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Forord
I hver tidsalder, eller i tider preget av uvanlig store kriser, er store ånde
lige lærere kommet inn i verden for å gjøre menneskeheten i stand til å ta
det neste skritt i sin evolusjon. Vi kjenner dem blant annet som Herkules,
Rama, Sankaracharya, Krishna, Buddha, Muhammed og Kristus. Hver
av dem har formidlet sin lære, der «riktige menneskelige relasjoner» har
vært et sentralt og felles tema. For eksempel:
• Kristendom: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere
gjøre mot dem.»
• Buddhisme: «På fem måter skal et stammemedlem ta seg av sine
venner og bekjente – ved sjenerøsitet, høflighet og velvillighet, ved å
behandle dem som han behandler seg selv, og ved å holde sitt ord.»
• Hinduisme: «Gjør aldri mot andre noe som ville volde deg smerte
dersom det ble gjort mot deg.»
• Islam: «Ingen av dere er en troende før han ønsker det samme for sin
bror som han ønsker for seg selv.»
• Judaisme: «Gjør ikke mot din neste noe som ville være skadelig for
deg selv, dersom det ble gjort mot deg.»
• Taoisme: «Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din
nabos tap som ditt eget tap.»
Fra slike enkle læresetninger har menneskene opp gjennom historien
konstruert komplekse dogmer og ritualer og vært villige til å drepe og
bli drept for egen ideologis skyld. Slik religiøs intoleranse har vært, og
er fremdeles, grunnlaget for mye av striden og lidelsen i verden. Når
menn og kvinner fra alle trosretninger blir klar over at de deler en felles
åndelig arv, som barn av den ene Far, uansett ved hvilket navn deres
tradisjon velger å kalle ham, da vil en ny epoke av brorskap og fred
starte.
Denne felles visdomskilden er en urgammel åndelig lære som er blitt
formidlet fra generasjon til generasjon og som er kjent som «Den tidløse
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visdom». Som en esoterisk vitenskap, hvilket ganske enkelt betyr at det
ligger utenfor forståelsen eller fatteevnen til gjennomsnittsmenneske,
presenterer den en systematisk og omfattende redegjørelse for evolusjons
prosessen i mennesket og i naturen fra et energimessig synspunkt. Læren
tar for seg hvordan universet ble til, hvordan det virker, og menneskets
plass i dette. Esoterisme, som det iblant kalles, er også kunsten å arbeide
med de energiene som har sitt utspring i de høyeste åndelige kilder. Fra
bak kulissene har denne læren veiledet og formet sivilisasjon etter sivili
sasjon og ført til alle de store fremskrittene innen menneskelige bestre
belser, det være seg innen vitenskap, politikk, kunst eller religion.
Den tidløse visdomslæren ble først gjort tilgjengelig for offentligheten
rundt 1875 av Helena Petrovna Blavatsky gjennom bøkene hennes The
Secret Doctrine og Isis Unveiled. Blavatsky grunnla Det teosofiske sam
funn for å introdusere dette «nye» perspektivet på historie og menneskets
evolusjon. En mellomfase av læren ble formidlet av Alice A. Bailey, som
fra 1919 til 1949 samarbeidet med en av Visdommens Mestre, kjent som
«Tibetaneren». Gjennom en prosess basert på telepatisk overskygging
formidlet Mesteren Djwhal Khul omfattende informasjon om verden og
dens framtid.
Siden 1974 har den britiske kunstneren Benjamin Creme vært kilden til
videre åpenbaringer angående Den tidløse visdom og spesielt vedrørende
tilsynekomsten av Maitreya, som Kristus og verdenslærer for den kom
mende tidsalder. Creme mottar informasjonen gjennom sin kontinuerlige
telepatiske kontakt med en av Visdommens Mestre.
Benjamin Creme holder foredrag om dette emnet rundt i verden og har
gitt hundrevis av radio-, TV- og avis/magasin intervjuer. Utdrag fra fore
dragene hans er blitt samlet til bøker, som er oversatt og utgitt på mange
språk av grupper som har respondert på budskapet hans. Han er også
redaktør av Share International, et magasin som kommer ut hver måned
og leses i over 70 land. Creme mottar ikke noe honorar for arbeidet sitt
og fremmer ingen påstander om egen åndelige status.
Hovedartikkelen i dette heftet gir en oversikt over de viktigste grunn
setningene innen esoterisme og bygger på et intervju med Benjamin
Creme av Rollin Olson. Intervjuet fant sted i Los Angeles i november
1994. Lesere som ikke er kjent med temaet fra før, ønsker kanskje først
6

å se igjennom ordlisten over esoteriske uttrykk som begynner på side 62,
for å gjøre seg kjent med noen av de mest brukte betegnelsene. For dem
som ønsker å fordype seg ytterligere i universets mysterier, er en bokliste
over anbefalt litteratur inkludert.
«Når du ser og hører meg vil du innse at du lenge har kjent til de sannheter som jeg ytrer... Disse enkle sannheter, mine venner, er grunnlaget
for all eksistens. Fordeling og rettferdighet, brorskap og frihet er ikke
nye begreper. Fra tidenes morgen har menneskeheten knyttet sin streben til disse kallende stjerner. Nå, mine venner, skal vi forankre dem i
verden.»
Verdenslæreren Maitreya (fra budskap nr. 105)
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Den tidløse visdomslære
Benjamin Creme intervjuet av Rollin Olson

Rollin Olson: Hver eneste dag synes det som om folk snakker om hvordan
tingene er kommet ut av kontroll – korrupsjon som ødelegger nasjoner,
økonomiske sammenbrudd, folk som mister jobben sin, noen av dem blir
husløse, familieenheten brytes opp. Mange ser ingen mening med livet
lenger, andre fortsetter å håpe på en forandring. Ser du noe håp for framtiden?
Benjamin Creme: I aller høyeste grad. Jeg tror at det ligger en sivilisa
sjon foran menneskeheten som er mer strålende enn noe verden noen
sinne har sett.
RO: Men hvordan, gitt de problemer vi har idag?
BC: Jeg tror disse problemene i virkeligheten er midlertidige. De er et
resultat av det faktum at kolossale nye kosmiske energier påvirker vår
verden og skaper det nåværende – midlertidige – opprøret og kaoset. Jeg
tror vår iboende guddommelighet, som eksisterer potensielt i alle men
nesker, er tilstrekkelig for å kunne vise oss vei ut av disse problemene og
skape de forholdene som vil sikre ikke bare menneskehetens fortsettelse,
men oppbyggingen av en sivilisasjon som vil oppfylle alt vi trakter etter.
RO: Du sa «iboende guddommelighet». Hvem er vi, egentlig?
BC: Vi er i virkeligheten guder i
inkarnasjon. Vi trenger å erkjen
ne vår trefoldige konstitusjon. Vi
er en gnist av Gud. Alle religioner
har hevdet dette og har i tusen
er av år framholdt forestillingen
om vår guddommelighet. Men
det kan også betraktes fra en
Benjamin Creme (t.v.) og Rollin Olson
mer vitenskapelig synsvinkel og
fremdeles være korrekt. Som esoteriker vil jeg si det slik at den guddom
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melige gnisten har en frekvens som er så forfinet at den ikke kan mani
festere seg direkte på det fysiske plan. Den reflekterer seg derfor som den
individualiserte menneskelige sjelen. Denne sjelen reflekterer seg i sin
tur i den menneskelige personligheten, med sin fysiske, emosjonelle og
mentale kropp. Gjennom personligheten på det fysiske plan foretar sjelen
sin reinkarnasjonsprosess, helt til individet, mannen eller kvinnen på det
fysiske plan, til slutt fullkomment reflekterer sjelens kvalitet, hvilket er
Gudsgnistens guddommelige kvalitet.
RO: Hva er det som hindrer oss i å uttrykke denne guddommeligheten nå
med det samme?
BC: Det skyldes hovedsaklig at det er en motstand på det grove fysiske
planet, en begrensning i uttrykket av vår guddommelighet. Derfor finner
vi en uttalt selviskhet hos mesteparten av menneskeheten. Vi skaper da
forhold – politiske, økonomiske og sosiale – som ytterligere forhindrer
vår guddommelighet fra å komme til uttrykk. Når de forandringene som
nå er underveis har utviklet seg videre og gjenspeiler menneskehetens
grunnleggende åndelige natur, vil vi skape forhold – politiske, økonomi
ske, religiøse, sosiale og vitenskapelige – som vil tillate alle menneskers
iboende guddommelighet å manifestere seg.
RO: Hvis vi har en iboende guddommelighet, hva er da hensikten, hvilket
mål er det vi som art sikter mot?
BC: Som art er vårt formål å åndeliggjøre materien. Vi er ånd i materie,
inkarnert på dette relativt lave nivå (selv om det er et relativt høyt nivå sett
fra mineral-, plante- eller dyreriket). Fra et åndelig synspunkt er menne
sket, med sin fysiske, emosjonelle og mentale kropp, ikke et særlig klart
uttrykk for guddommelighet. Evolusjonsprosessen er følgelig den måten
vi åndeliggjør materien i våre egne kropper på, og derfor selve materien.
Det er derfor vi er her, for å åndeliggjøre materien, for å prege stoffet i
vår fysiske, emosjonelle og mentale kropp med sjelens kvaliteter, som er
fullkommenhet, fullkommen ånd reflektert fra den guddommelige gnist.
RO: Folk snakker vanligvis om sin fysisk kropp, om følelsene og
tankene sine. Du sier at det faktisk er en egen kropp som er følelsene og
9

en som er sinnet, i tillegg til den faste fysiske kroppen?
BC: Ja, faktisk. De er redskapene det åndelige aspektet, som arbeider
gjennom sjelen, bruker for å kunne utrykke seg på dette nivået. Gjennom
prosessen med inkarnasjon og reinkarnasjon skaper vi faktisk gradvis en
kropp som det åndelige aspektet i en svært fullstendig grad kan mani
festere seg gjennom. Når det skjer blir vi fullkommengjorte Mestre.

Esoterisme
RO: Det virker som om det du beskriver strengt tatt ikke er helt innenfor
religionens område. Har jeg rett i å anta at det utgjør et videre perspektiv?
BC: Ja, så absolutt, denne læren utgjør en syntese. Den tidløse vis
domslære, eller esoterisme som det ofte blir kalt, er ingen religion.
Strengt tatt er det ikke en filosofi og ikke en kunstform eller en vitenskap
heller, men det har i seg noe fra alle disse.
Du kan si at esoterisme er filosofien, eller
vitenskapen, om evolusjonsprosessen slik den
angår menneskeriket og de lavere rikene. Men
det dreier seg om bevissthetens evolusjon, ikke
den fysiske formen. Hvis du ønsker å vite om
den fysiske formens evolusjon, så les Darwin,
Charles Darwin
han har oppsummert evolusjonens natur nokså
fullstendig når det gjelder formen til dyre- og menneskeriket. Når det
gjelder bevissthetens evolusjon, må du vende deg til det esoteriske –
esoterisk bare i en viss grad, fordi det som er esoterisk gradvis blir
eksoterisk. Ingenting som menneskeheten trygt kan anvende blir noen
sinne holdt tilbake, så det er opp til oss hvor mye av denne læren som
blir gitt til enhver tid.
RO: La meg få klargjort noen begrep før vi fortsetter. Hva er forskjellen
på «esoterisk» og «okkult» – begreper som ofte blir brukt om hverandre?
BC: Begge betyr «skjult». Det vil si, skjult for en viss tid, ikke for alltid.
Skjult fordi det på dette tidspunkt i menneskehetens utvikling i all hoved
sak er ukjent og ikke akseptert av andre enn et forholdsvis lite antall inn
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viede og disipler av dem som formidler denne læren. For menneskeheten
generelt er det ukjent, derfor esoterisk eller okkult. Ordet «okkult» har
av enkelte religiøse grupper blitt gitt en heller negativ betydning, det blir
sett på som noe mørkt, ondt, noe som har med avskyelige utøvelsesform
er å gjøre, som satandyrkelse og lignende. Dette er en total misforståelse
av ordet okkult. Okkult betyr rett og slett skjult, og da spesielt den skjulte
kunnskapen eller vitenskapen om energiene bak evolusjonsprosessen.
Esoterisk filosofi kan bli sett på mer som filosofien om evolusjonsprosessen,
okkultisme som vitenskapen om de energiene som forårsaker denne
prosessen.

Lærens utspring
RO: Hva er opphavet til denne informasjonen som du gir oss?
BC: Den tidløse visdomslæren er like gammel som menneskeheten selv.
Dette er den læren som kommer fra en gruppe mennesker som har utviklet
seg videre, forbi det rent menneskelige stadium, og som har trådt inn i det
neste riket, det åndelige riket. De er Visdommens Mestre og Medliden
hetens Herrer, menn og kvinner som oss som har utvidet bevisstheten til
å inkludere de åndelige plan. Det finnes et stort antall av disse opplyste
menneskene på vår planet som i utallige årtusener har holdt til i avsides
liggende fjell- og ørkenområder. Fra tid til annen gir de ut aspekter av
sin lære for å opplyse oss, i den grad vi kan absorbere
og bruke det.
I moderne tid ble hovedformidlingen av denne
lære gitt mellom 1875 og 1890 gjennom Helena
Petrovna Blavatsky, en av grunn
leggerne av Det
teosofiske selskap. Hennes bok The Secret Doctrine utgjør den forberedende fase av læren gitt
for den nye kosmiske syklus vi nå beveger oss
Alice A. Bailey
inn i, den vi kaller Vannmannens tidsalder. En
senere fase ble gitt mellom 1919 og 1949 av Djwhal Khul, en Tibetansk
Mester, gjennom en engelsk disippel, Alice A. Bailey. Dette blir betraktet
som mellomfasen av læren. Mellom 1924 og 1939 ble ytterligere en del
av denne læren, Agni Yoga læren, gitt gjennom en annen russisk disippel,
Helena Roerich. Gjennom Den tidløse visdomslæren blir menneskehet
11

en gjort kjent med sin essensielle guddommelighet og evolusjonsreisen
mot fullkommenhet.
RO: Hvordan fikk Blavatsky og Bailey sin informasjon?
BC: Hva Madame Blavatsky angår, så mottok hun den fra en gruppe
Mestre som hun bodde sammen med i noen år i Himalaya. Mestrene har
gjennomgått hele evolusjonsprosessen som vi fremdeles er involvert i,
de har lært hvordan den fungerer og hva evolusjon handler om. De er
ikke Mestre i en autoritær forstand, men herre over seg selv og naturens
krefter. De har full bevissthet og kontroll på alle plan på denne planeten.
RO: Jeg antar at det er fra dette menneskelige prestasjonsnivået de
største lærerne gjennom alle tider har kommet.
BC: Nettopp. Hver ny kosmisk syklus (vi er nå på vei inn i en ny: Vann
mannens tidsalder) bringer en lærer inn i verden. Individer som Her
kules og Hermes, Rama, Mithra, Vyasa, Zoroaster, Confucius, Krishna,
Sankaracharya, Buddha, Kristus og Muhammed er alle Mestre som
er kommet fra det samme åndelige senteret på kloden, kalt Det ånde
lige, eller esoteriske, hierarkiet. Det består av Mestre og deres innviede
og disipler av forskjellige grader og er også kjent som Guds rike eller
Sjelenes rike.
RO: Så er dette en tilstand av væren, i motsetning til et sted?
BC: Ja. Kristne venter på at Guds rike skal senke seg over jorden når
vi er gode nok til å kunne ta imot det. Faktisk har det alltid vært her, bak
kulissene, bestående av de menn og kvinner som har gjort seg selv skik
ket gjennom utvidelsen av bevisstheten (og derfor synliggjøringen av sin
guddommelighet).
RO: Er det dette som skriftens «himmelens rike midt i blant oss»
refererer til?
BC: Kristus, gjennom Jesus, sa at himmelens rike er inni deg. Ikke let
utenfor deg selv eller se opp mot himmelen. Det er inni deg. Og det er
det virkelig, som bevissthet. Hvis du har denne bevisstheten, så er du i
Guds rike.
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Gud
RO: Hva med Gud? Hvem er han? Hvor er han? Hvordan er hans
forbindelse til Det åndelige hierarkiet og til oss?
BC: I esoterisk betydning er Gud summen av alle lover og alle energiene
som styres av disse lovene i det manifesterte og det umanifesterte uni
vers. Gud er derfor upersonlig. Likevel manifesterer denne transcendente
Gud seg i hvert aspekt av skaperverket, oss selv inkludert. Vi er ikke
atskilt fra skaperverket eller fra Gud. Alle mennesker har potensial i seg
til kunnskap og bevissthet om alt i skaperverket som vi kan forestille oss
i betydningen av Gud.
Mestrene er Gudsrealiserte, noe som er en helt spesifikk tilstand på
den måten at de har brakt sin bevissthet (i betydning av den guddomme
lige gnist, Absoluttet, Selvet) helt i ett med seg selv som menneske på det
fysiske plan. Det vil si at personligheten og det guddommelige aspektet
er fullstendig integrert.
RO: Hva med Gud som ikke er i kroppen?
BC: Gud er også det store kosmiske vesen som besjeler denne planeten.
Til tross for kompaktheten, alle byene og flyene og TV-studioene og så
videre, så er denne planeten i virkeligheten manifestasjonskroppen til
et kosmisk vesen som gir den liv og som har en evolusjonsplan for alle
rikene i naturen, menneskeriket inkludert. Vi utfører faktisk en utviklings
prosess på de forskjellige plan, fra mineralriket og opp til selveste
Gudsriket, en prosess som til slutt vil gjøre denne planeten til et perfekt
uttrykk for tankeformen som eksisterer i den skapende Logos sinn.
RO: Du nevnte at Gud besjeler denne planeten. Finnes det en annen Gud
eller et høyere bevissthetsplan utover det?
BC: Ja, faktisk. Det finnes en Gud som besjeler solsystemet. Vår plane
tariske Logos er bare en del av, et senter, i kroppen til den solare Gud,
som i sin tur igjen er et senter i kroppen til den galaktiske Logos. Og
så videre og så videre, galakse etter galakse. Det finnes ingen slutt på
Gud, som er transcendent og samtidig iboende i hver del av skaperverket.
Alle aspekter av Gud, også oss selv, bærer potensialet i seg til en dag å
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kjenne og bli alt dette og arbeide med energiene som skaper universet.
Gud er alt som eksisterer og alt rom mellom det som eksisterer, mellom
deg og meg, rundt oss og rundt allting. Alt dette er Gud. Gud manifes
terer seg gjennom sitt skaperverk, som er dannet av energier på spesielle
vibrasjonsnivåer. Formen avhenger av den spesielle frekvens til kjernen
og elektronene i disse formene. Moderne vitenskap har klart å bryte ned
cellestrukturer og har vist at i senteret til hvert atom finnes en kjerne
med elektroner omkring som vibrerer i en spesifikk hastighet, og at alle
atomer i universet er laget på samme måte. Det finnes ikke noe annet
enn energi i hele det manifesterte universet. Forskjellen mellom det rent
vitenskapelige syn og synspunktet til en esoteriker, er at esoterikeren går
videre og sier: ja, alt er energi, men energien følger tanken og styres av
tanken. Skapelse skjer ved hjelp av tanken.

Energier
RO: Det er et veldig utfordrende utsagn. Kan du gi oss et praktisk
eksempel?
BC: Den store pyramiden i Giza ble skapt ved hjelp av tanken. Stein
blokkene ble faktisk flyttet ved hjelp av tanker. Det er veldig enkelt når
du først forstår hvordan det gjøres. Du skaper en formel, som E=mc²,
Einsteins store formel som har forandret hele vår forestilling om både
energi og materie; energi er lik masse ganger lysets hastighet i annen,
lysets hastighet er 299 792 458 meter pr. sekund. Denne formelen har
forvandlet fysikken, derfor ser vi materie og energi som gjensidig utskift
bare. Når du erkjenner dette kan du skape et mantra. Formelen E=mc²
kan endres til et mantra. Når du uttaler mantraet på den korrekte måten
kan du flytte objekter hvor du vil. Du anvender tankens kraft på det som
ganske enkelt er fri eterisk energi og som omgir hver eneste steinblokk
og hvert menneske, hver fisk og så videre. Alt dette er en utfelling fra
eterisk energi. På samme måte kan man få steinene til å bli vektløse,
fordi vekten har å gjøre med den inaktive massen og gravitasjon. Når du
skaper mantraet fra formelen og uttaler det, kan du flytte steinen herfra
til dit. Vi kommer til å gjøre dette i aller nærmeste framtid.
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RO: Hva vil du si er den største fordelen ved å forstå at det er energi som
ligger til grunn for alt?
BC: Det gir oss kontroll over universet og over materien. Det gjør det
mulig, ved hjelp av tanken, å være hvor som helst i verden i løpet av
sekunder. Det muliggjør kommunikasjonsmåter som er umiddelbare,
som telepati. Det er kunnskapen om energi som gjør alt dette mulig.
RO: Så disse tingene er ikke bare triks.
BC: Nei, de er ikke triks. De er naturlige egenskaper i alle mennesker,
men de må utvikles.
RO: Og de som har utviklet disse egenskapene er i fremste rekke av der
hvor vi alle er forutbestemt til å befinne oss?
BC: Nettopp. Telepati er en naturlig evne hos mennesker. De fleste
erfarer det iblant. En mor og hennes barn kan ha en meget nær telepatisk
kontakt. Det betyr ikke at de vet ord for ord hva den andre tenker,
men hvis noe skjer med barnet vil moren umiddelbart vite det, hun vil
fornemme at barnet er i fare og vil handle deretter. Dette er noe vi har
til felles med dyreriket. Dyr har den samme formen for emosjonell,
instinktiv, telepatisk kontakt. Når dette løftes opp på det mentale plan,
så har du direkte kommunikasjon mellom sinn. En Mester kommunise
rer med sin disippel ved hjelp av telepati, vanligvis fremstår han ikke
fysisk. Han kan befinne seg i Himalaya eller Andesfjellene eller Rocky
Mountains eller hvor som helst og likevel fra øyeblikk til øyeblikk være
i stand til å snakke med sin disippel, som kan befinne seg i New York,
London eller Genéve.
RO: Fra å ha sett Kirlian-fotografier av energiene rundt den fysiske
kroppen, vet jeg at vitenskapen har tatt et langt steg i retning av å være
i stand til å bevise eller måle disse energiene. Hvordan er det når det
gjelder nivåene for følelser og tanker? Kan disse energiene også måles?
BC: Det er noe som vil komme. Det vi egentlig måler nå, er det nivået
av energi som vitenskapen ennå ikke har klart å bevise, nemlig det eter
iske nivå av fysisk energi. Vår moderne vitenskap erkjenner bare tre nivå
av materie: fast, flytende og gass. Men over gassnivået finnes det ytter
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ligere fire stadier av materie som strengt tatt er fysiske, hvert av dem mer
forfinet enn nivået under. Disse eteriske lagene av materie er det neste
stadium av den fysiske verden som vil bli utforsket og til slutt bevist
av moderne vitenskap. Da vil de eteriske plan bli en realitet og stadig
flere mennesker vil bli født med evnen til å se de eteriske nivåene av
materien. Egentlig har dette med en viss vitalitet og et dobbeltfokus å
gjøre. Du ser det fysiske, endrer så fokuset og ser det eteriske. Begge to
er der. Det fysiske er i realiteten en fortetning nedover fra det eteriske.

De syv strålene
RO: Hva med energier fra, la oss si, høyere plan eller høyere nivå?
BC: Esoterisk vitenskap framsetter påstanden om syv energistrømmer
eller stråler, som ved interaksjon på enhver tenkelig frekvens skaper alt
i kosmos. Hver stråle uttrykker et stort kosmisk liv, som i sykluser viser
sin unike energimessige kvalitet i formene det manifesterer seg gjennom,
det være seg et sandkorn, et menneske eller et solsystem. Når man for
eksempel sier at en person, en nasjon eller en planet er «på» første eller
andre stråle, betyr det at de er kontrollert av og uttrykker kvaliteten til
den strålen.
Ideen om syvfold finner man på mange nivå og områder av livet vårt:
de syv fargene i regnbuen, de syv tonene i musikkskalaen, de syv eksi
stensnivå, de syv hellige planeter osv. I tråd med dette systemet finnes det
syv forskjellige stråletyper av mennesker.
RO: Hvordan beskriver du disse strålene?
BC: Det finnes tre hovedstråler, eller aspektstråler, og fire underordnete
attributtstråler. De blir vanligvis beskrevet som følgende:
Aspektstråler
• Første stråle av kraft, vilje eller hensikt
• Andre stråle av kjærlighet-visdom
• Tredje stråle av aktiv, kreativ intelligens
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Attributtstråler
• Fjerde stråle av harmoni gjennom konflikt, eller skjønnhet, eller
kunst
• Femte stråle av konkret vitenskap eller kunnskap
• Sjette stråle av abstrakt idealisme eller hengivenhet
• Syvende stråle av seremoniell orden eller magi eller ritual eller
organisering.
RO: Hvordan påvirker disse strålene et gjennomsnittsmenneske?
BC: I utgangspunktet er vi alle styrt av fem stråler: sjelens stråle, som
forblir den samme gjennom talløse evigheter; personlighetsstrålen, som
varierer fra liv til liv helt til alle egenskapene er utviklet; strålen som
styrer det mentale legemet; den som styrer den astrale-emosjonelle ut
rustningen; og den fysiske kroppens stråle, som også inkluderer hjernen.
Alle disse varierer syklisk. Hver stråle virker først og fremst gjennom et
av energisentrene (eller chakraene) og sammen avgjør de fysisk struk
tur og utseende, de astrale-emosjonelle egenskapene og den mentale
enhetens kvalitet. De predisponerer oss for visse holdninger og enkelte
styrker og svakheter som vi kaller for strålenes dyder og laster.
Første stråle av vilje og kraft, for eksempel, preges av styrke, utholden
het og vidsyn. Lastene omfatter imidlertid stolthet, ambisjon, egenrådighet
og ønsket om å kontrollere andre. Andre stråle av kjærlighet-visdom har
egenskaper som kjærlighet, empati og evne til å se andres synspunkt,
men den kan også produsere likegyldighet overfor andre, egoisme og
mistenksomhet, det kommer an på redskapet den uttrykker seg igjennom.
Sjelen uttrykker bare strålens dyder, mens den ufullkomne person
ligheten i større eller mindre grad uttrykker lastene. Evolusjonens mål er
å omdanne strålens laster til dens høyere aspekter (dyder).
RO: Hva ville være verdien av å vite hvilke stråler som uttrykker seg
gjennom oss?
BC: Et kjennskap til egne stråler gir innsikt i ens styrker og begrens
ninger, den minste motstands vei i dette livet og også en forståelse av
broene og barrierene mellom en selv og andre. De som har liknende
stråler har en tendens til å se tingene fra samme synsvinkel og ha samme
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innstilling til livet, mens de som har forskjellige stråler finner det vanske
lig å komme fram til en forståelse av hverandres holdninger og meninger.
Det er lett å se hvordan denne faktoren betinger for eksempel ekteskapets
kvalitet eller hvordan man forholder seg til sine barn.
RO: Det høres ut som en ny tilnærming til psykologi.
BC: Nettopp. Vår nåværende vitenskap om psykologi er ennå i sin tidlige
barndom. Den prøver å forstå hvordan den menneskelige psyke funge
rer og søker å lindre symptomene på stress og sykdom. Men inntil man
forstår at mennesket er en sjel i inkarnasjon, styrt av visse stråleinn
flytelser, er det mye som vil forbli uklart. Det er sjelen som bestemmer
strålene til personligheten og dens redskap. Den nye psykologien, som
ennå er esoterisk, vil ta utgangspunkt i denne forutsetningen.
RO: Du har sagt at strålene manifesterer seg gjennom alt i skaperverket.
Hvordan vil dette ytre seg på et større plan enn det som gjelder for et
menneske?
BC: Vel, for eksempel er hver nasjon styrt av to stråler: sjelsstrålen,
som uttrykker nasjonens høyeste, om enn fremdeles umanifesterte, ide
aler; og den lavere personlighetsstrålen, som styrer folkets egoistiske,
nasjonale begjær. Å se historien ut fra en forståelse av strålene som
styrer nasjonene og rasene, er å se den i et helt nytt lys. Det blir tyde
lig hvorfor enkelte nasjoner er allierte, mens andre har lite til felles og
tradisjonelt sett er fiendtlig innstilt mot hverandre. Eller hvorfor spesielle
ideer, bevegelser og religioner blomstrer i én periode og går i oppløsning
i en annen, hvorfor enkelte land for en tid trer fram og får dominerende
innflytelse i verden, mens andre så å si ligger brakk og venter på sin opp
våkningstid gjennom stimulansen fra en innkommende stråle.
RO: Hva mener du med «innkommende stråle»?
BC: Som alt annet i kosmos har også strålene perioder av aktivitet og
inaktivitet, flo og fjære. Når det gjelder strålene, så spenner disse syklus
ene over tusener av år og bestemmes av Logos’ plan.
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RO: Hvilken stråle eller stråler manifesterer seg nå, og hvilken effekt har
det på menneskeheten?
BC: Den syvende stråle av seremoniell orden eller ritual er (siden1675)
på vei inn i manifestasjon. Sjette stråle av abstrakt idealisme eller hen
givenhet har (siden 1625) gradvis trukket seg tilbake. Våre nåværende
problemer skyldes det faktum at disse to svært kraftige energiene er virk
somme samtidig og med omtrent lik styrke.
Som en følge av dette er verden delt politisk, økonomisk, religiøst og
sosialt i to hovedgrupper og disse gruppene er i konfrontasjon over hele
verden. På den ene siden har man eksponenter for sjette stråle-tilnærmin
gen som, av kjærlighet til de gamle systemene holder fast på utdaterte
strukturer og slåss en siste kamp for å beholde dem. Denne gruppen ut
gjør de konservative og reaksjonære kreftene innen alle felt i hele verden.
Den andre gruppen, de progressive kreftene, omfatter dem som er i stand
til å reagere på de nye energiene fra den innkommende syvende stråle
og som fornemmer behovet for de nye og mer levende systemene som
den nye tidsalderens sivilisasjon kan manifestere seg gjennom. De mest
utålmodige ville ha feid alt til side, det gode så vel som det dårlige, og
de trenger derfor å bli holdt noe tilbake av Hierarkiet, slik at en velordnet
endringsprosess blir mulig.
Under den guddommelige plan forbereder hver stråle veien for sin
etterfølger. Syvende stråle forbinder ånd med materie og skaper derfor
en syntese av disse motsetningene. Gjennom sine representanter vil den
gjøre idealene og visjonene fra tidligere sykluser til virkelighet på det
fysiske plan.

Gjenfødelse og reinkarnasjon
RO: Du nevnte tidligere at målet for menneskelivet er å bli Gudsrealisert.
Selvsagt utretter vi ikke dette i løpet av ett liv. Får vi en ny mulighet?
BC: Evolusjonsmessig fremgang er basert på gjenfødelsesprosessen.
Reinkarnasjon er metoden for vår bevissthetsutvikling.
RO: Hvordan fungerer det?
BC: Grupper av sjeler kommer inn i inkarnasjon under innflytelse av to
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store lover: loven om gjenfødelse og loven om årsak og virkning. Loven
om årsak og virkning er den dominerende loven og dette viser seg på en
rekke måter. Vitenskapelig sett kan man si at det er loven om kraft og
motkraft. De er, som du vet, tilsvarende og motsatt. I religiøse termer blir
det i Det gamle testamentet sett som at Gud forlanger «et øye for et øye
og en tann for en tann», veldig rigid og kaldt og uforsonlig, og litt ekkelt.
Men i det kristne evangeliet kalte Kristus det (gjennom Jesus) ganske
enkelt prosessen med å høste det du sår, så enkelt at folk glemmer det.
Ifølge denne loven setter hver tanke og hver handling i gang en årsak.
Vi skaper årsaker hele tiden. Virkningene, som skyldes disse årsakene,
skaper livene våre på godt og vondt. I dette øyeblikk skaper vi resten av
dette livet og vårt neste liv. Vi mottar det som kalles karma. Loven om
karma er loven om årsak og virkning. Virkningene av våre tidligere gode
og dårlige handlinger skaper betingelsene i livet vårt i dag og resultatene
av gjerningene våre i dag skaper betingelsene i den neste perioden av
livet, enten nå eller når vi vender tilbake i vår neste kropp.
Sjelen skaper på magisk vis en rekke legemer som den til slutt virke
lig kan uttrykke seg gjennom som sjel. På det tidspunktet er vi godt på
vei mot avslutningen av evolusjonsprosessen. Det tar hundretusener av
inkarnasjoner, men straks dette punktet er nådd og sjelen, som observerer
sin refleksjon (mannen eller kvinnen i inkarnasjon) ser at den begynner å
svare på dens (sjelens) kvaliteter og blir mer guddommelig: mer uselvisk,
mer altruistisk, mer opptatt av andre mennesker og ikke bare av å
tilfredsstille egne begjær, da stimulerer sjelen sitt redskap og starter
prosessen som avslutter evolusjonsreisen, nemlig innvielsesprosessen.
Innvielse er blitt innført for å påskynde evolusjonsprosessen. Det er
ikke absolutt nødvendig, vi kunne ha utviklet oss uten, men det ville ha
tatt millioner på millioner av år lengre å nå til det punktet hvor vi er i
dag. Det finnes fem store planetariske innvielser for å oppnå fullkom
mengjørelse.
RO: Vi har en tendens til å forbinde reinkarnasjon kun med østlige
religioner. Hvorfor kom ikke dette med i vestlig religion?
BC: Det var opprinnelig med, men ble fjernet. Jesus underviste om reinkar
nasjon og de rundt ham tok det for gitt. Det er avsnitt i Bibelen hvor det
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kommer klart frem at disiplene hans forstod og aksepterte reinkarnasjon.
RO: Som for eksempel?
BC: Mens de snakket om Johannes Døperen spurte disiplene Jesus:
«Hvem er Johannes? Hvem er denne usedvanlige mannen som preker i
ødemarken?» Jesus svarte: «Husker dere ikke hva jeg fortalte dere? Han
er Elias som er kommet tilbake.» Ved en annen anledning, da han helbre
det en blind mann, sa de: «Hvem syndet, barnet eller hans far, siden han
ble født blind?» Med andre ord, var det farens karma, som på grunn av
en eller annen misgjerning i et tidligere liv gjorde at han måtte få en blind
sønn, eller var det barnets karma, en eller annen ugjerning i et tidligere
liv som gjorde det påkrevd at han ble født blind? Mange av de tidlige
kirkefedrene, for eksempel Origen, underviste om reinkarnasjon.
RO: Hva skjedde med det?
BC: Keiser Justinius og hans kone likte det ikke og tvang derfor kirke
fedrene til å fjerne det. I det sjette århundret ble det fjernet fra Bibelen,
bortsett fra disse få tilfellene som ble oversett.
Men til og med i Østen er synet på reinkarnasjon veldig uklart. Budd
hister aksepterer det, hinduer aksepterer det. Alle de østlige religionene
aksepterer reinkarnasjon som en kjensgjerning. Men de ser det på en
veldig fatalistisk måte. Dersom du er født inn i en veldig fattig familie,
hvis du for eksempel er en «uren» i India, så er det på grunn av dine mis
gjerninger i et tidligere liv og det er ingenting som kan gjøres med det.
Du er en «uren» for livet, du er fattig for livet og vi vil utnytte deg desto
mer fordi du er ment å være fattig. Det er som om forandring ikke eksi
sterer, de aksepterer det fullt og helt som straff, som et resultat av mis
gjerninger. Det er ikke straff. Det finnes ingen straff. Det er virkningen av
loven om årsak og virkning, den er upersonlig. Sosiale endringer kunne
ha gjort slutt på fattigdom og lidelse uavhengig av individuell karma.
RO: Dersom vi får disse gjentatte mulighetene til liv, slik at vi kan
arbeide oss oppover evolusjonsstigen, hva skjer da med oss i mellom
tiden? Hva skjer når vi dør?
BC: Det kommer an på hvor vi befinner oss i utviklingen. Dersom vi
ikke er så veldig utviklet (og de aller fleste mennesker er ikke veldig ut
21

viklet), så kommer vi raskt tilbake i inkarnasjon. Evolusjon er en kraftig
magnet som trekker oss inn i inkarnasjon gang på gang. Siden vi har så
mye å lære, trenger vi hyppig undervisning – livets erfaringer om og om
igjen, for i det hele tatt å gjøre noen framskritt. Dersom vi er noe mer
utviklet kommer vi inn i inkarnasjon i grupper – familie- og utvidete
familiegrupper. Vi har alle vært mor, far, bror, søster, barn, bestefar osv i
relasjon til hverandre, gang på gang. På denne måten skaper vi karmiske
bånd. Disse karmiske båndene holder gruppene sammen og innenfor en
relativt begrenset krets tillater de oss også å utarbeide vår karmiske gjeld,
helt til vi oppløser den. Vi overvinner karma når vi lærer å bli harmløse.
Det kommer en tid hvor sjelen manifesterer seg så kraftfullt gjennom sin
refleksjon, mannen eller kvinnen i inkarnasjon, at han eller hun slutter å
skape for mye negativt karma og blir stadig mer harmløs. Vi kan derfor se
behovet for harmløshet i alle mellommenneskelige forhold. Ved å være
destruktive skaper vi negativt karma, noe som betyr at vi må arbeide for
å bli kvitt det. Vi inkarnerer med dette karmaet og vi gir uflaks skylden
for alle uhellene i livet vårt, smerten og lidelsen. Det er ikke uflaks, men
et direkte resultat av vårt karma.
RO: Du snakket om sjelen og kroppen. Hva skjer, rent mekanisk, med
hver av disse mellom inkarnasjonene? Når vi dør, for eksempel, drar da
sjelen til ett sted og kroppen til et annet?
BC: Ja, kroppen blir til støv. Med unntak av et permanent atom fra den
fysiske kroppen som forblir, sammen med et permanent atom fra både
den emosjonelle og den mentale kroppen. Rundt disse tre permanente
atomene vil sjelen skape den neste kroppen – på det fysiske, emo
sjonelle og mentale plan. Vi kommer inn igjen i inkarnasjon på nøyaktig
det samme vibrasjonsnivå som da vi sist forlot denne verden, hvilket er
svingningstallet til disse tre permanente atomene.
RO: Men hva med tiden imellom livene?
BC: Det avhenger igjen av hvor utviklet vi er. Dersom vi ikke er særlig
utviklet, tilbringer vi ikke lang tid ute av inkarnasjon. Vi kommer inn og
går ut igjen ganske raskt. Hvis vi er noe mer utviklet, tilbringer vi en rela
tivt lengre periode i det som kalles pralaya. Pralaya ligner på den kristne
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forestillingen om paradis. Ingenting skjer og du gjør ingen framskritt,
men det er en tilstand av uendelig lykksalighet som fra tid til annen blir
avbrutt når ditt «nummer» kommer opp og du blir kalt inn i inkarnasjon
igjen.
RO: Dersom en slik reinkarnasjonsprosess finnes og kroppen blir til støv,
som du sier, hva med de ulike måtene å behandle kroppen på etter døden
– begravelse i motsetning til kremasjon?
BC: Den eneste vitenskapelige og hygieniske måten å kvitte seg med
kroppen på er kremasjon, å brenne den. Alle kommer inn i inkarnasjon
med en lang historie av menneskehetens sykdommer og noen av disse
stammer fra de eldste tider. Gjennom skikken med begravelse lekker
disse sykdommene, slik som kreft, syfilis og tuberkulose, ut i jorden,
de kommer så inn i næringskjeden og blir gjenabsorbert av både dyr og
mennesker. Dette har pågått i så mange tusen år at disse sykdommene er
endemiske og det vil ta mange hundre år å overvinne dem fullstendig.
Kremasjon er det første, viktige steget i denne prosessen.
Vi er del av den femte rotrase. Den lemuriske rotrasen, som varte i
omtrent seks millioner år, var den første egentlige menneskelige rot
rasen (det var to tidligere raser, men de var ikke i faste fysiske lege
mer). Den ble så etterfulgt av den atlantiske rotrasen, som varte i omtrent
12 millioner år. Vår rotrase, den ariske (dette har ingenting med Hitlers
begrep om det ariske mennesket å gjøre), har vært under utvikling i omlag
100 000 år, så den er på et veldig tidlig stadium. Hver rotrase har oppgaven
med å perfeksjonere et eller annet av legemene. Den lemuriske rase had
de oppgaven med å perfeksjonere det fysiske legemet. Den atlantiske rase
hadde som oppgave å perfeksjonere det astrale-emosjonelle legemet. Det
klarte den så bra at det nå er menneskets sterkeste legeme. Den store
majoritet av dagens mennesker befinner seg fremdeles i en atlantisk
bevissthetstilstand, «polarisert» på det astrale eller emosjonelle plan.
Vår rase, den ariske, har som oppgave å perfeksjonere det mentale
legemet. Vi bruker bare det laveste aspektet av de mentale plan. Ifølge
esoterisk lære finnes det fire mentale plan. Det høyeste av disse kalles
kausalplanet, hvor sjelens legeme, kausallegemet, befinner seg. Sjelen
bruker kausallegemet gjennom det meste av sin inkarnasjonserfaring,
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helt til den fjerde innvielsen, hvor den kvitter seg med det. På denne måten
bringes rasene fremover og utvikles. Hver rase har syv underraser, dagens
europeere og amerikanere er den femte underrase av den ariske rotrasen.
RO: Finnes det en annen kategori for folk på andre kontinenter?
BC: Ja, det er forskjellige underraser. Det finnes folkeslag i dag som
har fysiske legemer som egentlig er atlantiske, slik som alle de mon
golske folkeslagene; kineserne, japanerne, de amerikanske indianerne,
eskimoene og de sør-amerikanske indianerne, men menneskene i disse
kroppene tilhører selvfølgelig den ariske rase.
RO: Jeg antar at det eksisterer mye folklore om hva som skjer med oss ved
reinkarnasjon. Bytter vi for eksempel legemer med dyr?
BC: Nei, slik sjelevandring skjer ikke. I Østen er fantasiforestillingen
om reinkarnasjon at du ikke kan gjøre noe med det. Uansett hvor lavt du
befinner deg i livet, så må du bare akseptere det, det finnes ingen sosiale
endringer for å forbedre din situasjon. I Vesten tror noen mennesker at
man vandrer frem og tilbake mellom dyre- og menneskeriket. Du gjør
ikke det. Når du først er et menneske, så fortsetter du med å være det
inntil du blir et overmenneskelig vesen, en Mester.
RO: Men du kan inkarnere enten som en mann eller som en kvinne.
BC: Alle har hatt inkarnasjoner som både menn og kvinner. Ikke nødven
digvis annen hvert, du kan ha hatt to eller tre inkarnasjoner som mann og
deretter tre eller fire som kvinne, så en eller to som mann og så videre.
RO: Er det en tendens til å komme tilbake i visse grupperelasjoner?
BC: Ja visst. Vi kommer inn i inkarnasjon i grupper og disse er vanlig
vis familiegrupper. Selvfølgelig finnes det unntak, det kommer alltid nye
mennesker inn i familien. I reinkarnasjonssyklusen kommer det folk inn
i familien som har en annen energi, en forskjellig kvalitet, en annerledes
erfaring, men som så blir en del av familien og skaper karmiske bånd og
løser opp karmiske knuter sammen. Det hele dreier seg om å løse opp,
innenfor familien, de karmiske knutene som vi har skapt gjennom vår
selviskhet og egoisme.
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RO: Hva med å reinkarnere i forskjellige raser?
BC: Vi kan være i den samme rasen i mange inkarnasjoner, eller vi kan
ha en rekke forskjellige erfaringer i et halvt dusin raser. Eller vi kan være
begrenset til bare én rase. Vi inkarnerer kanskje aldri i Østen dersom vi er
i Vesten, og aldri i Vesten dersom vi er i Østen, eller vi kan veksle mellom
dem i mange inkarnasjoner. Det har med individuell skjebne å gjøre.
RO: Så gjennom forskjellige raser eller kombinasjoner av raser kan
du lære leksene, gjenta opplevelsene eller tilegne deg den erfaring du
trenger for å nå dette stadiet av fullkommenhet.
BC: Ja. Vi er alle mennesker, vi er alle Guds barn, og vi har alle det
samme potensial.
RO: Hvorfor husker vi ikke våre tidligere liv?
BC: Vi kommer til å huske når vi har utviklet kontinuitet i bevissthet. Vi
har ikke sammenhengende bevissthet nå, ikke engang fra søvn til våken
tilstand. Kanskje husker vi noen få drømmer, men det er i virkeligheten
det astrale-emosjonelle legemets aktivitet i lett søvn. I dyp søvn drøm
mer vi ikke i det hele tatt, det er bare når vi kommer ut av den dype søv
nen, når den blir mer overfladisk, at vi begynner å drømme og kanskje
husker vi disse drømmene. Som oftest husker vi ikke hva som skjer i dyp
søvn. På samme måte husker vi ikke fra livet og over i døden og tilbake
til livet igjen. Etter hvert vil vi gå inn i dødens tilstand fullstendig bevisst,
vi vil vite hvem og hva vi er, hvorfor vi er der og hva vi gjør og så vende
tilbake på en like bevisst måte. Det er dette som skjer etter hvert som man
kommer lengre i utviklingsprosessen.
De innviede i verden, som gjennomgår denne prosessen bevisst, ut
vikler mot slutten av evolusjonsprosessen bevissthetskonti
nuitet. De
inkarnerer fordi de kjenner utviklingsplanen. De kommer inn for å gjen
nomføre denne planen og ikke bare av karmisk nødvendighet, selv om
det også vil være en viss grad av det.
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Loven om årsak og virkning
RO: Dersom folk forstår og respekterer loven om årsak og virkning, betyr det da at de bevisst kan endre framtiden med det de gjør her og nå?
BC: Absolutt. Det er selve kjernen i det. Når du vet at hver tanke og
hver handling skaper en virkning som påvirker andre mennesker, og
selvfølgelig også deg selv, da skjønner du nødvendigheten av harmløs
het. Når vi virkelig forstår denne grunnleggende eksistensloven, så vil
det forvandle verden.
RO: Så er vi de eneste som bestemmer hva vårt karma skal bli?
BC: Nei, det finnes fire store Karmas Herrer, de er ikke på vår planet, hel
ler ikke i vårt solsystem. De administrerer og organiserer de mangfoldige
aspektene av denne loven om karma for de seks milliarder mennesker som
er i inkarnasjon nå, samt de andre 54 milliardene som ikke er i inkarna
sjon. Det finnes ca. 60 milliarder sjeler som har mulighet for å inkarnere
på denne planeten, så dette er et større arbeid for Karmas Herrer.
RO: Så vi kan bestemme framtiden til en viss grad ved å endre tankene
og handlingene våre, men du sier at visse ting allerede er satt i gang for
planeten som helhet, så uansett hvor mye vi prøver kan vi ikke omgjøre
dette før det har gått sin gang.
BC: Poenget er at denne planeten ikke er særlig høyt utviklet, ikke en
gang i vårt solsystem. Den er fremdeles en «ikke-hellig» planet. Det
finnes syv hellige planeter og vi er ikke en av dem. Det er derfor vi
har alle problemene. Menneskeheten selv er ikke på et særlig høyt ut
viklingsstadium, sett i forhold til dens fremtidige utvikling. Til og med
solsystemet vårt er ikke spesielt utviklet. Det er sannsynligvis et ganske
ubetydelig solsystem, i galaksens ytterkant.
Menneskeheten har skapt godt og dårlig karma helt siden sin
begynnelse, som ifølge esoterisk lære er 18,5 millioner år siden. La meg
få klargjøre: ifølge den esoteriske lære er det faktisk mer godt enn dårlig
karma, men vi legger bare merke til det dårlige. Når karmaet vårt er
godt, og mye av det er godt, tar vi det bare for gitt, som vår rettighet.
Når det er dårlig karma tenker vi: «Jeg forstår ikke hvorfor jeg plages av
dette.» Men selvfølgelig er det fremdeles vårt karma. Dette har pågått i
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18,5 millioner av år, så det finnes en enorm planetarisk karmisk gjeld.
Hvert eneste menneske er involvert, ikke bare i hans eller hennes eget
karma, men også i menneskehetens karma som helhet. Det er ikke enkelt.
Karmas Herrer, som arbeider fra sitt ubegripelig høye bevissthetsnivå,
er i stand til å administrere ikke bare vårt individuelle karma, men også
vårt forhold til verdens karma. Mestrene arbeider som representanter i
denne sammenheng. En Mester kan, dersom han ser det hensiktsmessig
og loven tillater det, lindre virkningen av individuell karma. Det er gud
dommelig intervensjon, om man kan si det slik.
RO: Korriger meg dersom jeg tar feil, men du sier altså at med dette
verdenskarma så vil folk som er svært heldige i dette livet, som har alle
de ressursene de trenger og som ikke bryr seg om alle problemene som
skjer i resten av verden, likevel før eller siden bli stilt ansikt til ansikt med
disse problemene.
BC: Ja, nettopp, men dette kalles selvtilfredshet. Det har ingenting med
karma å gjøre. Selvtilfredshet og godt karma er to forskjellige ting. Ingen
er fri fra verdens karma. Dersom du lever livet ditt, slik millioner gjør i
dag, som om de fattige ikke eksisterer, som om det ikke fantes noen fattige
nasjoner, som om det var Guds gave til verden at industrilandene, G8
nasjonene, skulle leve med den høye levestandarden som vi forlanger og
tar for gitt som vår rettighet og totalt ignorerer det faktum at tre fjerdedel
er av verdens befolkning lever i fattigdom og at millioner sulter i hjel i en
verden av overflod, så er det selvtilfredshet. Hvis vi godtar dette, lever vi
ikke i riktige relasjoner. Det neste skritt fremover for menneskeheten er
å skape riktige mellommenneskelige relasjoner. Mestrene sier at enten så
gjør vi det, eller så dør vi. Enten skaper vi riktige mellommenneskelige
relasjoner, eller så ødelegger vi alt liv på denne planeten. Det er vårt valg.
RO: Hvordan inngår fri vilje i dette settet av betingelser med reinkarna
sjon og loven om årsak og virkning?
BC: Vi har begrenset fri vilje. Vår frie vilje rekker kun så langt. Den
«kosmiske magneten» trekker oss uvegerlig tilbake i inkarnasjon. Iblant
skriver folk til meg og sier: «Vær så snill, Creme, kan du be Mesteren
din om å fri meg helt fra nødvendigheten av å inkarnere. Jeg liker det
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ikke og ønsker det ikke. Jeg vil bort fra livet helt og holdent. Men jeg vet
at dersom jeg dør, så kommer jeg bare tilbake. Så finnes det en lov som
kan oppheve nødvendigheten av å måtte reinkarnere igjen?» Selvfølgelig
ikke, du har ikke fri vilje til å kunne gjøre det. Når du er i livet har du fri
vilje til å fortsette eller å avslutte ditt eget liv, alle har den retten. Men du
kan ikke gjøre det uten at det gir en viss motgang. Hvis du tar ditt eget
liv, må du komme tilbake og møte den samme situasjonen.
RO: Så du slipper ikke unna?
BC: Det finnes ingen utvei før du har lært å bli perfekt. Jeg mener ikke
perfekt i en religiøs betydning: å oppføre seg «riktig», å tro på noe og
ikke på annet, å gjøre visse ting og ikke andre. Jeg mener å være perfekt
på den måten som Mestrene er perfekte, som er å ha fullstendig kontroll
over din fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige natur.
RO: Hva er den beste måten å unngå å skape dårlig karma?
BC: Harmløshet. Å erkjenne og akseptere at harmløshet i forhold til
andre er nøkkelen til evolusjonsprosessen. Når vi virkelig skaper harm
løshet, så skaper vi riktige menneskelige relasjoner.
RO: Men hvorfor harmløshet? Har det å gjøre med den indre guddommelighet som du snakket om?
BC: Det er fordi den guddommelige natur er altruisme. Egoet er det
skadelige aspektet. Egoet dreier seg bare om personligheten. Personlig
heten trenger egoet, den trenger begjærprinsippet for å nå til et visst
punkt. Hvis den ikke hadde egoet, så ville den ikke nå til dette punktet,
den ville ikke skape sin individualitet og ville være ubrukelig for sjelen.
Man kommer omsider til et punkt hvor sjelen virkelig kan «gripe fatt» i
dette kraftfulle, individualiserte mennesket og gjøre det til en gud, noe
som sjelen allerede er. Sjelen gjenskaper denne guddommelighet som
mannen eller kvinnen på det fysiske plan og avspeiler seg gjennom ved
kommende. Dette kan bare gjøres når den individuelle personligheten
reflekterer sjelens kvalitet, som er fullstendig altruistisk. Det er selvisk
heten, selv om det er en nødvendig selviskhet opp til et visst punkt, som
til sist må gis avkall på.
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RO: Så snart en person lærer om reinkarnasjon og utvikler en viss grad
av overbevisning eller fortrolighet med tanken, har det noen innvirking
på vedkommendes holdning overfor døden?
BC: I høyeste grad. Dersom du virkelig tror på reinkarnasjon, hvis det er
en del av din bevissthet (heller enn en ide som du synes virker fornuftig
å akseptere) og hvis du tar det helt seriøst, så vil det i stor grad fjerne
frykten for døden. Du vil kanskje være redd for de siste øyeblikkene,
men tanken på døden innebærer ikke lenger den skrekken det gjør for
folk flest, som ser døden som slutten på alt og som ikke kan forestille
seg at de fortsetter som et bevisst, tenkende vesen. Og like fullt skjer det
en utvidelse av bevisstheten etter døden. Du er det samme vesenet, men
bevisstheten din er umåtelig utvidet, fordi den er kvitt den fysiske krop
pens begrensinger. Ute av kroppen er det frihet og kunnskap, glede og
opplevelse av kjærlighet og du møter igjen mennesker som døde før deg.
Det er faktisk lettere å dø enn å bli født!
RO: Jeg skulle til å si at det nesten høres ut som om det å være i inkarna
sjon er litt av en byrde.
BC: Det er ikke en byrde, men en mulighet for tjeneste, for utvidelse av
bevisstheten og evolusjon av vårt vesen. Men det å bli født er ofte mer
beheftet med problemer og smerte enn det å dø.
Jeg har møtt mennesker som sier: «Jeg vil ikke komme tilbake». De
ønsker ikke å tro på reinkarnasjon fordi de ikke vil komme tilbake og
måtte gjøre dette på nytt. Selvfølgelig gjør vi ikke «dette» om igjen. Vi
er ikke den samme personen, for vanligvis har vi ingen erindring om oss
selv fra det forrige livet. Så vi har ikke all denne «bagasjen» med oss som
får oss til å tenke «Vel, sist var det mye enklere» eller «Jeg klarer meg
fint! Sist var det mye vanskeligere». Vi har ikke den fornemmelsen.
RO: Dersom vi gjør noe som setter i gang en negativ årsak, er det noen
måte å lindre virkningene på?
BC: Ja, vi kan gjøre opp for skaden og vi kan tjene i en slik utstrekning
at det oppveier den negative effekten. Dette er et av de flotte resultatene
av loven om tjeneste, at den «brenner opp» karma.
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RO: Dersom man ser på karma i et mye større perspektiv – grupper av
mennesker, nasjoner, til og med hele jordens befolkning, er det noe vi som
større menneskegrupper setter i gang som påvirker livet på planeten?
BC: Ja absolutt, vi gjør det hele tiden. Regjeringer gjør det hele tiden.
Mennesker som Hitler, for eksempel, setter i gang kriger som fører til
ødeleggelser på planeten i årevis. Hendelsene i Bosnia ble satt i gang av
lederen for de serbiske opprørsstyrkene og av Serbias president. Disse to
mennene har en enorm karmisk gjeld å betale tilbake til hundretusener av
bosniere og kroater som har lidd som følge av dem. I den tredje verden
sulter millioner som følge av handlingene til de industrialiserte landene.
I dette øyeblikk er om lag 40 kriger i gang rundt omkring i verden. Disse
kan bare fortsette så lenge de rike nasjonene selger våpen til å utkjempe
dem med.
RO: Hva med å endre livet på planeten på andre måter?
BC: Vel, for eksempel påvirker vi været i betydelig grad. Våre destruk
tive tanker påvirker naturkreftene som styrer klimaet og værmønstrene i
verden. Dersom tankene våre er i ubalanse, noe de i stor grad er i dag, så
bringes disse naturkreftene ut av balanse. Resultatet er jordskjelv, storm
er, tornadoer, enorme oversvømmelser og så videre, som kontinuerlig
ødelegger store deler av verden. Dette er vårt eget verk. Vi kaller dem
Guds gjerninger, men de er i virkeligheten menneskehetens gjerninger.
Gjennom våre feilaktige tanker og handlinger bringes naturkreftene ut
av likevekt. Når vi omsider kommer i likevekt, vil også disse kreftene
komme i balanse igjen og klimaet vil vende tilbake til normale mønstre.
RO: Så det er gode grunner for å handle korrekt?
BC: Godvilje «lønner seg». Å uttrykke godvilje er vårt vesens grunn
leggende natur. Hvis vi uttrykker ond vilje, så høster vi karma av denne
skadelige viljen. Godvilje er det laveste aspektet av kjærlighetsenergien
som menneskeheten som helhet kan uttrykke. Det er essensielt at vi
forstår dette og uttrykker det så mye som vi overhodet kan. Bortsett fra
det, så «lønner» det seg som sagt rikelig for det enkelte individ.
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RO: Men det høres ut som om det også lønner seg for samfunnet og
verden som helhet.
BC: Selvfølgelig, i høyeste grad. Godvilje skaper godvilje og er det
første steget mot å manifestere kjærlighet.

Evolusjonsplanen
RO: Hvor fører denne evolusjonsplanen menneskeheten som helhet?
Du har snakket om hva den betyr i forhold til individuell fullkommen
gjørelse. Hva med verden?
BC: Verden er i en forandringsprosess. Den gjennomgår en midlertidig
periode med ekstreme vanskeligheter, vold og uttrykt hat. Men nye ener
gier strømmer hele tiden inn til planeten, spesielt en kraftig energi fra en
kosmisk avatar som kalles Fredens eller Likevektens Ånd. Denne ava
taren arbeider nettopp med loven om kraft og motkraft, som vi kaller
loven om karma. Under denne loven er kraft og motkraft like store og
motsatt rettet. Fra den nåværende perioden med vold og stridighet, hat og
turbulens, vil vi gå inn i en tidsalder av fred og ro, mental og emosjonell
likevekt og en etablert harmoni som vil forvandle hele verden – og det
i nøyaktig proporsjon til dagens strid og dishar
moni.
RO: Hvor kom denne planen fra? Finnes det et
eller annet sted eller vesen eller autoritetsnivå
hvor det står: «Dette er planen for menneske
heten og slik kommer det til å ende»?
BC: I hovedsak skriver planen seg fra vår plan
etariske Logos, det himmelske mennesket som
besjeler denne planeten. Han gjenspeiler seg som
Buddha
Verdens Herre i et veldig opphøyd eterisk senter
i Gobi-ørkenen som kalles Shamballa. Guds plan kommer fra Shamballa.
Buddha bringer den fra Shamballa til Mestrene i vårt åndelige hierarki.
Mestrene søker å utføre planen gjennom menneskeheten. De gir aspekter
av planen for utførelse til sine forskjellige innviede og disipler, som er
menn og kvinner i verden. Slik skjer forandringene og planen iverksettes.
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Mestrene er også voktere av de åndelige energiene som planeten mottar.
De frigjør disse energiene på en slik måte at planen fremmes. Menneske
heten reagerer på disse energiene, selv om vi ikke vet at de finnes.
Energiene tar form av visse store ideer som blir idealene våre. Etter hvert
som vi setter disse idealene ut i livet virkeliggjøres evolusjonsplanen,
tidsalder etter tidsalder, syklus etter syklus.
RO: Hva slags rolle spiller verdens hellige skrifter i denne evolusjonsplanen?
BC: De hellige skriftene er relatert til planen, men vanligvis (skjønt ikke
alltid) blir de gitt på et mer eksoterisk vis, på en måte som kan forstås
av de minst utdannete og enkleste av menneskeheten på en svært direkte
måte. De har hovedsakelig en emosjonell appell for massene. I tillegg til
denne følelsesmessige appellen finnes det en veldig mental og åndelig
orientert samling av lære, gitt av Mestrene spesielt for verdens innviede
og disipler. Denne læren gjør dem kjent med planen, deres mulige rolle i
den og inviterer dem til å ta del i gjennomføringen av planen.
RO: Folk ser ut til å diskutere tolkningen av
skriftene i det uendelige. Hvordan vet man hvem
som har forstått det riktig?
BC: Dersom skriftene tas bokstavelig, vil de ofte
virke meningsløse. Men hvis de blir forstått i
sin mer esoteriske betydning, som metaforer og
symboler, så ivaretar skriftene fra alle religioner
menneskehetens tillit og opprettholder forholdet
mellom hva vi kaller Gud, den planetariske Log
Confucius
os, og hans uttrykk, menneskeheten og de lavere
rikene. De holder oss informert om at det eksisterer en relasjon, at det
finnes en evolusjonsplan, at dette ikke er slutten og at vi vil fortsette til
vi har skapt fullkommenhet på planeten – fullkommenhet i betydning av
den totale gjennomføring av Logos’ plan i alle dens forskjellige uttrykk.
Et annet problem med disse urgamle, hellige skriftene er at de alle er blitt
mer eller mindre forvrengt i løpet av sin langsomme utbredelse gjennom
århundrene.
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RO: Så evolusjon må skje med visse trinn og en ny åpenbaring ligger til
grunn for hvert trinn?
BC: Nettopp, åpenbaringer skjer kontinuerlig. Hos enkelte, slik som hos
de kristne gruppene, hevder faktisk læren kategorisk at Jesus kom og ga
den beste lære, slutten på all lære, som plutselig avslørte Guds natur for
mennesket. I dette bildet utelater de at åpenbaringer er en kontinuerlig
prosess som har pågått siden de aller tidligste tider av menneskehetens
eksistens på planeten og som vil fortsette inntil vi er fullkommengjorte.
Jeg mener det er en misforståelse av de kristne gruppene å innta den slags
overlegenhet i forhold til de andre religionene.

Evolusjon og innvielse
RO: Evolusjon er et begrep som de fleste av oss har en tendens til å
assosiere med Darwin og fysisk forandring. I esoterisme, snakker du da
om evolusjon i en større sammenheng?
BC: Jeg snakker om utviklingen av bevissthet. Vi tar for gitt at Darwin har
påvist evolusjonen av naturens formaspekt, altså den fysiske kroppen i
dyreriket, som menneskeriket har utviklet seg fra. Mennesket er ikke bare
et dyr, men stedet hvor ånd og materie møtes. Ifølge læren inkarnerte den
individualiserte menneskelige sjel for 18,5 millioner år siden for å mulig
gjøre manifestasjonen av et høyere aspekt.
Hvert rike utvikler seg fra riket som ligger direkte under. Først er det
mineralriket, som er det mest kompakte. Derfra har planteriket utviklet seg.
Dyreriket har så utviklet seg fra planteriket. Fra dyreriket har menneske
riket utviklet seg. Kroppene våre stammer fra dyreriket. Fra det menne
skelige riket er det vokst fram et annet rike (som vi ikke engang erkjenner,
dersom vi ikke er esoterikere), nemlig det åndelige riket som utgjøres av
Mestre og innviede. Det åndelige riket, eller Sjelenes rike, er det riket som
ligger umiddelbart over det menneskelige og man kommer inn i det via
menneskeriket. Du trer inn i det åndelige riket gjennom «døren» som kalles
innvielse når du utvikler deg til et punkt hvor sjelen virkelig begynner å vise
seg gjennom sin refleksjon, mannen eller kvinnen på det fysiske plan. Det
finnes fem dører som man passerer for å bli en Mester. Alle Mestrene har
oppnådd disse fem innvielsene. Til slutt vil alle bli fullkomne på samme vis.
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RO: Og hva er disse fem trinnene?
BC: Det første trinnet er Kristusprinsippets fødsel. Hele prosessen blir
gjentatt i evangeliet, der Jesu liv symboliserer denne innvielsesveien.
(Den er selvfølgelig mye eldre enn kristendommen. Den er nesten like
gammel som menneskeheten selv og er gjennom tidene blitt presentert
for menneskeheten om og om igjen på forskjellige vis.) I evangeliet er
Jesu fødsel i Betlehem symbolet på den første innvielsen, som kalles
«fødselen i Betlehem», altså Kristus’ fødsel i hjertets grotte. Den fører
mannen eller kvinnen inn i Det åndelige hierarkiet for første gang og
demonstrerer kontroll over den fysiske kroppen.
Den andre innvielsen kalles «dåpen» og symboliseres ved Jesu dåp i
Jordan av døperen Johannes. Den viser kontroll over det emosjonelleastrale legemet.
Den tredje innvielsen kalles «forvandlingen» og symboliseres ved
Jesu forvandling på Oljeberget. For den innviede er dette kulminasjo
nen av den lavere prosessen som integrerer de tre lavere kroppene – den
fysiske, astrale og mentale. Fra Mestrenes synspunkt er dette egentlig
den første innvielsen, fordi det er den første sjelsinnvielsen.
Du fortsetter så til den fjerde innvielsen, som er symbolisert ved Jesu
død på korset. Den kalles «korsfestelsen». I Østen blir den kalt «den
store forsakelsen», hvor alt forsakes, til og med selve livet om nødven
dig, for å vise at den innviede løftes ut av materien og inn i stråleglansen
fra det åndelige lyset. Jesus gjennomgikk dette på korset for å vise fram
denne store opplevelsen av forsakelse helt fysisk for verden.
Deretter følger så «oppstandelsen». Oppstandelsen av Jesu kropp på
den tredje dag symboliserer oppstandelsesinnvielsen, hvor mennesket,
nå en Mester, er fri fra materiens tiltrekningskraft for alltid. Mesteren
er i en kropp som er fullstendig gjenoppstått – en kropp av lys. Hver
innvielse tilfører den innviede stadig mer energi fra sub-atomiske par
tikler. Når han eller hun tar den fjerde innvielse, består tre fjerdedeler
av kroppen bokstavelig talt av lys. Kroppen ser helt vanlig ut, akkurat
som alle andres, men betraktet okkult, esoterisk, utstråler den lys. Kun
en fjerdedel av kroppens atomstruktur er egentlig atomisk, resten er subatomisk. Ved den femte innvielsen fullføres dette. Mesteren er frigjort fra
den fysiske planeten. Han trenger ikke lenger å inkarnere og er nå i en
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kropp som i den esoteriske betydning av ordet er fullstendig forvandlet
og gjenoppstått. Mange Mestre blir faktisk værende her på planeten for
å ha tilsyn med evolusjonen til resten av oss, men mange drar videre til
høyere planeter eller til og med helt ut av dette solsystemet.
RO: Hva er de nødvendige forutsetningene for å starte innvielses
prosessen?
BC: Sjelen ser at personen begynner å reflektere dens kvaliteter på det
fysiske, emosjonelle-astrale og mentale plan og blir mer altruistisk,
hvilket betyr at handlingene ikke lenger styres helt og holdent av hans
eller hennes personlige begjær. Personligheten blir «negativ» i forhold til
sjelen og prøver å virkeliggjøre sjelens hensikt, selv om den kanskje ikke
vet at den er en sjel. Vi ser da en velgjørende person som er forholdsvis
altruistisk og som virkelig søker og arbeider mot en forbedring for men
neskeheten. Denne personen vil gjøre en eller annen form for tjeneste
og vil sette andre, evolusjonen og samfunnet som helhet høyere enn seg
selv.
RO: Hvor lang tid tar det å bli en Mester når en først har begynt på
prosessen?
BC: Det tar hundretusener av inkarnasjoner å nå den første innvielsen.
Straks den er tatt, kan det ta alt fra to til 15 eller 18 liv mellom første
og andre innvielse. Gjennomsnittet er rundt seks eller syv liv. Så snart
den andre innvielsen er tatt (som sies å være den vanskeligste, fordi den
viser kontroll over de astrale eller emosjonelle kreftene som er så sterke
i menneskeheten), så skyter hele prosessen fart og du kan ta den tredje
innvielsen i det samme eller i det påfølgende liv, den fjerde i livet etter
det, eller til og med i det samme livet og den femte i livet etterpå, dersom
det er din skjebne. Det hersker visse forhold som det er for innviklet å
komme inn på her, men generelt sagt avslutter de siste inkarnasjonene
raskt evolusjonsprosessen.
RO: Og til slutt blir personen, som du sa, herre over seg selv, herre over
livet.
BC: Ja. Med bevissthet på alle plan og kontroll på alle plan, som
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er noe ganske annet. Vi har alle bevissthet på det fysiske plan, det er
en realitet for oss. Men få mennesker har kontroll over dette plan
et. For tiden er det seks milliarder mennesker i inkarnasjon og rundt
850 000 mennesker i inkarnasjon som har tatt den første innvielsen og
derfor oppviser denne kontrollen.
RO: Det er ikke mange.
BC: Nei, ikke veldig mange. Omtrent 240 000 mennesker i inkarnasjon
har tatt den andre innvielse og omtrent 2300 til 2400 har tatt den tredje
innvielse. Kun omkring 450 av de som nå er i inkarnasjon, har tatt den
fjerde innvielsen.
RO: Hvor mange har tatt den femte?
BC: Det er 63 Mestre tilknyttet den menneskelige evolusjon. Men det
finnes mange flere Mestre som arbeider med evolusjonene som ligger
under menneskeriket, det vil si dyre-, plante- og mineralriket. Det er også
mange Mestre som er tilknyttet engle- eller devaevolusjonene, som er
enorme i antall.

Visdommens Mestre
RO: Hvordan er Mestrenes forhold til oss?
BC: De er våre «eldre brødre». De har gått foran oss, har fullført evolu
sjonsreisen som vi fremdeles er involvert i og har påtatt seg ansvaret med
å ha oppsyn med vår utvikling. De kjenner veien, farene og mulighetene.
De vet hvilke steg som er best å ta og viser den riktige veien, for det
finnes mange blindgater og fallgruver. Den riktige veien er den uselviske
veien, uten ego. Dette er den vanskelige veien. Den tar lang tid fordi vi
alle er så egoistiske.
RO: Har noen av disse Mestrene navn som vi kan gjenkjenne?
BC: En av dem kjenner alle, nemlig Mesteren Jesus. Jesus i Palestina
var en meget avansert disippel, en fjerdegrads innviet, nesten en Mester.
Han tok den fjerde innvielsen, som også kalles korsfestelsen, åpent på
det ytre plan. Vanligvis er man ikke forventet å dø på et kors når man
tar den fjerde innvielsen. Han gjorde det for å symbolisere for oss på
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en dramatisk måte den store opplevelsen av å gi
avkall. Han er nå en Mester og ble en Mester
i sitt påfølgende liv som Appolonius av Tyana,
som startet en ashram i det nordlige India, hvor
han ble begravd. På grunnlag av denne kjens
gjerning ble legenden skapt om at Jesus likevel
ikke døde på korset, men at han på hemmelig
vis ble fraktet ut av Palestina og dro til India
og ble gravlagt der. Det var selve vesenet som
var Jesus, men i den neste inkarnasjonen som
Jesus
Appolonius. Jesus er nå en svært avansert Mester.
I det syvende til åttende århundre dro han til Amerika og underviste
indianerbefolkningene. Så dro han til Stillehavet og underviste polyne
sierne. Hos dem alle finner man legenden om en hvit mann som kom
og underviste, og alle navnene er relatert til navnet «Jesus». Han for
talte dem at en annen stor lærer, som også skulle undervise indianerne,
ville komme fra øst. Så da spanjolene kom, Cortez og hans menn, ble de
selvfølgelig mottatt med åpne armer av Montezuma og hans folk. Som vi
vet ble de massakrert for sine anstrengelser.
RO: Du nevnte Jesus. Er det andre navn som vil være kjente?
BC: En som er veldig godt kjent, er den tibetanske Mesteren Djwhal
Khul. Gjennom Alice A. Bailey dikterte han ved hjelp av mental telepati
mellom 1919 og 1949 en serie på 19 bøker. (Bailey skrev selv i tillegg
fem bind.) Disse 19 svært dyptpløyende og etter min mening svært
praktiske lærebøker utgjør mellomfasen av den læren som blir gitt av
Mestrene for den nye Vannmannens tidsalder, som starter nå. Den forbere
dende fasen av denne læren var The Secret Doctrine, formidlet gjennom
Helena Petrovna Blavatsky. Hun bodde og arbeidet sammen med en
gruppe Mestre i Himalaya i noen år. En av dem var Mesteren Morya, som
var hennes egen Mester, en annen var Mesteren Koot Hoomi, begge er
svært avanserte Mestre. Disse to Mestrene er dypt involvert i menneske
heten og sammen med Mesteren Jesus vil de innlede en verdensreligion
som etter hvert vil utvikle seg, en svært vitenskapelig religion basert på
innvielsesprosessen som vi har snakket om.
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RO: Navnene på disse Mestrene som du har nevnt er alle menn. Finnes
det ingen kvinnelige Mestre?
BC: På det nåværende tidspunkt er det ingen Mestre i kvinnelige
kropper. På et vis er Mestrene verken menn eller kvinner. De har brakt disse
to aspektene i fullstendig likevekt. På sjelsplanet finnes det ikke noe kjønn,
ingen mann eller kvinne. Som i elektrisitet eksisterer det bare én energi med
to poler, en positiv og en negativ. De utgjør den samme energien i polaritet.
Mestrene er fullkommengjorte sjeler, så de har brakt de to aspektene i
likevekt. Når de bruker en fysisk kropp, hvilket ikke alle gjør (omlag to
tredjedeler av Mestrene, det vil si omtrent 40,
er i dag i faste fysiske legemer), så bruker de i
vår tid et mannlig legeme for å kunne forank
re kraftfullt i verden den energien som de er så
sterkt utrustet med, det mannlige eller åndelige
aspekt. Dette gjør de for å skape en balanse i for
hold til det mye større materieaspektet, slik det
viser seg i verden i dag. Dette har med planetens
nåværende utviklingsnivå å gjøre. Om ca. 200 år
H. P. Blavatsky
vil dette endre seg og Mestrene vil da komme i
kvinnelige kropper, inntil det er en balanse mellom Mestre i mannlige og
kvinnelige kropper.
Det har ingenting å gjøre med noen som helst forutinntatt holdning
mot kvinner eller det kvinnelige aspekt. Tvert imot har Mestrene stått for
impulsen bak kvinnenes frigjøringsbevegelse. De ser det som avgjøren
de at kvinner inntar sin plass i full likestilling med menn i denne nye
tiden. Den vil bli kjent som Taras, Moderens, tid. Maitreyas tidsalder er
den tidsalderen hvor Moder-aspektet vil manifestere seg. Det kvinnelige
er Moderen, det nærende aspektet som nærer barnet, familien og sivili
sasjonen. Nasjoner er også mannlige eller kvinnelige og nasjoner som er
kvinnelige kan komme til å bli hovedsete for en sivilisasjon.
Så det er absolutt nødvendig at kvinner fullt ut tar del med samme
status i menneskehetens liv. I Vesten er dette nå nærmest et faktum, men
i store deler av Østen er det dessverre svært langt fra tilfelle. Kvinner blir
ofte sett på som verdt lite mer enn krøtter. Det trengs en stor endring.
Derfor inspirerte Mestrene til kvinnenes frigjøringsbevegelse.
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RO: Hvordan er en Mesters legeme sammenlignet med vår kropp?
BC: Han ser likedan ut – penere – men kroppen hans er perfekt. Det er
en lyskropp og han kan forsvinne og komme tilsyne igjen ved hjelp av
viljen. Han kan spasere gjennom vegger og ved hjelp av tanken være et
annet sted øyeblikkelig.
RO: Sykdomsfri?
BC: Absolutt. De dør ikke. De eldes ikke. En Mester kan være tusener
av år gammel og befinne seg i den samme kroppen. Folk vil snart se
Mesteren Jesus, som er i en kropp som er mer enn 650 år gammel. Noen
er i de samme kroppene som de hadde da de ble Mestre. Andre er i
kropper som bokstavelig talt er tusener av år gamle. De verken sover eller
spiser og lever av prana, energi direkte fra solen. De er plettfrie i sine
kapper, eller, hvis de bruker vestlige klær, i dresser med utsøkt snitt som
de skaper selv ved hjelp av tanken.
RO: Hvor passer menneskeheten inn i dette helhetlige hierarkiske
systemet?
BC: Det finnes tre store sentre og jeg har nevnt to av dem. Senteret som
vi kaller Shamballa er et stort eterisk senter i Gobi-ørkenen. Det er sen
teret hvor den besjelende Guddommens vilje og plan (evolusjonsplanen)
er kjent. Denne planen utarbeides så ved hjelp av det andre senteret, Det
åndelige hierarkiet av Mestre og innviede, som er senteret hvor Guds
kjærlighet kommer til uttrykk. Det tredje senteret er menneskeheten
selv, senteret hvor Guds intelligens manifesterer seg. I dag er de atskilt,
men gjennom evolusjonsprosessen vil de forenes. På samme måte som
Gudsgnisten («monaden» i teosofisk terminologi) gjenspeiler seg som
sjelen, som så igjen reflekterer seg i den menneskelige personligheten,
som begge gjenforenes gjennom evolusjonsprosessen, slik vil menne
skeheten forenes med Hierarkiet på det ytre plan. Når menneskeheten
er klar, når det er nok disipler i verden som skaper en forbindelse med
Hierarkiet, vil senteret vi kaller menneskeheten bli ett med senteret hvor
Guds kjærlighet er uttrykt, Det åndelige hierarkiet. Dette vil senere bli
forent med Shamballa, senteret hvor Guds vilje er kjent. Mestrenes mål
er å forbinde seg med Shamballa, slik som vi, enten vi er klar over det
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eller ikke, har til hensikt å forene oss med Hierarkiet. Omsider vil alle tre
knyttes sammen og evolusjonsprosessen vil være fullendt.
RO: Arbeider Mestrene uavhengig eller som en gruppe? Har de en
leder? Hvordan er Hierarkiet strukturert?
BC: De deler en bevissthet og har ingen egen bevissthet som person
ligheter. De kan aldri si «jeg», fordi de ikke har noen fornemmelse av et
jeg. De er en gruppe med gruppebevissthet. Som leder har de Mesteren
for alle Mestre, hvis personlige navn er Maitreya. Hans komme nå ble
forutsagt av Buddha. For 2500 år siden fremsatte Gautama Buddha en
profeti om at det i vår tid skulle komme en annen stor lærer kalt Maitreya,
en Buddha som ham selv, som ville inspirere menneskeheten til å skape
en ny og strålende, gyllen sivilisasjon basert på rettferdighet og sannhet.
Det er 60 Mestre og tre Store Herrer, som de kalles. Maitreya er en av
disse tre. Han innehar embetet som verdenslærer og legemliggjør det
andre aspektet i den kristne treenigheten, den energien vi kaller Kristus
prinsippet eller Kristusbevisstheten. For to tusen år siden overskygget
han sin disippel Jesus i tre år og Jesus ble Jesus Messias, eller, oversatt
til gresk, Jesus Kristus. Kristus er Maitreya. Fra dåpen til korsfestels
en manifesterte hans bevissthet seg gjennom Jesus og innledet Fiskenes
tidsalder, som nå er i ferd med å avsluttes. Maitreya er kommet tilbake
nå for å fortsette det han startet gjennom Jesus, og vil fullføre dette i
Vannmannens tidsalder, som begynner nå.
RO: Du nevnte Maitreya og Jesus. Hva er deres forbindelse til de andre
lærerne gjennom historien, som Buddha, Krishna, Muhammed?
BC: Jesus underviste gjennom Muhammed. På samme måte som Maitreya
hadde undervist gjennom ham, slik underviste han gjennom Muhammed.
Buddha underviste gjennom prins Gautama og Mithra og i tidligere tider
underviste Maitreya også gjennom Krishna og Shankaracharya.
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Kristus
RO: Hvordan vil du beskrive Kristus, slik hans egentlige funksjon er,
sammenlignet med synspunktene til ortodokse religiøse?
BC: Den ortodokse oppfatningen er at han er den ene og eneste sønn av
Gud. Det eksisterer faktisk ingen slik person. Det har aldri vært og vil
aldri finnes en slik person. Hver eneste mann og kvinne og hvert barn i
verden er sønn eller datter av Gud. Hver eneste en av oss har den gud
dommeligheten som potensial. Det finnes bare én guddom og vi er alle
en del av den. Den eneste forskjellen mellom Kristus og oss selv, og
mellom Buddha eller Krishna og oss selv, er at de har manifestert sin
guddommelighet. De vet at de er sønner av Gud og de viser det. Vi vet
ikke at vi er Guds barn. Kirkene lærer oss noe annet, vi blir fortalt at vi er
født i synd og at kun gjennom Jesus som representant kan vi kjenne Gud.
I virkeligheten kan Gud kjennes
av enhver, fra øyeblikk til øyeblikk.
Du trenger ikke være en kristen eller
hindu eller buddhist eller muslim
for å kjenne Gud. Du kan kjenne
Gud enten du er religiøs eller ateist,
enten du tror på Gud eller ikke. Det
har ingenting med tro å gjøre, men
med direkte opplevelse. Fordi du
Krishna
er Gud, fordi du er guddommelig,
uavhengig av tro eller ikke-tro, kan du kjenne Gud som en umiddelbar
opplevelse i livet ditt, slik ethvert barn automatisk og instinktivt gjør når
det kommer inn i verden, uten å ha hørt at det er født inn i en kristen eller
buddhistisk eller muslimsk eller hinduistisk familie. Det er ikke opptatt
av det, men av sin opplevelse.
Gud er ikke opptatt av om du er buddhist, hindu eller kristen. Dette er
midlertidige uttrykk i tid og sted og er avhengig av hvor du tilfeldigvis
kom til å bli født. Hvis du er født i Vesten er det mest sannsynlig at du
er en kristen. Dersom du er født i Østen er det mest sannsynlig at du er
hindu eller buddhist. Hvis du er født i Midt-Østen er du sannsynligvis
jøde eller muslim. De mer fanatiske eksponentene for kristendom, islam,
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hinduisme, judaisme, buddhisme og så videre har skapt disse fullstendig
kunstige skillene i verden. Det har hindret menneskehetens utvikling.
Det holder oss tilbake og forhindrer etableringen av riktige mellom
menneskelige forhold. Det neste skritt framover for menneskeheten er
riktige relasjoner, så alt som forhindrer dette er uønsket.
RO: Du nevnte det «neste skritt framover for menneskeheten». Har det
noe å gjøre med hvorfor Maitreya er her nå?
BC: Ja, i høyeste grad. Vi går inn i en ny tidsalder, Vannmannens
tidsalder. Dette er selvfølgelig en astronomisk og ikke en astrologisk
hendelse. Det har å gjøre med forholdet som nå dannes i kosmos mel
lom vårt solsystem og Vannmannens konstellasjon. I løpet av de neste
2350-2500 år vil vi absorbere Vannmannens kosmiske energi, noe som
vil forvandle alt liv på planeten. Det er en energi som skaper syntese, som
trekker nærmere sammen, forener og blander, mens Fiskenes energi, den
tidsalderen som avsluttes nå, har atskilt og delt verden. Denne prosessen
vil gå fremover og gradvis vil menneskeheten forstå at menneskets ånde
lige natur er en realitet.
Dette har gjort det mulig for Mestrene å begynne sin inntreden i verden.
Det skyldes det faktum at så mange disipler nærmer seg den første inn
vielse og derfor tar skrittet inn i Hierarkiet. Dette oppretter en magnetisk
tiltrekningskraft, en kanal som Mestrene trekkes magnetisk gjennom inn
i verden. De har vært klar for dette i over 500 år, det eneste spørsmålet
var når det ville bli mulig. Man trodde at det sannsynligvis ville ta enda
1200 eller 1300 år. Men i 1945, ved krigens slutt, kunngjorde Maitreya
sin intensjon om å komme tilbake på det tidligst mulige tidspunkt og å
ha med seg sin gruppe av Mestre inn i verden. Det er dette som skjer nå.
RO: Det er utrolig å forestille seg lærere som dette iblant oss, ikke bare
én men mange. Hvorfor trer de alle fram på dette tidspunkt?
BC: Vi har nådd slutten på Fiskenes tidsalder, en tidsalder hvor menneske
heten er blitt så splittet, men samtidig har tatt et stort skritt framover. Vi
har utviklet individualitet og har nå en idealisme som, korrekt utviklet,
kan føre oss langt framover i evolusjonen. Som jeg nevnte er det også
mange som er blitt disipler og som derfor trekker Hierarkiet inn i verden.
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Men hovedsakelig er Mestrene kommet til slutten av en syklus i sin egen
evolusjon, som foregår helt atskilt fra den menneskelige, og som krever
at de vender tilbake til verden. Hver Mester har gjort dette enkeltvis, men
nå må de også som gruppe vise sin evne til å fungere samtidig på alle
plan, fra det kompakte fysiske til det høyeste åndelige.
RO: Hvis tidligere tiders visdom ikke lenger trenger å bli tolket gjennom
mange forskjellige mennesker, hva kommer da til å skje med de ulike
religionene?
BC: De kommer fortsatt til å være der, men i renset form. Med
Mestrenes tilbakekomst i verden er det innlysende at en endring av vår
bevissthet finner sted og vil fortsette å skje. Religionene vil legge vekt
på andre ting. I all hovedsak er de næringsstasjoner for å opprettholde
bevisstheten om det åndelige bak hverdagslivet og for å beskytte unge
sjeler slik at de holdes på en åndelig vei. På den måten tillater de en viss
grad av kontroll og selvregulering av individer, som etter å ha etablert
denne disiplinen i egne liv, kan tre inn på den esoteriske vei og fortsette
sin utvikling mer bevisst, som disipler.
RO: Vil det komme nye religiøse former eller strukturer?
BC: Mesteren Djwhal Khul, som formidlet læren gjennom Alice A.
Bailey, har forutsagt en fremtidig verdensreligion som vil være svært
vitenskapelig. Den vil være basert på den esoteriske evolusjonsproses
sen, på innvielse som sentralt for denne utviklingsveien, og de to første
innvielsene vil bli målet for de aller fleste mennesker. Det vil være egne
skoler hvor forberedelse til innvielse kan gjøres (dette er ikke noe man
kan undervise i), som vil sette folk i stand til å ta den første og andre
innvielse. Maitreya er innvieren ved de to første innvielsene og han vil
reise rundt i verden og innvie hundretusener av mennesker i dette dypere
aspektet av livet vårt. Hver innvielse gir den innviede en dypere innsikt i
den skapende Logos sinn, slik at man blir klar over stadig mer av evolu
sjonsplanen. Hvis du er klar over planen og din egen del i den, så kan du
handle mer bevisst og derfor mye mer effektivt. På den måten forsterkes
disippelens tjeneste.
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Antikrist
RO: Hvis Maitreya er Kristus, hvem og hva er da antikrist?
BC: Det eksisterer en kolossal misforståelse angående antikrist, i hvert
fall blant kristne grupper. De venter Kristus «ved verdens ende». Faktisk
så kom han på slutten av en tidsalder, ikke ved verdens ende. De for
venter at han skal komme på en sky ned til Jerusalem ved jordens ende,
når hele verden går i oppløsning. De tror at han sitter oppe i «himmelen»,
men Kristus har ikke vært noe nærmere himmelen i løpet av de siste
tusener av år enn det høye Himalaya, i ca. 5500 meters høyde. Og det
er derfra han kommer inn i verden, ikke fra denne mytiske himmelen.
Himmelen er en tilstand av væren. Himmelens rike er inne i oss, som
Jesus selv sa. Det er Det åndelige hierarkiet, som han tilhører.
Antikrist er ikke, slik de kristne tror, en mann som vil komme før
Kristus og som til og med kan bli forvekslet med ham. Denne fore
stillingen stammer fra Johannes Åpenbaring: udyret, 666, blir løslatt
for en tid og så lenket fast i en tid og en halv. Dette refererer til fri
givelsen av energien vi kaller antikrist. Det er ikke en mann men en
energi, en destruktiv kraft som med hensikt frigis for å bryte ned det gamle
systemet, den gamle sivilisasjonen. Den ble frigitt på Johannes egen tid
gjennom keiser Nero for å avslutte den romerske verdensorden og bane
vei for kristendommen. Den ble frigitt igjen i vår tid gjennom Hitler og
en gruppe av like onde menn rundt ham i nazi-Tyskland, sammen med en
gruppe militære i Japan og en annen gruppe rundt Mussolini i Italia. Dis
se tre gruppene, som utgjorde Akse-maktene i krigen fra 1939 til 1945,
representerte den energien vi kaller antikrist. Denne destruktive kraften
ble frigitt for å bane vei for Kristus’ tilbakekomst til verden nå. Det var
faktisk i juni 1945, akkurat ved krigens slutt, at Maitreya kunngjorde sin
intensjon om å vende tilbake på et så tidlig tidspunkt som mulig og denne
gang ha sin gruppe av Mestre i Det åndelige hierarki med inn i verden, i
deres tilfelle for første gang på omtrent 98 000 år.
Antikrist er bak oss, det har vært, det har gjort sitt destruktive arbeid
og er borte. Nå må det «lenkes fast i en tid og en halv tid». Det betyr at det
forsegles i sitt eget domene gjennom hele Vannmannens tidsalder. Dette
er «en tid» og halvparten av den påfølgende tidsalder (Steinbukkens),
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da det igjen vil bli satt fri. Midt i Steinbukkens tidsalder vil «udyret»
igjen slippes løs og det vil bli en annen stor krig, denne gang utkjempet
på de mentale plan. Dette vil utgjøre den tredje fase av antikrists mani
festasjon. Det var krigen mellom lysets og ondskapens krefter, som vi
kaller dem (Mestrene kaller dem det materielles krefter), som for omtrent
100 000 år siden ødela sivilisasjonen i det gamle Atlantis. I løpet av de
siste 100 000 år har denne krigen utspilt seg på de astrale plan. I 1939
ble den utfelt på det fysiske plan av Hitler og hans gruppe, sammen med
de italienske og japanske gruppene, og manifesterte således antikrist for
denne gang. Nå må den forsegles i sitt eget domene.
Det materielles krefter har en rolle å utføre, nemlig å opprettholde
planetens materieaspekt. Dersom de kun gjorde det, ville det ikke vært
noe ondskap involvert. Men de avgrenser ikke aktiviteten sin til involus
jonssektoren, som er deres naturlige aktivitetsområde. Arbeidet deres
flyter over inn i evolusjonssektoren hvor vi befinner oss, og er uforenlig
med vår åndelige utvikling. Det må derfor bekjempes. Antkrist-kreft
ene blir forseglet i sitt eget område ved å løfte menneskeheten over det
nivå hvor de kan bli brukt, kontaktet og påvirket av disse materialistiske
kreftene. Dette er arbeidet til Kristus og Mestrene i Vannmannens tids
alder, som starter nå.
RO: I populærkulturen, og i alle fall til en viss grad i religionene, blir
antikrist, Satan, Lucifer, personifisert. Dette tjener selvfølgelig til å skape
storslått drama. Men hva er det esoteriske syn på Satan, Lucifer?
BC: Satan er det vi kaller antikrist. Jeg nevnte nettopp det materielles
krefter. Deres funksjon er å opprettholde materien på planeten.
Lucifer blir av kristne grupper sett på som djevelen. Det er ikke noe
slikt i det hele tatt! Lucifer er i virkeligheten navnet på den store engelen
som besjeler menneskeriket. Hver menneskesjel er en individualisert del
av én stor oversjel. Navnet på denne store oversjelen, som er guddom
melig, er Lucifer.
RO: Så hvem er djevelen?
BC: Det finnes ikke et individ som er djevelen. Man kunne si at det mot
satte av godhet er djevelen og at det finnes i hver eneste en av oss. Det
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er bare individets selviske, grådige personlighetsuttrykk. Men i esoterisk
termer og i dypeste forstand har djevelen, eller de onde kreftene, eller det
materielles krefter, oppgaven med å passe på planetens ild. Denne plane
ten er et levende, pustende vesen. Ilden blir holdt under kontroll på en
vitenskapelig måte, ellers ville den eksplodert og planeten ville ha blitt
ødelagt. Alt fungerer under lov. Det materielles Herrer, som har til opp
gave å opprettholde materien på planeten, arbeider med den undermen
neskelige deva-evolusjonen, naturkreftene i den involusjonære sektoren,
for å utføre dette arbeidet. Det er de ikke tilfreds med og flommer over i
den evolusjonære sektoren. Det er slik ondskapen kommer inn.
RO: Må Hierarkiet ta seg av dem?
BC: De må ta seg av dem og det gjør de ved å beskytte menneskeheten
mot en altfor stor oversvømmelse av ondskap, hvilket vi ikke er i stand
til å håndtere. Vi blir godt beskyttet.

Menneskets opprinnelse
RO: Hvordan ble dette så feiltolket?
BC: Det er fordi det ble presentert på en symbolsk måte i bibelhistorien
om Adam og Eva. Det tidlige dyremennesket, ikke helt menneske ennå
men ikke lenger bare et dyr, hadde nådd et visst punkt i sin utvikling. Det
hadde et sterkt, koordinert fysisk legeme, et sansende eller følende astral
legeme og spiren til et sinn, et gryende sinn som senere skulle danne
kjernen til et mentalt legeme. Da dette punktet ble nådd for 18,5 mil
lioner år siden, inkarnerte de menneskelige sjelene, som hadde ventet på
sjelsplanet på akkurat dette øyeblikket i utviklingen, for første gang i dis
se tidlige dyremenneskene. Dette er Adam og Evas «fall fra Paradiset».
RO: Det var en billedlig framstilling.
BC: Nettopp. Alt sammen er en metafor. Det var ikke et fall fra nåde,
men en tilsiktet del av evolusjonsplanen. Menneskesjelene måtte oppgi
«paradiset», det å befinne seg i pralaya, en vidunderlig paradisisk til
stand av uendelig lykksalighet, for å «spise frukten fra kunnskapens tre»,
inkarnere på det fysiske plan i disse som fremdeles bare var dyremen
46

nesker. Det var det som skjedde og dette er blitt feiltolket som et fall fra
nåde, at Lucifer var en stor engel men at han satte seg opp mot Gud og
trodde han var like stor som Gud, og derfor ble forvist fra himmelen. Det
er en fortelling, bare en fortelling, og fullstendig feiltolket. I virkelighet
en er det historien om legemliggjørelsen av den menneskelige evolusjon.

Meditasjon og tjeneste
RO: Er det noe vi som individer kan gjøre som kan hjelpe oss til raskere
utvikling?
BC: Utviklingen fremskyndes gjennom meditasjon og tjeneste. Dette
er de to brekkstengene for evolusjonsprosessen. Ingenting får deg til å
bevege deg fortere framover enn korrekt, vitenskapelig meditasjon og
kraftfull, altruistisk tjeneste for verden.
Sjelen kommer inn i inkarnasjon først og fremst for å tjene evolusjons
planen. Den er klar over planen til planetens Logos og søker på alle måter
å utføre denne planen. Planens hovedaspekt er å åndeliggjøre materien,
noe sjelen gjør ved å komme inn i inkarnasjon. På sitt eget plan er sjel
en perfekt, men i inkarnasjon må den gå gjennom alle begrensningene i
våre ulykkelige liv: selviskheten og grådigheten, de misformede tankene
vi projiserer omkring oss og som skaper slike situasjoner som Bosnia,
Rwanda og de forferdelige tilstandene i Afrika, der millioner sulter i en
verden av overflod.
RO: Hva er det meditasjon gjør som driver personen framover?
BC: Den koordinerer legemene og bringer en i kontakt med sjelen. Medi
tasjon er en metode, mer eller mindre vitenskapelig avhengig av medi
tasjonsformen, for å bringe en person i kontakt med hans eller hennes
egen sjel og til slutt frambringe fullstendig enhet med sjelen. Meditasjon
er gitt for dette formål. Når kontakten først er etablert, bruker personen
meditasjon som en metode for å trenge høyere og dypere inn i sjelens
natur, fordi sjelen egentlig er trefoldig. Den er en refleksjon av Guds
gnisten, som har tre aspekter: atma, buddhi og manas. Manas fokuserer
intelligensaspektet, buddhi fokuserer kjærlighets- og visdomsaspektet og
atma fokuserer viljeaspektet. Gjennom meditasjon og tjeneste blir intel
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ligensen, kjærligheten-visdommen og endelig Guds vilje gradvis kon
taktet og forstått og de blir del av disippelens natur.
RO: Hva er forskjellen mellom meditasjon og bønn?
BC: Bønn er ofte i stor grad en emosjonell trygling om hjelp, men på sitt
høyeste er det en hjertekommunikasjon med det guddommelige. Medi
tasjon er metoden, mer eller mindre vitenskapelig, for å kontakte sjelen
og oppnå enhet med sjelen. Det er ingen emosjoner involvert. Bønn vil
etter hvert endres og bli til invokasjon. Gud vil bli sett på som bevisst
het, uttrykt som energi som kan bli påkalt. Dette vil bli sentralt i en ny
verdensreligion som ifølge Mesteren Djwhal Khul gradvis vil utvikle
seg. Folk vil bevege seg bort fra ren emosjonell appell og over til den
vitenskapelige påkallelsen av hva vi kjenner som Gud: energiene, Guds
åndelige natur, som så vil bli demonstrert i verden.
RO: Du har selv innført noe som er kjent som transmission meditasjon,
som du har sagt er både meditasjon og tjeneste kombinert. Hvordan det?
BC: Min Mester introduserte transmission meditasjon i mars 1974, da
ble den første gruppen startet i London. Det er nå hundrevis av grupper
over hele verden. Meditasjonen er utviklet for å gi den moderne, travle,
aktive disippel et område for både tjeneste og meditasjon som har en
svært kraftig virkning på verden.
RO: Hvordan virker den?
BC: Mestrene er voktere over alle energiene som kommer til planet
en. Mange av disse energiene er kosmiske og hvis de skulle blitt sendt
direkte inn i verden, ville de ha vært for høye og ville simpelthen ha
prellet av på majoriteten av menneskene. Transmission-grupper er derfor
blitt dannet slik at energiene kan trappes ned gjennom dem. Energiene
sendes gjennom chakraene, kraftsentrene, i ryggsøylen til det enkelte
individ i gruppen. Dette omformer automatisk energiene til et nivå hvor
de lett kan bli absorbert av menneskeheten. Dette er de store, transforme
rende energiene som forandrer verden etter hvert som menneskeheten
responderer på dem.
Arbeidet blir gjort på en slik måte at det gir disiplene et tjeneste
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område som både er kraftfullt og effektivt, men som krever svært lite
tid og energi og som på samme tid stimulerer disiplenes utvikling. Det
er ikke mulig å få disse kraftige kosmiske og solare energiene overført
vitenskapelig gjennom en uten at chakraene blir stimulert. Når du deltar
i en transmission meditasjonsgruppe kommer du inn i et slags drivhus,
en påskyndende prosess, som fremskynder utviklingen til de involverte
individene.

Åndelighet
RO: Noen mennesker ville si at intelligensen ikke kommer særlig bra til
uttrykk gjennom menneskeheten.
BC: Det er ikke mangel på intelligens, men en mangel på åndelig vilje.
Vi har store idealer, men vi har en tendens til å tenke at det holder å ha
idealet og så vil det på en eller annen måte realisere seg selv. Vi må gjøre
det. Det som trengs er anvendt, praktisk åndelighet. I løpet av de siste
2000 årene har vi hatt mange ideal: om broderskap og søsterskap, en
erkjennelse av at vi alle er Guds barn, et ønske om fred på jorden, god
vilje for alle mennesker og så videre. Vi erklærer det hver jul, én gang
i året, og gjentar det kanskje i påsken. Men realiteten i vår daglige til
værelse er at vi er så korrupte som vi kan få blitt. Det er fordi vi bare
har en vag forestilling om åndelighet. De religiøse gruppene har hoved
sakelig skylden for dette. Deres oppgave har vært å undervise og å
helbrede. De har etter min mening undervist svært dårlig og praktisk
talt ikke helbredet i det hele tatt. Dette har atskilt menneskeheten fra
dens egen åndelige natur. Mesteren Djwhal Khul hevder kategorisk at en
av de største triumfene for de onde kreftene, det materielles krefter, er
det faktum at de religiøse gruppene har tatt monopol på begrepet ånde
lighet. Hva enn som er religiøst er automatisk åndelig (enten det er det i
virkeligheten eller ikke) og alt annet kan være så korrupt som vi ønsker. For
retningsvirksomhet er korrupt, politikk er korrupt, økonomiske systemer
er korrupte. Religion blir derimot sett på som fri for denne korrupsjonen,
fordi det er «åndelig». Vi trenger å forstå at ordet åndelig betyr den aktive
forbedring av livet til så mange mennesker som mulig. Alt det som bringer
en mann eller kvinne til en høyere livstilstand er åndelig, enten det er på det
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fysiske, det emosjonelle-astrale, det mentale eller det åndelige eller sjels
planet. Alt som er til en forbedring for menneskeheten er grunnleggende
åndelig, så det er ikke bare en religiøs greie. Den religiøse vei er bare én
vei. Vi trenger å skape strukturer – politiske, økonomiske og sosiale –
som har en grunnleggende åndelig hensikt.
RO: Så vil du si at hovedoppgaven for alle religioner er å undervise i
riktig levesett, i motsetning til å tilbe en eller annen skikkelse?
BC: Absolutt. Det er dette som har vært det sentrale i læren til de store
lærerne. Hver lærer kom, ga sin lære til en liten gruppe og forsvant så
tilsynelatende fra planeten. De er blitt plassert i himmelen, eller nirvana,
langt utenfor rekkevidde og atskilt fra menneskeheten. Det har overlatt
oss til prestenes kontroll og de har for det meste tolket (eller feiltolket)
læren for å beholde sine maktposisjoner. De er tolkerne, bindeleddet mel
lom mennesket og Gud. Vel, mennesket trenger ikke disse bindeleddene.
Mennesket har Gud inni seg. Kirkeledernes lære har alltid vært at Gud
er «der oppe» og at du må passe på hva du sier og gjør fordi Gud lytter,
mens det faktisk er Gud inne i en som er den Gud som virkelig teller. Det
er denne indre Gud som leder deg framover på evolusjonsveien og som
du må lære å uttrykke i dens virkelige natur, som er altruisme, kjærlighet,
sjenerøsitet, omsorg og så videre.
RO: Hvordan utvikler man åndelighet?
BC: Maitreya sier at man må øve opp tre ting: ærlighet, oppriktighet, og
frihet fra identifikasjon. Det høres enkelt ut, men det er veldig vanskelig,
ellers ville vi alle selvfølgelig gjøre det. Vi er lite ærlige, vi tenker alle én
ting, sier noe annet og gjør så noe helt annet igjen. Vi trenger å innprente
og praktisere ærlighet. Dette gjør det mulig for oss å bli fri fra identifise
ring. Ved å praktisere frihet fra identifisering blir det mulig å være ærlig.
Det involverer også oppriktighet. Nesten ingen er den de i virkeligheten
er. Vi imiterer hele tiden. Vi vil at folk skal tro at vi er slik heller enn slik,
at vi er snille, at vi er gode, at vi er ærlige, at vi er de idealene vi ønsker
å presentere for verden. En finner sjelden mennesker som oppriktig og
ærlig er den de er. Dette skaper en tilstand av å snakke fra hjertet og på
den måten kan en persons åndelige natur bli formidlet til andre, som så
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kan respondere på det. Det er en «hjerte til hjerte» relasjon du søker å eta
blere. Da er du den du er. Det er å oppfatte og uttrykke din egen identitet,
oppriktig og fullstendig. Dette skaper igjen frihet fra identifisering. Disse
tre fungerer sammen: frihet fra identifisering produserer ærlighet og opp
riktighet, som igjen skaper stadig mer frihet fra identifisering. Maitreya
sier: «Bare Selvet betyr noe» (Selvet i betydning av det guddommelige
aspektet, Herren). «Du er dette Selvet, et udødelig vesen». Han sier at vår
smerte og lidelse og våre problemer skyldes det faktum at vi identifiserer
oss med alt mulig annet enn Selvet. Han sier: spør deg selv «Hvem er
jeg?» Dersom du gjør dette, vil du oppdage at du er identifisert med den
fysiske kroppen, som bare varer i ett liv av gangen og som så blir fornyet,
så den kan ikke være det evige Selvet.
Eller du identifiserer deg med emosjonene, følelsene, energifornem
melsene dine, som er forbigående, en dag føler du én ting, en annen
dag noe annet. De er ikke Selvet. Eller du identifiserer deg med sinnets
konstruksjoner, med livssynet ditt eller med ideologien din, enten du er
kristen eller buddhist eller hindu eller hva enn, og med alle tradisjonene
som følger med det. Det spiller ikke den minste rolle for Selvet om du
er kristen eller buddhist eller muslim eller hindu eller ikke tilhører noen
religion i det hele tatt. Det som betyr noe er at du oppfatter deg selv
som Selvet, at du identifiserer deg med Selvet, som er det samme som
Gud. Selvrealisering er Gudsrealisering. Hvis du praktiserer riktig iden
tifisering og ubundethet, resulterer det uvegerlig i bevissthet om Selvet,
som leder til Selvrealisering. Det er ikke en tro, ikke en religion, ikke en
ideologi, men noe som er til gagn for alle mennesker og som faktisk er
målet for alt liv.
RO: Du sa at mennesker også utvikler seg åndelig gjennom tjeneste.
Finnes det en riktig form for tjeneste som folk burde se etter?
BC: Den riktige formen for tjeneste er det som du kan gjøre til ditt
ytterste på det nåværende tidspunkt. Selvfølgelig finnes det forskjellige
nivå av tjeneste. Mor Teresa tjente dag ut og dag inn, hjalp de fattige
og døende i Calcutta og andre steder. Andre tjener som statsministre og
presidenter i store nasjoner, enten bra eller dårlig, men de tjener. An
dre tjener som religiøse rådgivere, som veiledere, andre som lærere,
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kunstnere og så videre. Det finnes mange former for tjeneste, men alle
har å gjøre med altruisme. Tjeneste er ikke tjeneste hvis man ikke har
påtatt seg det på en altruistisk måte.

Fremtidige endringer
RO: Fortell meg litt om de forandringene du ser foran oss og hvordan de
kommer til å skje.
BC: Det vil bli en ny teknologi kalt «lysteknologi». Vi vil begynne å bruke
lys direkte fra solen. Alle former for energi som benyttes i dag vil bli av
legs. Denne nye energien vil dekke alle energibehovene til menneskehet
en og selvfølgelig vil ingen individer eller grupper kunne ta kontroll over
den. Den er overalt, er fritt tilgjengelig for alle og har uendelig mange
forgreninger. I forbindelse med et mer avansert aspekt av den genteknolo
gien som menneskeheten allerede er involvert i, vil den også få medisinsk
anvendelse. Hele organer vil bli gjenskapt. Isteden for å ha en hjerte-,
lever- eller nyretransplantasjon, vil man ganske enkelt dra til en klinikk,
og med denne genetiske ingeniørteknikken og lysteknologi vil et nytt
organ bygges inn i kroppen i løpet av noen få timer, uten noen operasjon.
Jeg vet ikke hvor mange ganger, men kanskje én eller to ganger i løpet
av et liv.
Transportmidler vil bli så tilsynelatende ubevegelige, stille og vibra
sjonsløse at tretthet vil forsvinne og vi vil være i stand til å dra på lange
reiser uten å føle oss slitne.
Det vil også komme en tid hvor menneskeheten kun ved hjelp av tank
en, slik Mestrene gjør nå, vil bli i stand til å forflytte seg hvor som helst i
verden. Så hvis du ønsker å reise til Australia, tenk deg dit og tilbake igjen.
RO: Trenger vi å gjøre noe for å fortjene alt dette?
BC: Vi må bli skikkelige mennesker og erkjenne at vi er en enhet, brødre
og søstre av én menneskehet. Derfor tilhører maten, råstoffene, energien,
den vitenskapelige kunnskapen, teknologien, undervisningssystemene
og helsetjenestene i verden alle og må bli fordelt mer rettferdig i verden,
slik at vi skaper én menneskehet, at menneskehetens brorskap blir
realisert. På denne måten vil vi skape de riktige betingelsene som vil
gjøre oss fortjent til alle disse teknologiske framskrittene.
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Verdenslærerens tilsynekomst
– i korte trekk
Juli 1977: Maitreya forlot sitt senter i Himalaya og reiste med fly til
London. Slik kom han som forutsagt «i skyene» og «som en tyv om
natten». Siden da har han levd som en tilsynelatende vanlig mann opptatt
av vår tids politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige problemer.
Mars 1978: Maitreya begynte å stå fram som en talsmann i det
indisk-pakistanske miljøet i London. Han snakket ikke som en religiøs
leder, men som en lærer i ordets videste forstand, en som viser vei ut av
våre nåværende verdensproblemer. Selv om han ble høyt respektert for
sine kloke råd, var hans egentlige status kjent for relativt få.
Mai 1982: Under en pressekonferanse i Los Angeles kunngjorde den
britiske kunstneren og internasjonale foredragsholderen Benjamin
Creme for første gang at Maitreya holdt til i det asiatiske samfunnet på
Londons østkant og ventet på en invitasjon fra menneskeheten for å stå
fram offentlig. På den måten overtrer han ikke vår frie vilje.
August 1987: Creme meddelte: «Maitreya vil arbeide intensivt for å
skape et gjennombrudd i internasjonale relasjoner». Mindre enn en
måned senere startet gjennombruddene. Politiske møter mellom USA
og Sovjet ble i desember etterfulgt av en nedrustningsavtale, noe ingen
hadde trodd var mulig.
Siden fulgte flere tilsynelatende utenkelige gjennombrudd: slutten på
apartheid i Sør Afrika, Berlinmurens fall, fredsavtalen mellom Israel og
Palestina, NATOs avgjørelse om å gjenopprette fred i Bosnia etter å ha
ignorert problemet i årevis og fredsprosessen som er i gang i Nord Irland.
Store verdensendringer er ventet å skje i økende tempo, med hoved
vekt på løsninger av de mange økonomiske, politiske, kulturelle og
sosiale urettferdigheter som ligger til grunn for våre mest presserende
globale problemer.
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April 1988: I april 1988 begynte Maitreyas åndelige lære, så vel som en
rekke forutsigelser om verdensbegivenheter, å bli frigitt til pressen gjen
nom en nær medarbeider i det asiatiske samfunn.
Medarbeideren formidlet denne informasjonen
til to uavhengige journalister. Mange av forut
sigelsene er allerede oppfylt med forbløffende
presisjon og andre er i ferd med å bli det.
Maitreya begynte å stå frem på «mirakuløs»
måte, både i egen skikkelse og i drømmer, for
velkjente ledere i forskjellige land, for mange
vanlige borgere og for store grupper over hele
verden. Dette skjedde første gang den 11.
juni1988 i Nairobi i Kenya. Han fremstod da «ut
av det blå» på et bønne- og helbredelsesmøte.
Maitreya i Nairobi
Det ble tatt bilder av ham mens han talte til
juni 1988
tusener, som umiddelbart gjenkjente ham som
Kristus. Mange ble helbredet. Rapporter og fotografier fra hendelsen ble
formidlet av media rundt omkring i verden, deriblant CNN.
1991 til dags dato: Maitreya fortsetter å stå fram for større grup
per, hoved
sakelig fundamentalister innen ulike religioner. Ved slike
anledninger fremstår han i en skikkelse som inspirerer til gjenkjennelse.
I Nairobi lignet denne skikkelsen på vanlige forestillinger om Jesus.
Helbredende vannkilder er oppdaget i nærheten av tre av de stedene
hvor han har vist seg: Tlacote (Mexico), Nadana (India) og Nordenau
(Tyskland). Til nå (2006) er 240 slike vannkilder over hele verden blitt
gitt helbredende egenskaper og de vil gradvis bli oppdaget av lokale
innbyggere.
Forekomsten av andre uforklarlige fenomen øker dramatisk og fanger
oppmerksomheten til både media og offentligheten. Fenomenene omfat
ter gråtende eller blødende statuer av Jomfru Maria, møter med engler,
lyskors, kornsirkler, hellige budskap i frukter og grønnsaker, haikere som
forsvinner og religiøse hindustatuer som ifølge rapportene «drikker»
melk ofret til dem av troende.
Det er ventet at Maitreyas første store offentlige framtreden vil skje
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i et fjernsynsintervju. Dette vil lede til «Kunngjøringsdagen», da han
vil snakke til hele menneskeheten i deres indre og på deres eget språk.
Samtidig vil hundretusener av helbredelser finne sted. De som har fjern
syn vil også se ansiktet hans på skjermen, sendt via en internasjonal
satellittsammenkobling arrangert av verdens media. På denne måten vil
mennesker overalt få vite at verdenslæreren nå er iblant oss.

Maitreyas lære
Maitreya er ikke kommet for å danne en ny religion. Han er en lærer,
veileder og rådgiver for hele menneskeheten, uavhengig av religiøs tilhørighet. Han vil vise oss hvordan vi kan anvende kjærlighetsprinsippet i
alle våre relasjoner, enten det er på de økonomiske, politiske, utdannings
messige, kulturelle eller sosiale områder.
Han vil lede oss til en erkjennelse av vår egen guddommelighet og vår
sanne identitet som sjeler. Denne større åndelige forståelse og kreative
kraft vil resultere i en ny livsglede og harmoni. Vi vil lære prinsippet om
å dele med hverandre og vil få en omfattende og dyp forståelse for alt livs
enhet, stort som smått.
Budskapet hans kan oppsummeres i få ord: «Fordel ressursene rett
ferdig og redd verden». På denne måten kan vi gjøre slutt på trusselen
om krig, undertrykkelse og sult. Han gir oss følgende råd: «Ta din nestes
behov som målestokk for dine handlinger og løs verdens problemer. Det
finnes ingen annen vei.»
Maitreya er sikker på at vi vil akseptere dette budskapet og at vi nå står
på terskelen til en ny tidsalder av fred og godvilje.
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Endring av prioriteringer
Av Mesteren --, gjennom Benjamin Creme

Presset som menneskeheten lever under i våre dager er så stort, at bare
et fåtall kan oppfatte forvandlingene som skjer daglig i global skala.
En endringskraft er etablert og ingenting kan stoppe eller avspore den.
Verden gjennomgår på denne måten fornyelse, renselse og smerte forut
for skapelsen av en fullstendig ny sivilisasjon.
Den nye sivilisasjonen vil bli bygget på fortidens fundament, men mye
av det gamle må nødvendigvis feies bort fordi det er korrupt og ubruke
lig. For de som har øyne til å se, er de nye tegnene allerede tydelige. Hvor
enn menneskene vender blikket i vår tid, trer et nytt landskap fram, nye
ideer opptar bevisstheten og nye strukturer dannes forsøksvis. En verden
i stadig bevegelse forvandler seg og endringens voksesmerter føles av
alle.
Inn i denne situasjonen er Kristus kommet, klar til å bistå menneskene
i nødens time. Det er ingen tvil om at han kan hjelpe, men menneskene
må selv ønske de endringene han vil foreslå og må gjennomføre dem av
egen fri vilje. Ingenting vil skje med makt eller bli påtvunget, ellers ville
loven overtres.
Endringstempoet vil være avhengig av menneskenes kapasitet til å
absorbere de tiltak en lidende verden roper etter: fordeling og rettferdig
het, samarbeid og akseptering av lovens herredømme. Bare på denne
måten vil menneskene oppleve freden som de lengter etter.
For å hjelpe menneskene med oppgaven deres, har Kristus formulert
visse prioriteringer, som når de gjennomføres vil opprette balanse og
orden og på den måten skape harmonien som velferd og fred avhenger
av. Disse prioriteringene er enkle og selvinnlysende, likevel eksisterer de
ikke i noen større utstrekning noe sted. De dekker til sammen de grunnleg
gende behovene til hver mann og kvinne og hvert barn. Første prioritet er
tilgang på nok og riktig mat, den andre er tilfredsstillende bolig og husly
for alle, og den tredje helsevern og utdannelse som en universell rettighet.
Dette er minimumskravene for en stabil verden og regjeringer overalt
vil bli hovedansvarlige for å sikre dette. Enkle som prioriteringene er, så
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vil innføringen av disse ha vidtrekkende konsekvenser og vil innlede en
ny epoke for denne kloden.
Produksjonen av krigsvåpen rager høyt i mange nasjoners priori
teringer i vår tid. Fra nå av må de nye prioriteringene få forrang og gis
tilgang til de ressursene som «forsvar» nå legger beslag på.
Når dette er gjort, vil en storslått kreativ gledesbølge skylle over plan
eten og mennesker i alle nasjoner vil respondere. Samarbeid og rettfer
dig fordeling vil tilhøre dagens orden og folk overalt vil oppdage en ny
hensikt og mening i livet. Maitreya vil være til stede for å gi råd og vise
vei og under hans kloke veiledning vil en ny verden bygges. Denne tiden
står nå for døren.
				

Fra A Master Speaks
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Menneskeheten
må forandre seg eller dø
Verdenslæreren Maitreya, fra budskap nr. 81

… Mitt komme vekker et ønske i menneskene om forandring, et ønske
om forbedring, hvordan det enn uttrykkes.
Mine energier skaper en guddommelig misnøye i menneskene.
Alt som er ubrukelig i våre strukturer må bort.
Det finnes mange slike som er uverdige for menneskeheten i dag.
Mennesket er en Gud i ferd med å tre fram og krever derfor utforming av
måter å leve på som vil tillate denne Guden å blomstre.
Hvordan kan dere være tilfreds med de måtene dere nå lever på, når
millioner sulter og dør i elendighet, når de rike stiller sin rikdom til skue
for de fattige, når hvert menneske er sin nabos fiende, når ingen stoler på
sin neste?
Hvor lenge må dere leve slik, mine venner?
Hvor lenge kan dere støtte denne fornedrelsen?
Min plan og min plikt er å åpenbare en ny vei for dere, en vei framover
som vil tillate det guddommelige i mennesket å skinne.
Derfor snakker jeg i alvor, mine venner og brødre.
Lytt nøye til ordene mine.
Menneskeheten må forandre seg eller dø, det finnes ingen annen vei.
Når dere innser dette, vil dere med glede gå inn for min sak og vise at det
eksisterer en framtid badet i lys for menneskene.
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Min lære er enkel:
Rettferdighet, fordeling og kjærlighet er guddommelige aspekter.
For å kunne manifestere sin guddommelighet må menneskene anvende
disse tre.
Må guddommelig lys og kjærlighet og kraft fra den ene og aller helligste
Gud nå vise seg i deres hjerte og sinn.
Må denne manifestasjonen føre dere til en erkjennelse av rollen deres i
den store planen.
Fra Messages from Maitreya the Christ
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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
Tanke, ånd og kropp er mine templer
for Selvet å virkeliggjøre i dem
Det høyeste vesen jeg er og vil bli

Bønnen for den nye tidsalder, gitt av verdenslæreren Maitreya, er et stort
mantra eller en affirmasjon med en påkallende virkning. Den vil være et
kraftfullt redskap i vår erkjennelse av at mennesket og Gud er ett, at det
ikke finnes noen atskillelse. «Jeget» er det guddommelige prinsipp som
ligger til grunn for hele skaperverket. Selvet utgår fra og er identisk med
det guddommelige prinsipp.
Den mest effektive måten å bruke dette mantraet på, er å si eller ten
ke ordene med fokusert vilje mens man holder oppmerksomheten ved
ajna-senteret mellom øyenbrynene. Når bevisstheten forstår meningen i
begrepene og viljen samtidig anvendes, vil disse begrepene aktiveres og
mantraet vil virke. Hvis mantraet blir sagt med seriøsitet hver dag, vil det
vokse fram en erkjennelse inni deg av ditt sanne Jeg.
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Den store invokasjon
Fra Lysets kilde i Guds Sinn
la lys strømme inn i menneskers sinn
la Lyset komme til jorden.
Fra Kjærlighetens kilde i Guds Hjerte
la kjærlighet strømme inn i menneskers hjerter
må Kristus vende tilbake til jorden.
Fra senteret hvor Guds Vilje er kjent
la hensikt lede menneskers små viljer
den hensikt Mestrene kjenner og tjener.
Fra senteret vi kaller menneskeheten
la Kjærlighetens og Lysets Plan virkeliggjøres
og må den forsegle døren til det onde.
La Lys og Kjærlighet og Kraft
gjenopprette Planen på jorden.

Den store invokasjon, som ble brukt av Kristus for første gang i juni
1945, ble frigitt av ham til menneskeheten for å sette oss i stand til å
påkalle de energiene som ville forandre vår verden og gjøre det mulig
for Kristus og Hierarkiet å vende tilbake. Denne verdensbønnen er blitt
oversatt til mange språk og ingen gruppe eller sekt står ansvarlig for den.
Den brukes daglig av menn og kvinner av godvilje som ønsker å skape
riktige menneskelige relasjoner blant hele menneskeheten.
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Ordliste over esoteriske uttrykk
Ajna senter – Energisenteret (chakraet) mellom øyenbrynene. Person
ligheten styrer gjennom dette senteret. 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 den involusjonære fase,
som tilintetgjør gamle former og forhold (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 hovedashramer og 42 tilknyttede ashramer. Alle blir ledet av en
Visdommens Mester.
Astral-legemet – Det emosjonelle legemet til et individ.
Astralplanet – Følelsesplanet, inkluderer motpoler som håp og frykt,
sentimental kjærlighet og hat, lykke og lidelse. Illusjonenes plan.
Avatar – Et åndelig vesen som «stiger ned» som svar på menneskehetens
påkallelse og behov. Det finnes menneskelige, planetariske og kosmi
ske 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
evolusjonære utvikling.
Buddha – Den siste avatar i Værens tidsalder. Den tidligere verdens
læreren, som manifesterte seg gjennom prins Gautama ca 500 år før
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Kristus. Som legemliggjørelsen av visdom fungerer han for tiden som
en «guddommelig mellommann» mellom Shamballa og Hierarkiet. Bud
dhistene venter sin neste, store lærer under navnet Maitreya Buddha.
Buddhi – Den universelle sjel eller forstand, høyere fornuft, kjærlig
forståelse, kjærlighet-visdom. Kjærlighetsenergien slik Mestrene opp
lever den.
Buddhiske plan – Det guddommelige intuisjonsplan.
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 min
dre chakraer.
Den store invokasjon – En urgammel formel oversatt av Hierarki
et til bruk for menneskeheten for å påkalle de energiene som vil fora
ndre 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 allment 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.
Deva – Engel eller guddommelig vesen som tilhører et rike i naturen
som utvikler seg parallelt med menneskeriket. Det inkluderer alt fra livs
former som befinner seg under det menneskelige nivå til overmenneske
lige vesener som er på nivå med en planetarisk Logos. De er de «aktive
bygningsarbeiderne» som arbeider med materien på en intelligent måte
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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 i ulike frekven
ser og den spesifikke frekvensen bestemmer formen som energien vil ta.
Energi kan påvirkes og styres av tanken.
Esoterisk filosofi – Filosofien om evolusjonsprosessen både i menneske
riket og de lavere rikene i naturen. Vitenskapen om den visdom som er
oppsamlet gjennom tidene. Gir en systematisk og omfattende beskrivelse
av universets energetiske struktur og menneskets plass i dette. Beskri
ver de kreftene og påvirkningene som ligger bak fenomenenes verden.
Omhandler også prosessen med 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 nett
verk som forbinder alle sentrene, og ørsmå energitråder (nadis) som lig
ger til grunn for alle deler av nervesystemet. Blokkeringer i det eteriske
legemet kan resultere i fysiske sykdommer.
Eterisk plan – Fire plan med materie som eksisterer på 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 nært for
bundet med loven om kraft og motkraft, i den hensikt å forandre dagens
kaotiske tilstander til det motsatte, i nøyaktig samme proporsjon.
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Fysisk plan – De laveste vibrasjonstadier som substansen kan ha,
herunder fast stoff, væske, gass og eterisk materie.
Glamour – Illusjon på det astrale plan. Tilstanden hvor sinnet blir tilslørt
av emosjonelle impulser skapt på astrale nivå, som hindrer sinnet fra å se
virkeligheten klart. Eksempler: frykt, selvmedlidenhet, kritikk, mistenk
somhet, selvrettferdighet, opptatt kun av det materielle.
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 – Innvieren. Enten Kristus ved de to første planetariske inn
vielser, eller Verdens Herre ved den tredje og høyere innvielser.
Illusjon – Bedrag på det mentale plan. Fordi sjelen bruker et tilslørt sinn
som sitt instrument, får den et fordreid bilde av fenomenenes verden.
Imam Mahdi – Profeten som 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 denne.
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Involusjon – Prosessen hvor ånden synker ned i materien, som er dens
motpol.
Jesus – En Visdommens Mester og disippel av Kristus, Maitreya. Lot
for 2000 år siden Kristus arbeide gjennom seg i perioden fra dåpen til
korsfestelsen. I tiden som kommer vil han ha en svært viktig rolle ved
å bringe inspirasjon og nyorientering til hele det kristne religionsfeltet.
Karma – Østens navn på loven om årsak og virkning. Den grunnleg
gende 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».
Kausal-legemet – Redskapet som sjelen benytter for å uttrykke seg på
kausalplanet, og som mottar og lagrer informasjon om det utviklings
trinnet et menneske har nådd.
Kausalplanet – Det tredje av de fire høyere mentale plan, der hvor sjelen
dveler.
Krishna – En stor avatar som kom ca. 3000 år f. Kr. og som under
Værens tidsalder tjente som et redskap for Maitreyas manifestasjon. Ved
å vise nødvendigheten av å mestre den astrale/emosjonelle natur, åpnet
Krishna døren til den andre innvielsen. Hinduer forventer en ny inkarna
sjon av Krishna på slutten av Kali Yuga, den mørke tidsalder.
Kristus – En betegnelse brukt for å benevne lederen for Det åndelige
hierarki, verdenslæreren, Mesteren for alle Mestre. Maitreya innehar for
tiden dette embetet.
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 men
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nesker 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 ordene
hans i sitt indre på sitt eget språk. Samtidig vil det finne sted hundretusen
er 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 hierar
ki. Det planetariske senter for kjærlighet-visdom. Se også Åndelig
hierarki.
Maitreya – Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Kristus og leder
for Det åndelige hierarkiet på vår planet. Mesteren for alle Mestre.
Manas – Høyere mentalt nivå.
Mann/Kvinne – Den fysiske manifestasjonen til en åndelig monade
(eller Selvet), som er en enkelt gnist av Den Ene Ånd (Gud).
Mantra – En formel eller en bestemt rekkefølge av ord og stavelser som
påkaller energi når de blir uttalt korrekt.
Meditasjon – En vitenskapelig måte å kontakte sjelen på, for gradvis å
bli ett med sjelen. Meditasjon er også en prosess som gjør en åpen for
åndelig påvirkning og derved for samarbeid med Det åndelige hierarki.
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Mentalt legeme – Personlighetens redskap på de mentale plan.
Mentalt plan – Det planet hvor de mentale prosessene finner sted.
Monaden/Selvet – Ren ånd som reflekterer guddommens treenighet:
(1) Guddommelig vilje og kraft (Faderen), (2) kjærlighet-visdom
(Sønnen), (3) aktiv intelligens (Den Hellige Ånd). Monaden er «Guds
gnisten» som bor i hvert menneske.
Mørkets krefter (ondskapens krefter, det materielles krefter) – De in
volusjonære eller materialistiske kreftene som opprettholder planetens
materieaspekt. De blir betegnet som «onde» når de går ut over sin opp
gave og gjør inngrep i og hindrer menneskehetens åndelige fremgang.
Okkult – Skjult. Den skjulte vitenskapen om energi (se Esoterisk filo
sofi).
Ondskap – Alt som hemmer den evolusjonære utviklingen.
Overskygging – En frivillig samarbeidsprosess hvor en Mesters bevisst
het midlertidig trer inn i og arbeider gjennom det fysiske, emosjonelle og
mentale legemet til en disippel.
Permanente atomer – De tre stofflige atomene – ett fysisk, ett astralt
og ett mentalt – som legemene til en ny inkarnasjon formes rundt. De
beholder den vibrasjonsfrekvensen som et menneske har i dødsøye
blikket, slik at det energetiske utviklingsnivå som er oppnådd så langt,
videreføres til det neste livet.
Personlighet – Trefoldig redskap for sjelen på det fysiske plan, bestående
av et mentalt, et emosjonelt (astralt) og et fysisk-eterisk legeme.
Plan – Et manifestasjonsnivå.
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Planetarisk Logos – Guddommelig vesen som besjeler en planet. Se
Sanat Kumara.
Pralaya – En ikke-mental, ikke-astral, ikke-materiell form for eksistens
mellom død og gjenfødelse, hvor livsimpulsen er stilt i bero. En opplev
else av fullkommen fred og uendelig lykksalighet 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. Det fysiske, astrale og mentale legemet utgjør for eksem
pel redskapene som sjelen bruker på de lavere nivå.
Reinkarnasjon (Loven om gjenfødelse) – Prosessen som tillater Gud,
gjennom en representant (oss selv), å komme ned til sin motpol – mater
ien – i den hensikt å bringe denne materien tilbake til Gud, totalt besjelet
av Guds vesen. Karmaloven trekker oss tilbake i inkarnasjon helt til vi
gjennom evolusjonsprosessen gradvis uttrykker vår iboende guddomme
lighet på en mer fullstendig måte.
Sanat Kumara – Verdens Herre, som oppholder seg i Shamballa, og som
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 hvert menneske.
Selvrealisering – Prosessen vi gjennomgår for å erkjenne 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 nivå. Fra dette
senteret og gjennom det strømmer Shamballa-kraften, energien for vilje
eller hensikt. Det tilsvarer krone-senteret (chakraet).
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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, karakter og kvalitet til alt som er mani
festert i form.
Solar Logos – Guddommelig vesen som besjeler vårt solsystem.
Stråler – De syv strømmer av universell, guddommelig energi, som hver
er et uttrykk for et stort vesen. Det er disse veseners interaksjon på en
hver 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 kvali
teter og egenskaper.
Syntesens avatar – Et stort kosmisk vesen som legemliggjør energiene
vilje, kjærlighet, intelligens og en annen energi som vi ennå ikke har noe
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 spesialisert form for gruppemeditasjon
og tjeneste hvor deltakerne stiller energisentrene (chakraene) sine til
rådighet som instrumenter for å «trappe ned» energier som kommer fra
Det åndelige hierarki av Mestre. Dette skaper et reservoar eller forråd
av energi som er mer tilgjengelig og nyttig for menneskeheten. Medita
sjonen er også en kraftfull metode til personlig åndelig utvikling.
Triangel – En gruppe på tre personer som hver dag mentalt forbinder seg
med hverandre i kreativ meditasjon i noen få minutter.
Vannmannen – Astronomisk sett betyr det Vannmannens tidsalder, som
starter nå og vil vare i 2350–2500 år. Esoterisk sett refererer det til Vann
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bæreren, Maitreyas tidsalder, og til Vannmannens åndelige energier:
syntese og broderskap.
Verdens Herre – Se Sanat Kumara.
Verdenslærer – Lederen for Det åndelige hierarkiet i en bestemt tids
epoke. Mesteren for alle Mestre. For tiden innehar Maitreya dette embetet.
Vibrasjon – Bevegelse av energi. All energi vibrerer på sin egen sær
skilte frekvens. Evolusjonsprosessen går framover gjennom en høyning
av vibrasjonsnivået som respons på høyere innkommende energier.
Visdommens Mestre – Individer som har tatt den femte innvielsen etter
å ha vært gjennom alle de erfaringene som livet i denne verden 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 som sørger for at
planen fullbyrdes.
Yoga – En forening mellom den lavere og den høyere natur. Ulike for
mer og teknikker for å oppnå kontroll over det fysiske, emosjonelle og
mentale legemet.
Ånd – Brukt av Maitreya som ensbetydende med all energi – livskraf
ten – som animerer og vitaliserer et individ. I mer esoterisk betydning:
monaden som gjenspeiler seg i sjelen.
Åndelig – Kvaliteten i enhver 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 store hvite broderskap, De opplyste sjelers sam
funn) – Guds rike, Det åndelige riket eller Sjelens rike, som består av
Mestrene og innviede av alle grader. Deres hensikt er å virkeliggjøre
Guds plan. Det planetariske senter for kjærlighet-visdom.
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Bøker av Benjamin Creme
Rekkefølge etter utgivelse

The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom
I sin første bok gir Benjamin Creme bakgrunn og relevant informasjon
angående Maitreyas (Kristus’) tilsynekomst som verdenslærer for den
gryende, nye tidsalder. Maitreya er ventet under forskjellige navn av alle
religiøse grupper og kommer for å hjelpe oss å skape samarbeid mellom
de mange forskjellige ideologiske fraksjonene, stimulere til godvilje og
rettferdig fordeling i verden og inspirere til gjennomgripende politiske,
sosiale, økonomiske og miljømessige reformer. Benjamin Creme
plasserer denne mest dyptgripende hendelsen de siste 2000 år inn i sin
korrekte historiske og esoteriske sammenheng. Han beskriver hvilken
effekt verdenslærerens tilstedeværelse vil ha både på verdens institusjon
er og vanlige mennesker. Gjennom telepatisk kontakt med en av Visdom
mens Mestre, tilbyr Creme innsikt i emner som: sjelen og reinkarnasjon,
frykt for døden, telepati, meditasjon, atomkraft, urgamle sivilisasjoner,
UFOer, Den tredje verdens problemer, en ny økonomisk orden, antikrist
og «dommedag».
Første utgave 1979, ISBN 0-936604-00-X, 254 sider.
Messages from Maitreya the Christ
I løpet av årene med forberedelser for sin tilsynekomst, ga Maitreya fra
1977 til 1982 140 budskap gjennom Benjamin Creme under offentlige
foredrag i London. Metoden som ble brukt var mental overskygging og
en telepatisk forbindelse ble således etablert. Maitreyas budskap om rett
ferdig fordeling, samarbeid og enhet, inspirerer lesere til å spre nyheten
om hans tilsynekomst og å arbeide iherdig for å redde de millioner som
lider under fattigdom og sult i en verden av overflod. I budskap nr. 11
sier Maitreya: «Min plan er å vise dere at veien ut av problemene er at
ter å lytte til Guds sanne stemme i hjertet og å dele avlingene fra denne
svært gavmilde planeten mellom deres brødre og søstre overalt…» (5.
januar 1978). Maitreyas ord er en unik kilde til visdom, håp og trøst
i denne kritiske endringstiden i verden. Disse dyptpløyende og likevel
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enkle budskapene påkaller hans energi og velsignelse når de leses høyt.
Første utgave, bind 1 1981, bind 2 1986, andre utgave kombinert 1992,
opptrykk 2001. ISBN 90-71484-22-X, 286 sider.
Transmisson – A Meditation for the New Age
Transmission meditasjon er en form for gruppemeditasjon med det formål
å «trappe ned» (transformere) åndelige energier, som på den måten blir
tilgjengelige og nyttige for allmennheten. I samarbeid med hierarkiet av
Mestre skapes det et kraftsenter eller reservoar av høyere energi til gagn
for menneskeheten. Meditasjonen ble introdusert av Benjamin Creme i
1974 etter anvisning fra hans Mester. Den utgjør en form for tjeneste som
er enkel å utføre og som samtidig er en kraftfull metode for personlig
vekst. Meditasjonen er en kombinasjon av to former for yoga: Karma
Yoga (tjenesteyoga) og Laya Yoga (yoga som befatter seg med energi
sentrene/chakraene). Det er en tjeneste man kan være involvert i resten
av livet og samtidig vite at man hjelper menneskehetens evolusjon, inn i
den nye tidsalder og videre. Det finnes hundrevis av aktive transmission
meditasjonsgrupper i mange land rundt i verden. I denne praktiske og
inspirerende boken beskriver Benjamin Creme formålet, teknikken og
resultatene av transmission meditasjon, så vel som meditasjonens under
liggende hensikt i disiplers utvikling.
Første utgave 1983. Fjerde utgave 1998. ISBN 90-71484-17-3, 204 sider.
A Master Speaks
Fra bak kulissene blir menneskeheten veiledet av en gruppe høyt ut
viklede og opplyste mennesker som har gått foran oss på evolusjons
veien. Disse Visdommens Mestre, som de kalles, viser seg sjelden
offentlig. Vanligvis arbeider de gjennom sine disipler, menn og kvinner
som påvirker samfunnet gjennom sitt arbeid innen vitenskap, utdanning,
kunst, religion, politikk og på hvert felt i livet. Den britiske kunstneren
Benjamin Creme er en disippel av en Mester som han har nær telepatisk
kontakt med. Siden Share International magasinet, som Benjamin Creme
er redaktør av, ble utgitt for første gang, har Mesteren hans bidratt i hvert
nummer med en inspirerende artikkel fra et vidt spekter av tema: fornuft
og intuisjon, den nye sivilisasjonen, helse og helbredelse, kunsten å leve,
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nødvendigheten av syntese, rettferdighet er guddommelig, Menneske
sønnen, menneskerettigheter, loven om gjenfødelse, slutten på hungers
nød, fordeling for å oppnå fred, folkets røst hever seg, en strålende fram
tid, samarbeid, og mange flere. Hovedhensikten med disse artiklene er å
rette oppmerksomhet mot nåtidens og den umiddelbare framtids behov
og å gi informasjon om læren til Maitreya, Mesteren for alle Mestre. Den
tredje utgaven inneholder alle de 223 artiklene fra de første 22 årgangene
av Share International.
Første utgave 1985. Tredje og utvidede utgave 2004. ISBN 90-71484-106, 452 sider.
Maitreya’s Mission, bind 1
Den første boken i en trilogi som beskriver verdenslæreren Maitreyas
tilsynekomst og lære. Etter hvert som den menneskelige bevissthet stadig
modnes, åpenbares mange av de gamle «mysteriene». Denne boken kan
ses som en veiledningsbok for menneskeheten på evolusjonsreisen. Den
spenner over et bredt spekter av tema: fra Kristus’ nye lære til meditasjon
og karma, fra livet etter døden og reinkarnasjon, til helbredelse og sosial
endring, fra innvielse og tjenestens rolle til de syv strålene, fra Leonardo
da Vinci og Mozart til Sathya Sai Baba. Boken klargjør scenen og baner
vei for Maitreyas arbeid som verdenslærer og for oppbyggingen av et
nytt og bedre liv for alle. Den er et kraftfullt budskap om håp.
Første utgave 1986. Tredje utgave 1993, opptrykk 2003. ISBN 90-7148408-4, 419 sider.
Maitreya’s Mission, bind 2
Denne inspirerende og hjertevarmende boken tilbyr nytt håp og veiled
ning for en lidende verden på terskelen til en gyllen tidsalder. Den presen
terer verdenslæreren Maitreyas lære, både på det ytre, praktiske plan og
på indre, åndelige nivå, hans enestående presise forutsigelser av verdens
begivenheter som har forbløffet internasjonale media, samt hans mira
kuløse framtredener som har gitt håp og inspirasjon til mange tusen. Den
inneholder også en serie unike intervjuer med Benjamin Cremes Mester
som kaster nytt og avslørende lys over noen av de største problemene
som menneskeheten står overfor. Boken spenner over et kolossalt vidt
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spekter: Maitreyas lære, utviklingen av bevissthet, nye styreformer, kom
mersialisering og markedskrefter, prinsippet om rettferdig fordeling,
livet i den nye tidsalder, skoler uten stengsler, lysteknologi, kornsirkler,
Selvet, telepati, sykdom og død, energi og tanke, transmission meditas
jon, sjelens formål. Den inneholder også utdrag fra Benjamin Cremes
inspirerende foredrag om «Å overvinne frykten» og «Tjenestens kall».
Første utgave 1993, opptrykk 2004. ISBN 90-71484-11-4, 753 sider.
Maitreya’s Mission, bind 3
Benjamin Creme presenterer en fengslende framtidsvisjon. Med verdens
læreren Maitreya og hans disipler, Visdommens Mestre, offentlig tilstede
for å tilby sin veiledning, vil menneskeheten bygge en sivilisasjon som
er verdig vårt guddommelige potensial. Vi vil etablere fred, rettferdig
fordeling vil bli normen og ivaretagelse av miljøet en førsteprioritet. Ny
utdannelse vil lære oss om sjelens faktiske eksistens og bevissthetens
evolusjon. Verdens byer vil forvandles til sentre av stor skjønnhet.
Boken inneholder uvurderlig visdom om et vidt spekter av emner.
Temaene inkluderer: Maitreyas prioriteringer for framtiden og et intervju
med en Visdommens Mester om «Det 21ende århundrets utfordringer».
Boken utforsker også karma og reinkarnasjon, menneskehetens opp
rinnelse, meditasjon og tjeneste, evolusjonsplanen og andre grunnleg
gende begrep hentet fra Den tidløse visdomslære. Boken inneholder
en fascinerende betraktning fra et esoterisk, åndelig perspektiv av ti
kjente kunstnere, blant dem da Vinci, Michelangelo og Rembrandt, ved
Benjamin Creme, som selv er kunstner. I likhet med de to første bind
ene av Maitreya’s Mission kombinerer også denne boken dyptpløyende
åndelige sannheter med praktiske løsninger på nåtidens mest presserende
problem. Den er virkelig et budskap om håp for en menneskehet klar til å
«begynne å bygge en sivilisasjon verden aldri har sett maken til».
Første utgave 1997. ISBN 90-71484-15-7, 704 sider.
The Great Approach: New Light and Life for Humanity
Denne profetiske boken tar for seg problemene i vår kaotiske verden og
hvordan verden gradvis forandrer seg under innflytelsen av en gruppe
fullkommengjorte mennesker, Visdommens Mestre. De vender tilbake
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sammen med sin leder Maitreya for å leve åpent i verden for første gang
på 98 000 år. Boken dekker emner som rettferdig fordeling, USA i knipe,
etniske kon
flikter, kriminalitet og vold, miljø og forurensning, gen
teknologi, vitenskap og religion, lysets natur, helse og helbredelse, ut
danning, mirakler, sjelen og inkarnasjon. Boken er en uvanlig syntese av
kunnskap og den retter søkelys mot framtiden. Med klart blikk forutser
den hvordan våre høyeste tankeprestasjoner vil avsløre de forbløffende
vitenskapelige oppdagelsene som ligger foran oss. Boken viser oss en
verden hvor krig tilhører fortiden og hvor alles behov blir møtt.
Første utgave 2001. ISBN 90-71484-23-8, 320 sider.
The Art of Co-operation
The Art of Co-operation omhandler vår tids mest presserende problem
og deres løsning fra Den tidløse visdoms synspunkt. Denne har i årtusen
er avdekket kreftene som ligger bak den ytre verden. Benjamin Creme
oppdaterer denne læren og baner vei for den umiddelbart forestående
fremtreden til verdenslæreren Maitreya og hans gruppe av Visdommens
Mestre. Boken viser en verden fastlåst i urgammel konkurranse som
prøver å løse sine problemer ved hjelp av gamle og forslitte metoder,
mens svaret – samarbeid – ligger i våre hender. Den viser veien til en
verden med rettferdighet, frihet og fred gjennom en tiltagende forståelse
av enheten som ligger til grunn for alt liv. Maitreya vil inspirere oss til
denne erkjennelsen. Tema omfatter: nødvendigheten av samarbeid, USA
og konkurranse, organisme i motsetning til organisasjon, muligheten for
tjeneste, frykt for tap, karma, kjærlighet, mot og frihet fra identifikasjon,
overvinne glamour, hvordan Mestrene underviser, enhet i mangfold,
konsensus, tillitt.
Første utgave 2002. ISBN 90-71484-26-2, 235 sider.
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life
Vi har ikke engang fragmenter av læren til tidligere verdenslærere fra
tiden før deres eksistens var sikker viten. Vi har ikke læren som ble gitt
av store lærere som Kristus, Buddha eller Krishna, unntatt det som er for
midlet senere gjennom deres tilhengere. For første gang får vi en følelse
av tankene og innsikten til et vesen av umåtelig storhet. Dette for å gjøre
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oss i stand til å forstå utviklingsveien som strekker seg videre foran oss
og som han er kommet for å gi et omriss av. Inntrykket vi sitter tilbake
med av denne læreren, er at bredden og dybden av hans forståelse og
bevissthet ikke kjenner noen grenser, at han har en toleranse og visdom
hinsides fatteevne og at han er forbløffende ydmyk.
Få kan lese denne boken uten å bli forandret. For noen vil den
ekstraordinære innsikten i verdenshendelser være av hovedinteresse,
mens for andre vil hemmelighetene bak Selv-realisering og den enkle
beskrivelsen av erfart sannhet være en åpenbaring. For alle som søker å
forstå livets lover vil disse subtile og innholdsmettede innsiktene raskt
lede dem til selve livets kjerne og gi dem en enkel vei som strekker seg
til fjellets topp. Den grunnleggende enheten av alt liv understrekes på en
klar og meningsfull måte. Aldri har lovene som styrer våre liv synes så
naturlige og utvungne.
Første utgave, 2005. ISBN 90-71484-31-9, 253 sider.
The Art of Living
Utgitt 2006

–––
Bøkene ovenfor er blitt oversatt og utgitt på nederlandsk, fransk, tysk,
japansk og spansk av grupper som har sluttet seg til dette budskapet.
Noen av bøkene er også blitt oversatt til kinesisk, kroatisk, finsk, gresk,
hebraisk, italiensk, norsk, portugisisk, romansk, russisk, slovensk og
svensk. Flere oversettelser er planlagt. Bøkene er tilgjengelige fra lokale
bokhandlere.
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Share International
Et unikt magasin som hver måned inneholder:
• oppdatert informasjon om verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst
• en artikkel av en Visdommens Mester
• fordypning i den esoteriske lære
• Benjamin Cremes svar på et bredt utvalg av tematiske og esoteriske
spørsmål
• artikler av og intervjuer med folk i forgrunnen av progressive
verdensendringer
• nyheter fra FN-organ og rapporter om positiv utvikling vedrørende
verdens forandring
Share International forener de to hovedretninger av den nye tids
tenkning – den politiske og den åndelige. Magasinet viser syntesen som
ligger bak de politiske, sosiale, økonomiske og åndelige forandringene
som nå skjer i verdensomspennende omfang. Det søker også å stimulere
til praktisk handling for å gjenoppbygge vår verden i tråd med mer rett
ferdige og barmhjertige prinsipper.
Share International dekker nyheter, hendelser og kommentarer som
vedrører Maitreyas prioriteringer: tilgang på nok og riktig mat, bolig og
husly for alle, helsevern og utdannelse som universelle rettigheter og
opprettholdelsen av en økologisk balanse i verden.
ISSN 0169-1341
Utgaver av Share International er tilgjengelig på nederlandsk, fransk,
tysk, japansk, romansk, slovensk og spansk.
For bestilling av abonnement, vennligst kontakt:
Share International
PO Box 41877
1009 DB Amsterdam
Holland
Omfattende informasjon og utdrag fra magasinet publiseres på nettet, se:
www.share-international.org
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