt av rettferdighet. Jeg mener det er innlysende at dersom du viser slike bilder i 
forbindelse med historien om tilsynekomsten, vil folk forstå hva det dreier seg om. [Se 
Michiko Ishikawas artikkel ’Maitreya besøker SIs fotoutstilling’, Share International, 
juli/august 2000.] 
 
Spm. Vil en av Maitreyas oppgaver være å åpne våre hjerter i forhold til andre menneskers 
lidelse, og er foto-utstillingen med på å bidra til dette? 
Sv. Noe av det Maitreya håper på, er ganske visst at han skal kunne åpne våre hjerter i forhold 
til andres lidelse. Det er dette han gjør hver gang han lar noe av sin energi strømme ut i vår 
verden. Dette har vært sentralt i alt han har sagt og i alt jeg har sagt i alle mine foredrag og i 
alle mine skriftlige fremstillinger. Det er nettopp dette han håper å oppnå: å åpne vår hjerter i 
forhold til lidelsen i verden. På den måten blir verden endret. Han har sagt: ”Ta din brors 
behov som målestokk for dine handlinger og løs verdens problemer. Det finnes ingen annen 
vei.” [Maitreya, fra budskap nr. 52] Han sier det svært tydelig. Virker fotoutstillingen i 
samme retning? Til en viss grad så gjør den det.  
 
Spm. Kunne du si noe om hva kjærlighet og bevissthet er? 
Sv. Det jeg snakker om, er manifestasjon av kjærlighet. Kjærlighet er ikke noe som tryller 
frem en vidunderlig følelse, slik at vi holder hendene over hjertet og sier: ”Jeg er fylt av 
kjærlighet. Å som jeg elsker min kone, mine barn, mine besteforeldre og folk i nabolaget. 
Men jeg liker ikke disse muslimene. Jeg hater disse muslimene. De stod bak 9. september, det 
er jeg sikker på. Jeg hater dem.” Dette er kjærlighet slik vi kjenner den.  
 Dette har ingenting med kjærlighet å gjøre. Kjærlighet er handling. Det er evnen til å 
handle i samsvar med menneskehetens behov. Man må lære å elske verden. Det er lett å være 
glad i seg selv. Det er lett å være glad i sin kone og sine barn. Å bry seg om sitt eget nabolag 
og sitt eget land (selv om det blir stadig vanskeligere i USA) er relativt enkelt. Å lære å bry 
seg om verden som helhet, å oppfatte alle mennesker som en enhet og respektere at alle har 
rett til å ta del i det som jorda har å tilby, det er kjærlighet. Kjærlighet omsatt i handling, er 
det som teller.  
 
Spm. Hvorfor lurer du folk til å ha håp og forventinger om at løsningen på verdens problemer 
vil komme fra noe utenfor dem selv? En hvilken som helst fred som blir pådyttet utenifra, om 
det så er fra Gud selv, vil til slutt bare bli oppfattet som en annen form for tyranni. Ekte fred 
må først sås som et frø i den enkeltes hjerte, deretter må den tilføres næring og dyrkes til den 
til slutt er oppnådd. Bare da vil freden kunne modnes og glede verden med det vi lenge har 
ønsket og ventet på.  
Sv. Jeg er helt enig – og det er dette som har funnet sted i løpet av de siste godt og vel 30 år.  
 
Spm. Har det vært noen endring av den menneskelige bevissthet siden det første foredraget du 
holdt i USA, slik at det blir lettere for Kristus å stå mer åpent frem? 
Sv. Ja, på tross av hvordan det kan se ut, er menneskeheten i ferd med å få øynene opp for 
sine problemer og til en viss grad for løsningene. Fra Hierarkiets synspunkt har det virkelig 
vært fremgang.  
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Spm. Hvorfor føler menneskene disse nye energiene, men ikke politikerne? De er mennesker 
de også. 
Sv. Ja, men politikere er interessert i makt, de har alle et ønske om makt. Makt er energi, og 
som all energi kan den brukes på en klok eller uklok måte. Noen politikere bruker makt på en 
uklok måte og forårsaker forskjellige kriser. Deres tid nærmer seg slutten. Det viktigste og 
mest markante i fremtiden vil bli en velutdannet, åndelig orientert og årvåken, 
verdensomspennende folkeopinion. Menneskene vil i sannhet arve jorden.  
 Maitreya kommer også for politikernes skyld, men han kommer spesielt for folkets 
skyld. Politikerne er så egoistiske, mektige og grådige at de kan ta vare på seg selv. Og det 
gjør de som regel!  
 
Spm. Kan du forklare hvorfor vi i USA utgjør en så viktig del av Maitreyas arbeid? Er vi 
egentlig i stand til å bidra med noe særlig? 
Sv. Det er fordi USA er så stort, så rikt, så aggressivt og derfor innflytelsesrikt, at det har en 
stor innvirkning på den retningen menneskeheten velger. Dette kan være både bra og dårlig. 
Den nåværende administrasjonen [Bush-administrasjonen] i USA er fast bestemt på å følge en 
svært destruktiv kurs som kan bli katastrofal for verden og som derfor må takles med stor 
forsiktighet og en klar forståelse av hva slags motiver og krefter som står bak.  
 
Spm. Sai Baba ber nå sine tilhengere om å arrangere offentlige møter for å gjøre ham mer 
kjent. Dette er noe nytt. Bidrar det til å øke bevisstheten blant folk, slik at de blir mer åpne i 
forhold til Maitreyas budskap? 
Sv. Ja. 
 
Spm. Vil det å fremsi den store invokasjon daglig, fremskynde Maitreyas komme? 
Sv. Ja, og også tilsynekomsten av de Mestrene som etter planen skal arbeide åpent. [Se Den 
store invokasjon på side 69.] 
 
 

BUDSKAP FRA MAITREYA 
 

”Mine kjære venner. Jeg er nær dere nå.  
Mange av dere har ventet på min tilstedeværelse i lang tid. Jeg er i ferd med å stå 
åpent frem for alle mennesker og begynne mitt ytre virke. 
Det finnes ikke noen avstand mellom oss. Vær forvisset om dette. Forstå dette.  
Når dere ber meg om hjelp gjennom ’hånden’ eller direkte til meg, vær viss på at 
denne hjelpen vil bli gitt. Det er mulig at dere ikke vil oppdage at dere har fått hjelp, 
men det har dere. Stol på at jeg hjelper dere, for det er derfor jeg kommer.  
Jeg vil be dere innstendig om å arbeide sammen med meg til beste for alle. 
Dette er en mulighet til å utvikle seg hurtigere og langt raskere enn noen gang før 
og dermed bli ført frem for føttene til Den Ene som vi kaller Gud. 
Vær ikke redd for alle problemene som for tiden oppstår i verden nesten hver eneste 
dag. Disse begivenhetene er forbigående, og menneskene vil snart forstå at en 
særdeles lys fremtid ligger foran dem. Slik vil det bli.” 

 
[Dette budskapet ble gitt telepatisk av Maitreya gjennom Benjamin Creme den 27. september 
2007, på slutten av et intervju for en fjernsynsdokumentar ved Share Nederlands 
informasjonssenter i Amsterdam.] 
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Å STUDERE OG PRAKTISERE LÆREN 

 
”Snart vil jeg tre fullt og helt frem for dere, og når jeg gjør det, vil mange bli klar 
over at dette møtet ikke er det første. Mange av dere har stått til tjeneste for meg 
tidligere, for lang, lang tid siden, og når dere nå har kommet inn i verden, står dere 
klar enda en gang. Vær forvisset om dette, mine venner, og grip den muligheten 
som nå blir tilbudt til å tjene meg og verden.” (Maitreya, fra budskap nr. 88) 

 
 
Spm. Benjamin Cremes Mester oppfordrer oss til å studere læren systematisk. Når det gjelder 
studier, hvordan kan vi unngå faren ved for mye informasjon som ikke blir integrert på grunn 
av en form for åndelig fordøyelsesbesvær? Finnes det noen praktisk måte å unngå dette på?  
Sv. Du unngår at informasjonen forblir åndelig ufordøyd ved å praktisere den. Det er slik du 
gjør best mulig bruk av det du lærer. For at denne læren skal ha noen verdi i livet ditt, må du 
sette den ut i livet og praktisere den.  
 Disse anvisningene er gitt for å ha noen grunnleggende holdepunkter for korrekt bruk 
av læren. Det finnes mennesker som kjenner Alice Baileys lære like godt som enkelte kjenner 
Bibelen, hvert kapittel og vers. De kan sitere nesten en hvilken som helst side av bøkene 
utenat. Men de lever ikke nødvendigvis i tråd med læren, selv om det kanskje skjer i 
begrenset omfang. For dem er den en akademisk kunnskapsmengde, og dette har sin verdi, 
men ingen avgjørende betydning. Kanskje kjenner du ikke til læren i det hele tatt, men lever 
etter den daglig. Denne vitenskapen er ikke noe du kan lese deg til i en bok og anvende; det 
dreier seg ikke om anvendt vitenskap i den forstand. Det dreier seg om en vitenskap som også 
er en kunstform. Det dreier seg om å forstå universets beskaffenhet, noe som er å forstå livets 
beskaffenhet.  
 Du kan bare forstå livet i makrokosmisk forstand dersom du har opplevd det i 
mikrokosmos. Som over, så under. Du kan forstå det som er større, hvis du i deg selv erfarer 
det som er mindre, for det finnes bare ett liv. Liv manifesterer seg som solsystemer, og også 
som mennesket. Det er nøyaktig det samme livet. Det er derfor Sai Baba kan si: ”Ja, jeg er 
Gud. Men du er også Gud. Det finnes bare én Gud, og det er alt som finnes, så hvordan kan 
du være noe annet enn Gud?” Forskjellen er selvsagt at han vet at han er Gud, og enda 
viktigere: han viser det i praksis, mens vi ikke gjør det. Vi er ikke klar over det, og vi viser det 
ikke i praksis. Selv om vi hadde visst det teoretisk sett, ville vi ikke nødvendigvis ha satt det 
ut i praksis. Du må kjenne til det som ’væren’ for å være i stand til å praktisere det.  
 For å påkalle intuisjonen er du nødt til å dekke behovene til den lavere delen av 
intellektet. Derfor blir denne læren formidlet på en bestemt måte, og den er vanskelig. Den er 
ikke gjort vanskelig med hensikt, men den er vanskelig fordi Mesteren DK hadde som 
oppgave å føre sin intuitive, buddhiske kunnskap om alt han snakker om ned til et nivå hvor 
det betyr noe for vår lavere, konkrete tenkning, for så å påkalle vår intuisjon. Å si at du forstår 
læren ved hjelp av intuisjonen, betyr at sjelen er involvert. Ved å påkalle intuisjonen, som 
kommer fra sjelen, oppretter du kontakt med sjelen. Jo mer læren blir en dagligdags del av din 
bevissthet, og ikke noe du må slå opp i en bok, men noe som har med dagliglivets realiteter å 
gjøre, jo bedre vil intuisjonen fungere, og desto større vil din intuitive forståelse av læren bli. 
Hvis du har en slik intuitiv forståelse, vil livet ditt bli slik. Dette vil stråle ut, for det er sjelens 
natur å stråle. Etter hvert som dette blir en del av ditt daglige liv og din daglige bevissthet, vil 
det stråle ut og bli oppfattet av omgivelsene. Da har du disippelens kreativitet. Det er ikke noe 
man bare kan slå opp i en bok. Den slags kan man holde på med til evig tid. 
 



 53 

Spm. Når det gjelder å prioritere mellom hva man setter seg inn i, bør vi begynne med 
Maitreyas lære, bøkene til Alice Bailey, eller bøkene til Benjamin Creme? 
Sv. Fordi den er enklest, mest direkte og ligger dere nærmest, vil jeg anbefale Maitreyas lære i 
den grad den er blitt formidlet gjennom hans medarbeider. [Se Maitreya’s Teachings: The 
Laws of Life.] Det er det første skrittet. Det er kanskje det vanskeligste, men det er lettest 
tilgjengelig, for det er slik Maitreya kommer til å snakke til verden, han kommer til å legge 
det fram på en meget enkel måte. Han kommer til å snakke til en hel verden som blir nødt til å 
gjennomgå en bevissthetsmessig forandring. Han kommer ikke til å si: ”Praktiser den eller 
den typen meditasjon, juster så det chakraet med det chakraet og bygg så broen” og så videre. 
Han kommer overhodet ikke til å gjøre noe slikt.  
 Han kommer til å snakke om ærlighet, oppriktighet og ubundenhet. Dette er de tre 
viktigste tingene. Han fremstiller disse som tre svært viktige krefter bak evolusjonen. De er så 
effektive fordi de utgjør det essensielle. De utgjør det essensielle fordi det bare er ved å øke 
din ubundenhet at du kan nå frem til det punktet hvor du blir en Mester og oppnår Selv-
realisering. Det er bare gjennom ærlighet og oppriktighet at du kan bli ubunden. Uten at du 
blir ubunden, kan du ikke praktisere de to andre egenskapene. Uten at du praktiserer de to 
andre egenskapene, kan du ikke bli ubunden.  
 Livet dreier seg egentlig om ubundenhet. Uten ubundenhet kan du ikke ta et eneste 
skritt fremover i utvikling. En økende grad av ubundenhet vil i seg selv frigjøre deg fra 
identifikasjon med din kropp, dine følelser og dine intellektuelle forestillinger. Det er slik man 
tar disse skrittene. Jeg vil først og fremst si: les Maitreyas lære og praktiser den. Les 
Krishnamurti og praktiser det. Det dreier seg ikke bare om lesing og kunnskap; det dreier seg 
om å sette det ut i praksis. Begge snakker om nøyaktig det samme, den samme prosessen, 
nemlig ubundenhet.  
 
Spm. Det foregår en ’konstruktiv diskusjon’ innenfor noen transmission meditasjons-grupper: 
noen mener det er viktig å møtes i studiegrupper og ’esoteriske diskusjonsgrupper’, mens 
andre mener at verdenssituasjonen og det daglige arbeidet med å gi informasjon til 
offentligheten osv. er det som bør vies størst oppmerksomhet i denne spesielle perioden. Kan 
du si litt om dette og gi noen råd? 
Sv. Dette er en tid preget av kriser og turbulens, og det krever full oppmerksomhet og 
iherdighet fra alle gruppene som arbeider for tilsynekomsten. Noen grupper har hatt 
’tilbakefall’ til glamouren forbundet med ’selvstudiegrupper’ på bekostning av å informere 
offentligheten om Maitreya og hans planer. Det virker som om de har bestemt seg for at det er 
mange år til Maitreya skal stå åpent frem, og at det derfor ikke har noen hast å gi informasjon 
til offentligheten. De tar feil, og det vil vise seg at de vil komme til kort.  
 
Spm. Hvor skal man begynne? Arbeide med oss selv først eller spre vår informasjon om 
Maitreya og Mestrenes tilstedeværelse og om det Mestrene og Maitreya er mest opptatt av?  
Sv. ’Å arbeide med seg selv’ avhenger av hvordan man griper det an. Det kan bety at all din 
oppmerksomhet er rettet mot deg selv, i den tro at du arbeider med deg selv.  
 Hva vil det si å arbeide med seg selv? Å arbeide med seg selv betyr å ta ansvar. Du 
arbeider med deg selv for å forbedre dine karakteregenskaper, og du oppfatter andre i henhold 
til deres karakteregenskaper. Jo mer fremskreden og høyt utviklet en person er, desto mer 
dyptgripende vil deres tankegang være, og desto mer pålitelige og kreative vil de være. Alt 
dette er et kjennetegn på at man har akseptert livets forpliktelser.  
 Å ’utvikle’ seg selv, å utelukkende rette oppmerksomheten mot seg selv og dermed 
’arbeide’ med selv, betyr derfor som regel ikke noe som helst. Det innebærer ofte å ikke gjøre 
noe som helst, å ikke ta hensyn til den ytre verden, å ikke fortelle verden at Maitreya og en 



 54 

gruppe av Mestre er til stede, å ikke si noe om det Maitreya synes er viktig eller om behovet 
for endring. Du har ikke tid til dette dersom du ’arbeider med deg selv’ på denne måten.  
 Å arbeide med deg selv er ikke noe atskilt fra det å fortelle verden om Maitreya. Du 
kan gjøre begge deler samtidig. Dersom du virkelig forteller verden om Maitreya, da arbeider 
du med deg selv. Du ser det kanskje ikke slik, men du gjør faktisk det. Du kan ikke entre 
podiet og snakke til 50 eller 500 mennesker om at Maitreya vender tilbake sammen med sin 
gruppe av Mestre, om hva det betyr for menneskeheten, om viktigheten av dette, om hvilke 
følger det vil få og om hva menneskeheten vil foreta seg i forhold til dette (for det vil være 
avgjørende) uten å bli forandret. Du er nødt til å tenke, sette ordene sammen og uttale dem. 
Dette er å arbeide med seg selv. Det dreier seg ikke om noe særskilt du foretar deg i stedet for 
å snakke om det Maitreya ønsker å prioritere. Du kan ikke snakke om det Maitreya ønsker å 
prioritere uten samtidig å arbeide med deg selv.  
 For de fleste som studerer den esoteriske læren, betyr det å arbeide med seg selv å lese 
Alice Bailey: å lese det dag ut og dag inn, å alltid ha et bind under armen som de kan dra fram 
hver gang de tar en kaffe, å sitte i kaffebaren i timevis og lese litt nå og da og se seg rundt og 
tenke på det mens de ’arbeider med seg selv’. Det finnes mange som holder på med dette. Det 
er fullstendig bortkastet. Bøkene til Alice Bailey er fantastiske og bør leses grundig, men de er 
bare bøker, og det er meningen at de skal fremme både handling og tenkning. 
 Å arbeide med seg selv dreier seg om handling. Det dreier seg om arbeid, reelt arbeid, 
å komme seg opp på talestolen, overvinne nervøsitet og sceneskrekk, åpne munnen og snakke 
til andre mennesker, til bare ett menneske, til fem – seks stykker eller fem – seks hundre, det 
spiller ingen rolle. Det krever like mye innsats å snakke til to mennesker som til 200. Du sier 
de samme ordene. Du er heldig om det er 200 som hører på i stedet for to, men du må 
begynne et sted.  
 Jeg husker da jeg startet. Noen ganger bestod publikummet av fire mennesker, og alle 
fire hadde hørt historien før! Det er ikke lett i begynnelsen, men du trenger bare å ha litt mot. 
For å få mot må du arbeide med deg selv ved å sette deg inn i historien, hva det er du ønsker å 
formidle, og tenke over det. Jeg mener ikke at du skal lære det utenat, men finne ut hvordan 
du kan uttrykke det best mulig. Det innebærer å forberede seg til å legge det frem for andre. Å 
fremføre det er å arbeide med seg selv. Du vokser ved å gjøre det.  
 Du arbeider med deg selv for å utvikle deg, og den beste måten å utvikle seg på er å 
utvikle seg i livet. Gjør tjeneste i verden, og du vil utvikle deg. Du kan ikke unngå det. Ved å 
holde deg hjemme og lese bøker arbeider du egentlig ikke med deg selv. Det er å finne en 
lettvint utvei. Du vil aldri komme videre dersom du setter all din lit til bøker, selv om det er 
bøkene til Alice Bailey.  
 Mange leser ikke bøkene på den rette måten uansett, og de leser alt for mange, selv av 
mine bøker. (Nei da, man kan ikke lese for mange av mine bøker, det var bare en 
forsnakkelse!) Men hvis du leser dem på den rette måten, vil du høre at jeg sier akkurat det 
samme i bøkene som det jeg sier nå. Du forandrer deg ved å gjøre ting, det er å virkelig 
arbeide med seg selv. Det er ikke en aktivitet som er adskilt fra det å fortelle verden om 
Maitreya. Hvis dere snakker om det som er det viktigste for dere, så er jo det Maitreyas 
ankomst. Han er Kristus. Han er en stor avatar. Han har kommet for å forandre verden 
gjennom dere. Hvordan skal han kunne forandre verden gjennom dere dersom dere bare 
’arbeider med dere selv’, mens dere i mellomtiden drikker kaffe og leser Alice Bailey?  
 
Spm. Du sier at selvtilfredshet og likegyldighet er roten til alle problemene. Hvordan bør vi 
forholde oss til selvtilfredshet i oss selv og andre?  
Sv. Du kan bare gjøre noe med din egen selvtilfredshet og likegyldighet: bli kvitt den. Dette 
er en karaktersvakhet, en følelse av å være adskilt fra andre, og noe som vi må forsøke å 
overvinne. Når det gjelder andre menneskers selvtilfredshet, kan du ikke gjøre noe mer enn å 
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overtale eller ta det opp dersom det dreier seg om en type selvtilfredshet som i stor grad 
påvirker verden som helhet. Dersom det dreier seg om et mindre graverende tilfelle, en 
individuell ting (for det kan ikke være mange som ikke til en viss grad er selvtilfredse), må vi 
la dem være i fred slik at de kan komme over sin selvtilfredshet ved egen hjelp.  
 Dette er en form for glamour som stikker dypt, og den har sitt opphav i uvitenhet om 
det faktum at det ikke finnes noe som er adskilt fra noe annet i hele verden. Det eksisterer 
ingen atskilthet mellom det minste atomet og ethvert annet atom i hele det manifesterte 
univers. Hver eneste sjel står i forbindelse med alle andre sjeler i kosmos, og hver og en av 
oss er en sjel i inkarnasjon.  
 Så alt du kan gjøre, er å ta deg av din egen selvtilfredshet, dersom du kan se den. Hvis 
du ikke kan se den, kan du heller ikke bli fri til å hjelpe verden, for det kan hende du er så 
selvtilfreds at du ikke engang ser behovet for å gjøre det. Maitreya kaller selvtilfredshet, og 
ikke penger, for ’roten til alt vondt’. Penger er simpelthen upersonlig energi, og energi kan 
brukes både til noe godt og til noe dårlig. Du kan bruke dem til noe godt på en generell, 
allmenn basis, eller du kan samle i lader i et forsøk på å få dem til å yngle for deg selv og for 
å gi dem videre til dine barn og håpe at de gir dem videre til sine barn igjen. 
 Alt dreier seg om en alvorlig form for glamour som bunner i frykt; fordi folk er redde, 
blir de selvtilfredse. De er altfor redde til å ta inn over seg livets forpliktelser og virkelige 
formål og mening, derfor blir de selvtilfredse. De glemmer andre mennesker. De kan ikke 
forestille seg at de på noe vis er knyttet til mennesker på den andre siden av havet, mennesker 
som de ikke kjenner, med en annen hudfarge og en annen religion.  
 Det er dette som gjør folk selvtilfredse. Det er bekvemt. Selvtilfredsheten får deg til å 
glemme det ansvaret det innebærer å være et menneske. Du kommer inn i inkarnasjon som et 
ansvarsbevisst vesen. Et spedbarn er i utgangspunktet mer ansvarsbevisst enn en selvtilfreds 
voksen. Spedbarn kommer inn som sjeler, de kommer inn med et mål for øyet, vanligvis flere, 
og en grunnleggende hensikt som er å skape riktige mellommenneskelige relasjoner.  
 Sjelen kan ikke skape riktige mellommenneskelige relasjoner dersom dens refleksjon, 
som er personligheten, er preget av selvtilfredshet. Å være selvtilfreds er simpelthen å lene 
seg tilbake uten å gjøre noen anstrengelser for å inkludere resten av verden. Og du kan bare 
gjøre det når du har skaffet deg litt ’trygghet’ i form av penger og komfort. Da kan du sole 
deg i dette og håpe at resten av verden vil forsvinne og la deg være i fred uten å plage deg. Å 
være selvtilfreds betyr at du ikke ønsker å være plaget med å vite om andre som er så sørgelig 
mye verre stilt enn deg selv.  
 
Spm. Vi har snakket om å ha tillit og være sikker på at alt vil gå godt. Det ble også nevnt at 
selvtilfredshet kan snike seg inn. Kan du si noe om balansen mellom det å ha tillit, men likevel 
være nødt til å utføre arbeidet?  
Sv. Tillit har ingenting med selvtilfredshet eller likegyldighet å gjøre. Selvtilfredshet er et 
resultat av frykt. Tillit er et resultat av overbevisning, den overbevisningen som bygger på at 
du har tillit til at du vet hvordan det ligger an, at din sjel forteller deg at dette er sant og 
troverdig, og at det er noe du kan stole på. Maitreya eller Mesteren sier: ”Ha tillit, alt vil gå 
godt, alt mulig vil gå i orden.” Men de forventer ikke at dere dermed skal lene dere tilbake 
uten å gjøre noe og være tilfreds med dere selv.  
 Man må forstå hva tillit er. Tillit er det samme som overbevisning. Det er 
overbevisningen om at det vil gå slik, at for eksempel alt vil bli bra, og med tiden vil det det. 
Betyr dette at man i mellomtiden bare kan lene seg tilbake og være tilfreds med seg selv og si: 
”Ja ja, det er det samme for meg, det betyr ikke noe for meg at det finnes millioner av 
mennesker som sulter, eller at bare en ørliten del av menneskene har hørt om Maitreya, og at 
jeg kanskje kunne ha gjort noe for at det skulle blitt flere, men hva er poenget? Alt vil gå 
godt.” Dette er selvtilfredshet, men det er ikke tillit. Det er to forskjellige ting.  
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 Når en Mester sier: ”Alt vil gå godt,” så mener han det, og han sier det for å fjerne 
frykt. Frykt er til hinder for handling, men hvis du er overbevist om at alt kommer til å gå 
godt, kan du arbeide uten å være plaget av den frykten som hemmer dine handlinger. Men det 
betyr ikke at du ikke trenger å gjøre noe som helst, tvert om. Jo mer tillit du har, og jo mindre 
frykt, desto mer nyttig kan du være, og jo mer vidtrekkende vil din aktivitet bli.  
 Tillit og selvtilfredshet ligger milevis fra hverandre. Dersom du har tillit, kan du ikke 
være selvtilfreds og likegyldig. Dersom du er selvtilfreds og likeglad, da har du ikke tillit.  
 
Spm. Kunne du si noe om hvordan man kan slå bro over kløften mellom ’vanlige’ mennesker 
og verdens disipler, noe som ble tatt opp av Cremes Mester i artikkelen ’Step by Step’ i 
oktoberutgaven av Share International 2007? 
Sv. Det Mesteren mente i den forbindelse, er at fordi Maitreya og Mestrene kommer til å 
arbeide åpent, ved å undervise, svare på spørsmål fra media osv. og undervise ’vanlige’ 
mennesker som kommer på møter, som hører på radio eller ser på TV, vil de gi folk en 
forståelse av de enkle og grunnleggende aspektene ved den tidløse visdomslæren. Ved å gjøre 
dette vil de minske den avstanden som nå finnes mellom den gjennomsnittlige mannen eller 
kvinnen i gata som ikke leser Alice Bailey, og de som gjør det.  
 For øyeblikket eksisterer det en avstand mellom de som til en viss grad har lest den 
esoteriske læren og ’vanlige’ mennesker som ikke har gjort det. Dette gjør det vanskelig for 
disse disiplene å bli forstått når de snakker med den vanlige mannen i gata. Det vil bli forsøkt 
å bygge bro over denne avstanden ved at Mestrene selv, på et relativt enkelt nivå, tar del i den 
aktiviteten som disiplene hittil har stått for. Etter min mening er dette en kjærkommen 
forandring når det gjelder den måten menneskeheten generelt stifter bekjentskap med de 
esoteriske lovene på, og det er disse lovene som utgjør selve grunnlaget for vår eksistens.  
 I dag har den gjennomsnittlige mannen eller kvinnen i gata i vår moderne, vestlige 
sivilisasjon en tendens til å benekte eksistensen av noe som befinner seg over det kompakte, 
fysiske planet (muligens på grunn av innflytelsen fra den femte strålen). Men dersom du har 
studert den tidløse visdomslæren, så vet du at dette bare er et utgangspunkt eller en 
begynnelse, at alt er relativt, og at denne relativiteten ikke har noen ende. Derfor finnes det en 
konstant ekspanderende bevissthet om det som er.  
 For å minske avstanden mellom mannen i gata og de som har studert den tidløse 
visdomslæren, henvender Mestrene seg nå selv direkte til befolkningen med noe av den 
grunnleggende esoteriske læren. Dette vil utvilsomt bli en brobygger og minske avstanden 
mellom de som har studert denne læren og som til en viss grad har arbeidet i samsvar med 
den, og de som ikke har det.  
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FORVENTEDE BEGIVENHETER 
 

NÅTID OG NÆR FREMTID 
 
Spm. Det finnes et bemerkelsesverdig avsnitt i boken The Rays and the Initiations, del to, av 
Alice A. Bailey, som ble skrevet i 1947, men som later til å passe svært godt på de nåværende 
forholdene i verden. Mesteren DK sier: ”Spenningen som finnes i verden i dag, spesielt i 
Hierarkiet, er av en slik art at den vil føre til en ny og kanskje endelig verdenskrise, eller den 
vil fremme det åndelige livet på planeten i en slik grad at den lenge etterlengtede nye 
tidsalderen vil bli fremskyndet…. USAs egoisme skyldes også ungdommelighet, men de vil til 
slutt modnes gjennom erfaring og lidelse. Til alt hell for dette store folkets sjel er det en god 
del lidelse i vente for USA…. Verdensdisippelens, menneskehetens, skjebne ligger i hendene 
på USA, Storbritannia, Russland og Frankrike. Menneskeheten har gjennomgått de 
forberedende prøvene til den første innvielsen; de har vært harde og ubarmhjertige og er 
ennå ikke helt overstått. Karmaens Herrer (de er fire) arbeider i dag gjennom disse fire 
stormaktene; det dreier seg imidlertid om karma som forsøker å frigjøre, slik all karma gjør. I 
løpet av den kommende krisen vil man kunne oppnå en sann visjon og en ny frihet, i tillegg til 
en videre åndelig horisont. Hvis den blir håndtert riktig, trenger ikke krisen igjen å føre til de 
mest ekstreme redsler…. …. jødene [utgiver: dvs. sionistene] har igjen delvis åpnet døren for 
ondskapens krefter, som opprinnelig virket gjennom Hitler og hans onde stab. ’Forseglingen’ 
av denne døren var ikke vellykket, og det er en del av visdommen å oppdage dette i tide. Disse 
onde kreftene virker gjennom et ondt triangel, og et punkt finnes i sionistbevegelsen i USA, et 
annet i Sentral-Europa og det tredje i Palestina [utgiver: nå Israel]… På de kart som finnes i 
arkivet til Det Åndelige Hierarkiet, befinner hele området i det nære Østen og Europa seg 
under en meget tung og mørk sky: Hellas, Jugoslavia, Tyrkia, Palestina, de arabiske stater, 
Egypt og Russland. Kan denne skyen bli oppløst ved rett tankegang og planlegging fra 
Storbritannia, USA og flertallet i FN, eller må katastrofen bryte løs i verden?” (s. 428 – 430)  
 (1) Ligger denne ’endelige verdenskrisen’ fortsatt foran oss, (2) befinner vi oss nå i 
den eller i dens første stadier, eller (3) har den blitt dempet av de raske evolusjonære 
endringene i løpet av de siste 50 år?  
Sv. (1) Nei. (2) Vi befinner oss i ett av de første stadiene. (3) Den har til en viss grad blitt 
dempet.  
 
Spm. (1) Var den ’kommende krisen’ den kalde krigen og den kjernefysiske trusselen? (2) Kan 
det også være den nåværende verdensomspennende økonomiske krisen? 
Sv. (1) Ja. (2) Ja.  
 
Spm. (1) Hentyder ’lidelsen som er i vente for USA’ til anger i forbindelse med krigen i Irak 
og/eller (2) andre militære eventyr, eller (3) følgene av et økonomisk krakk?  
Sv. (1) Ikke anger, men følgene av unilaterale aksjoner og ved å nekte å etterfølge FNs 
avgjørelser. (2) Ja. (3) Ja.  
 
Spm. Hver dag dukker det opp nye beviser på at USA, gjennom slike organisasjoner som CIA, 
trakasserer andre land og manipulerer deres indre anliggende (som valg) for at det skal være 
til fordel for USA. (1) Har dette alltid foregått, og er det først nå vi ser korrupsjonen komme 
opp til overflaten, slik som Maitreya har forutsagt? Eller (2) har den nåværende amerikanske 
administrasjonen ført politisk korrupsjon til nye høyder? 
Sv. USA er en ung nasjon og som personlighet er den dominert av lavere aspekter av den 
sjette strålen for idealisme eller hengivenhet. Den lider derfor av alle svakhetene til denne 
strålen: lojalitet til egne interesser, mistenksomhet overfor andres motiver, stridslyst og 
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selvhevdelse, selvbedrag når det gjelder egne motiver osv, osv. Følgelig er deres 
hersketeknikker utbredte og langvarige. Innbyggerne og regjeringene tror at de sprer frihet og 
rettferdighet rundt om i verden, mens de i virkeligheten sørger for sine egne interesser. Dette 
selvbedraget er ett av de viktigste kjennetegnene til denne strålen. Denne type politisk 
korrupsjon har derfor alltid foregått; denne administrasjonen, som er ledet av 
fundamentalistiske ekstremister, har simpelthen ført det hele til nye høyder. Det verden venter 
på, slik Mesteren Djwhal Khul har beskrevet det gjennom Alice Bailey, er at USAs 
andrestråle sjel skal komme til uttrykk, slik den gjorde det gjennom Marshall-planen etter 
annen verdenskrig.  
 
Spm. I Share International sies det at Maitreya har nevnt ’vanskelige tider’ som ligger foran 
oss. Hva var det han mente? Var det den nåværende verdenssituasjonen?  
Sv. Han mente økonomiske vanskeligheter. 
 
Spm. Jeg ble sjokkert over å høre deg nevne Israel som et senter for ondskap. Hva er det 
egentlig det dreier seg om? 
Sv. Jeg er forbauset over at spørsmålsstilleren er sjokkert, når man tar i betraktning den 
brutale undertrykkelsen Israel utsetter det palestinske folket for. Israel rettferdiggjør sine 
handlinger med at det er del av ’krigen mot terror’, som president Bush gjør seg til talsmann 
for ved å angripe Irak, et land som ikke var noen terrorist, og ganske visst ikke noen trussel 
mot USA. Etter at aksemaktene led nederlag overfor de allierte i 1945, har ’ondskapens 
krefter’ som vi kaller dem (eller ’Materiens Herrer’ som de kalles av Lysets Krefter), gradvis 
blitt henvist til sitt eget doméne: opprettholdelsen av planetens materielle aspekt. I forbindelse 
med opprettelsen av staten Israel i 1948, ved terroraktivitet mot det britiske mandatområdet 
og mot det palestinske folket, var det ifølge Mesteren DK ”som om ondskapens krefter hadde 
fått et ben innenfor igjen”. Israel er det viktigste punktet i et ondskapens triangel som virker 
gjennom Israel, Pentagon i USA og visse stater i Øst-Europa.  Det vi nå er vitne til, er en 
eksplosjon av denne onde kraften som må bli imøtegått og fordrevet av menneskeheten med 
hjelp fra Lysets Krefter – Maitreya og hans gruppe av Visdommens Mestre.  
 
Spm. I Alice Baileys bok The Externalisation of the Hierarchy finnes det et interessant 
avsnitt som henviser til ’den som regulerer finansene’, en fremskreden disippel i Det Åndelige 
Hierarkiet som vil bli aktiv etter hvert som prinsippet om byttehandel og gjensidig utveksling 
(dvs. rettferdig fordeling) blir tatt i bruk. (1) Dreier dette seg om en justering av det globale 
markedet og det globale pengesystemet, eller begge deler? (2) Arbeider ’den som regulerer 
finansene’ aktivt i dag? (3) Vil vedkommende arbeide gjennom FN? (4) Vil denne personen 
ha ansvaret for en spesiell rådsforsamling eller instans, oppnevnt av det internasjonale 
samfunnet, som spesielt har denne justeringen for øyet? 
Sv. (1) Begge. (2) Nei. (3) Ja. (4) Ja.  
 
Spm. Kan du si noe om hvor viktig offentlig eie av landområder og andre tilbud vil bli i 
fremtiden, spesielt i byområder – og spesielt i forhold til de områdene Maitreya ønsker å 
prioritere, og til kunsten å leve?  
Sv. Alle byer trenger offentlige områder uten bebyggelse eller med bare noen få bygninger. 
Som min Mester har skrevet om, er en forskjønnelse av våre byer blant Maitreyas fremtidige 
prioriteringer. Dette innebærer at det må dannes mye større parkområder enn det de fleste 
byer har i dag, for fritid og rekreasjon eller for ganske enkelt å sitte i sola og betrakte 
sommerfuglene – eller områder med templer eller objekter som inngir kraft og som vil bli 
bygget på enkelte åpne plasser for å skape likevekt og overskudd av energi i disse delene av 
tettstedet eller byen. Det vil derfor bli viktig å studere de energetiske egenskapene til slike 
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former som tetrahedronen eller pyramiden, da disse har energetiske egenskaper i kraft av sin 
form. Formkraft er en annen betegnelse for dette. Det finnes mange formkrefter som, når de er 
justert, vil bli benyttet for å endre klimaet og forbedre luftkvaliteten i storbyene over hele 
kloden.  
 
Spm. Hva slags fremtid ser du for USA og for verden i løpet av de to neste tiårene?  
Sv. Dersom et tilstrekkelig antall mennesker raskt aksepterer de endringene som Maitreya 
kommer til å anbefale, kan vi forvandle livet i USA og i resten av verden svært raskt. Så snart 
folk bli opptatt av tanken om fordeling av ressursene og rettferdighet og dette blir ansett som 
det eneste som kan føre til fred og avskaffelse av terrorisme og krig, da vil millioner av 
mennesker slutte opp om Maitreya.  
 Dere har ingen anelse om hvor veltalende Maitreya er, hvor likefrem og kunnskapsrik, 
med en hjerne som er sylskarp og som kan kaste lys over et hvilket som helt problem. Hans 
kjærlighet og visdom er endeløs, det dreier seg om Guds kjærlighet og om all visdom fra alle 
tider. Hans evne til å tre inn i hjertet til alle mennesker og frigi sin kjærlighetsenergi, er det 
sverdet han bruker for å endre verden. Sverdet som splitter er kjærlighetsenergien.  
 Etter hvert som folk begynner å reagere på hans energi, vil verden bli delt – mellom de 
som høylytt krever endring i samsvar med de retningslinjene som Maitreya foreslår, og de 
som er engstelige og klamrer seg til fortiden, som ser på ham som antikrist, er redde og ikke 
vet hva de skal gjøre. De vil stå på sidelinjen og betrakte begivenhetene, og på den måten vil 
de gå glipp av den muligheten som blir tilbudt, for første gang i historien, til å ta del i 
forvandlingen av verden. Det er opp til hver enkelt, fra hans eller hennes ståsted, å bekrefte 
sin guddommelighet.  
 Maitreya snakker om fordeling av ressursene, rettferdighet, frihet og korrekte 
mellommenneskelige relasjoner. Alt dette er guddommelige prinsipper. Frihet, rettferdighet 
og korrekte mellommenneskelige relasjoner danner grunnlaget for vårt liv og leder til korrekte 
relasjoner mellom folkegrupper og nasjoner.  
 Det er konkurranse som fører til krig og forhindrer at korrekte mellommenneskelige 
forhold får utvikle seg. Å skape korrekte mellommenneskelige relasjoner er det neste skrittet 
fremover i vår evolusjon. Når dette er på plass, da har du begynnelsen på en sann 
guddommelig tilværelse. Maitreya sier at det første skrittet i retning av rettferdig fordeling er 
det første skrittet inn i din guddommelighet. Hva kunne vel være enklere og mer sant?  
 
Spm. Det er fantastisk at lyset sakte begynner å demre på denne planeten, til tross for de 
problemene vi fortsatt står overfor. Mitt spørsmål er: Fra flere kanter hører jeg stadig om 
nært forestående katastrofer, voldsomme omveltninger og alle slags dommedagsprofetier som 
holder på å gå i oppfyllelse på denne kloden, som regel på grunn av objekter fra det ytre rom 
eller krefter fra selve jordas indre. Må vi forvente en reversering av polene eller at et 
planetliknende objekt kolliderer med jorda, eller er disse påstandene bare 
skremselspropaganda fra de som lett lar seg påvirke av den sorte losjen? 
Sv. Disse dommedagsprofetiene er stort sett et produkt av skremselspropaganda fra gud og 
hvermann, når de ikke er skapt med hensikt av de onde kreftene som alltid forsøker å gjøre 
menneskeheten til slaver. Det vil riktignok forekomme klimaendringer, omveltninger og 
vanskeligheter i mange deler av verden, men ikke i et slikt overdrevent omfang.  
 Det virker nesten som om vi ikke kan få nok elendighet som kan dekke det 
emosjonelle behovet som enkelte har. Med sine sensasjonelle reportasjer har media en stor del 
av skylden for spredningen av dette katastrofesyndromet. Det øker selvsagt salget av aviser og 
blader. Forandring er alltid vanskelig for folk, enten det dreier seg om små eller store 
endringer. Slike forandringer som forvandler verden, er spesielt skremmende for mange 
mennesker. Det de ikke kjenner til, er den kraften som utgår fra Maitreya, som er Kristus og 
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Verdenslærer, og som nå er fysisk til stede blant oss sammen med en stor gruppe av sine 
disipler. Deres energi gir inspirasjon til det beste i menneskeheten, slik at disse endringene vil 
bli iverksatt og gjennomført. Som Maitreya har sagt: ”Frykt ikke. Slutten er kjent fra 
begynnelsen. Alt vil bli vel. Alt vil gå bra.” 
 
 
Spm. Tror Maitreya at vi kommer til å forandre verden selv om vi er både egoistiske og 
konkurranselystne? 
Sv. Ja. Ikke alle er egoistiske og konkurranselystne. Antakelig er de fleste mennesker delvis 
egoistiske og delvis altruistiske; menneskene er sammensatte, verken 100 prosent det ene eller 
det andre. Det finnes grader av egoisme og altruisme. Det finnes en god del mennesker som er 
klare for uselviske handlinger, de er klare for å se rettferdighet i verden og derfor fordeling av 
ressursene.  
 Så lang tilbake som i 1924 sa Maitreya i Agni Yoga-bøkene at det var en gang da 10 
rettvise menn kunne redde verden. Så kom det en tid da 10 000 ikke var nok. Han skal 
oppfordre en milliard.  
 For omtrent fem eller seks år siden spurte jeg min Mester om Maitreya allerede hadde 
sin milliard. Ja, ble jeg fortalt, Maitreya hadde 1,5 milliarder mennesker han kunne appellere 
til. Så det var 1,5 milliarder mennesker av 6,5 milliarder mennesker på jorda som han visste 
var preget av velvilje og altruisme og klare for nye strukturer og nye måter å leve på. Nå (pr. 
2006) finnes det 1,8 milliarder mennesker han kan appellere til – mer enn nok.  

Dessuten har vi ikke noe alternativ. Dersom jeg ber deg velge mellom liv eller død – 
hva vil du foretrekke? Maitreya kommer til å si: ”Dere har et valg. Velg livet dersom dere er 
fornuftige og skap en strålende og gyllen sivilisasjon, bedre enn noe verden noen gang har 
sett. Eller gå tilintetgjørelsen i møte.” Hva vil dere velge?  

 Det har aldri eksistert noen avatar eller lærer med et slikt potensial som Maitreya. 
Frykt ikke. Verden vil raskt endre seg fra å være grådig og egoistisk til å vise menneskehetens 
sanne egenskaper.  
 Fra Maitreyas synspunkt er menneskeheten praktfull. Maitreya elsker menneskeheten. 
Og det er ikke bare fordi han er kjærlighetens Mester, selv om dette er grunnen til at han er i 
stand til å elske menneskeheten tross alt, på tross av all vår grådighet og egoisme. Men han 
ser også guddommens lys i menneskeheten. Han er overhodet for sjelenes rike. Han ser 
menneskehetens sjel, og denne sjelen finnes i hvert eneste menneskelige vesen. Uansett hvor 
egoistiske eller avskyelige vi kan virke, ser han guddommens lys i oss, og det kan dere stole 
på.  
 
 

BUDSKAP FRA MAITREYA 
 

”Mine venner, jeg er nærmere dere enn dere kanskje tror. Mitt hjerte slår i takt 
med deres. Mitt hjerte gråter over lidelsene til så mange. Likevel vet jeg at 
hjertene til de som nå hører meg, er åpne og villige til å hjelpe. Frykt ikke, mine 
venner. Gi tappert og villig for å hjelpe alle som lider nød. Når dere gjør dette, 
trer dere inn i den guddommelige sfæren som dere kommer fra. Dette er selve 
guddommens gjerninger.  
Derfor, mine venner, vent ikke lenger på at de store endringene som er i vente, 
skal manifestere seg. Gjør dem til virkelighet ved egne handlinger. 
Tenk stort. Tenk at deres brødre og søstre er dere selv, de samme over hele 
verden. Gjør dette, mine venner, og dere vil snart se meg. 
Mitt hjerte omslutter dere alle.” 
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[Dette budskapet ble gitt telepatisk av Maitreya gjennom Benjamin Creme på slutten av hans 
radiointervju i Radio Ici & Maintenant, i Paris den 6. april 2006.] 
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DE FØRSTE SKRITTENE 

 
Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme 

 
Når Maitreya kommer til syne foran hele verden, vil menneskene innse at de har kjent ham 
tidligere, og at hans lære ikke er ukjent eller uforståelig. Han vil være så likefram at alle vil 
kunne forstå ham. 
 Det er nettopp hans enkelhet som vil forbause. Ikke desto mindre vil de fleste oppleve 
det de hører på en ny måte, som en gryende sannhet, noe som er nytt, og som berører dem på 
et dypere plan. Tankene kan virke enkle, men de vil vekke gjenklang i menneskenes hjerter og 
føles friske og levende. Slik vil det bli. Slik vil Maitreya berøre menneskenes hjerter og 
appellere til dem om å hjelpe seg selv ved å gi hjelp til sine brødre og søstre over hele verden. 
Når menneskene hører ham, vil de tenke nøye over det han sier og føle seg forunderlig 
beveget av ordene, som de har hørt så ofte før. Deres hjerter vil reagere på en helt ny måte, og 
en ny forståelse og erkjennelse av at det haster, vil forsterke deres reaksjon.  
 Slik vil Maitreya inspirere alle verdens folk til handling og forandring. De som har 
holdt seg i bakgrunnen, vil stå frem og slutte seg til det høylytte kravet om rettferdighet og 
fordeling av ressursene, frihet og fred.  
 Det vil selvsagt være mange som kommer til å ignorere Maitreya. Mange vil synes at 
hans tanker er avsindige og farlige, eller utopiske og umulig å gjennomføre. Enkelte, som er 
påvirket av mørkemannsmentalitet og frykt, vil se på ham som antikrist, en som legemliggjør 
alt det de frykter. Noen ville fått ham korsfestet omgående, om de hadde hatt makt til det. 
Mange vil sitte stille på gjerdet, ute av stand til å ta stilling, hverken for eller imot.  
 De som er i stand til å gi respons, vil øke i antall, og deres krav om fordeling av 
ressursene og rettferdighet vil bli stadig mer høylytte. De vil samle seg rundt ham og støtte 
ham, og de vil se på ham som sin leder og rådgiver, lærer og veileder.  
 Slik vil det dannes en massiv verdensopinion som stiller krav om forandring. Stadig 
oftere vil myndighetene finne det vanskelig å stå imot folkets krav og bli tvunget til å 
iverksette endringer.  
 Folkets makt vil øke i styrke, og deres stemme, som vil bli forsterket av Maitreya, vil 
stille stadig mer høylytte og tydelige krav. De vil oppfordre sin talsmann til å snakke til hele 
verden, og skueplassen vil være klargjort for Kunngjøringsdagen, den første dagen i det nye 
morgengryet.  
 Kunngjøringsdagen, da Maitreya for første gang skal bekjentgjøre sin virkelige status 
og sitt navn, vil fremstå som det historiske vendepunktet i den menneskelige evolusjon. Den 
vil skrives inn i historiebøkene som dagen over alle dager, begynnelsen på det nye, 
menneskehetens helliggjørelse, starten på den strålende fremtiden som venter menneskeheten. 
Denne dagen er ikke langt unna.  
 
                 November 2006 
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MENNESKESØNNEN 
 

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme 
 
Det er mange som venter på Kristus’ tilbakekomst med engstelse og frykt. De fornemmer at 
hans tilsynekomst vil føre til store endringer på alle livets områder. De antar ganske riktig at 
hans verdier nødvendigvis vil endre den måten de tenker og lever på, og disse 
fremtidsutsiktene får dem til å blekne. Dessuten har det bildet av Kristus som gjennom tidene 
er blitt presentert av kirkene, vært så mystisk at mange frykter hans dom og allmektighet; de 
venter ham som en gud som kommer for å straffe de onde og belønne de rett-troende.  
 Det er dypt beklagelig at et så forvrengt bilde av Kristus har fått prege 
menneskehetens bevissthet på denne måten. Det finnes ikke noe slikt vesen. For å forstå 
Kristus’ sanne vesen er det nødvendig å se ham som én blant likeverdige sønner av Gud, alle i 
besittelse av et fullstendig guddommelig potensial, forskjellige kun i den forstand at de 
manifesterer denne guddommeligheten i ulik grad.  
 At han har oppnådd denne guddommeligheten helt og fullt, er hans storhet, og det er 
sikkert og visst at vi bør vise ærbødighet overfor denne prestasjonen. At en slik prestasjon 
virkelig er svært sjelden, er også et udiskutabelt faktum. Men for menneskene er underet ved 
Kristus at han var en av dem. Det finnes ikke noen menneskelige prøvelser eller lidelser som 
han ikke har stiftet bekjentskap med. Hvert skritt av den veien som menneskene fremdeles 
følger, har han møysommelig tatt. Det finnes ikke noe i hele spekteret av menneskelig 
erfaring som han ikke har tatt del i. Derfor er han i sannhet Menneskesønnen.  
 Det kan ikke være noen tvil om at dersom han skulle dukke opp uanmeldt midt iblant 
oss, ville det vært få som hadde gjenkjent ham. Så langt er han fra den vanlige forestillingen, 
at han ville passert ubemerket i mengden. Slik forholder det seg blant hans brødre i dag, mens 
han venter på menneskenes invitasjon for å starte på sin oppgave. Mange av dem som ser ham 
daglig, vet ikke hvem han er. Andre gjenkjenner ham, men er redde for å snakke. Andre igjen 
venter og ber, i håp om at han kan være den de ikke våger håpe på. Det er bare hans 
kunngjøring overfor hele verden som vil bringe på det rene hvem han er, når menneskene ser 
ham og opplever ham i sine hjerter.  
 Mens vi venter på denne dagen over alle dager, la oss få klart for oss hva som er 
årsakene til hans tilbakekomst. La oss forstå hva slags oppgave han har pålagt seg selv. For å 
stadfeste det faktum at Gud finnes midt iblant oss, har han kommet. For å gjenskape de 
guddommelige mysteriene, er han her. For å lære menneskene hva kjærlighet er og hvordan vi 
igjen skal bry oss om andre, er han blant oss. For å befeste menneskehetens brorskap vandrer 
han på jorden nok en gang. For å holde ord overfor Faderen og menneskene har han akseptert 
denne byrden. For å innlede den nye tidsalderen har han vendt tilbake. For å sikre fortidens 
skatter, for å gi inspirasjon til fremtidens underverk og for å kaste glans over Gud og 
mennesket, har han steget ned fra sitt høye fjell.  
 La oss se på det han prioriterer: å skape fred, å innføre et system for rettferdig 
fordeling av ressursene, å fjerne skyldfølelse og frykt – en renselse av menneskenes hjerter og 
tanker – å gi menneskene opplæring om livets og kjærlighetens lover, å introdusere 
mysteriene, å forskjønne våre storbyer, å fjerne det som er til hinder for fri ferdsel og 
utveksling mellom folkegrupper, å skape et reservoar av kunnskap tilgjengelig for alle.  
 Det er klart at dette ikke er noen lett oppgave, ikke engang for Menneskesønnen. 
Eldgamle vaner som splittelse og strid har sterke røtter, mens frykt og overtro trollbinder 
millioner av mennesker. Men aldri noen gang tidligere i verdens historie har det kommet noen 
lærer som er bedre rustet for sin oppgave. Maitreya har kommet for å ta kampen opp mot 
uvitenhet og frykt, splittelse og nød. Hans våpen er åndelig forståelse, kunnskap og 
kjærlighet; hans skinnende blanke rustning er sannheten selv.  
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           Juni 1984 
 
[Leserne henvises til Benjamin Cremes kommentarer til denne artikkelen i ’Maitreya’s 
Priorities’, publisert i Maitreya’s Mission, bind tre, kapittel 1.] 
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         Lysmønstre på stormagasinet Tokyu i Sapporo, Hokkaido, Japan. 
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   Lysmønstre på en bygning i sentrum av Spli, Kroatia. (Foto: Vlatka Baksa) 
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MAITREYAS ’HÅND’ 

 
Dette fotografiet viser Maitreyas håndavtrykk som på mirakuløst vis ble manifestert på et 
baderomsspeil i Barcelona i 2001. Det er ikke et vanlig håndavtrykk, men et tredimensjonalt 
bilde med fotografiske detaljer.  
 
Ved å legge hånden din over fotografiet eller bare ved å se på det, kan Maitreyas helbredelse 
og hjelp påkalles (innenfor rammen av karmisk lov). Inntil Maitreya står frem i full 
offentlighet og vi ser hans ansikt, er dette det nærmeste han kan komme oss.  
 

”Min hjelp er til deres disposisjon, dere trenger bare å spørre.” 
Verdenslæreren Maitreya 

fra budskap nr. 49 
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TRANSMISSION MEDITASJON 

 
EN KORT FORKLARING 

 
En gruppemeditasjon som både er en dynamisk tjeneste for verden og et effektivt middel til 
personlig åndelig utvikling. 
 
Transmission meditasjon er en gruppemeditasjon. Den er blitt introdusert for bedre å 
distribuere åndelige energier som kommer fra Visdommens Mestre, vår planets Åndelige 
Hierarki, som er disse energienes voktere. Det er en måte å ”trappe ned” (transformere) disse 
energiene på slik at de kan bli tilgjengelige og nyttige for allmennheten. I samarbeid med 
Hierarkiet av Mestre skapes det et reservoir, eller forråd, av høyere energi som er til gagn for 
menneskeheten. 
 I mars 1974 dannet Benjamin Creme under veiledning fra sin Mester den første 
transmission meditasjonsgruppen i London. I dag finnes det hundrevis av slike grupper over 
hele verden, og nye blir dannet hele tiden. 
 Gruppene som driver med transmission meditasjon, utgjør et bindeledd som Hierarkiet 
kan benytte seg av for å avhjelpe verdens behov. Hovedformålet med dette arbeidet er 
tjeneste, men det er også en virkningsfull metode til personlig vekst. Mange mennesker leter 
etter en måte å forbedre verden på – dette ønsket om å tjene kan være sterkt, men det kan 
være vanskelig å oppfylle i vårt travle liv. Sjelen føler behov for en måte å tjene på, men vi 
reagerer ikke alltid på denne anmodningen, og slik skaper vi ubalanse og konflikt i oss selv. 
Transmission meditasjon gir en unik mulighet for tjeneste på en virkningsfull og vitenskapelig 
måte, med et minimalt forbruk av tid og energi. 
 Benjamin Creme gir innføring i transmission meditasjon over hele verden. I løpet av 
meditasjonen blir han overskygget av Verdenslæreren Maitreya, noe som gir Maitreya 
muligheten til å overføre verdifull åndelig næring til deltakerne. Mange mennesker blir 
inspirert til å begynne med transmission meditasjon etter å ha deltatt på en slik introduksjon, 
og mange bekrefter også at de har mottatt helbredelse i løpet av meditasjonen. 
 
 
[Se Transmission: A Meditation for the New Age av Benjamin Creme, Share International 
Foundation]  
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DEN STORE INVOKASJON 
 

Fra lysets kilde i Guds sinn 
La lys strømme inn i menneskenes sinn. 

La lyset komme til jorden. 
 

Fra kjærlighetens kilde i Guds hjerte 
La kjærlighet strømme inn i menneskenes hjerter. 

Må Kristus vende tilbake til jorden. 
 

Fra senteret hvor Guds vilje er kjent 
La hensikt lede menneskenes små viljer – 
Den hensikt Mestrene kjenner og tjener. 

 
Fra senteret vi kaller menneskeheten 

La planen for kjærlighet og lys fullbyrdes 
Og må den forsegle døren til det onde. 

 
La lys og kjærlighet og kraft 

gjenopprette planen på jorden. 
 
 
● 
 

 
Den store invokasjonen, som for første gang ble brukt av Kristus i juni 1945, ble frigitt av 
ham til menneskeheten for å gjøre det mulig for mennesket selv å påkalle de energiene som 
skal til for å forandre vår verden og gjøre det mulig for Kristus og Hierarkiet å vende tilbake. 
Dette er ikke den samme formen som Kristus bruker. Han bruker en gammel versjon som 
består av syv mystiske formuleringer på et urgammelt, hellig språk. Den har blitt oversatt (av 
Hierarkiet) til ord som vi kan bruke og forstå. Den er blitt oversatt til mange språk og blir i 
dag brukt i alle verdens land.  
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BØNN FOR DEN NYE TIDSALDER 

 
Jeg er universets skaper. 

Jeg er universets far og mor. 
Alt kommer fra meg. 

Alt skal vende tilbake til meg. 
Sinnet, livskraften og kroppen er mine templer, 

For Selvet å virkeliggjøre i dem 
Min høyeste væren og tilblivelse. 

 
● 
 
 

 
Bønnen for den nye tidsalder, gitt av Verdenslæreren Maitreya, er et mektig mantra eller en 
affirmasjon med påkallende virkning. Den vil være et effektivt redskap i erkjennelsen av at 
mennesket og Gud er ett, at det ikke finnes noen atskillelse. ”Jeg’et” er det guddommelige 
prinsipp bak hele skaperverket. Selvet springer ut fra, og er identisk med, det guddommelige 
prinsipp. 
 Den mest effektive måten å bruke dette mantraet på er å si eller tenke ordene med 
fokusert vilje mens man holder oppmerksomheten i ajna-senteret mellom øyenbrynene. Når 
sinnet forstår begrepenes mening samtidig som viljen anvendes, vil disse prinsippene bli 
aktivert og mantraet vil virke. Hvis det sies på en seriøs måte hver dag, vil en erkjennelse av 
ditt sanne Selv vokse frem i ditt indre. 
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ORDLISTE OVER ESOTERISKE UTTRYKK 

 
Ajna senter – Energisenteret (chakraet) mellom øyenbrynene. Dette senteret styrer 
personligheten. På det fysiske plan samsvarer det med hypofysen.  
 
Antahkarana – En usynlig kanal av lys som danner forbindelsen mellom den fysiske hjernen 
og sjelen. Dannes ved hjelp av meditasjon og tjeneste.  
 
Antikrist – Energi fra Guds Viljesaspekt i sin involusjonære fase som tilintetgjør gamle 
former og relasjoner, for eksempel ved slutten av en tidsalder for å bane vei for Kristus-
prinsippets skapende krefter. Manifesterte seg gjennom keiser Nero på Romerrikets tid og i 
nyere tid gjennom Hitler og seks av hans medarbeidere. 
 
Ashram – En Mesters gruppe. I Det Åndelige Hierarkiet er det 49 slike, syv hoved-ashramer 
og 42 underordnede ashramer, som alle blir ledet av en Visdommens Mester. 
 
Astral-legemet – Et individs emosjonelle legeme. 
 
Astralplanet – Følelsesplanet, som inkluderer motpoler som håp og frykt, sentimental 
kjærlighet og hat, lykke og lidelse. Illusjonsplanet. 
 
Astral polarisering – Fokuset for bevisstheten befinner seg på det astrale plan. Den første 
rasen, den lemuriske, hadde som mål å fullkommengjøre bevisstheten på det fysiske plan. 
Atlantis-menneskets mål var å perfeksjonere den astrale/emosjonelle bevisstheten. Flertallet 
av dagens mennesker er fremdeles polarisert på det astrale plan. Se også Mental polarisering. 
 
Avatar – Et åndelig vesen som ’stiger ned’ som svar på menneskehetens behov og påkallelse. 
Det finnes menneskelige, planetariske og kosmiske avatarer. De sistnevnte kalles 
’guddommelige inkarnasjoner’. Deres lære, hvis den blir forstått riktig og gradvis anvendt av 
menneskeheten, utvider vår forståelse og viser det neste skritt fremover i menneskehetens 
utvikling. 
 
Buddha – Den siste avataren i Værens tidsalder. Den tidligere Verdenslæreren som 
manifesterte seg gjennom prins Gautama, ca 500 år før Kristus. Som legemliggjørelsen av 
visdom fungerer han nå som en ’guddommelig mellommann’ mellom Shamballa og 
Hierarkiet. Buddhistene venter sin neste store lærer under navnet Maitreya Buddha. 
 
Buddhi – Den universelle sjel eller forstand, høyere fornuft, kjærlig forståelse, Kjærlighet-
Visdom. Kjærlighetsenergien slik Mestrene opplever den. 
 
Buddhiske plan – Planet for guddommelig intuisjon. 
 
Chakraer – Energisentre (energivirvler) i det eteriske legemet som har forbindelse med 
ryggraden og de syv viktigste endokrine kjertler. De er ansvarlige for koordinering og 
vitalisering av alle legemene (det mentale, det astrale og det fysiske) og for deres forbindelse 
med sjelen, hovedsenteret for bevisstheten. Det finnes syv hovedchakraer og 42 mindre 
chakraer. 
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Den store invokasjon – En urgammel formel oversatt av Hierarkiet til bruk for 
menneskeheten for å påkalle de energiene som bidrar til å forandre verden. Den er oversatt til 
mange språk og blir brukt daglig av millioner av mennesker.  
 
Den tidløse visdom – En samling av urgammel åndelig lære som danner grunnlaget for alle 
verdensreligionene, så vel som alle vitenskapelige, sosiale og kulturelle prestasjoner. Ble først 
gjort tilgjengelig i skriftlig form på slutten av 1800-tallet av Helena Petrovna Blavatsky og i 
det tyvende århundret av Alice A. Bailey, Helena Roerich og Benjamin Creme. 
 
De tre åndelige festivaler – Fastsettes av de tre fullmånene i Væren, Tyren og Tvillingen 
(april, mai og juni). Disse festivalene, som blir feiret som påske, Wesak og Kristusfestivalen, 
vil bli viktige i den nye verdensreligionen, og hver og en av dem vi utgjøre en viktig måte å 
tilnærme seg det guddommelige på – en påkallelse av guddommelig lys, guddommelig 
kjærlighet og guddommelig vilje som kan bli forankret på jorda og brukt av mennesket.  
 
Deva – Engel eller himmelsk vesen som tilhører et rike i naturen som utvikler seg parallelt 
med menneskeriket. Det inkluderer alt fra livsformer som befinner seg under det 
menneskelige nivå, til overmenneskelige vesener som er på nivå med en planetarisk Logos. 
De er de ’aktive bygningsarbeiderne’ som arbeider med materien på en intelligent måte for å 
skape alle de formene vi ser. Dette innbefatter også menneskenes mentale, emosjonelle og 
fysiske legemer. 
 
Energi – Fra det esoteriske synspunkt finnes det ikke noe annet enn energi i hele det 
manifesterte univers. Energi vibrerer på ulike frekvenser, og det er energiens spesielle 
frekvens som avgjør hvilken form den vil ta. Energi kan bli påvirket og styrt av tanken.  
 
Esoterisk filosofi – Filosofien om evolusjonsprosessen både i menneskeriket og de lavere 
rikene i naturen. Vitenskapen om den visdommen som er oppsamlet gjennom tidene. Gir en 
systematisk og omfattende beskrivelse av den energetiske strukturen i universet og 
menneskets plass i dette. Beskriver de kreftene og påvirkningene som ligger bak fenomenenes 
verden og den prosessen det er å bli seg bevisst og gradvis mestre disse kreftene.  
 
Eterisk legeme – Det energetiske motstykket til den fysiske kroppen, som består av syv 
hovedsentre (chakraer) og 42 mindre sentre, et nettverk som forbinder alle sentrene, og ørsmå 
energitråder (nadis) som er grunnlaget for alle deler av nervesystemet. Blokkeringer i det 
eteriske legemet kan resultere i fysiske sykdommer. 
 
Eterisk plan – Fire fysiske plan som eksisterer på et finere nivå enn det fysiske gassplanet. 
Foreløpig usynlig for de fleste mennesker. 
 
Evolusjon – Prosessen som fører til åndeliggjøring av materien, veien tilbake til kilden. Å 
befri seg fra selvbedragets og illusjonenes tilsløringer og til slutt nå frem til kosmisk 
bevissthet. 
 
Fredens eller likevektens ånd – Et kosmisk vesen som bistår Maitreyas arbeid ved å 
overskygge ham med sin energi. Hans arbeid er forbundet med loven om kraft og motkraft, i 
den hensikt å transformere dagens kaotiske tilstander til det motsatte, i nøyaktig samme 
proporsjon. 
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Fysisk plan – De laveste stadier av vibrasjon som substansen kan ha, herunder fast stoff, 
væske, gass og eterisk materie. 
 
Glamour – Illusjon på det astrale plan. Tilstanden hvor forstanden blir tåkelagt av 
emosjonelle impulser som oppstår på de astrale plan, noe som fører til at forstanden ikke 
lenger ser virkeligheten med et klart blikk. Eksempler: frykt, selvmedlidenhet, kritikk, 
mistenksomhet, selvrettferdighet, overdreven materialisme. 
 
Gud (se også Logos) – Det Store Kosmiske Vesenet som besjeler denne planeten, som 
legemliggjør alle lovene og alle energiene som styres av disse lovene, og som utgjør alt vi ser 
og alt vi ikke kan se. 
 
Guru – En åndelig lærer. 
 
Hierarki – se Åndelig Hierarki. 
 
Hierofant – Innvier. Enten Kristus, ved det to første planetariske innvielser, eller Verdens 
Herre, ved den tredje og de høyere innvielsene. 
 
Illusjon – Bedrag på det mentale plan. Fordi sjelen bruker det glamourfylte sinnet som sitt 
redskap, mottar den et fordreid bilde av fenomenenes verden.  
 
Imam Mahdi – Profeten hvis tilbakekomst er ventet av noen islamske sekter for at han skal 
fullføre arbeidet som ble startet av Muhammed.  
 
Inkarnasjon – Sjelens manifestasjon som en trefoldig personlighet, under loven om 
gjenfødelse. 
 
Innvielse – En frivillig prosess der trinnvise og graderte stadier av forening og harmonisering 
finner sted mellom mannen eller kvinnen i inkarnasjon, hans/hennes sjel og den 
guddommelige monaden eller ’gudsgnisten’. Hvert stadium bidrar til å gi den innviede en 
dypere forståelse av meningen og hensikten bak Guds plan, en større bevissthet om 
hans/hennes deltagelse i denne planen, og en stadig større evne til å arbeide bevisst og 
intelligent for å oppfylle den. 
 
Involusjon – Prosessen hvor ånden synker ned i materien, som er dens motpol. 
 
Jesus – En Visdommens Mester og disippel av Kristus, Maitreya. Tillot Kristus å arbeide 
gjennom seg i perioden fra dåpen og til korsfestelsen. I tiden som kommer vil han spille en 
svært viktig rolle ved å bringe inspirasjon og nyorientering til hele det kristne 
religionsområdet. Som Mester har han et nært samarbeid med Maitreya og viser seg ofte for 
mennesker i ulike skikkelser. 
 
Karma – Østens navn på loven om årsak og virkning. Den grunnleggende loven som styrer 
vår eksistens i dette solsystemet. Hver tanke vi har og hver handling vi utfører, er opphav til 
en årsak. Disse årsakene har sine virkninger som skaper våre liv på godt og vondt. Uttrykt i 
Bibelens terminologi: ”Som du sår, skal du høste” og i vitenskapelig terminologi: ”Hver kraft 
har en tilsvarende og like sterk motkraft”. 
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Kausal-legemet – Redskapet som sjelen benytter for å uttrykke seg på kausalplanet. Mottar 
og lagrer informasjon om det utviklingstrinnet et menneske har nådd. 
 
Kausalplanet – Det tredje av de fire høyere mentale plan, og der hvor sjelen dveler. 
 
Krishna – En stor Avatar som levde ca. 3000 år før Kristus, og som under Værens tidsalder 
tjente som redskap for manifestasjonen av Maitreya. Ved å vise nødvendigheten av å mestre 
den astrale/emosjonelle natur, åpnet Krishna døren til den andre innvielsen. Hinduer forventer 
en ny inkarnasjon av Krishna på slutten av Kali Yuga, den mørke tidsalder.  
 
Kristus – En betegnelse brukt for å benevne lederen for Det Åndelige Hierarki, 
Verdenslæreren, Mesteren over alle Mestre. Dette embetet er for tiden besatt av Maitreya. 
 
Kristusbevissthet – Energien til den kosmiske Kristus, også kjent som Kristus-prinsippet. 
Den er legemliggjort for oss av Kristus og er på det nåværende tidspunkt i ferd med å vekkes i 
hjertene til millioner av mennesker over hele verden. Den er selve energien bak all evolusjon. 
 
Kunngjøringsdagen – Den dagen da Maitreya vil gjøre seg kjent for verden gjennom en 
verdensomspennende radio- og fjernsynsoverføring. Selv de som verken hører på radio eller 
ser på fjernsyn, vil høre hans ord telepatisk på sitt eget språk. Samtidig vil det finne sted 
hundretusener av spontane helbredelser over hele verden. Denne dagen vil markere 
begynnelsen på Maitreyas åpne virke. 
 
Logos – Gud. Det kosmiske vesen som besjeler en planet (planetarisk Logos), et solsystem 
(solar Logos), en galakse (galaktisk Logos) og så videre i det uendelige. 
 
Loven om gjenfødelse – Se reinkarnasjon.  
 
Loven om årsak og virkning (Loven om kraft og motkraft) – Se Karma.  
 
Lysets krefter (evolusjonens krefter) – Vår planets Åndelige Hierarki. Det planetariske 
senter for Kjærlighet-Visdom. Se også Åndelig Hierarki. 
 
Mann/Kvinne – Den fysiske manifestasjonen til en åndelig monade (eller Selvet), som er en 
enkelt gnist av Den Ene Ånd (Gud). 
 
Manas – Høyere mentalt nivå. 
 
Mantra – En formel eller en bestemt rekkefølge av ord og stavelser som påkaller energi når 
de blir uttalt korrekt. 
 
Maitreya – Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Kristus og leder for Det Åndelige 
Hierarkiet på vår planet. Mesteren over alle Mestre. 
 
Meditasjon – En vitenskapelig måte å kontakte sjelen på, for gradvis å bli ett med sjelen. 
Meditasjon er også en prosess for å bli mottakelig for åndelig påvirkning og derved for 
samarbeid med Det Åndelige Hierarki. 
 
Mentalt legeme – Personlighetens redskap på de mentale plan. 
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Mentalt plan – Det planet hvor de mentale prosessene finner sted. 
 
Mental polarisering – Fokuset for bevisstheten befinner seg på det mentale plan. 
Forskyvningen av bevissthet over til det mentale plan starter omtrent halvveis mellom den 
første og den andre planetariske innvielsen. 
 
Mesteren Djwahl Khul (D.K.) – En av Visdommens Mestre, kjent som tibetaneren, som 
dikterte en del av den tidløse visdomslære gjennom disippelen Alice A. Bailey. Han var også 
ansvarlig for materialet i Helena Blavatskys bøker: The Secret Doctrine og Isis Unveiled.   
 
Monaden/Selvet – Ren Ånd som reflekterer Guddommens Treenighet: (1) Guddommelig 
Vilje og Kraft (Faderen), (2) Kjærlighet-Visdom (Sønnen), (3) Aktiv intelligens (Den Hellige 
Ånd). ’Gudsgnisten’ som bor i ethvert menneske. 
 
Mørkets krefter (ondskapens krefter, materiens krefter) – De involusjonære eller 
materialistiske kreftene som opprettholder planetens materieaspekt. De blir betegnet som 
’onde’ når de går ut over sin oppgave og hindrer menneskehetens åndelige fremgang. 
 
Okkult – Skjult. Den skjulte vitenskapen om energi (se Esoterisk filosofi). 
 
Ondskap – Alt som hemmer den evolusjonære utviklingen. 
 
Overskygging – En frivillig samarbeidsprosess hvor en Mesters bevissthet midlertidig trer 
inn i og arbeider gjennom de fysiske, emosjonelle og mentale legemene til en disippel.  
 
Permanente atomer – De tre atomene av materie – ett fysisk, ett astralt og ett mentalt – som 
legemene til den nye inkarnasjonen formes rundt. De beholder den vibrasjonsfrekvensen et 
menneske har i dødsøyeblikket, slik at den evolusjonære ’statusen’ som er oppnådd så langt, 
videreføres til neste liv. 
 
Personlighet – Trefoldig redskap for sjelen på det fysiske plan, bestående av et mentalt, et 
emosjonelt (astralt) og et fysisk/eterisk legeme. 
 
Plan – Et manifestasjonsnivå. 
 
Planetarisk Logos – Guddommelig vesen som besjeler en planet. 
 
Pralaya – En ikke-mental, ikke-astral, ikke-materiell form for eksistens hvor livsimpulsen er 
stilt i bero. En opplevelse av fullkommen og uendelig lykksalighet og fred før neste 
inkarnasjon. Samsvarer med den kristne forestillingen om paradis. 
 
Redskap – Den formen som høyere vesener bruker for å uttrykke seg på de lavere plan. For 
eksempel utgjør fysiske, astrale og mentale legemer redskaper som sjelen bruker på de lavere 
nivå. 
 
Reinkarnasjon – Loven om gjenfødelse – Prosessen som tillater Gud, gjennom en 
representant (oss selv), å bringe seg selv i kontakt med sin motpol – materien – i den hensikt å 
bringe materien tilbake til Gud, totalt besjelet av Guds vesen. Karma-loven trekker oss tilbake 
i inkarnasjon inntil vi, gjennom evolusjonsprosessen, gradvis uttrykker vår iboende 
guddommelighet på en mer sannferdig måte.  
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Sanat Kumara – Verdens Herre, som oppholder seg i Shamballa, er det eterisk-fysiske 
uttrykket for vår planetariske Logos. Et meget høyt utviklet vesen som opprinnelig kom fra 
Venus og ofret seg ved at han for 18,5 millioner år siden ble personlighetsredskapet for den 
besjelende guddom på vår planet. Det nærmeste aspektet av Gud som vi kan kjenne.  
 
Selvet/Monaden – Den guddommelige gnisten i ethvert menneske. 
 
Selvrealisering – Prosessen vi gjennomgår for å gjenkjenne og uttrykke vår guddommelige 
natur. 
 
Shamballa – Et energisenter, det viktigste senteret på vår planet. Det befinner seg over Gobi-
ørkenen, på de to høyeste eteriske nivåer. Fra dette senteret og gjennom det strømmer 
Shamballa-kraften, energien for Vilje eller Hensikt. Det tilsvarer krone-senteret (chakraet). 
 
Sjel – (Ego, Høyere Selv, Den indre hersker, Den indre Kristus, Sinnets sønn, Sol-
engelen) – Forbindelsesleddet mellom ånd og materie, mellom Gud og hans form. Gir 
bevissthet, særpreg og egenskaper til alt som er manifestert i form. 
 
Solar Logos – Guddommelig vesen som besjeler vårt solsystem. 
 
Stråler – De syv strømmer av universell, guddommelig energi, som alle er et uttrykk for et 
stort Vesen. Det er disse Veseners interaksjon på enhver tenkelig frekvens som skaper 
solsystemer, galakser og universer. Disse energiene beveger seg i spiralformede sykluser og 
trekker alt som eksisterer inn og ut av manifestasjon og preger alt med spesielle egenskaper 
og attributter. 
 
Stråler, nasjonale – Hver nasjon styres av to stråler, en sjelsstråle som fornemmes og 
uttrykkes av landets disipler og innviede, og en personlighetsstråle som folkemassene blir 
påvirket av og uttrykker. Gjennom aktiviteten til et lands disipler og innviede kan sjelsstrålen 
fra tid til annen bli uttrykt, slik at nasjonens sanne egenskaper kommer til syne. 
 
Syntesens Avatar – Et stort kosmisk vesen som legemliggjør energiene Vilje, Kjærlighet og 
Intelligens, i tillegg til en annen energi som vi ennå ikke har navn på. Siden 1940-tallet har 
han sendt disse energiene inn i verden, noe som gradvis forvandler splittelse til enhet. 
 
Tidsalder – Verdenssyklus på omtrent 2500 år, bestemt av forholdet mellom jorda, sola og 
konstellasjonene i Zodiaken (Dyrekretsen).  
 
Transmission meditasjon – En gruppemeditasjon som har til hensikt å ’trappe ned’ 
(transformere) åndelige energier som kommer fra Det Åndelige Hierarki av Mestre. Disse 
energiene blir så tilgjengelige og anvendelige for folk flest. Dette skaper et reservoar, eller 
forråd, av høyere energi til nytte for menneskeheten. Meditasjonen er en form for tjeneste som 
både er enkel å utføre og som samtidig er en effektiv metode til personlig vekst. Det finnes 
hundrevis av transmission-grupper rundt omkring i verden.  
 
Triangel – En gruppe på tre personer som hver dag mentalt knytter seg sammen i kreativ 
meditasjon i noen få minutter. 
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Vannmannen – Astronomisk sett starter Vannmannens tidsalder nå og den vil vare i 2350 - 
2500 år. Esoterisk sett refererer det til Vannbæreren, Maitreyas tidsalder, og til Vannmannens 
åndelige energier: syntese og brorskap. 
 
Verdens Herre – Se Sanat Kumara. 
 
Verdenslæreren – Lederen for Det Åndelige Hierarkiet i en bestemt tidsepoke. Mesteren 
over alle Mestre. For tiden innehar Maitreya dette embetet. 
 
Vibrasjon – Energi i bevegelse. All energi vibrerer på sin egen spesielle frekvens. Den 
evolusjonære prosessen foregår ved at vibrasjonsfrekvensen høynes som svar på høyere 
innstrømmende energier. 
 
Visdommens Mestre – Individer som har tatt den femte innvielsen etter å ha vært gjennom 
alle de erfaringene som livet på denne kloden kan gi. Gjennom denne prosessen har de 
oppnådd fullt herredømme over seg selv og over naturens lover. De holder oppsyn med 
evolusjonsplanen og med all energi som strømmer inn til vår planet, og sørger for at Planen 
fullbyrdes.  
 
Yoga – En forening av den høyere og lavere natur. Også ulike teknikker for å få kontroll over 
det fysiske, emosjonelle og mentale legemet. 
 
Ånd – Brukt av Maitreya som ensbetydende med all energi – livskraften – som animerer og 
vitaliserer et individ. I mer esoterisk betydning: monaden som gjenspeiler seg i sjelen. 
 
Åndelig – All aktivitet som driver mennesket fremover mot en eller annen form for utvikling 
– fysisk, emosjonell, intuitiv eller sosial – dersom det er et fremskritt i forhold til den 
nåværende tilstand. 
 
Åndelig Hierarki – (Det hvite broderskap, De opplyste sjelers samfunn) – Guds rike, Det 
åndelige riket eller Sjelens rike, som består av Mestrene og innviede av alle grader, hvis 
hensikt det er å virkeliggjøre Guds plan. Det planetariske senter for Kjærlighet-Visdom. 
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BØKER AV BENJAMIN CREME 

(Utgitt på engelsk i den rekkefølge de blir beskrevet) 
 
The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom 
Cremes første bok gir bakgrunnsinformasjon om gjenkomsten til Maitreya, Kristus. En lang 
rekke temaer blir belyst: tilsynekomstens virkning på verdens institusjoner, antikrist og 
ondskapens krefter, sjelen, reinkarnasjon, telepati, atomkraft, gamle sivilisasjoner, den tredje 
verdens problemer og en ny økonomisk verdensordning. 
 
1. utgave 1979. 2. utgave 2007. ISBN: 978-90-71484-32-2, 288 sider 
 
Messages from Maitreya the Christ 
I løpet av årene med forberedelse for tilsynekomsten formidlet Benjamin Creme under 
offentlige foredrag 140 budskap fra Maitreya. Metoden som ble brukt var mental 
overskygging, og en telepatisk forbindelse ble på den måten opprettet. I budskap nr. 11 sier 
Maitreya; ”Min plan er å vise dere at veien ut av de problemene som dere står overfor, er å 
lytte nok en gang til Guds stemme i deres hjerter, å fordele avlingen fra denne gavmilde 
planeten rettferdig blant alle deres brødre og søstre.” 
 
1. utgave bind I 1981, bind II 1986. 2. sammenslåtte utgave 1992, opptrykk 2001. ISBN 978-
90-71484-22-3, 286 s. 
 
Transmission: A Meditation for the New Age 
Beskriver en dynamisk gruppeprosess som trapper ned mektige åndelige energier direkte fra 
Visdommens Mestre. Denne virkningsfulle måten å tjene verden på stimulerer til både 
planetariske forandringer og personlig vekst hos deltakerne. I 1974 presenterte Benjamin 
Creme metoden, etter henstilling fra sin egen Mester. 
 
1. utgave 1983. 5. utgave 2006. ISBN 978-90-71484-35-3, 212 s. 
 
A Master Speaks 
Boken består av artikler av Benjamin Cremes Mester hentet fra tidsskriftet Share 
International. Den tar blant annet opp tema som fornuft og intuisjon, helse og helbredelse, 
livet i den nye tidsalder, glamour, menneskerettigheter, rettferdig fordeling for å oppnå fred, 
samarbeid, loven om gjenfødelse, Maitreyas oppgave, menneskets rolle. 
 
1. utgave 1985. 3. utvidet utgave 2004. ISBN 978-90-71484-29-2, 452 s. 
 
Maitreya’s Mission, bind 1 
Beskriver den videre utviklingen av Maitreyas tilsynekomst og dekker en rekke temaer som 
Maitreyas oppgave og hans lære, Mestrenes ytre fremtreden, livet fremover i den nye 
tidsalderen, utvikling og innvielse, meditasjon og tjeneste, de syv strålene. 
 
1. utgave 1986. 3. utgave 1993,  opptrykk 2003. ISBN 978–90–71484–08–7, 419 s. 
 
Maitreya’s Mission, bind 2 
En bok som gir håp og veiledning til en verden i krise, på terskelen til en gyllen tid. Gir unik 
informasjon om temaer som meditasjon, bevissthetsutvikling, psykologi, helse, miljø, 
verdenstjeneste, vitenskap og teknologi i den nye tidsalderen. Gir oppdatert informasjon om 
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prosessen rundt Maitreyas offentlige fremtreden. Forklarer også fenomen som kornsirkler, 
lyskors, åpenbaringer av Jomfru Maria, helbredende vannkilder og UFOer.  
 
1. utgave 1993, opptrykk 2004. ISBN 978-90-71484-11-7, 753 s. 
 
The Ageless Wisdom Teaching 
En innføring i menneskehetens åndelige arv som belyser viktige prinsipper som: 
tilsynekomsten av Verdenslæreren, den guddommelig plan, visdommens kilde, utvikling av 
menneskets bevissthet, Det Åndelige Hierarki, energier, de syv strålene, karma, loven om 
årsak og virkning, reinkarnasjon, innvielse, evolusjonsplanen, meditasjon og tjeneste, med 
mer. Inneholder en ordliste over esoteriske begreper. 
(Finnes også i norsk oversettelse.) 
 
1. utgave 1996, opptrykk 2006. ISBN 978-90-71484-13-1, 76 s. 
 
Maitreya’s Mission, bind 3 
En presentasjon av en fremtid hvor Verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre tilbyr 
sin veiledning for endring av politiske, økonomiske og sosiale strukturer som vil sikre at alle 
mennesker får dekket sine grunnleggende behov. Nye måter å tenke på som vil avdekke 
universets mysterier og frigjøre vårt guddommelige potensial (alt under veiledning og 
inspirasjon fra Maitreya og Visdommens Mestre). Inneholder en samlet oversikt over 
strålestrukturen og utviklingspunktet til alle de 950 innviede gitt i Maitreya's Mission bind I 
og II og i tidsskriftet Share International. 
 
1. utgave 1997. ISBN 978-90-71484-15-5, 705 s. 
 
The Great Approach: New Light and Life for Humanity 
Beskriver den gradvise forvandlingen av vår kaotiske verden under innflytelse og veiledning 
fra Visdommens Mestre. De kommer tilbake for å leve åpenlyst blant menneskene for første 
gang på 98 000 år. En uvanlig syntese av kunnskap, som retter søkelyset mot fremtiden og 
spår at vår mest avanserte tenkning etter hvert vil resultere i forbløffende vitenskapelige 
oppdagelser. Den viser oss en verden hvor krig er noe som tilhører fortiden, der alle 
menneskers grunnleggende behov er dekket. 
 
1.  utgave 2001. ISBN 978-90-71484-23-0, 320 s. 
 
The Art of Co-operation 
Boken beskriver en verden som er fastlåst i urgammel konkurransementalitet og som forsøker 
å løse sine problemer med gamle og utdaterte metoder. Imidlertid ligger løsningen – nemlig 
samarbeid – i våre egne hender. Noen av temaene: nødvendigheten av samarbeid, USA og 
konkurranse, organisme kontra organisasjon, mulighet for tjeneste, frykten for tap, karma, 
kjærlighet, mot og ubundenhet, å overvinne glamour, hvordan Mestrene underviser, enhet i 
mangfold, konsensus, tillit. 
 
1. utgave 2002. ISBN 978-90-71484-26-1 , 235 s. 
 
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life 
Inneholder innsiktsfull visdom fra Maitreya. Boken gir lettfattelige og udogmatiske svar på 
noen av våre dypeste spørsmål om livets mening og hensikt, hvem vi egentlig er, hvordan vi 
kan finne glede i vårt daglige liv, og hva vi alle kan gjøre for å skape varig fred. Globale 
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problemer, både politiske, sosiale og miljømessige, blir også berørt. Fremtidige begivenheter 
blir forutsagt ved å vise til hvordan loven om årsak og virkning utspiller seg på verdensbasis.  
 
1. utgave 2005. ISBN 978-90-71484-31-5, 258 s. 
 
The Art of Living: Living Within the Laws of Life 
Det blir hevdet at det er gjennom forståelse av loven om årsak og virkning og den beslektede 
loven om gjenfødelse at vi oppnår den harmløsheten som leder til personlig lykke og korrekte 
mellommenneskelige relasjoner. Menneskets enestående stilling i evolusjonsplanen – som 
møtestedet mellom ånd og materie – er årsaken til vår tilsynelatende evige kamp både på det 
indre og ytre plan. Løsningen ligger i å leve et liv preget av stadig mindre bundenhet og en 
stadig økende objektiv selverkjennelse. 
 
1. utgave 2006. ISBN 978-90-71484-37-7, 215 s. 
 
The World Teacher for All Humanity 
Boken omtaler de enorme endringene som Maitreyas tilstedeværelse har medført: hans planer 
og prosjekter, og det han vil prioritere og anbefale i nærmeste fremtid. Den viser ham som en 
stor og mektig avatar som samtidig er menneskehetens venn og bror. Maitreyas råd vil lede 
menneskeheten til et enkelt valg mellom to måter å handle på: enten å ignorere hans 
anbefalinger og fortsette den nåværende måten å leve på og dermed utslette oss selv, eller å 
akseptere hans råd og iverksette et system basert på fordeling av ressursene og rettferdighet, 
noe som vil sikre en fremtid med fred og velstand og skape en sivilisasjon basert på 
menneskehetens iboende guddommelighet. 
(Norsk oversettelse kan lastes ned gratis på http://shareno.net) 
 
1. utgave 2007. ISBN 978-90-71484-39-1, 132 s. 
 
    ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    
 
Bøkene er utgitt av Share International Foundation (Amsterdam, London). De fleste har blitt 
oversatt og utgitt på nederlandsk, fransk, tysk, japansk og spansk av grupper som er lydhøre 
for denne informasjonen. Noen har også blitt utgitt på kinesisk, kroatisk, finsk, gresk, 
hebraisk, italiensk, portugisisk, rumensk, russisk, slovensk og svensk. Flere oversettelser er 
planlagt.   
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SHARE INTERNATIONAL 

 
Et unikt tidsskrift som hver måned tar opp følgende: aktuell informasjon om Verdenslæreren 
Maitreyas tilsynekomst, en artikkel av en av Visdommens Mestre, utvidelse av kunnskapen 
om den esoteriske lære, Benjamin Cremes svar på en rekke dagsaktuelle og esoteriske 
spørsmål, artikler av og intervjuer med mennesker som står i spissen for progressive 
endringer, nyheter fra FN-organer og rapporter som gjelder positive forandringer av vår 
verden.  
 Share International forener de to viktigste retningene innenfor den nye tids tenkning – 
den politiske og den åndelige. Tidsskriftet synliggjør syntesen som ligger til grunn for de 
politiske, sosiale, økonomiske og åndelige forandringene som nå skjer over hele kloden og 
søker å stimulere til praktisk handling for å gjenoppbygge vår verden i samsvar med mer 
rettferdige og humane retningslinjer. 
 Share International dekker nyheter, begivenheter og kommentarer som er relatert til 
de områdene Maitreya prioriterer: tilstrekkelig tilførsel av riktig mat, tilfredsstillende husly, 
helsetilbud og utdanning til alle og gjenopprettelse av den økologiske balansen på vår planet. 
 
ISSN 0169-1341 
 
Utgaver av Share International er tilgjengelig på nederlandsk, fransk, tysk, japansk, rumensk, 
slovensk og spansk.  
 
For abonnement: 
 
Share International 
P.O. Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Nederland 
 
Utdrag fra tidsskriftet publiseres på Internett: 
www.share-international.org 
 
 

www.share-international.org
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OM FORFATTEREN 
 
I over 30 år har den skotske kunstmaleren og esoterikeren Benjamin Creme forberedt verden 

på en høyst uvanlig begivenhet i menneskehetens historie – at våre åndelige veiledere skal 

vende tilbake til vår daglige verden. 

 Creme har opptrådt på fjernsyn, i radio og i dokumetarfilmer over hele verden. Han 

holder foredrag i Europa, USA, Japan, Australia, New Zealand, Canada og Mexico. 

 Han begynte sitt offentlige virke i 1974 etter å ha blitt opplært og veiledet av sin 

Mester i mange år. I 1982 offentliggjorde han at Maitreya, den lenge etterlengtede 

Verdenslæreren, bodde i London og var klar til å stå åpent frem når media inviterte ham til 

det. De første intervjuene har nå funnet sted [pr. 2010]. 

 Benjamin Creme fortsetter sin oppgave som budbringer av disse inspirerende 

nyhetene. Til nå har Creme skrevet fjorten bøker, som er oversatt til mange språk. Han er også 

redaktør av tidsskriftet Share International, som blir distribuert i over 70 land. Han mottar 

ingen økonomisk godtgjørelse for noe av dette arbeidet.  

 Benjamin Creme bor i London, er gift og har tre barn. 

 
 
 
 
 
 
 
Nettsider på engelsk: 
http://www.share-international.org 
 
 
Nettsider på norsk: 
http://shareno.net 
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