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FORORD
Nå som Maitreya, Verdenslæreren, står klar til å begynne sitt offentlige virke, gir vi med
denne boken en oversikt over bakgrunnen for denne betydningsfulle begivenheten. Oversikten bygger på et foredrag som ble holdt på Share Internationals konferanse i nærheten
av San Francisco i august 2004. Den består i hovedsak av utdypende kommentarer til en
rekke artikler som min Mester skrev for vårt tidsskrift Share International mellom 1987
og 2002, spørsmål i tilknytning til disse fra USA og Nederland og utdrag fra offentlige
foredrag holdt i Tokyo og Osaka i 2003 og 2006. Dette er ikke bare et kort overblikk, men
en ganske utførlig beskrivelse av de mange konsekvensene som denne avgjørende planet
ariske hendelsen vil få. 
Boken redegjør i detalj for den planlagte tilsynekomsten til vår planets Hierarki og
Maitreyas tilbakekomst fra sitt tilholdssted i Himalaya i juli 1977 og hans arbeid i verden
siden den gang, noe som riktignok har foregått i kulissene. Den nevner også de store forandringene hans tilstedeværelse har ført til, hans planer og prosjekter, hans prioriteringer
og anbefalinger for den umiddelbare fremtid. Den fremstiller ham som en stor og mektig
avatar, samtidig som han er menneskehetens venn og bror.
Maitreyas råd vil lede menneskeheten til et enkelt valg mellom to måter å handle på:
enten å ignorere hans anbefalinger og fortsette med den nåværende måten å leve på og
dermed utslette oss selv, eller med glede akseptere hans råd om å iverksette et system basert
på fordeling av ressursene og rettferdighet, noe som vil sikre en fremtid med fred og velstand for menneskeheten og skape en sivilisasjon basert på vår iboende guddommelighet.
Maitreya er ikke i tvil om hva vi vil velge og ser frem til å fortsette sitt virke åpent på våre
vegne.

Benjamin Creme
London, mars 2007
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EN OVERSIKT
Den følgende artikkelen er en redigert versjon av Benjamin Cremes offentlige foredrag i
Tokyo, 2003 og i Osaka, 2006 og gir en oversikt over tilsynekomsten til Verdenslæreren og
Visdommens Mestre.
Mye av det jeg kommer til å si er allerede kjent, eller hvis det skulle være ukjent, så er informasjonen lett tilgjengelig. Siden 1875 har deler av denne informasjonen blitt offentlig
gjort i bøker som er oversatt til mange språk, og som er tilgjengelige for alle som tar seg
bryet med å lese dem. Den betydningsfulle disippelen Helena Petrovna Balvatsky, som
grunnla Det teosofiske samfunn, startet formidlingen av denne informasjonen. I tre år
bodde hun i fjellene i Himalaya sammen med de Mestrene jeg skal snakke om. Arbeidet
hennes ble i 1924 fulgt opp av en annen viktig russisk disippel, Helena Roerich. Gjennom henne fikk verden agni yoga-læren. Fra 1919 til 1949 ble informasjonen formidlet
av Alice A. Bailey, en betydningsfull engelsk disippel.
Jeg har kunnet oppdatere denne læren og vise hva som faktisk finner sted i den prosessen
vi nå befinner oss i, hvor Mestrene vender tilbake til vårt daglige liv. Det jeg hevder, bygger
på mine egne personlige kontakter og opplevelser. Men jeg ber dere ikke om å tro på det jeg
sier. Jeg legger kun frem informasjonen slik at dere kan ta den opp til vurdering. Dersom
den virker fornuftig og rasjonell, og dersom den kan knyttes til hendelser som finner sted
nå og som har gjort det i en årrekke, kort sagt: hvis den høres troverdig ut, så for all del,
tro på den, men ellers ikke. Jeg er fullstendig klar over at mye av denne informasjonen vil
virke merkelig og kanskje lite troverdig for noen av dere. Hvis så er tilfelle, vær trygg på
at jeg ikke kommer til å bli det minste såret eller skuffet. Men hvis denne informasjonen i
det minste får dere til å håpe på en bedre fremtid for dere selv og barna deres, vil jeg være
tilfreds.

Krise og spenninger

Verden trenger at frykten avtar og at nytt håp vokser frem. Vi gjennomlever nå en av de
mest anspente periodene siden den kalde krigen. Akkurat denne anspente og krisepregede
fasen begynte den 11. september 2001.
Den dagen ble World Trade Center i New York og Pentagon i Washington, DC, angrepet
av utenlandske terrorister, i tillegg ble det rettet et mislykket angrep mot Det hvite hus.
Dette var ikke bare et angrep rettet mot USA, men gjennom angrepet på World Trade Center var det også rettet mot USAs maktposisjon, representert ved Pentagon og Det hvite hus,
og mot verdens mektigste industrinasjoner. Både USA og resten av verden ble sjokkert og
overrumplet av dette fryktelige og dramatiske angrepet. Siden den gang har verden vært i
sjokktilstand. Men jeg vil hevde at verden egentlig ikke burde blitt så overrasket over dette.
Blant mange lignende angrep mot den vestlige verden var dette ett av de dristigste, mest
hasardiøse, og det som var best organisert.
Dette angrepet førte til et angrep på Afghanistan hvor mange flere uskyldige afghanere
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ble drept enn de som omkom i angrepet mot World Trade Center den 11. september. Dette
ble etterfulgt av det amerikanske og britiske angrepet på Irak og av den vedvarende okkupasjonen der hundretusenvis av uskyldige irakere også har mistet livet.
Det myndighetene i USA, Storbritannia og andre steder ikke innser, er at angrepet mot
World Trade Center og Pentagon og det mislykkede angrepet mot Det hvite hus, har en
årsak. Det dreier seg om årsak og virkning. Med andre ord, det er karmisk. Det skyldes
karma-loven, loven om årsak og virkning.
Årsaken er sammensatt, men sagt på en meget enkel måte, så skyldes det den ekstreme
forskjellen i levestandard mellom den moderne vestlige verden og utviklingslandene.
En tredjedel av verden – hovedsakelig USA, Europa, Japan, Australia og Canada – til
raner seg og sløser bort 75 % av verdens matressurser og ca. 83 % av alle andre ressurser.
Utviklingslandene, den såkalte tredje verden, må klare seg med resten, fordelt på to tredje
deler av verdens befolkning.
Årsaken til denne forskjellen er grådighet, mangel på medfølelse og selvtilfredshet. Dette
er en situasjon som er både urettferdig og ekstremt farlig for verdens sikkerhet. Utviklingslandene vil ikke finne seg i dette til evig tid. De vil begynne å forlange sin rettmessige del
av verdens ressurser. Angrepet på USA var de første skrittene i denne retning. Den største
trusselen mot verden var ikke Irak med sitt diktatur, ei heller er det Irans fundamentalistiske
muslimske holdninger og mangel på respekt for USA, eller Nord-Korea med sitt militær
arsenal. Den største trusselen er forskjellen i levestandard mellom utviklingslandene og
industrilandene.
Det tar lang tid for menneskeheten å forstå disse problemene, de virkelige problemene
vi i dag lider under. Men forstår vi ikke dette, vil det ikke finnes noe håp for klodens fremtid. De spenningene som forårsakes av dette misforholdet bærer i seg kimen til en tredje
verdenskrig. Den krigen ville blitt en atomkrig som ville utslettet alt liv på denne planeten.
Jeg er av natur en svært optimistisk person. Jeg er tilbøyelig til å se lyst på livet og blir
ikke så lett nedtrykt av dystre tanker om at verden vil forgå. Men dersom jeg ikke visste det
jeg faktisk vet, ville jeg ikke hatt noe særlig håp om at menneskeheten ville kunne overleve
og ikke noen særlig tro på at menneskeheten i tide ville fått øynene opp for de virkelige
problemene den er plaget med og begynt å forandre seg. Jeg tviler sterkt på at vi ville gjort
det på egen hånd.
Heldigvis tror jeg ikke at vi er alene, uten hjelp og veiledning. Fra de tidligste tider
har det stått en gruppe bak menneskeheten som kalles Visdommens Mestre, vår planets
Åndelige Hierarki, en gruppe mennesker som er i besittelse av en innsikt og visdom helt
utenom det vanlige.

Mestrene i Det Åndelige Hierarkiet

Denne gruppen mennesker har gått foran oss i utvikling. De har nådd et nivå hvor de ikke
lenger trenger å oppleve flere inkarnasjoner på jorda, men de fortsetter likevel å være her
for å fungere som et slags indre verdensstyre. Mestrene holder oppsyn med utviklings
planen som får menneskeheten til å bevege seg fremover, mot et høyere nivå, enten vi er
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klar over det eller ikke. De har brakt menneskeheten fra det tidlige dyremennesket frem til
der vi er i dag ved å veilede, beskytte og stimulere den utviklingsmessige framdriften for
alle mennesker.
Enkelte ganger har de arbeidet mer i det åpne, men med noen få unntak har de i de siste
98 000 år holdt til i fjerntliggende fjell- og ørkenområder som Himalaya, Andesfjellene,
Rocky Mountains, Karpatene, Ural-fjellene, Gobi-ørkenen og andre ørkenområder. Fra
disse fjell- og ørkenområdene har de med kjærlighet og visdom veiledet menneskeheten
på evolusjonsreisen, hovedsakelig ved å arbeide gjennom sine disipler, som er menn og
kvinner i vår verden.
I over 500 år har Mestrene visst at de før eller siden ville måtte vende tilbake til vår verden og stå frem som dem de er. Dette er noe som angår deres egen utvikling, som foregår
helt atskilt fra menneskehetens utvikling. Det eneste spørsmålet har vært når menneskeheten ville være klar for at slike åndelige giganter vendte tilbake til vårt hverdagsliv. Inntil
relativt nylig har oppfatningen vært at det sannsynligvis ville ta enda 1200 eller 1300 år
før vi ville være i stand til å motta individer med en slik åndelig kraft i vår daglige verden.
Men i juni 1945, på slutten av andre verdenskrig, erklærte Maitreya, overhodet og lederen for denne gruppen av fullkommengjorte mennesker, at han hadde bestemt seg for å
vende tilbake til vår verden på et så tidlig tidspunkt som mulig, sammen med et stort antall
fra sin gruppe av Mestre. Maitreya sa at han ville komme når en viss grad av fred var oppnådd i verden og når den energien vi kaller godvilje (som Mestrene ser som det laveste aspektet av kjærlighet) ble manifestert og førte til korrekte mellommenneskelige relasjoner,
og når de religiøse og politiske gruppene hadde begynt å skape orden i egne rekker. Disse
betingelsene behøver ikke være fullstendig oppfylt, men når vår tankegang i det minste
beveger seg i den retning, har Maitreya sagt at han helt sikkert ville komme, på et så tidlig
tidspunkt som overhodet mulig.
Maitreyas komme ble forutsagt av Gautama Buddha for 2600 år siden. Han sa at det på
denne tiden skulle komme en ny stor lærer, en buddha som han selv, ved navn Maitreya,
som i kraft av sin enorme åndelige kapasitet skulle vekke og inspirere menneskeheten til å
skape en strålende, gyllen sivilisasjon, basert på rettferdighet og sannhet.
Fra de tidligste tider har enhver manifestasjon av en åndelig lærer skjedd ved at en disippel er blitt overskygget av læreren. De er kjent fra historien som bl.a. Herkules, Hermes,
Rama, Mithra, Vyasa, Konfucius, Zarathustra, Krishna, Shankaracharya, Gautama, Jesus
og Muhammed. Alle disse har vært disipler som ble overskygget av selve læreren. Akkurat
slik som Buddha arbeidet gjennom prins Gautama, slik arbeidet også Maitreya i Palestina
gjennom Jesus fra Nasaret.
Maitreya legemliggjør det vi kaller Kristus-prinsippet, som er kjærlighetens energi.
Maitreya er så opphøyet, så ren, at han er i stand til å legemliggjøre kjærlighetsenergien i
sitt eget vesen og ikke bare fungere som en kanal for dette andre gudsaspektet. Gjennom
Jesus viste Maitreya for første gang Guds kjærlighetsaspekt i sin fullkommenhet gjennom
et menneske, akkurat slik som Buddha gjennom prins Gautama for første gang viste Guds
visdomsaspekt i sin fullkommenhet gjennom et menneske.
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Nå, for første gang i historien, har læreren kommet inn i verden i egen person. Maitreya
er overhode og leder for sin gruppe disipler, Visdommens Mestre, og han innehar embetet
som Verdenslærer. Han har hatt dette embetet i de siste 2000 år, han fremsto gjennom Jesus
og vil være Verdenslærer for den kommende Vannmannens tidsalder som starter nå og vil
vare omkring 2350 til 2500 år.
I tusenvis av år har Maitreya levd tilbaketrukket høyt oppe i Himalaya. Selv om han
egentlig aldri har forlatt verden, kom Maitreya den 19. juli 1977 inn i vår daglige verden.
Den 8. juli kom han ned fra sitt oppholdssted i fjellene i en kropp han selv har skapt, som
er spesielt konstruert for hans oppgave i verden. Denne kroppen tillater at han kan leve på
vårt nivå og samtidig være sensitiv nok til å manifestere bevisstheten som Verdenslærer.
Maitreya oppholdt seg på slettene i Pakistan i noen dager som en del av akklimatiseringen
av denne kroppen, og den 19. juli kom han til London med fly. Han gjorde det asiatiske
lokalsamfunnet i London til det han kaller sitt fokuspunkt i den moderne verden.

Starten på en ny tidsalder

Hva mener jeg egentlig med den kommende Vannmannens tidsalder? Siden det er et
astronomisk faktum at vi er på vei inn i en ny tidsalder, la meg illustrere dette med
astronomisk terminologi. Det solsystemet vi tilhører, foretar en reise i rommet som det tar 25
000 – 26 000 år å fullføre før alle stjernebildene er passert. Vår sol kommer derfor ca. hvert
2150ende år på linje med (i et energetisk forhold til) hvert av stjernebildene etter tur. Når sola
står i denne konjunksjonen, sier vi at vi befinner oss i dette stjernebildets tidsalder.
De siste 2150 år har vi vært på linje med stjernebildet Fiskene. Vi har befunnet oss i
Fiskenes tidsalder, og vi har kommet til slutten av denne tidsalderen. Sola har beveget seg
vekk fra innflytelsen fra Fiskenes energier og er i ferd med å tre inn i det samme forholdet
til stjernebildet Vannmannen, og derfor til Vannmannens energier. Fiskenes energier begynte å trekke seg tilbake i 1625. Vannmannens energier begynte å strømme inn og påvirke
vår planet i 1675. I dag er disse to mer eller mindre i likevekt.
Vårt problem i dag er at energiene fra Fiskene og energiene fra Vannmannen er omtrent
like sterke. Energiene fra Fiskene trekkes tilbake og har forlatt alle de politiske, økonomiske, religiøse, sosiale, vitenskapelige, pedagogiske og kulturelle strukturene osv. som
ble skapt under denne innflytelsen. Alle disse strukturene er nå tilstivnet. De eksiterer fremdeles, men fordi den energien som skapte dem ikke lenger er der, fungerer de ikke lenger.
Slik vi har reagert på den påvirkningen vi har fått fra Fiskenes energier, har det medført at
verden er blitt splittet opp i små fragmenterte deler.
For hver dag som går blir energiene fra Vannmannen sterkere og sterkere og påvirker oss
på en helt annen måte. De har en helt annen virkning på menneskeheten. Dette er energier
som skaper syntese. På samme måte som energiene fra Fiskene har splittet verden, slik vil
energiene fra Vannmannen få menneskeheten til å slutte seg sammen, forenes og samles til
én gruppe.
Ved begynnelsen av hver ny tidsalder har det fra tidenes morgen kommet en lærer fra Det
Åndelige Hierarkiet av Mestre inn i verden for å innlede tidsalderen, fremsette de ideene
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som vil oppløfte og vekke menneskene til handling, bringe evolusjonen fremover og skape
de forhold som gjør dette mulig.

Å skape fred

Maitreyas plan er å få menneskene til å våkne og forstå hvilke farer som truer og vise oss
hvordan vi kan unngå å utslette oss selv. Maitreya hevder at det hele i virkeligheten er ganske enkelt, bare menneskeheten er villig til å ta det første skrittet.
Menneskeheten trenger fremfor alt å skape fred. Uten fred vil det ikke være noen fremtid
for menneskeheten fordi vi har atomvåpen nok til å utslette hele jorda og alt liv, både oss
selv og de lavere rikene. Hvordan skaper vi fred? Det er det viktigste spørsmålet. I alle fall
ikke ved å bruke de samme metodene som den amerikanske og den britiske regjeringen i
den senere tid har benyttet seg av, ved å angripe det ene landet etter det andre. Dette vil
bestemt ikke bringe fred til verden. Det vil ikke engang bidra til å få slutt på terrorismen.
Det vil ikke bli slutt på terrorismen før selve verden har forandret seg.
Det finnes kun én ting som vil skape fred og få slutt på terrorismen, nemlig å skape en
rettferdig verden. Dersom det ikke finnes rettferdighet, vil det aldri bli fred. Dersom det
ikke finnes rettferdighet, finnes det ikke håp for noen av oss fordi vi alle kommer til å dø
dersom det ikke skapes rettferdighet på jorda. Det finnes kun én måte å skape rettferdighet
på, og det er å fordele jordas ressurser mer likt. Så enkelt er det, og likevel avstår vi fra å
gjøre det. Uten å fordele ressursene vil det aldri finnes rettferdighet. Uten rettferdighet vil
det aldri bli fred. Uten fred har vi ingen fremtid.
Så hva må vi gjøre? De rike landene må innse at verdens matvarer og andre ressurser
tilhører alle, ved guddommelig forsyn er dette gitt til alle verdens folkeslag, og ikke bare til
de rike landene som har penger nok til å kjøpe mat og andre ressurser. Fordi de har en mer
avansert teknologi og mer avansert industri, har de penger til å kjøpe for. Men de varene de
produserer, fører ikke til at ressursene og virksomheten til folk i den tredje verden blir tatt
med i beregningen. Denne innstillingen er nonchalant, uærlig, grådig og egoistisk, og den
må endres, ellers har ikke verden noen fremtid.
Mestrene i Det Åndelige Hierarkiet har planer for omfordeling av verdens ressurser som
vil bli lagt frem så snart menneskeheten sier: “Dere har rett. Vi tror at den eneste farbare vei
er å dele ressursene på en bedre måte. Hvordan gjør vi det?”
Det er enkelt å gjennomføre. Dette første skrittet i retning av en rettferdig fordeling er
sannsynligvis det enkleste. Folk har tendens til å ta dette svært personlig. De sier: “Gud
hjelpe meg! Fordeling? Har de tenkt å ta pengene mine ut av banken og sende dem til folk
jeg ikke kjenner i Indonesia eller Afrika?” Det har faktisk ingenting med dette å gjøre. Det
hele vil bli organisert på nasjonalt og internasjonalt plan.
Hvert land vil bli bedt om å lage en oversikt over hva det har og hva det trenger, hva det
produserer og hva det importerer. Deretter vil hver nasjon bli bedt om å overdra det den
har til overs til et felles reservoir som vil bli forvaltet på vegne av hele kloden. Fra denne
felles beholdningen vil alles behov kunne bli dekket. Vil dette sette en stopper for terrorismen? Sannsynligvis ikke umiddelbart. Men det er det første skrittet i retning av å skape
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rettferdighet på jorda, og det vil danne grunnlaget for den korrekte mellommenneskelige
relasjonen som vi kaller tillit.
Når vi skaper tillit, kan vi gjøre underverk. Vi kan få til det som ellers er umulig. Når
land stoler på hverandre, kan de kommunisere med hverandre uten frykt. Når det skapes
tillit gjennom rettferdig fordeling av ressursene, kan vi begynne å løse alle verdensproblemene, det ene etter det andre. Det blir mulig å gripe problemene an og lett å løse dem, og
verden kan faktisk bli endret meget raskt.
Og ved å skape tillit gjennom rettferdig fordeling kan vi få slutt på den situasjonen
vi har i dag hvor mange mennesker er fylt av sinne og bitterhet. De føler seg urettferdig
behandlet og de ser ikke noen mulighet for at barna deres skal få et verdig liv, derfor vender
de seg, enkelte av dem, til terrorismen.

Maitreyas lære

Maitreyas lære tilkjennegir og bekrefter at alt i verden henger sammen. Det er dette som
er logikken bak loven om karma og loven om årsak og virkning. Nylig oppsto det et jordskjelv som målte 4,9 i den østlige delen av USA, i et område som normalt ikke er utsatt for jordskjelv. Gjennom Midtvesten av USA, i Kansas og i de sentrale statene, har
det forekommet hundrevis av tornadoer, den ene etter den andre, som har vart i dagevis og som har etterlatt seg et 600 mils bredt belte av ødeleggelse og tatt livet av mange
mennesker.
Det blir hevdet at dette er naturens og Guds verk. Men i dette tilfellet er det et resultat
av loven om karma. Den krisen som for eksempel utspilte seg som SARS i Kina og andre
steder og influensaepidemiene rundt om i Europa, er direkte resultater av den frykten som
ble skapt på grunn av den krisen de amerikanske angrepene på Afghanistan og Irak har
fremkalt. Det forholder seg ikke slik at det er Gud som straffer den angripende part. Det
dreier seg om den enkle loven om forbindelsen mellom alle atomer i universet. Det som
skjer ett sted, setter uvilkårlig i gang noe som vil skje et annet sted på grunn av loven om
kraft og motkraft.
Når menneskeheten virkelig erkjenner dette og forstår denne loven om karma, og ikke
bare ser på den som en intellektuell ide, da vil vi innse at hver eneste tanke og hver eneste
handling gir opphav til en eller flere årsaker. Virkningene av disse årsakene skaper vårt liv
på godt og vondt.
Behovet for harmløshet i enhver handling i livet blir da innlysende. Når vi handler, må
vi forstå hva som kan bli konsekvensene av denne handlingen. Dersom handlingen er destruktiv, så skaper den ødeleggelse. Dersom den ikke er destruktiv, hvis den er kreativ eller
harmløs, skaper den harmløshet, den skaper noe som er et gode for verden.
Vi har vår utvikling i våre egne hender. Vi er ansvarlige. Enhver handling og enhver
tanke er en del av tankene og handlingene til hele menneskeheten og påvirker hele menneskeheten. Vi kan ikke forestille oss hvor langt tanken vår rekker før den vender tilbake
som en reaksjon på noe vi har forårsaket. Når menneskehetens tanker og handlinger er destruktive, når vi skaper tankeformer som dreier seg om ødeleggelse, angrep, drap og frykt,
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frembringer vi dermed tankeformer som har innvirkning på naturens krefter. Disse kreftene
styres av deva- eller engleevolusjonen. De mister sin likevekt når vi er ute av likevekt, og
resultatet blir jordskjelv, tornadoer, oversvømmelser og tropiske stormer.
Vi må begynne å tenke mer helhetlig og forstå sammenhengen mellom det som skjer i
stedet for å plassere alt i atskilte kategorier som ikke har noe med hverandre å gjøre. Alt
er forbundet med alt annet. Alt har innvirkning på alt annet. Vi må skaffe oss innsikt og
reagere med intelligens på våre følelser og vår intuitive viten om hvordan vi skal leve. Hvis
vi lytter til intuisjonen og til hjertet, kan vi lære å leve på en harmløs måte som ikke gir opp
hav til denne grådige, egoistiske, antagonistiske tautrekkingen mellom oss og samfunnet,
og mellom vårt land og et annet land.
Alle mennesker på jorda, uten unntak, leter etter, strekker seg mot og lengter etter opp
levelsen av enhet. Likevekt avspeiler den underliggende enheten mellom alle mennesker.
Men vår moderne verden er basert på konkurranse, og det er det motsatte av likevekt. Du
må vinne, du må utføre noe bedre, billigere, raskere og mer aggressivt enn noen andre.
Alle er tvunget inn i en konkurransesituasjon, og de gir ikke intuisjonen noe pusterom eller
anledning til å virke og vekke lengselen etter enhet. Vi er fastlåst i konkurranse, men det vi
trenger er samarbeid. Den eneste mulige og kreative veien videre i vår utvikling er samarbeid, siden det er dette som harmonerer med vår lengsel etter enhet og likevekt.
For å samarbeide trengs det årvåkenhet. Vi må bli bevisst på hva som skjer med oss. Hvis
vi ikke er våkne, blir vi som en maskin, destruktive og antagonistiske. Dette er det motsatte
av hva vi trenger og hva vi er, nemlig en samarbeidsvillig, kreativ person som lengter etter
å skape noe sammen med andre og vise at verden er en enhet. Siden vi alle er del av den
samme menneskeheten, så har alle uten unntak på et eller annet nivå dette som ideal.

Maitreyas tilsynekomst

Maitreya venter på en mulighet til å introdusere sin lære til menneskeheten som Verdens
lærer. Mellom 1988 og 1991 ga Maitreya en rekke forutsigelser om verdensbegivenheter.
Disse ble gitt til oss for å offentliggjøres i vårt tidsskrift Share International. (*) En av de
første forutsigelsene var at det ville komme et verdensomspennende børskrakk som ville
starte i Japan. På den tiden virket dette som en besynderlig uttalelse. I 1988 sto Nikkeiindeksen i 40 000 poeng. I 1990 begynte den å falle. De japanere som har greie på slikt, sa
at hvis den kom under 18 000 poeng, så ville det bety slutten. Den falt til 10 000 og så til
7000 poeng. Alle landene på denne siden av Stillehavet: Malaysia, Indonesia, Hong Kong
og Singapore, falt som dominobrikker som følge av dette. Alle begynte å bryte sammen
som følge av krakket i Japan. Deretter fulgte Russland, Brasil og Argentina.
Aksjemarkedene i USA og Europa har gått i berg-og-dal-bane, men fallet har ikke vært
gjennomgående slik som i Japan. Maitreya venter på et økonomisk sammenbrudd i USA
og Europa før han trer frem for å presentere seg for verden og begynne sitt offentlige virke.
(*) Disse forutsigelsene og denne delen av Maitreyas lære er blitt samlet og publisert i boken Maitreya’s
Teaching – the Laws of Life.
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Men verdenssituasjonen er så kritisk, med så spente forhold og så mye frykt, at Maitreya
er opptatt av å tre frem så snart som mulig. Han benytter derfor enhver mulighet til stadig å
tilnærme seg de gruppene som arbeider for tilsynekomsten, og også i forhold til folk ellers.
Han kontakter folk på alle nivå, både vanlige folk og de som kan være til mest nytte på
forskjellige områder – politisk, økonomisk og sosialt, innen vitenskap og utdanning osv. –
mennesker som kan være til hjelp for verden, som har innflytelse og kan forandre verden til
det bedre. På denne måten har han samlet en stor gruppe av mennesker som i nær fremtid
vil begynne på de endringene som er nødvendige for å forandre verden til det bedre.
Når Maitreya står frem, vil han til å begynne med ikke bruke navnet Maitreya. Han vil
presentere seg som et vanlig menneske, men han vil selvsagt være noe helt utenom det
vanlige. Han vil først stå frem på en av de større fjernsynskanalene i USA, og deretter i
Japan og over hele verden. Han vil bli kjent på grunn av sin analyse av hva verden trenger.
Se etter en mann som etterlyser rettferdighet og frihet for alle mennesker.
Når et tilstrekkelig antall mennesker reagerer positivt på det han har å si, vil Maitreya
bli bedt om å snakke til hele verden. På den dagen, som vil bli kjent som Kunngjøringsdagen, vil dere se Maitreya på skjermen, et ansikt som da vil være kjent. Alle TVstasjoner i verden vil bli koplet sammen ved hjelp av satellitt, som faktisk er på plass
for denne begivenheten. Så vil det skje noe helt utenom det vanlige. Folk over hele
verden vil se Maitreyas ansikt på TV-skjermen samtidig. Maitreya er allvitende og
allestedsnærværende, og alle over 14 år vil høre hans ord, tanker og oppfatninger inn
vendig, lydløst og telepatisk på sitt eget språk. Når du ser ansiktet hans, vil ikke leppene
hans bevege seg, han kommer ikke til å snakke, men tankene hans vil strømme inn i bevisst
heten din. Franskmennene vil høre ham på fransk, tyskerne på tysk, engelskmennene
på engelsk, nederlenderne på nederlandsk, japanerne på japansk osv. over hele kloden.
Uansett hva du måtte holde på med, om du er ute og fisker eller ligger under bilen din,
eller om du ikke ser på fjernsyn, så vil du likevel høre Maitreyas stemme og hans tanker
og ideer innvendig. Dette mirakelet er en gjentakelse av det som virkelig skjedde i pinsen for 2000 år siden, men denne gang i verdensomspennende omfang. Dessuten vil
Maitreya på denne måten gi et forvarsel om at alle mennesker i fremtiden vil ha evnen til å
kommunisere telepatisk når de måtte ønske det og over hvilken som helst avstand.
Maitreya kommer til å gi et kort sammendrag av den lange verdenshistorien og vise
hvor dypt menneskeheten har sunket ned i den materialismen som råder i dag. Han vil
introdusere sin gruppe, Det Åndelige Hierarki av Mestre. Han vil vise oss fremtiden
og skissere noen av de ekstraordinære vitenskapelige undrene som kommer til å gi
menneskeheten et nytt liv. Han vil komme med en appell om rettferdighet og omfordeling
av ressursene som eneste farbare vei til rettferdighet, og derfor til fred i verden.
Mens dette skjer, vil hans energi, som er kjærlighetsenergien, strømme ut med enorm
styrke gjennom hjertene til alle mennesker. Dette vil så fremkalle en intuitiv dyptfølt respons på hans budskap. Han har sagt: “Det vil bli som om jeg omfavner hele verden. Folk
vil til og med merke det fysisk.” På det fysiske planet vil det skje hundretusener av spontane mirakuløse helbredelser over hele verden.
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På disse tre måtene vil dere vite at denne mannen, og kun denne mannen, er Verdens
læreren som de kristne har ventet på som Kristus, muslimene som Imam Mahdi, jødene som
Messias, hinduene som Krishna eller Kalki Avatar og buddhistene under hans rette navn
Maitreya Buddha. Også blant mennesker som ikke har noen spesiell religiøs tilknytning,
men som simpelthen ønsker at alle skal få en bedre tilværelse, er han ventet.
Det er vår respons på denne begivenheten som vil avgjøre klodens fremtid. Maitreya vil
presentere oss for et valg, vi har fri vilje og valget er vårt. Sagt på en enkel måte står valget
mellom å dele ressursene, skape rettferdighet og gjøre slutt på krig og terrorisme for alltid,
eller å utslette alt liv på jorda, både oss selv og de lavere rikene. Maitreya har allerede uttalt: “Mitt hjerte forteller meg hva svaret deres vil bli, og gledes.”
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Verdenslæreren
for hele menneskeheten
Den følgende artikkelen er en redigert utgave av et fordrag som Benjamin Creme holdt
på en konferanse om transmission meditasjon i nærheten av San Francisco i august 2004.

MAITREYAS TILSYNEKOMST
“Mange har ventet i atskillige år med ulik grad av tålmodighet på at Maitreya skal tre frem
på verdens arena og presentere seg som Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Mange
er blitt lei av å vente, mens andre villig har arbeidet for å gjøre verden kjent med hans
tilstedeværelse og hans planer, i visshet om at deres anstrengelser til slutt vil gi resultater.
Den dagen da alle vil komme til å se ham, har nå grydd. Enten de er klar over det eller ikke,
har alle mennesker bedt ham komme, og han har holdt løftet om å vende tilbake.” (’The
emergence of Maitreya’ av Mesteren …., SI, april 1987)*
“Mange er blitt lei av å vente.” Dersom dere kjente Maitreya bedre enn dere faktisk
gjør, så ville dere ha visst at han er av den oppfatning at han har vendt tilbake. Han synes
alt dette snakket om når han skal stå frem, egentlig er noe tull. Han har allerede gjort det.
Når han besøker gruppene – selvsagt er han verken kledd som eller ser ut som Maitreya
(men er i forskjellige forkledninger) – så vet de hvem han er fordi det blir bekreftet av
min Mester at det var Maitreya. Så kommer han tilbake og ser ut akkurat som den samme
mannen, og de stiller ham spørsmål som han svarer på – og så sier de: “Men, det tar
så lang tid! Jeg blir så overveldet av verdens elendighet og at det er så lenge å vente.
Hvordan skal jeg forklare for folk at det må ta tid?” Maitreya sier: “Hva prater dere om?
Dere må være så bekymret som dere bare vil, men det er bare tåpelig. Det finnes ingen
ting å bekymre seg for.” “Verden er ok, den er svært lovende. Maitreya er her. Han har
vendt tilbake. Det finnes ikke noe dere trenger å vente på; det er fullbyrdet – planen er
i rute.”
Verden er inne i en endringsprosess som vi ikke er i stand til å begripe, så opptatt er vi,
naturlig nok, av det som har skjedd de siste årene: først 11. september, så angrepet på Afghanistan og invasjonen av Irak som fortsatt pågår – for ikke å glemme muligheten for et
enda verre skrekkscenario.
Tiåret før 11. september var preget av stadig mer ro og av endringer til det bedre. Det

* Sitatene fra Mesteren …., gjennom Benjamin Creme, ble først publisert i tidsskrifet Share International
(SI), og er i tillegg publisert i boken A Master Speaks (tredje og utvidede utgave, 2004).
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skjedde ekstraordinære ting: for eksempel slutten på den kalde krigen, noe som var en
høyst bemerkelsesverdig hendelse, den største verdensbegivenheten siden slutten av andre
verdenskrig. Samtidig forsvant frykten for at hele menneskeheten skulle lide en brå død
– noe som ikke bare virket som en mulighet, det virket nærmest sannsynlig at alt ville få
en katastrofal ende. Folk sluttet å få barn fordi de ikke ønsket at de skulle komme inn i en
verden som kom til å bli utslettet. Nå får folk barn, de ser frem til det, og de vet at barna
kommer til å leve og bygge en ny sivilisasjon.
I løpet av disse ti – tolv årene før 11. september opplevde folk at verden forandret seg
usedvanlig mye. Noen av disse endringene var overveldende og grensesprengende for de
menneskene som opplevde dem: forandringene som fant sted i Sovjetunionen, det politiske systemets sammenbrudd, kravet fra millioner av mennesker om et bedre og mindre
strevsomt liv, og veksten mot fremtredende posisjoner for de nå superrike oljemagnatene
i Russland. I Kina foregikk et eksperiment som jevnt og trutt har gitt en stor del av befolk
ningen en materiell overflod de ikke tidligere har opplevd. Ingen av Kinas folkegrupper
har tidligere opplevd den livskvaliteten eller den materielle velstanden som den østlige
kyststripen av Kina nå opplever. Det er kanskje 20 millioner kinesere som nå opplever den
samme materielle velstanden som preger de mer velstående delene av Europa og USA.
Dette er noe helt nytt som også i stor grad har avhjulpet den store fattigdommen i andre
deler av Kina. Det finnes riktignok deler av Kina som fortsatt er fattige, men i det store og
hele har Kina kommet seg ut av den grufulle fattigdommen som landet tidligere led under.
På samme måte er livet blitt lettere for størsteparten av befolkningen i Russland, men kanskje mer innholdsløst.
Folk i vestlige land, i Europa og USA, har nådd frem til en gryende følelse av gjensidig
avhengighet, en erkjennelse av menneskehetens enhet og nødvendigheten av å se verden
som en enhet, og at reelle endringer bare er mulige på verdensbasis.
En av de viktigste begivenhetene i de senere år har vært at millioner av mennesker for
første gang i historien ble gitt like rettigheter som statsborgere med eiendomsrett til sitt
eget land. Løslatelsen av Nelson Mandela og opprettelsen av et nytt Sør-Afrika var en
enestående begivenhet. Det var Maitreya som stod bak dette og fikk det i stand.
På samme måte var det hans innflytelse som åpnet opp Sovjetunionen gjennom
glasnost og førte landet inn i nasjonenes fellesskap. Slik ble den gamle, sinte bjørnen
som alltid sa njet, forvandlet til en vennlig og samarbeidsvillig føderasjon av stater. Dette
innebar en kolossal forvandling.
Så har vi gjenforeningen av Tyskland, mange år før noen hadde forestilt seg at det
var mulig. Det finnes riktignok noen fra Vest som ser dette som en ny forpliktelse som
har senket deres levestandard (som var unaturlig høy), men det har gitt en ny stabilitet i
Europa. Som dere vet, var Europa stadig preget av stridigheter til langt ut på 1940-tallet.
Vi har en tendens til å glemme at svært mye allerede er gjort, og at det i stor grad
skyldes påvirkning fra Maitreya. Siden vi er engstelige og bekymret for fremtiden
og mangler sans for proporsjoner, har vi en tendens til å glemme de store, positive endringene som allerede har skjedd. Disse skyldes i hovedsak de sterke energiene som nå
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strømmer inn i verden, tilstedeværelsen av en stor gruppe ekstraordinære mennesker,
ca. 14 Mestre, og Mesteren over alle Mestre, Maitreya selv.
“I årevis har han ventet på en invitasjon fra menneskene til å stå frem og snakke til alle.
Når denne nå endelig er blitt gitt, så har han tatt sine forholdsregler for å sikre at han blir
gjenkjent og akseptert. Det er ikke for ingenting at han har forberedt mange grupper som
kommer til å bekrefte at de kjenner ham. Det finnes folk med høye stillinger og stor innflytelse innen forskjelllige områder som vet at han er her, som kjenner hans planer og hans
agenda, som har lyttet til hans ord og er overbevist om at det han sier er sant. De som er
blitt forberedt på denne måten, har ulik bakgrunn og kommer fra mange land, men de har til
felles at de alle har et sterkt ønske om å tjene Maitreya og verden. I kraft av sine detaljerte
kunnskaper om hans planer, kommer de til å snakke på hans vegne og vekke sine kolleger
og landsmenn til oppgaven som ligger forut. På denne måten vil han arbeide gjennom dem
og peke ut retningen mot en bedre fremtid.” (’The emergence of Maitreya’)
Til tross for at Maitreya er parat til å handle på kort varsel, så er alt han foretar seg gjort
med grundig omhu, slik det er med alle Mestrene. De bruker år og store mengder målrettet
energi for å sikre at planen skal lykkes. De viser seg for mennesker over hele verden: for
mennesker uten noen særlig betydning, mennesker som forventer at han skal komme, som
ville kjent ham igjen dersom han dukket opp på et foredrag osv. Det er ikke alltid lett å
kjenne ham igjen, for han viser seg på mange forskjellige måter: som en kvinne, en mann,
en gammel kone med én tann, kanskje er han iført elegante klær, men så har han på seg
kalosjer eller tøfler, det er noe som ikke helt stemmer. Dette er hintet som ofte blir gitt. Jeg
kan huske en historie om en Mester som viste seg iført praktfulle klær fra slutten av nittenhundretallet – lang frakk, halstørkle og så en flosshatt med noe sammenfiltret ull og stoff
tytende ut av toppen.
Maitreya har dannet en stor gruppe av menn og kvinner som har møtt ham; han har
tilbrakt tid sammen med dem, skissert sine prioriteringer og snakket om hva verden trenger.
Dette er mennesker fra alle samfunnslag: kongelige, folk med makt og prestisje, regjeringsoverhoder, diplomatkorps over hele verden, folk som har innflytelse hos regjeringer,
diplomatiske spesialutsendinger osv. Det dreier seg også om religiøse ledere, kjente navn
innen næringsliv og konsernledelse. Det finnes nå en meget stor gruppe mennesker som
fullt ut kjenner Maitreyas synspunkter, ideer og planer. Når han trer mer åpent frem, når
folk faktisk ser ham (selv om han ikke vil bli presentert som Maitreya), vil disse menneskene stå frem og begynne å snakke og si seg enige i at det er sant: den store Læreren,
Verdenslæreren, er her. Det er ikke sikkert at de peker på ham, men de vil si: “Jeg vet at han
er her. Dette er hans ideer.”
Blant disse menneskene finnes det enkelte som har en stor tilhengerskare. Når disse begynner å snakke, vil de derfor bli trodd av de mange som bare følger en leder. For dem er de
ledere i kraft av sin stilling som skribenter for aviser og tidsskrifter, hvor de formidler sine
tanker og moteriktige ideer. Dette er mediefolk på høyt nivå som har møtt Maitreya og som
kjenner til hans tanker og ideer og hans analyse av behovet for forandring og for fred. På
denne måten er han i ferd med å bygge opp en sterk opinion som er på hans side.
Så vil tiden være inne for folkemassene til å danne en massiv og bred internasjonal opinion
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som vil ta verden med storm og tvinge myndighetene til å starte endringsprosessen og sette
Maitreyas lære ut i livet.
Enkelte vil se på ham som Kristus. Andre vil kanskje se på ham som en politisk og
økonomisk tenker som gir dem inspirasjon og viser at det finnes muligheter for forandring,
at vi ikke lenger trenger å følge Bush eller Blair eller fortsette i det gamle sporet, at den
gamle splitt-og-hersk-metoden har utspilt sin rolle, at den tiden er forbi da myndighetene
kunne bestemme politikken og så presse den ned over hodene på folk. Fordi folkets makt
vil bli åpenbar, vil myndighetene komme til å innse at deres oppgave er å sørge for at folket
har det de trenger. Dette vil skje i alle land, for det er dette som er regjeringens rolle. I dag
gjør noen regjeringer dette i en svært liten grad, andre i større grad. Enkelte regjeringer er
mer demokratiske og tillater større medvirkning i den politiske prosessen, men andre er
ekstremt diktatoriske, og folket har lite de skulle ha sagt. Dette vil det bli en slutt på.
“Om kort tid vil tusenvis av mennesker over hele verden se hans ansikt. Fjernsynet har
åpnet muligheten for at Avataren kan tre inn i hjemmet til utallige mennesker og med enkle
ord nå inn til deres hjerter. (’The emergence of Maitreya’)
En av hemmelighetene bak Maitreyas styrke, som bare et begrenset antall mennesker
har opplevd så langt (selv om det dreier seg om et temmelig stort antall, er det likevel begrenset sett i forhold til hele verdens befolkning), er det enkle og likefremme ved det han
sier. Han snakker fra hjerte til hjerte. Han forsøker ikke å være smart. Han forsøker ikke
å argumentere for en sak.
Han gjør folk oppmerksom på det som er innlysende, men som tydeligvis ikke er
innlysende for mange av regjeringene rundt om i verden, selv om det er opplagt for
alle at de trenger mat, husly, helsetjenester, utdanning, inspirasjon, kultur og variasjon i
dagliglivet. Dette er noe alle vet, men i det store og hele dekker ikke myndighetene disse
grunnleggende behovene.
Dette er myndighetenes ansvar, og når Maitreya tar til orde, så snakker han om disse
enkle tingene, noe som de fleste kristne ikke vil forvente å høre fra Kristus. De forventer å
høre taler om religion, om Gud eller om én religion i motsetning til en annen, religion på
akademisk nivå, religion slik religiøse snakker eller strides om den eller bekymrer seg for
den.
Selv om han er ventet innen alle de religiøse grupperingene under et eller annet navn, så
kommer han ikke som noen religiøs lærer. For de forskjellige religiøse gruppene vil dette
selvfølgelig komme som en høyst eiendommelig overraskelse, og mange vil ha store problemer med å gjenkjenne ham og følge ham.
“Det vil snart komme flere slike fremtredener, helt til hele verden lytter og viser interesse.” (’The emergence of Maitreya’)
Han har planlagt en rekke fremtredener. Som vi vet, så strekker Maitreyas tilsynekomst
seg bokstavelig talt over år, og den skjer i faser slik at hver fase gjør det mulig for flere og
flere å høre ham. Han brukte år på å reise rundt i verden og vise seg for mennesker der hvor
han skapte helbredende vannkilder som han ladet med kosmisk energi fra Vannmannen. Jeg
har blitt fortalt at det til slutt vil finnes 777 slike vannkilder.
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Han viste seg stort sett for religiøse grupper, og nesten hver gang ble en brønn eller kilde
med helbredende vann skapt. Hvis man ganger hans tilhørere med de 239 gangene han
viste seg (1988 – 2002) **, blir det til sammen et meget stort antall mennesker som har hørt
ham tale, har hørt hva han er opptatt av og hva slags løsninger han har på våre problemer.
“Slik vil verden få vite at Kristus, Maitreya, er midt iblant oss, klar til å undervise og lede
oss, til å tjene og veilede, til å vise oss veien tilbake fra avgrunnen og til å inspirere oss til
å skape en ny epoke for menneskeheten.” (’The emergence of Maitreya’)
Gang på gang har Mesteren brukt uttrykket “å vise vei tilbake fra avgrunnen”. Fra
Mestrenes synspunkt er verden allerede reddet, men menneskeheten er ikke klar over dette
og må handle ut fra sine beste intensjoner og i tråd med sine høyeste interesser for å bevege
seg vekk fra kanten av stupet og fra avgrunnen. Det som omtales som avgrunnen, ville
naturligvis være en verdensomspennende krig. Det ville blitt en atomkrig som ville utslette
alt liv på jorda, noe som ville satt punktum for det menneskelige eksperimentet på jord
kloden.
Mestrene er sikre på at den beskyttelsen, lærdommen og veiledningen som de gir til
menneskeheten gjennom sitt arbeid, vil gjøre det mulig for menneskeheten å skifte kurs og
trekke seg tilbake fra avgrunnen i tide. Dette er den siste fasen av Maitreyas arbeid.
Når han står frem offentlig, selv om det ikke vil være under navnet Maitreya, vil arbeidet
hans bestå i å føre menneskeheten frem til nettopp dette punktet. Når dette er oppnådd og
folket selv forandrer kurs, da kan han avsløre sin virkelige oppgave og identitet. Mestrene
ser på situasjonen i Irak og i USA under den nåværende administrasjonen som et slags midlertidig tilbakeslag i endringsprosessen. De ser det ikke som noen endelig finale som vil
få oss til å tippe utfor stupet.
Så for Mestrene er ikke dette noe ’sluttspill’. Ideen om sluttspillet kommer fra fundamentalistene som tror at dette er ’endetiden’, at enden er nær, og at de muligens har en
innvirkning på dette. Den amerikanske presidenten er en kristen fundamentalist som tror
at han blir styrt av Gud. Jeg tror han lever i en illusjon, et syn jeg deler med millioner av
andre både i og utenfor USA. Men dette har dessverre den virkning at mange mennesker
er intellektuelt, og til en viss grad følelsesmessig, påvirket av fundamentalistene til å tro at
dette er ’den guddommelige tiden’, den tiden som er innvarslet i skriften, helt på linje med
’Guds utsagn’ i de kristne skriftene. Slik forholder det seg overhodet ikke, men det er dette
de tror på, og de teller millioner.
Jeg kan huske at det for mange år siden ble hevdet at det av en befolkning på 275 millioner mennesker i dette landet (USA) er 40 millioner kristne fundamentalister, noe som er
en stor andel. Fundamentalistene står svært sterkt blant de religiøse gruppene her, enten de
er baptister eller katolikker. De har alle sin egen gren av fundamentalismen, og de utgjør en
stor del av det kristne Amerika.
Maitreya sier: “Hold oppmerksomheten på gevinsten, gevinsten er menneskeheten.” I

** For en liste over Maitreyas fremtredener, se Appendix i The Great Approach.
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februar 2003 viste Maitreya seg i en demonstrasjon i London og ble intervjuet på video
av en liten gruppe studenter. Noen fra vår gruppe befant seg i nærheten. Han viste seg i
skikkelse av en mann fra Karibien og var fantastisk. Han sa: “Jeg er så glad. Jeg er så glad
for å se alle dere unge mennesker som demonstrerer for sannheten, for fred og rettferdighet,
det er fantastisk å se dette.” Og så sa han: “Hold oppmerksomheten på gevinsten, gevinsten
er menneskeheten!” Så kom en ung mann bort til ham og de hilste på hverandre. Den unge
mannen var en disippel av en av Mestrene. De gikk bort sammen. Derfor: “Hold oppmerksomheten på gevinsten, gevinsten er menneskeheten!” ***
“Det må sies at til å begynne med vil kanskje ikke alle anerkjenne ham. Det er ikke alle
som kjenner den virkelige bakgrunnen for hans liv og hans komme. Men i stadig større
grad vil de forstå visdommen i hans ord, føle hvilken velsignelse hans tilstedeværelse er,
og gjennom sitt hjerte oppleve sannheten bak de ord han ytrer.”
“Også i deres hjerter vil han vinne gjenklang, og de vil anerkjenne ham som læreren for
denne tidsalderen. Han vil vekke deres ønske om å dele med andre og gjenskape en verden
i harmoni og balanse. Når menneskene innser hvor mye det haster, vil de sette inn krefter
av hittil ukjent styrke i det godes tjeneste og til bekjempelse av de skammelige forholdene
som finnes i dag. Verden vil meget raskt bli endret og menneskene vil arbeide sammen
som brødre og søstre til felles beste. Slik vil det bli. Slik skal den nye tidsalderen bli skapt
av menneskene selv, med veiledning fra Maitreya og hans gruppe. De gamle skillelinjene
vil måtte vike plass for samarbeid og rettferdig fordeling, egoismen og grådigheten for
en ny rettferdighetssans. Trangen til forbedring vil komme fra menneskets eget indre og
være bevis på den guddommeligheten som ligger nedfelt i oss alle. Maitreya vil vise oss
at denne guddommeligheten er menneskets natur, og han skal være medvirkende til at den
blir manifestert.
“Allerede nå er tegnene på hans virksomhet synlige for alle. De gamle dogmene dør,
og nye koster feier vekk levningene fra fortiden. De gamle menn klorer seg fast, men en
ny sannhetens kraft hamrer mot deres vaklevorne forskansninger. Stort lenger vil de ikke
kunne stå imot den nye rettskaffenhetens og rettferdighetens kraft.” (’The emergence of
Maitreya’)
Slik vurderer Mestrene den virkningen Maitreya vil ha når han begynner å snakke åpent
til verden. Ikke alle kommer til å gjenkjenne ham. Enkelte vil kalle ham Antikrist. De kaller
meg forløperen for Antikrist, eller Antikrists ’utsendte medarbeider’. Det er noe jeg er blitt
kalt lenge.

*** Share International, april 2003.
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MAITREYAS STEMME
“Den store Mesters fremtreden foran hele verden rykker stadig nærmere for hver dag som
går. Meget snart vil menneskeheten få kjennskap til at det bor en mann iblant dem med
høyst uvanlige egenskaper: en evne til å tjene som kun begrenses av loven om karma, et
kjennskap til loven som er unik selv blant hans likemenn, en visdom grunnlagt på årtuseners erfaring og fra dybden av denne erfaringen, en visjon om hensikten bak den guddommelige planen…” (Mesteren …. fra ’The voice of Maitreya’, SI, juli 1994)
Det er en slik mann vi kommer til å se. En mann helt utenom det vanlige, ulik noen vi
tidligere har sett. Det finnes ingen på jorda, kanskje med unntak av en annen Mester, som
kan snakke ut fra den samme kunnskapen, visdommen og den urgamle erfaringen som
Maitreya har. Du må være en Mester og du må kjenne ikke bare verden og alle dens problemer og vanskeligheter, alt som trengs av endringer, men også tilværelsens dypere mening. Du må kjenne meningen og hensikten bak livet på jorda. Du må være i stand til i det
minste å gi et vink om dette til den menneskeheten som lever på det aktuelle tidspunktet.
Én ting er å være Kristus eller å være en Mester og snakke til menneskeheten, men hvis
det ikke foregår på en måte som menneskeheten kan forstå, så har man ikke formidlet noe
som helst. Det dreier seg altså om å presentere forståelsen av problemene og løsningen på
problemene på en måte som fremstår som reell og håndgripelig for menneskeheten. Det er
slik vi forstår at det er våre egne problemer det handler om, og at det finnes logiske og gode
løsninger på disse.
Dette er kanskje en av grunnene til at ikke flere aksepterer denne informasjonen, slik vi
kanskje forventer at de skal gjøre, for jeg tror at vi antakelig ikke vet hvordan vi skal legge
den frem på en måte som gjør det mulig å tro på den og forstå den fullt ut, slik at folk opp
lever den som en del av deres egen erfaring.
Dersom vi var en Mester, og spesielt Maitreya, så kunne vi ha projisert svar, opplevelser
og visjoner inn i lytternes sinn, noe som ville ha forsterket informasjonen og gjort den mer
virkelig for dem. Det er noe som sjelden forekommer og som vi i det store og hele ikke er
i stand til å gjøre.
Det betyr ikke at vi ikke bør prøve, og at vi ikke bør bruke så mye tid og energi som vi
bare kan på å fortelle historien, gjøre Kristus’ tilstedeværelse og hans agenda kjent, fortelle
om behovet for forandring og hva slags endringer han mener bør skje.
Vi må legge det frem på en måte som gjør det virkelig for folk, de må oppleve at det er
slik. Dere må få dem til å føle at folk sulter i hjel. Det må ikke bare være ord, de må til en
viss grad oppleve hva det vil si å sulte i hjel. Dere må sette det inn i en sammenheng som
de vil ta til seg og se nærmere på, uansett hvor redselsfullt det måtte være. Å liste opp stati
stikk vil gå over hodet på de fleste. Statistikk er vanskelig å ta inn over seg. Man kan si at 20
prosent av verdens befolkning bruker 80 prosent av verdens ressurser, men det sier egentlig
ikke så veldig mye. Det er et faktum, til og med et rystende faktum, men lett å glatte over.
Men når folk ser Maitreya og hører hans bekymring for de millioner som sulter, vil de
kunne se de fattige og sultende for seg, for det er disse menneskene han snakker om. Han
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snakker ikke om den velfødde middelklassen i Europa, USA og Japan. Det han snakker om
og det som foruroliger ham, er de millioner av mennesker som lever på en dollar om dagen
eller mindre, de som ikke har noen ting, som er bare skinn og bein og som dør i hopetall.
Maitreya har den egenskapen at han er i stand til å formidle dette til folk uten å overdrive og
på en slik måte at det vekker omtanke og medfølelse hos dem. Og derfor vil den responsen
Maitreya får, bli noe ganske annet enn det vi vil kunne oppnå ved å si det samme. Men det
er ikke dermed sagt at det vil bli enkelt.
“… en evne til å snakke direkte til menneskenes hjerter på en enkel måte, en forståelse av
menneskenes behov og hvordan disse behovene kan bli dekket, en endeløs og ubegrenset
kjærlighet og omsorg som omfatter alle og som er hinsides vår forestillingsevne. Det er en
helt, en titan, som nå befinner seg midt iblant menneskene, og snart vil de bli oppmerksom
på hans nærvær.”
“Snart, meget snart, har Maitreya planer om å henvende seg til en stor del av menneskeheten, gjøre dem kjent med hans håp og planer og dele visjonen om en bedre verden for alle
med dem. Fra da av vil prosessen rundt hans tilsynekomst gå stadig raskere og etter hvert
vil det medføre at han står åpent frem i full offentlighet. Slik vil Menneskesønnen oppfylle
sitt løfte om å komme tilbake, og slik vil menneskeheten få vite at tiden for deres befrielse
står for døren.”
“Mens han har ventet på en invitasjon til å stå frem og snakke direkte til menneskene,
kan en være sikker på at Maitreya ikke har stått uvirksom på sidelinjen. De forandringene
som hans tilstedeværelse allerede har skapt, er store og omfattende, og mens disse ordene
nedtegnes og leses, kan det forventes at enda flere gjennomgripende endringer vil se dagens
lys.”
“En ny stemme lar seg høre innen den menneskelige sfære og kommer til uttrykk blant
noen få sensitive og forstandige verdensledere. Stadig oftere vil denne stemmen komme til
å uttrykke de viktigste behovene i vår tid: fred, toleranse, tilgivelse av tidligere overgrep,
samarbeid og rettferdig fordeling av ressursene til beste for alle. Denne stemmen vil gå ut
fra både hjertet og forstanden til alle som bryr seg om sine medmennesker og skape et krav
om rekonstruksjon og fornyelse av verden som det vil være umulig å stå imot. Denne stemmen er den nye tids stemme. Det er Maitreyas stemme.”
“Føy din stemme til de stadig mer høylytte krav om fred og rettferdighet og bli bevisst
på din plass i historien. En ny verden er i ferd med å ta form og alle menneskers del
tagelse er nødvendig: alle har en rolle å spille i dette store prosjektet, ingen bør føle seg
for ung eller for gammel til å la sine aspirasjoner komme klart til uttrykk.” (’The voice
of Maitreya’)
Det finnes allerede enkeltpersoner, og det vil snart finnes grupper av enkeltpersoner, som
høyt og tydelig vil gi uttrykk for hva verden har behov for, og de gjør det allerede. Vi er
ikke alene om å understreke behovet for rettferdighet slik at verdensfreden kan sikres. Det
finnes mange tusen, kanskje millioner av mennesker, som mener at det er slik. Vi har mottatt informasjon om Maitreyas tilstedeværelse, og det setter oss i en annen situasjon. Men vi
må forstå og huske på at millioner av mennesker har reagert på Maitreya i sitt indre, at det
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finnes forskjellige grupper og forskjellige slags mennesker, mennesker i politiske grupper,
innenfor forretningslivet, sosialvesenet og frivillige organisasjoner, som ser behovet for å
endre systemet for fordeling i verden slik at folk kan få et verdig liv overalt.
Siden det er vår oppgave å gjøre det kjent at Maitreya er her og at Mestrene vender
tilbake til vår verden, så har vi lett for å tro at det ender der, og at vi er de eneste som har
disse oppfatningene. Men slik er det ikke. Når vi forstår at vi deler de samme oppfatningene (riktignok ikke Kristus’ tilbakekomst, men de samme politiske og økonomiske oppfatningene) med millioner av mennesker over hele verden, så er det klart at dette gjør vårt
arbeid mye lettere. De vil ikke nødvendigvis være enige i at Kristus er til stede i vår verden,
men dette er ikke så viktig så lenge de er enige i at vi trenger å dele ressursene og at verden
trenger rettferdighet hvis vi skal få fred. Det er dette som teller.
Hvis bare Bush og Blair hadde vært klar over sannheten bak de hendelser som snart vil
finne sted, så ville det ha forandret hele den internasjonale atmosfæren. Dessverre er de
ikke det. Det eneste de tror på er krig, i det minste gjelder det Bush med sin krig mot terrorisme. “Krigen mot terror” er i ferd med å bli svært populær, og krigen i Irak blir selvsagt
sett på som en krig mot terror, noe den ikke er. Dette er løgn. Den ene etter den andre av
disse løgnene er nå raskt i ferd med å bli avslørt, og hvis ikke folk i dette landet (USA) og
i resten av verden allerede kjente til at det var løgn, så gjør de det i alle fall nå.
Tiden er i ferd med å renne ut for disse små menn, menn som ikke har noen våken samvittighet, som ikke engang har respekt nok for sitt folk til å innrømme at de tok feil, at det
de gjorde var galt, og til å be om unnskyldning. Dersom de gjorde det, ville deres status i
landet blitt helt forandret, og de ville antakelig vært mer i takt med folkets mening. Men de
er ikke i stand til det. De er for arrogante til det.
“En ny verden er i ferd med å ta form, og alle menneskers deltagelse er nødvendig: alle
har en rolle å spille.” (’The voice of Maitraya’)

MAITREYAS ANKOMST
“Når mennesket, som nå, står ved et veiskille og venter på råd om hvilken retning det skal
velge, så fremkaller dette et påkallende rop om hjelp. Når dette ropet har nådd en viss intensitet, er det ikke til å unngå at vi, deres Eldre Brødre, reagerer og svarer. Slik er det også
i disse dager når menneskene kaver formålsløst omkring i det kaoset de selv har skapt og er
redde for å ta det skrittet som er det eneste som kan redde dem fra ytterligere kaos.”
“Det er denne malstrømmen Maitreya er i ferd med å tre inn i, og han er fullstendig
klar over hvilke oppgaver som ligger forut. Bare en med hans umåtelige visdom kunne
ha akseptert en slik byrde. Bare en med hans uovertrufne mot kunne ha påtatt seg en slik
oppgave.”
“Ut fra dagens anarkistiske tilstander må han utarbeide en ny og bedre ordning. Med
utgangspunkt i lidelsen til millioner av mennesker må han skape en ny verden.
Hvem er der for å hjelpe ham i hans redningsarbeid?
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Hvem vil slutte opp om hans sak og hjelpe sine brødre og søstre?
Nå, som aldri før, er muligheten åpen for å tjene en verden som er i ferd med å bli til, en
ny verden som venter på å bli født.” (Mesteren …, fra ’The entry of Maitreya’, SI, desember
2001)
Dette er muligheten alle mennesker har til å tjene verden på en måte som aldri tidligere
har forekommet opp gjennom historien, fordi dagens problemer og forandringen fra dagens
problemfylte verden og over til en ny verden, en ny tidsalder, er noe som aldri vil bli gjentatt. Det vil komme nye tidsaldre, men dette er et kritisk punkt i menneskehetens historie
og for kloden. Derfor bør vi, de av oss som på forskjellige måter har vist at vi bryr oss,
huske på at vi ikke har mye tid på oss til å gjøre alt vi kan, sette alle krefter inn og bruke
vår fulle konsentrasjon og all vår entusiasme på å henvende oss til verden, bekjentgjøre det
faktum at Maitreya er til stede, at visse Mestre er til stede, og at arbeidet til en stor gruppe
av Mestre etter hvert vil foregå på det ytre plan.
“Den store Mester søker å gi hvert enkelt liv ukrenkelighet og verdighet.” (’The entry of
Maitreya’)
En av dagens tragedier er at millioner på millioner av mennesker bokstavelig talt ikke
føler at de har noen verdi. De teller ikke, og de er klar over at de ikke teller. De er klar over
at livet deres ikke er stort bedre enn livet til et dyr, og at de er uten betydning. Deres bevissthet får ikke lov til å vokse; deres viten er begrenset. De lever for å arbeide, dersom de
er så heldige at de har arbeid, et arbeid som vanligvis er mekanisk og tungt og simpelthen
manuelt arbeid for en ussel lønn, knapt nok tilstrekkelig til å holde familien med mat. Dette
er virkeligheten for utallige millioner av mennesker rundt omkring i verden. Husk at Kina
har en milliard mennesker, at India har nesten like mange, kanskje 850 til 900 millioner, og
at det i Sør-Amerika, Afrika og andre deler av verden finnes millioner av mennesker som
har en avstumpet og lite behagelig tilværelse. De teller ikke. De har ikke noen posisjon i
samfunnet. De har ikke noe de skulle ha sagt når det gjelder sitt eget liv eller sin egen fremtid. De er bare brikker i et spill og eksisterer så vidt som menneskelige skapninger, utnyttet
og fattige i enhver betydning av ordet. Fattige på opplevelser, fattige i materiell forstand.
Maitreya “søker å gi hvert enkelt liv ukrenkelighet og verdighet.” Det vil si å bringe hver
og en frem til opplevelsen av å være en sjel i inkarnasjon, at de teller, at hver sjel teller, og
at det ikke finnes noen sjel som er atskilt fra noen annen sjel. At alle, uansett hvilken situasjon de er i nå, bør ha, og kommer til å ha, lik rett til utdanning, mat, husly og helsetjenester
og til å realisere sitt fulle potensial som en levende sjel.
Når dette skjer, når menneskene har en opplevelse av seg selv som sjeler og av sitt eget
verd, da vil deres selvrespekt kunne øke og bli til en skapende kraft i deres liv, og verden
vil bli forvandlet. Hvis man kan se for seg alle evnene og ressursene til de millioner på
millioner av mennesker som i dag er underernært, undervurdert og dømt til en eksistens på
lavest mulig nivå, da kan man kanskje forestille seg den forvandlingen som vil finne sted
på jorda.
Dette er sannsynligvis det viktigste Maitreya kommer til å gjøre: å gi millioner på millioner av mennesker en opplevelse av å være noe verd, gi dem selvaktelse og en følelse
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av at de teller, at alle på jorda er her av en grunn. Den grunnen springer ut fra det faktum
at de er en sjel, at det er sjelens hensikt at de er her, at alle har begitt seg ut på en reise, et
vågestykke, som er åpent for oss alle, men de fleste mennesker har ikke en bevisst opp
levelse av dette i dag.
Vi som tilhører middelklassen, som lever godt og har tilgang til kultur og berikende opp
levelser, har i liten grad føling med den nøden og mangelen på kunnskap og håp som dømmer millioner av mennesker til et liv i endeløs fattigdom og til en uverdig død. Maitreya er
den eneste i hele verden som vil kunne gi disse millioner av mennesker en følelse av at de
er verd noe og gi dem den selvtilliten som er en forutsetning for å skape noe som helst av
betydning. Prøv å forestille dere den forandringen som vil finne sted når disse millioner av
mennesker gir sitt bidrag til den overfloden og gleden, det kulturlivet og den iderikdommen
som er i ferd med å endre verden.
“Han ønsker å befri verden fra vold og krig. Hvor skal han finne sine medhjelpere?
Hvem vil være lydhøre overfor ham? Hvem har mot til å bistå kjærlighetens Mester? Han
vet allerede hvem han kan stole på.” (’The entry of Maitreya’)
Sannsynligvis vet Maitreya alt av betydning her i verden, og selvsagt må han vite hvem
han kan stole på. Han er nødt til å kjenne til dem som allerede har vist at de er villige til å
samarbeide med ham for å gjenoppbygge verden.
For oss som sitter her på den grønne gren i vår bekvemmelighet og er velfødde, for oss er
det svært vanskelig å ha noen ide om den oppblomstringen av forandring som mesteparten
av verdens folk vil komme til å oppleve. Det er 6,5 milliarder mennesker i inkarnasjon, og
vi i Vesten utgjør bare en tredjedel av dette, kanskje 2 milliarder. Millioner av mennesker,
to tredjedeler av verdens befolkning, er i større eller mindre grad forhindret fra å gjøre det
som vi tar for gitt. Dette er noe vi må ha fremst i tankene. Hvis ikke, så arbeider vi alltid
(enten vi tror på dette eller ikke, er klar over det eller ikke) ut fra en selvgod og likegyldig
innstilling, og det er dette som er selve roten til hele problemet.
Folk sier at penger er roten til alt ondt. Ifølge Maitreya så stemmer dette overhodet ikke.
Penger er kun energi. De kan brukes til noe godt, eller de kan brukes til noe ondt.
Det virkelige ondet, den grunnleggende årsaken til alle problemene i dagens verden – det
faktum at to tredjedeler av verdens befolkning lever i absolutt fattigdom, for mindre enn
en dollar om dagen, mens andre ikke engang har det og dør i hopetall – årsaken til dette er
å finne i vår selvgodhet og likegyldighet. Dersom vi ikke var selvtilfredse, kunne vi ikke
holdt ut å leve i en verden hvor dette kan skje, hvor disse menneskene dør midt i overfloden. Vi ville ikke latt dette skje dersom vi ikke var selvtilfredse og likegyldige. Dette er
noe vi er nødt til å huske på og formidle videre, og gjøre det til en grunnleggende del av et
hvert foredrag og enhver muntlig fremstilling, for dette er roten til alle verdens problemer.
Det er tegn på vår avsondring. Selvtilfredshet og likegyldighet er et resultat av avsondring
– følelsen av at vi er atskilt og at vi kan bli overlegne gjennom konkurranse – og at denne
overlegenheten tillater oss å leve det vi kaller “det gode liv”. Men vi kan ikke leve “det gode
liv” mens to tredjedeler av verdens befolkning lever og dør i absolutt fattigdom. Det er ikke
mulig å gjøre det ustraffet, og vi slipper ikke unna. Resultatet er forbrytelser. Resultatet er

Share International Foundation

24

V E R D E N S L Æ R E R E N

F O R

H E L E

M E N N E S K E H E T E N

katastrofer av forskjellige slag – for eksempel regjeringer som starter kriger på grunn av olje.
Dette er en katastrofe, og det er kun mulig fordi vi er selvtilfredse og likegyldige, fordi vi
ikke anerkjenner rettighetene til millioner av mennesker som ikke kan ta for gitt det som vi
tar for gitt: regelmessig tilgang på mat, fritid, utdanning og helsetjenester.
Dette er det egentlige grunnlaget for å samarbeide med Kristus. Hvis det er noe som
er viktig, så er det dette. Bare de som kan lide med dem som lider, kan virkelig oppleve
den styrken og kjærligheten som Kristus har. Og han vet allerede hvem som vil være lydhøre overfor ham. Det er de som er preget av altruisme og ikke av selvtilfredshet og like
gyldighet, de som er årvåkne og opptatt av livet i enhver betydning av ordet. Ikke bare av
sin egen begrensede tilværelse, men av verdens skjebne, ikke bare av sin egen familie og
sine venner, men av verdens seks og en halv milliarder mennesker, hvorav to tredjedeler
lever i absolutt fattigdom. Det er disse Maitreya kan regne med, de som er klar over dette
og brenner for å forandre verden.
“Hans mantra er: Frykt ikke! Når tiden er inne, vil alt bli fornyet. Når tiden er inne, vil
alt vende tilbake til Lyset.” (’The entry of Maitreya’)
“Hans mantra er: Frykt ikke!” Hvilket mantra! Det finnes ikke noe som hemmer menneskeheten mer enn frykt. Det kan virke som om frykt er noe som ligger innebygget i den
menneskelige natur, men fra Mestrenes synspunkt trenger det ikke å være slik. Folk er bokstavelig talt fylt av frykt. Frykt blir innprentet i hvert eneste barn fra den tidligste barndom,
og denne påvirkningen gir næring til all den frykten som omgir nesten hvert eneste menneske gjennom livet. Jeg kjenner ikke det nøyaktige forholdet mellom de som er preget av
frykt og de som ikke er det, men antallet mennesker som ikke vet hva frykt er, må virkelig
være ytterst begrenset. Likevel er Maitreyas mantra: Frykt ikke!
Dersom du er full av frykt, blir du ubrukelig, du blir så hemmet at du ikke tør å handle.
Hvis du er redd for å handle fordi du er redd for forandringer, så er du redd for hva som
vil skje dersom du handler. I dag befinner menneskeheten seg i en slik tilstand. Vi vet at vi
kunne fått slutt på kriger. Vi vet det, men vi tillater at krig bryter ut fordi vi er redde.
Jeg er aldeles forbløffet over at FN tillot at Bush gikk til angrep på Irak og Afghanistan.
Jeg kan heller ikke forestille meg hvordan Blair kunne stille seg på samme side. Blair er
en intelligent mann, han er jurist og en statsminister med en stor tilhengerskare som han
har skremt vekk på grunn av sin ambisjon om å bli verdens prins. Dersom Bush er verdens
konge og kongen på slottet, så er Blair prinsen. Dersom Bush er høvdingen, kongen og lederen for det største, sterkeste, rikeste og mektigste landet i verden, så blir han, Blair, prinsen og den nest viktigste, dersom han knytter seg til dette og blir ansett for å ha et spesielt
forhold til Bush og til USA. Slik er glamouren og illusjonen.
“Maitreya trer nå inn i denne ulykkelige verden. Han kjenner deres lidelse og kvaler
enda bedra enn dere selv gjør, for han kjenner også til den gleden som er deres medfødte
rett.” (’The entry of Maitreya’)
Det er dette som er tragedien. Maitreya og Mestrene ser gleden som en medfødt menneskerett, at smerten og lidelsen er unødvendig og stammer fra oss selv – om ikke fra
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karma, så fra valg av feil regjeringer dersom vi lever i et demokrati, eller fra urett begått av
tyranner og onde menn som griper makten og holder folket nede.
Dette setter menneskeheten i en håpløs situasjon: de drømmer om fred og om hva som
kunne blitt gjort med huset og med åkrene til neste år, hva som kunne blitt sådd og hva som
ellers kunne blitt gjort. Hvis vi bare hadde hatt litt penger, så kunne vi ha fått gjort noe med
den vesle jordflekken vår. Kanskje kunne vi fått et barn til og kanskje livet ville blitt bra,
kanskje ville det det.
Det finnes bokstavelig talt millioner av menn og kvinner over hele verden som tenker
slik, som bare trenger litt mer penger for å gjøre en liten ting, en liten forbedring på det
falleferdige skuret av et hus, eller for å utvide det lille småbruket slik at de kunne fått dyrket
litt mer, og kanskje kunne de fått solgt noe av det og tjent litt mer penger og utvidet den
uanselige, vesle jordflekken, dette lille småbruket som millioner av mennesker har, men
som er for lite til å brødfø familien.
Glede, som er vår medfødte rettighet, er noe Maitreya føler hele tiden. Dersom du hadde
kunnet se inn i Maitreyas hjerte, ville du oppfattet smerten og den fryktelige lidelsen til
millioner av mennesker, deres rop, deres lengsel, noen ganger etter døden, etter et bedre
liv, etter mer kjærlighet, mer utdanning og mer kunnskap om hvordan de skal få til å brødfø
familien. Millioner av mennesker er i denne situasjonen, og daglig føler de en smerte og en
lidelse som vi med våre små bekymringer sjelden stifter bekjentskap med. Dette er en form
for kontinuerlig lidelse som de fleste i Vesten aldri opplever. Likevel er dette den daglige
erfaringen til to tredjedeler av verdens befolkning. Det er dette Maitreya opplever. Det er
dette som er i Maitreyas bevissthet hele tiden. Dersom du hadde hatt innblikk i livet hans,
ville du ha oppdaget at han bærer dette med seg i sitt hjerte.
Samtidig bærer han med seg en følelse av glede. Som Mester og som et guddommelig
vesen er glede en del av hans natur, og disse to tingene inngår samtidig i hans opplevelse
av virkeligheten. Han vet at den smerten og lidelsen som mange utsettes for, lett kunne blitt
endret om de bare hadde fått litt mer: litt mer mat, litt mer penger, litt mer bygningsmateriale eller hva de måtte ha behov for.
“Denne gleden skal han gjenopprette fullt og helt for dere. Det er derfor han er blant
dere.” (’The entry of Maitreya’)
Han kommer for å vise oss hvordan vi kan være oss selv som sjeler, og at sjelens natur
er uavbrutt og uhemmet glede. Det som står i veien for virkeliggjørelsen og opplevelsen
av glede, er vår frykt, vår livsangst, vår dødsangst, vår frykt for alt som kan forandre det vi
kjenner. Frykten for forandringer preger menneskeheten, og samtidig har vi alle en lengsel
etter forandring, etter noe bedre. Men hvordan kan vi vite at forandringen blir til det bedre?
Det er sakens kjerne. Vi vil ikke ha forandring bare for forandringens skyld. Vi ønsker
forandring til det bedre, og folk styrer unna forandringer hvis de ikke vet at det blir til det
bedre. Maitreyas oppgave er å vise at den forandringen folk lengter etter, blir til det bedre.
Forandringen vil nemlig endre livet til flesteparten av jordas befolkning.
Det finnes selvfølgelig mange svært rike og mektige mennesker som ikke vil tjene noe –
ikke på den måten – på å oppleve Maitreya, som forstår at Maitreyas komme er en advarsel
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til dem, som vil kjempe innbitt for å hindre at manifestasjonen av Maitreya blir allment
kjent, og for å holde dette unna den levemåten de er vant til. Dette skjer allerede, og det har
pågått i årevis.
Det er ikke uten grunn at det har tatt 30 år å spre denne informasjonen såpass vidt
omkring at det i dag finnes 30 millioner mennesker som har hørt historien om Kristus’
gjenkomst. Av de 30 millionene er det omtrent 20 millioner som med et åpent sinn har en
forventning om at det muligens stemmer, de ser frem til det og ønsker at det skal være sant.
De kan ikke få seg til å si at det er sant fordi de ikke har en sterk nok overbevisning, men de
har et åpent sinn og føler at det ville vært fantastisk om det var slik. De som virkelig tror på
det, som arbeider for det og opplever det som en realitet, utgjør ca. 2 millioner mennesker.
Det er mange, men i forhold til verdens befolkning er det riktignok svært få, men likevel
nok.
For lenge siden sa Maitreya i Agni yoga-bøkene: “Det var en tid da ti rettvise menn
kunne redde verden. Så kom en tid hvor ti tusen ikke var nok. Jeg skal kalle på en milliard.” For fem eller seks år siden spurte jeg min Mester: “Har Maitreya en milliard på sin
side nå?” Han svarte: “En og en halv milliard mennesker.” Han har nå godt over en og en
halv milliard mennesker som er rede til å reagere på hans oppfordring om fordeling av ressursene og rettferdighet på jorda. Hvert eneste menneske trenger ikke å være enig i dette,
men en viss del av menneskene som skaper den samme overbevisningen i hundrevis, så
tusenvis og etter hvert millioner av andre mennesker, og som utgjør den kritiske masse som
skal til. En og en halv milliard mennesker utgjør flere enn det som trengs. Maitreya er ikke
i tvil om menneskehetens reaksjon.
“Ta ham inn i hjertene deres og la ham tjene dere. Kjenn ham som en venn og bror fra
gammel tid. La ham veilede og undervise dere, for slik vil deres guddommelighet vokse.
“Den tiden er kommet da dere vil få se hans ansikt. Hans kjærlige smil vil kalle dere til
hans side. Dere vil oppdage at deres kjærlighet blir tusen ganger forsterket, og ved å tjene
hans sak vil dere ta del i den Planen som dere er en del av.” (’The entry of Maitreya’)
Alle som befinner seg i dette rommet, har kommet inn i inkarnasjon nå for å tjene Planen
på en eller annen måte, hovedsakelig for å forberede veien for Maitreya. Dette er et faktum
som er kjent for de fleste av dere, men kanskje ikke for alle.

DEN STORE MESTER KOMMER TIL SYNE
Hva vil bli følgene av at Maitreya trer åpent inn i den fysiske verden? Det er interessant å
spekulere på dette. Men ett av resultatene vil bli:
“Pass vil bli noe som tilhører fortiden. I tiden som kommer vil folk fritt kunne reise inn
og ut av et hvilket som helst land de ønsker. Den tilliten som Maitreyas tilstedeværelse skaper, vil være så stor at alle dører vil åpne seg, og en stor og berikende utveksling mellom
folkeslag vil finne sted. På denne måten vil menneskene lære å kjenne og sette pris på sine
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brødre og søstre og forstå at de ikke er særlig forskjellige fra dem selv.” (Mesteren …., fra
’The Great Lord emerges’, SI, juni 1988)
Er ikke dette helt usedvanlig? Du trenger ikke bli kroppsvisitert. Du behøver ikke ta
av deg skoene. De trenger ikke gå gjennom den giljotin-liknende saken og bli røntgenfotografert. Etter å ha vist billetten fortsetter du bare, hvis du da overhodet trenger noen
billett.
“Innen uker (dette ble skrevet en tid tilbake) vil Maitreyas åpne virke begynne og trekke
til seg de som bryr seg og som ønsker å tjene verden av hele sitt hjerte. De som befinner seg
rundt ham og nær ham, vil forberede grunnen og i grove trekk legge frem hans grunnsyn
og hans lære. Når et visst metningspunkt er nådd, vil han selv tre inn på verdens arena.”
“Allerede nå er nasjoner i ferd med å skifte politisk kurs pga. hans innflytelse. Det
finnes allerede mange mennesker med viktige samfunnsposisjoner som kjenner til hans til
stedeværelse og som venter på at han skal stå frem. Slik arbeider han i det stille og påvirker
menneskerasens fremtid i tråd med karmisk lov.”
“Fremtiden er utrolig løfterik for menneskeheten. Fra Kunngjøringsdagen av vil det pågå
en prosess som vil forvandle vår verden og føre menneskene frem til de mest fremragende
prestasjoner.”
“På den dagen vil menn og kvinner overalt oppleve Guds kjærlighetsnatur og kjenne
den som sin egen. Maitreyas energi vil strømme gjennom deres hjerter og fremkalle en helt
ny forståelse hos dem. Han vil oppfordre til fordeling av ressursene og til rettferdighet, og
med slik veiledning og inspirasjon vil menneskene gi sin respons i fullt monn og gjenskape
verden i samsvar med hans kloke råd.”
“Det er ikke uten grunn at han har ventet til nå med å tre frem. Det er først nå at menneskene viser vilje til å rydde opp i eget hus. Derfor er det først nå han kan tre frem og lede.”
“På Kunngjøringsdagen vil han skissere menneskehetens fremtid og vise hvilke alternativer som menneskene i dag står overfor. Han vil vise oss at menneskets valg ikke kan bli
noe annet enn å gå inn for fordeling av ressursene, for ingenting annet kan opprettholde
livet på planeten.” (’The Great Lord emerges’)
Vi, industrilandene, dvs. en tredjedel av jordas befolkning, gjør planeten ubeboelig ved
å misbruke og utplyndre ressursene. Jorda kan ikke stort lenger tåle belastningen av de
forvaltningsmetodene de vestlige landene i dag benytter seg av, med de mest katastrofale
resultater: forurensning av hele planeten, lufta, landmassene, elvene, til og med havet. Vi
ødelegger store områder som en gang var skog, og som skaffer, eller skaffet, det oksygenet
vi trenger for å leve. Vi er i ferd med å gjøre denne planeten ubeboelig. Selv om det å
fordele ressursene på en rettferdig måte ikke var noe problem, ville det uansett vært umulig
å fortsette med den nåværende misbruken av ressursene stort lenger. For at alle skal kunne
leve, må vi dele med hverandre, og vi må lære å leve litt enklere slik at alle skal kunne
leve. Vi er nødt til å gjøre livsstilen vår enklere og stille færre og mer intelligente krav til
planeten. Planetens økologiske balanse vil bli en av de saken Maitreya er mest opptatt av.
Fra høyeste nivå vil han vise hvordan vi misbruker planeten jorda og hva slags uunngåelige
konsekvenser dette vil ha dersom vi fortsetter på samme vis. Det vil bli innlysende for
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verdens vitenskapsmenn at handling er nødvendig på dette området, og gjennom dem vil
de ulike lands myndigheter innse det samme. Dette skjer allerede til en viss grad, men ikke
nok.
“Menneskene bør forstå at alle trengs for å overvinne fortidens ondskap. Atskillelse
og splid har eldgamle røtter og vil ikke gi slipp så lett. Hver og en bør derfor se det som
sin oppgave å bistå Kristus i hans arbeid med å forvandle verden, og gjøre sitt beste for å
gjenoppbygge den.”
“Snart vil verdens befolkning oppdage det storslagne som finnes midt iblant dem. Snart
vil menneskene gråte av glede over hans tilsynekomst.”
“Snart vil de også påta seg oppgaven med å gi hjelp til de som trenger det og gjenopp
rette menneskehetens sanne enhet. Slik vil det bli. Slik vil menneskene endelig lære å
kjenne det brorskapet som de har lengtet etter lenge, men som de hittil ikke har vært i stand
til å finne.” (’The Great Lord emerges’)

AMERIKA OG ISRAELS HANDLINGER
Dere tror kanskje at vi ikke beveger oss fremover, men at vi faktisk går bakover. Hver gang
det skjer en fryktelig hendelse som 11. september, angrepet på Irak eller liknende ting, får
vi inntrykk av at vi beveger oss i feil retning. Folk skriver til meg og spør: “Vil dette ha
betydning for når Maitreya står frem? Har det blitt forsinket på grunn av dette?” Faktisk
er svaret alltid nei. Disse hendelsene er ikke uten betydning og har derfor en virkning på
menneskeheten; 11. september har hatt en virkning på USA som ikke kan sammenliknes
med noe annet som har skjedd den senere tid. Dette er helt spesielt fordi 11. september var
et angrep på et par bygninger i to ulike byer (Tvillingtårnene i New York og Pentagon i
Washington, i tillegg til et planlagt angrep på Det hvite hus som ble avverget) som skjedde
på null komma null, samme morgen. Over 3000 mennesker ble drept, noe som er et stort
antall, men likevel begrenset sammenliknet med tapet av menneskeliv i alle de tidligere
terrorangrepene som USA er blitt utsatt for i utlandet, som Storbritannia har blitt utsatt for
av IRA eller Spania av ETA, i årevis. Begrenset i forhold til sammenhengende terroranslag
som pågår måned etter måned over flere år, vedvarende angrep, noe som en kan venne seg
til dersom det ikke helt ødelegger dagliglivet til de som blir berørt.
Det ser ut til at 11. september har hatt en uvanlig psykologisk virkning på det amerikanske folket. Den nåværende administrasjonen (Bush-administrasjonen) har nørt opp under
dette og overdimensjonert det hele. Så man har ikke fått lov til å glemme dette, på samme
måte som Israel har gjort holocaust – en utrolig grusom hendelse – til noe menneskeheten
ikke under noen omstendighet må glemme. Det har blitt gjort til et viktig symbol på jødenes
smerte og lidelse, og noe som gir dem lov til å begå alle slags overgrep mot det palestinske
folket. Jøder overalt – med rette, på grunn av det som skjedde med så mange jødiske mennesker før staten Israel ble opprettet – har daglig levd med minnet om det som skjedde da
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6 millioner jøder omkom i Tysklands dødsleire. Men dette skjedde også med millioner av
andre mennesker: sigøynere, polakker, ungarere, rumenere og russere døde på den samme
måten, i de samme leirene. Vi hører ikke den samme jamringen fra russerne, polakkene
eller sigøynerne, eller fra folket i Romania eller noen av de andre landene i Øst-Europa.
Jeg forsøker ikke å redusere betydningen av det grusomme som skjedde i dødsleirene,
men menneskeheten kan ikke til evig tid fremholde dette for å vise hvor grusom menneskeheten kan være mot seg selv. Jeg tror at dette er en stor tabbe av det jødiske folket, og
særlig de israelske myndighetene, for verden vil aldri se deres erfaring på noen annen måte
enn gjennom deres egen selvmedlidenhet. Dette hindrer dem i å se sin egen intoleranse og
uforsonlige holdning i forhold til det palestinske folket. Av alle folkeslag som har gjennomgått kontinuerlig lidelse, vinner sikkert det jødiske folket prisen, men lidelsen i Palestina
ser ikke ut til å telle i det hele tatt. Selv om det ikke er bevisst, bruker Israel holocaust til å
rettferdiggjøre undertrykkelsen av palestinerne. Dette er både hjerteløst og svært farlig for
verden som helhet.
Amerikanerne undres over hvorfor folk hater dem. Vel, de var elsket etter den 11. september. Verden var full av medfølelse og varme følelser overfor det amerikanske folket
fordi de hadde mistet opp mot 3000 av sine medborgere. Alle sammen var selvfølgelig
ikke amerikanere, men opp mot 3000 mennesker som befant seg i Tvillingtårnene, døde
i løpet av et øyeblikk. Imidlertid har myndighetene brukt situasjonen til å manipulere og
til å skape ’krigen mot terror’. Det kan aldri utkjempes noen krig mot terror fordi den er
verdensomspennende, den hører ikke til en stat eller til et land. Det hele er et blendverk,
men det gir denne administrasjonen fullmakt til å gå til krig mot et hvilket som helst land
de føler støtter terroraktivitet, eller som de mener oppmuntrer til det.
Selv både støtter og oppmuntrer de til terrorhandlinger. Hvert år gir de Israel noe slikt
som 30 milliarder kroner bare til våpen, slik at den israelske hæren er den mektigste i hele
området og en av de mest slagkraftige i verden. De har atombomben. Det er ingen som
synes at de ikke burde hatt den. Hvorfor fikk ikke Irak ha atombombe? Hvorfor skulle
ikke Irak få ha masseødeleggelsesvåpen når Israel får lov til å ha det? En av begrunnelsene
som den nåværende amerikanske administrasjonen brukte for å gå til krig mot Irak, var at
landet hadde 19 resolusjoner fra FN mot seg som ikke hadde blitt etterfulgt. Israel har 63
resolusjoner mot seg som ikke har blitt etterfulgt. Hvorfor? Fordi USA har brukt sitt veto i
Sikkerhetsrådet og på den måten hindret resolusjonene i å gå videre.
Det er en slik regjering, er jeg redd, som nå sitter ved makten i USA. Det er et maktapparat som støtter og oppmuntrer til undertrykkelse av palestinerne samtidig som de later
som om de gir hjelp til å opprette en palestinsk stat inne i staten Israel.
Camp David-avtalen, som med god grunn ble forkastet av Arafat, er det beste forslaget
som palestinerne er blitt tilbudt til nå med henblikk på å løse deres problemer og skape en
palestinsk stat. Men den var urimelig og urettferdig og ville derfor ikke kunne gitt noen
varig løsning. Noe som i utgangspunktet er grunnleggende urimelig og urettferdig, vil aldri
kunne vare fordi det ikke er til å unngå at folk gjør opprør mot det. Maitreya ga Arafat det
råd å ikke skrive under på avtalen. Dette er en av årsakene – men det finnes mange andre
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grunner – til at Sharon hater og avskyr Arafat, og til at amerikanerne har prøvd å skyve
Arafat ut på sidelinjen og la den palestinske statsministeren overta. [Uttalt i 2004.]
Det er ikke mulig for palestinerne å skrive under på en avtale som gir dem noe slikt som
40 prosent av hjemlandet deres. Før Israels preventive angrep i 1967 tilhørte Vestbredden
kongen av Jordan. På konferansen som Maitreya holdt i London i april 1990, spurte han
kong Hussein av Jordan om han var villig til å gi opp herredømmet over Vestbredden slik at
det kunne bli hjemlandet til det palestinske folket. Kongen av Jordan, som nå er død, sa seg
enig i dette forslaget. Vestbredden og Gazastripen ble på denne måten et mulig hjemland
for palestinerne.
Siden den gang har dette området gradvis blitt redusert ved at israelerne har bygget
bosettinger over store deler av Vestbredden. Det dreier seg om svære bygningskomplekser
omgitt av murer (med en liten hær for å sørge for sikkerheten) som er forbundet med veier
anlagt over hele Vestbredden. Dette har delt opp Vestbredden slik at det som nå tilbys det
palestinske folket, bare utgjør ca. 40 prosent av det opprinnelige landområdet. Dette er
realiteten, og det er årsaken til at Maitreya ba Arafat om ikke å undertegne, og så langt er
dette det beste forslaget som er blitt fremsatt. Etableringen av bosettinger har stadig pågått.
Fordi Vestbredden er blitt fullstendig oppstykket, er palestinerne blitt avskåret fra sine landområder og frukthager, og det har blitt umulig for dem å tjene til livets opphold. Nå er de
i ferd med å bygge muren. Dette blir gjort på en kald og profesjonell måte, en gjengjeldelse
for det de kaller terroren fra det palestinske folket som tar i bruk de eneste metodene de har
til rådighet for å få en slags oppreisning, eller noe som likner på den friheten Israel ønsker
for seg selv.
Det var de første israelerne som lærte palestinerne terrorisme. Israel ble grunnlagt
ved hjelp av terrorisme. Det fantes en rekke gjenger, som Stern-gjengen og Irgun Zeva’i
Le’umi. De kjempet som terrorister mot britene og palestinerne og ’vant’ det landområdet
vi i dag kjenner som Israel. De sloss og kjempet for dette landet på samme måte som det
palestinske folket kjemper for å beholde en liten bit land som de kan kalle sitt. Israel har det
amerikanske militæret, dollaren og den amerikanske administrasjonen i ryggen, og det hele
er ytterst urettferdig. Så lenge denne situasjonen blir opprettholdt, kommer det aldri til å bli
fred i verden. Dersom det ikke blir fred i Palestina, kommer det ikke til å bli fred i verden.
Krigen i Irak er en del av en mer omfattende krig i Midt-Østen mellom to motstridende
krefter, lysets krefter og mørkets, eller ondskapens, krefter. Ondskapens krefter har gjenskapt seg selv siden de benyttet seg av aksemaktene i krigen mellom 1939 og 1945. I dagens situasjon finnes det tre slike brohoder for rotfestet ondskap. Ett finnes i dette landet,
USA, konsentrert i Pentagon, ett finnes i Israel og ett i Øst-Europa. Disse tre punktene
utgjør et triangel, og det gjør at all energi som sendes gjennom dem, blir forsterket.
Dette er den samme energien – men heldigvis ikke like sterk – som fra 1939 til 1945 var
drivkraften bak Hitler, Mussolini og gruppene rundt dem, i tillegg til krigshisserne i Japan.
Dette er ondskapens krefter på denne planeten. Intet mindre enn det. For å få dette under
kontroll er det ifølge Mestrene nødvendig å mobilisere all den styrken og årvåkenheten
menneskeheten og Hierarkiet til sammen er i besittelse av. Denne energien vil komme
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under kontroll, men Israel forårsaker i mellomtiden forferdelig stor skade og elendighet i
Midt-Østen. USA gjør det samme i Irak og Afghanistan og er klar til å gjøre liknende ting
hvor som helst ’behovet’ skulle melde seg.
En okkult hendelse som det er av stor betydning for oss å være klar over, er at en stor del
av de tyske styrkene – arméen, SS-avdelingene, noen majorer og generalløytnanter – har
blitt inkarnert på nytt i Israel, og mange av dem står bak de begivenhetene som finner sted
i Palestina i dag. Sharon er en gammel terrorist fra Israels tidligste dager, og det finnes en
rekke slike som han, omtrent på hans alder, som var terrorister den gangen. De kjempet og
brukte terror for å danne staten Israel. Nå beskylder de palestinerne for terror, noe de har
lært av israelerne. Palestinerne har ikke noe annet, ingen andre midler, for Israel tillater
dem ikke å ha noen hær og heller ikke noen våpen, bortsett fra deres hjemmelagde skytevåpen og det de klarer å smugle inn fra Egypt. Dette er en høyst urettferdig situasjon som
helt og holdent blir støttet av den nåværende amerikanske administrasjonen.
Men tiden vil innhente dem. Dette er endetiden for de som beskjeftiger seg med endetider.

HVORDAN MAITREYA VIL BLI MOTTATT
“La oss se nøyere på de mest sannsynlige reaksjonene på hans tilstedeværelse, etter hvert
som Maitreyas offentlige tilsynekomst kommer stadig nærmere. Først og fremst kan det
hende at de som har arbeidet for å gjøre hans tilstedeværelse kjent, vil bli overrasket over
at mange kommer til å forholde seg mer tause enn de hadde regnet med.” (Mesteren …., fra
’The reception of Maitreya’, SI, oktober 2001)
Med det menes folk som dere rundt om i verden som i årevis har arbeidet for å gjøre hans
tilstedeværelse kjent, det kan hende at dere vil bli overrasket over at reaksjonene uteblir i
mye større grad enn dere hadde forventet.
“Det kan godt hende at det innledningsvis vil bli slik. Når den store Mester begynner
sitt åpne virke, må han trå varsomt for ikke å skremme vekk de han ønsker å hjelpe.” (’The
reception of Maitreya’)
Hvis Maitreya sto frem og snakket slik som jeg gjør, er det ingen som ville hørt på ham.
Det ville vært for opprørende, ingen ville ha gjenkjent ham som Kristus eller Maitreya eller som noen viktig person i det hele tatt, han ville blitt sett på som en som har en fiks ide.
“Vær derfor på utkikk etter en mer stillferdig fremtreden som varmer hjertet. Med tiden
vil sterkere og mer inntrengende ytringer være på sin plass.” (’The reception of Maitreya’)
Jeg kan si hva jeg vil, men Maitreya kommer ikke til å snakke til et innbudt publikum, men
på fjernsyn, i radio osv. Så det er viktig at han ikke støter folk fra seg.
“Med tiden vil sterkere og mer inntrengende ytringer være på sin plass, og hans oppfordring til menneskeheten vil bli krystallklar. Forvent derfor en stadig sterkere betoning,
en stadig mer alvorlig advarsel, fra Maitreyas lepper.” (’The reception of Maitreya’)
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“Fortell om løgnene!” sier han og roper ut: “Fortell dem om løgnene! Avslør løgnene!
Avslør løgnene!” Et par gruppemedlemmer i USA holdt nylig et foredrag der Maitreya
og Mesteren Jesus var til stede (i forkledning), selv om ingen var klar over dette da. Med
arbeiderne svarte på spørsmål, og en av dem sa: “De er ….” (han nølte med å bruke ordet),
og enten Maitreya eller Mesteren Jesus sa: “Fortsett, si det, si ordet!” Fremdeles nølte han.
“Si det!” oppmuntret de, “Fascister! Fascister!” Maitreya kommer til å snakke rett ut, men
ikke i begynnelsen. Først kommer han til å slå an en lavmælt tone, men på en måte som
varmer hjertet, og deretter mer inntrengende og klart.
Etter hvert som tiden går, vil tankene hans få ulike typer av respons. De mer tradisjons
bundne vil finne det vanskelig å godta mange av hans ideer, og de vil fordømme dem i
skarpe ordelag. Andre som har et mer åpent sinn, vil ta dem opp til vurdering og tenke over
dem, og i denne gruppen vil han finne mange som med glede vil slutte opp om hans sak.
Stadig flere vil slutte seg til ham og bli talerør for hans anbefalinger.
“Ved å gå frem på denne måten, vil Maitreyas lære hente frem menneskenes høyeste
aspirasjoner slik at de får øynene opp for tidens problemer og farer og også for de enkle
midlene som skal til for å overvinne dagens problemer og farer en gang for alle. Slik vil det
bli. Slik vil menneskene motta den innsikten og det lederskapet de lengter etter, og slik vil
de stille krav om de forandringene som trengs så sårt innen de samfunnsstrukturene som
styrer menneskenes liv.”
“Det er selvfølgelig bare å forvente at mange vil motsette seg læren til den store Mester.
Religiøse grupper som er fastlåst i sine egne doktriner og forventninger, vil på det sterkeste
benekte Maitreyas tilstedeværelse og motsette seg hans ideer, og mange mindre hyggelige
beskyldninger vil bli rettet mot ham.” (’The reception of Maitreya’)
I et innringerprogram på radio forleden kveld ble jeg kalt “udyret”. “Jeg kan høre
‘udyret’ puste rett bak deg George.” Da sa George Noory som intervjuet meg: “Du høres
ikke ut som noe udyr.”
“Uansett vil det være mange som vil bli inspirert og styrket i sin tro, og som vil gjøre sitt
beste for Maitreyas sak.”
“Næringslivet, som har investert så mye i de strukturene som nå er i ferd med å smuldre
opp, vil reagere på én av to måter: de som ser Maitreya som en fiende av alt de står for, vil
gjøre alt de overhodet kan for å motsette seg og motarbeide rådene hans. De som betrakter
ham som fremtidens stemme, som den eneste mulige veien videre for menneskeheten, vil
ønske hans ideer velkommen og støtte dem, og de vil tilby sin ekspertise til det økende
antall som slutter seg til ham.” (’The reception of Maitreya’)
Det vil trolig være ca. en tredjedel som er for ham og to tredjedeler som er mot ham innenfor forretningsverdenen, så det dreier seg om mange mennesker.
“Slik vil de ulike grupperingene handle og innta sine standpunkter: for eller mot fremtiden,
den eneste veien som ligger åpen for menneskene.”
“Overalt vil folkemassene følge sine ledere. De vil gradvis innse at Maitreya taler deres
sak, om deres behov og deres streben etter et bedre og tryggere liv for familien og en fremtid som de vagt føler at de har rett til, og som venter på å bli født. Deretter vil verdens folk
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heve stemmen og gi støtte og anerkjennelse til den store Mester og etterspørre hans lære
for at den skal opplyse og foredle dem og lede dem inn i en strålende og velsignet fremtid.”
(’The reception of Maitreya’)
Slik vil det bli. Folk vil innta sine standpunkter. Det mektige sverdet som splitter vil bli
aktivert og skille ut de som virkelig er for fremtiden, som er klar for forandring, klar for å
skape en verden der alle mennesker kan leve et verdig liv. Det vil bli på et enklere nivå, men
på et nivå som alle vil finne mer tiltalende og fordelaktig. Og de som ser at dette innebærer
slutten på deres makt og privilegier, deres pengestrøm og dere muligheter til å tjene mer
penger og derfor få mer makt, de vil forstå at dette ikke går deres vei. De vil motarbeide
ham, og det finnes allerede de som motarbeider ham nå.

MAITREYA PÅSKYNDER SIN FREMTREDEN
“Det er mange som i dag ville blitt forbløffet over de fremtidsutsiktene som vi, deres
eldre brødre, ser for menneskeheten. Til tross for farene og spenningene, krisene og uroen,
så vet vi at menneskene vil heve seg over dette og skape en ny tid. Vi vet at prøvetiden
nesten er over, at et vannskille er passert, og at menneskene står på terskelen til oppdagelser
som ovegår deres fantasi.”
“Vi er ganske visst klar over de problemene som menneskene står overfor. Vi kjenner følelsen av frykt som dreper gleden i mange menneskers hjerter. Vi deler smerten og
lidelsen til talløse millioner av mennesker som lever og dør i håpløshet.”
“Vi vet at til tross for farene og de urettferdige forholdene, så er håpets gnist klar til
å flamme opp og gi inspirasjon til de mest storslagne prestasjoner, for det er det gud
dommelige i mennesket som aldri kan slokne.”
“’Mørket er alltid tettest like før daggry’, heter et gammelt ordtak, og slik er det for
menneskeheten i dag. Midt i kaoset og frykten, uvissheten og lidelsen, ser vi løsningene og
enden på konfliktene og at lyset som skal vekke menneskene til en løfterik fremtid, bryter
frem.”
“Alt fungerer lovmessig, og en ny tilstand av likevekt er i ferd med å bli skapt av oss.
Uansett hvordan det ser ut, gjør en ny rytme seg gjeldende som vil bringe denne uharmoniske verden i balanse.”
“Det er Maitreya selv som håndhever denne mektige loven og bringer den fra dens opp
rinnelige kosmiske opphav inn i den menneskelige sfære. Slik vil det skapes nytt håp, og
slik vil menneskene ta de skritt som er nødvendige for å omskape sin fremtid i samsvar med
Planen.” (Mesteren …, fra ’Maitreya hastens to emerge’ SI, september 2002)
Mesteren snakker selvfølgelig om energien til Fredens eller Likevektens Ånd, som nå er
den sterkeste på hele kloden. Ikke den sterkeste per se, men den som er mest utbredt. Av de
mektige energiene som Maitreya frigir, så er det mer av denne mektige kosmiske energien
som påvirker og forandrer verdensbegivenhetene, enn noen annen.
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Som mange av dere vet, så arbeider Fredens eller Likevektens Ånd med loven om kraft og
motkraft, som er motsatt og tilsvarende. Denne energien har den virkning at den omgjør
dagens hat, vold, krise, uro og spenninger til det motsatte. Vi vil derfor gå inn i en periode
med fred og ro, mental og følelsesmessig stabilitet, i nøyaktig samme forhold som det i dag
finnes vold og hat, uro og splid.
Gjennom virkningen av den viktige loven om kraft og motkraft skaper denne mektige
Avataren (som overskygger Maitreya på en måte som er svært lik den måten Maitreya
overskygget Jesus i Palestina) daglig betingelsene for fremtiden. Selv om disse energiene
enda ikke har nådd det fysiske plan med full kraft, forandrer de verden allerede nå. Dette
er grunnen til at Mestrene og Maitreya er så forhåpningsfulle. Det dreier seg selvsagt om
håp som er basert på viten.

AVATAREN
“…millioner av mennesker står nå klar til å motta Læreren.” (Mesteren …., fra ’The
Avatar’, SI, oktober 1988)
Dette er interessant. “Enten de er klar over det eller ikke” som Mesteren sier, så finnes
det nå millioner av mennesker som står klar til å motta Læreren. Det finnes tretti millioner
mennesker som har hørt denne historien, 20 millioner er åpne for at den kan være sann, og
to millioner er overbevist om at den er det.
“Alt dreier seg nå om å få denne velsignede hendelsen til å skje. Både på kosmisk og
planetarisk nivå høster nå fornyelsens krefter det de har sådd og frembringer de forholdene som gjør at Maitreya kan stå frem. Selv om han etter Loven er nødt til å holde tilbake
sitt åpne virke enda en stund, så vet han at Loven er i ferd med å bli oppfylt, at gjeld blir
betalt tilbake, at mulighetene blir grepet, og at han nå kan stå frem i hele sin storslagenhet
og motta den kjærligheten og tjenestevilligheten som mange vil erklære at de er rede til å
skjenke ham.”
“Hans nåde omfavner faktisk allerede verden. Hans kjærlighet innhyller alle land fra øst
til vest, fra nord til sør. Ingen unnslipper pilen som utgår fra hans kjærlighet.”
“Hans energi medfører hver dag at menneskene får øynene opp for sin sanne skjebne og
maner på nytt frem deres håp og tillit.”
“Fra fjern og nær samles folkets representanter ved hans side, og han skjenker dem en
visdom som er fullstendig ny. Snart vil denne opplyste gruppen av menn og kvinner presentere sin historie og sine erfaringer, og til tross for alle innsigelser bevise at Kristus er midt
iblant oss. Deretter vil millioner av mennesker lytte til dette løftet og forlange å få se Guds
representant. Under mange navn vil han så stå frem og oppfylle forhåpningene innen alle
trosretninger.” (’The Avatar’)
Jeg bruker navnet Kristus fordi han legemliggjør Kristus-prinsippet, men muslimene
venter ham som Imam Mahdi, jødene som Messias, hinduene som Krishna og buddhistene
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som Maitreya Buddha (de har det rette navnet). Alle disse er navn på ett og samme individ,
noe som vil bli ytterligere en problemstilling for menneskeheten, en problemstilling, en
overraskelse og til slutt en kilde til glede, for når de ser ham, vil de innse at det er Imam
Mahdi, Kristus eller Maitreya Buddha eller Miroko Bosatsu, eller hva navnet måtte være på
den de har ventet på. Det vil bli en enorm opplevelse for menneskeheten.
Disse representantene for folket, mennesker som Maitreya allerede har gitt opplæring
under møter og som han utruster med “en visdom som er helt ny”, denne gruppen av opp
lyste menn og kvinner vil stå frem og fortelle det de vet, de vil fortelle om ham, at de har
møtt ham, at de kjenner ham, og at de kan gå god for hans herkomst, fra det ståstedet hver
og en av dem måtte ha. Dette vil ha en enorm virkning på folk flest.
“Så vil hans oppfordring til rettferdighet, fred og brorskap lyde blant nasjonene, en forsikring om at Gud har omsorg for alle menneskers ve og vel. Hans stemme vil minne menneskene om deres opphav og skjebne og bringe dem frem foran Guds føtter i tillit.”
“Vær viss på at hans oppgave er godt forberedt. Hans disipler, som har gjennomgått en
indre opplæring, har vært engasjert i det forberedende arbeidet i lang tid og kjenner sine
respektive roller godt. Når de blir bedt om å handle, vil de bringe gjenreisningsarbeidet
til alle verdenshjørner og erstatte elendighet med glede, splittelse med enhet, hat og onde
hensikter med altruistisk kjærlighet. Slik vil det bli. Slik vil den nye tid begynne på et storslagent vis, og slik skal menneskeheten virkeliggjøre de løfterike mulighetene som hans
tilstedeværelse bringer med seg.”
“Sikkert er det at ikke alle kommer til å anerkjenne hans storhet; lyset fra Guds kappe
er for sterkt for noen. Men de fleste vil se ham som oppfyllelsen av sine håp og drømmer
om rettferdighet og kjærlighet, om fornuft og frihet. De vil vende sine øyne og sine hjerter
mot ham og søke trøst og veiledning, inspirasjon og mening, innsikt og kjærlighet. Dette
vil han skjenke verden i overflod. En enorm og kraftig flod av sannhet er han, og han gir
næring til alle som drikker begjærlig av denne sannheten. En kilde til kjærlighet er han, og
han omslutter alle i sitt hjerte. En Avatar ulik noen som har eksistert tidligere er han, og han
er kommet for å lede menneskene inn i erkjennelsen av at også de er guder.” (’The Avatar’)
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Spørsmål og svar
MAITREYAS NÆRT FORESTÅENDE TILSYNEKOMST
Spm: Hvorfor foreslo Mesteren Kristus’ tilbakekomst som tema for dette foredraget (etter
alle disse årene med å gjøre denne informasjonen kjent)? Har det å gjøre med at Maitreyas
tilsynekomst nå er nært forestående?
Sv: Ja, selvfølgelig. Mesteren har skrevet disse artiklene i tidsskriftet Share International de siste 23 årene om Maitreyas tilsynekomst, om responsen på dette og om alt det
omfattende arbeidet som skal til for å skape denne ekstraordinære begivenheten. Artiklene
ble inndelt i grupper på to eller tre som dreide seg om beslektede ideer eller tema, og deretter ble det skrevet om andre emner igjen. Det er denne måten Mesteren arbeider på, og
det er svært likt den måten Maitreya benyttet da han ga de 140 budskapene gjennom meg,
som finnes i boken Messages from Maitreya, the Christ.
Maitreya kunne beskjeftige seg med et tema: tilsynekomsten, fattigdom, ideen om rett
ferdig fordeling osv. Han kunne snakke om dette to eller tre ganger på forskjellige måter og
trekke frem alle sidene av saken for å gi et fullstendig bilde. Deretter kunne han fortsette
med et annet tema i flere uker. Senere kunne han kanskje vende tilbake til det første emnet
og fordype seg enda mer i det ved å legge til aspekter som vi overhodet ikke hadde tenkt
på, men som gir en utvidet mening.
Når Mestrene, uansett hvor spontane de er (og det skal være sikkert og visst at de er
spontane), presenterer et utdrag av læren eller gir informasjon, har de en tendens til å betrakte det som en helhet og ta hver ide for seg og gå i dybden – se på hver side av saken – og
deretter droppe det, ta opp en ny ide og behandle den på samme vis. På denne måten dekker
de et enormt stort område.
Spm: Det ser ut til at Mesterens artikler vekselvis belyser planetens sørgelige tilstand og
den fremgangen som finner sted på grunn av påvirkning fra Mestrene. Hvilke av disse tendensene er nå sterkest?
Sv.: Den sterkeste tendensen nå er fremgangen som finner sted på grunn av påvirkning
fra Mestrene. Det er korrekt at Mesteren fremstiller det slik. Han skriver en artikkel som
dreier seg om planetens bedrøvelige tilstand og beskriver alle problemene, men han avslutter alltid med et positivt fortegn. Han uttrykker alltid håp på slutten. “Til tross for dagens
kritiske situasjon, til tross for redslene, hungersnøden og all den urettferdigheten som florerer, så er verden ikke desto mindre mer klar for Kristus enn den noen gang har vært.”
For 2000 år siden var de ikke klar for Kristus, og derfor ble han kun værende i tre år.
Denne gangen kommer han til å bidra til en forvandling av verden og være her i 2500 år.
Det kommer virkelig til å bli en svært interessant tid.
Dersom du tok alle artiklene, markerte dem og talte dem, ville du se at det legges mest vekt
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på den fremgangen som finner sted og på de store forandringene som allerede er i gang. De
endringene som har funnet sted, ville vanligvis ha tatt 100 år, likevel har de skjedd i løpet
av ti år, noen ganger nesten over natten.
Et eksempel er slutten på apartheid i Sør-Afrika. Kan dere forestille dere hvor lenge
raseskillet varte i USA, og hvor inngrodd det var? Selv nå føler ikke hvert eneste svarte
menneske i USA seg trygg eller akseptert, særlig ikke i sør, men sammenliknet med bare
40 eller 50 år tilbake – midt på 50-tallet for eksempel, McCarthy-perioden, en forferdelig
tid – så har det skjedd en utrolig forandring. På samme måte er situasjonen i Sør-Afrika
fullstendig forandret.

TIDSPUNKTET FOR MAITREYAS TILSYNEKOMST
Spm.: Er ikke dette et vanskelig tidspunkt å stå frem for Maitreya?
Sv.: Det er åpenbart at valget av temaet ’Kristus’ tilbakekomst’ etter alle disse årene
må bety at tiden nå er moden for at Maitreya kan stå frem og begynne sin oppgave. Vi tror
kanskje at dette må være et svært vanskelig øyeblikk for Maitreya, og på noen måter er det
det. Å møte mennesker som er mottakelige og som kan lytte og sette det han snakker om
ut i livet, er én ting, men å stå frem på radio og fjernsyn med skeptiske intervjuere, er noe
ganske annet. Ikke at han lar seg skremme at skepsis. Overhodet ikke. Det er ikke tilfelle.
I begynnelsen kan det bli ganske vanskelig selv for en som Maitreya, som ikke bare
kjenner svarene på alt han kan bli spurt om, men som vet hvilke spørsmål han kan få inter
vjueren til å stille. Så det kan hende at intervjueren opplever at han stiller spørsmål han ikke
hadde tenkt å stille. Han kan ha notert noen spørsmål på forhånd, men spør om noe helt
annet. Så kanskje blir det ikke så vanskelig likevel.
Uansett finnes det en stor verden der ute med mange forskjellige land, ulike systemer og
ulike måter å tenke på, selv om de samme tingene, og ulik vektlegging av disse tingene.
Han kommer ikke til å bli kalt Maitreya i begynnelsen. Dersom den som intervjuer ham
er klok, vil han kanskje fornemme at dette er en person helt utenom det vanlige, særlig
når han opplever at han stiller spørsmål han ikke hadde tenkt å stille. Maitreya kjenner jo
svarene på sine egne spørsmål.
Folk har ofte spurt meg: hvordan kommer det til å bli? Han er nødt til å snakke til offentligheten om alle disse tingene, og hvordan kan han egentlig få formidlet det han ønsker? Som Mesteren sier, og jeg tror det er ganske treffende, disse gruppene, som dere,
som mer eller mindre har holdt på med dette arbeidet i mange år, kan komme til å bli
skuffet, i alle fall kommer dere til å bli overrasket over at han står frem på en så stillferdig måte, over mangelen på ettertrykk, eller dere synes kanskje at han går glipp av en
mulighet til å “slå på stortromma”.
Maitreya vil være interessert i å stå frem så ofte som mulig. I begynnelsen vil det selvsagt
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være vanskeligere, men han har sine måter og metoder. Han kommer til å stå frem stadig
oftere helt til han har et fast program på TV og radio over hele verden.
Spm.: Venter Maitreya på det best mulige tidspunktet selv om han kunne stått frem i dag?
Hva er det som holder ham tilbake?
Sv.: Han venter på det best mulige tidspunktet for å står frem offentlig. Han venter på
den beste muligheten, det vil si det tidspunktet hvor han vil få best og raskest aksept for
det han har å si.
Det finnes fortsatt enormt mange mennesker som verken vil ha noe som helst å gjøre
med Maitreya eller med ideene hans. Alle de religiøse grupperingene har sine fundamentalister som til sammen utgjør en meget stor gruppe. Tenk bare på alle de kristne fundamentalistene, de muslimske fundamentalistene, de jødiske fundamentalistene, nå også
blant hinduene, og til og med til en viss grad blant buddhistene. Dette utgjør et stort antall
mennesker, og de må nødvendigvis hanskes med denne realiteten. De kommer ikke til å se
på ham som Kristus eller som Imam Mahdi, i alle fall ikke i begynnelsen.
Det beste tidspunktet er når det økonomiske systemet faller sammen og bringer Vesten i
kne økonomisk, slik at de vestlige landene for første gang blir konfrontert med realitetene.
Vi har lenge levd uten å ha kontakt med virkeligheten. Både vi og våre ledere tror at vi kan
fortsette på den gamle måten, på akkurat samme måte som før – med mer konkurranse, mer
grådighet, mer av det samme, at det bare kan fortsette, og at vi blir vinnerne. Men det er
ikke lenger slik; det fungerer ikke.
Når to tredjedeler av verdens befolkning lever i fattigdom, så fungerer ikke det økonomiske systemet. Dersom vi tror at de fattige vil la dette fortsette uten å be om at det skal
fungere for dem, så mangler vi fullstendig realitetssans. Maitreya vil gjøre dette helt klart.
Et plutselig sammenbrudd av de økonomiske strukturene, et børskrakk i Europa og USA,
ville fått Maitreya til å stå frem umiddelbart. Det ville ført oss inn i realitetenes verden.
Dette er en av de hendelsene han venter på, og den virkelighetsopplevelsen som dette ville
ført med seg. Vi kommer til å forstå at systemet ikke virker. Vi trodde at det virket, og det
så ut til å virke for noen av oss, men i vår selvtilfredshet tenkte vi ikke engang på dem det
ikke virker for. En av Maitreyas viktigste oppgaver er å slå kaldt vann i blodet på dem som
er selvgode og å gjøre det svært ubehagelig å være selvtilfreds og likegyldig.
Jeg kan huske folk som har kommet på møtene mine og sagt: “Jeg trodde dette ville være
et budskap om håp, men jeg føler meg utilpass. Jeg føler meg så ulykkelig. Jeg føler meg så
skyldig og elendig.” Da svarte jeg: “Ypperlig. Det er dette vi kaller kjærlighet.”
Du er nødt til å skjære gjennom denne selvtilfredsheten og likegyldigheten. Hvis folk
kun ønsker å idyllisere, vil ikke det forandre verden. Det er viktig at de er klar over at Kristus er her og at han ikke er alene, at verden er klar for forandring og kommer til å bli forandret. Men hvis de bare ønsker å finne noe som får dem til å føle seg vel, så vil ikke det være
til noen hjelp for verden, for det er ikke disse menneskene som virkelig gjør en innsats.
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Spm: Venter Maitreya fremdeles på at aksjemarkedet skal bryte sammen?
Sv: Ja, han venter fremdeles på børskrakket, men dersom de politiske begivenhetene
hadde blitt tilstrekkelig kritiske, ville han stått frem uansett om det var krakk eller ikke
– hvis han så at hans tilstedeværelse og det han har å si ville ha stor innvirkning på den
politiske situasjonen.
Spm.: Finnes det noen omstendigheter som vil få ham til å stå frem tidligere?
Sv.: Det finnes en rekke kriser som kunne fått ham til å stå frem, men han kjenner
Loven og dere kan være sikre på at han adlyder Loven til punkt og prikke. Samtidig vet
han hvordan man kan manipulere denne Loven. Han vet hvor mye den kan manipuleres og
fortsatt være innenfor Loven.
Han kommer til å snakke om karma-loven, en lov som han kjenner og forstår bedre enn
sine likemenn, selv bedre enn Mestrene, som vi må anta kjenner til de minste detaljer i
karma-loven.
Dersom det skulle inntreffe en hendelse som truer verdensfreden, så vil Maitreya gripe
inn og tre frem selv om det ikke skjer noe børskrakk. Situasjonen måtte i så fall være svært
farlig, og selv da måtte ikke det han foretok seg være noen overtredelse av den karmiske
loven. Han må foreta hårfine vurderinger på kosmisk plan. Det er kosmiske energier han
befatter seg med.
Det dreier seg ikke om noe enkelt og liketil valg. I alt han gjør, må han ta i betraktning
tusen kosmiske muligheter, de som fremmer det han ønsker å foreta seg, og de mulighetene
som vil ha en negativ påvirkning. Han må hele tiden foreta en svært finjustert og subtil
vurdering. Arbeidet hans er på ingen måte enkelt. Det er derfor jeg forsøker å forklare det
komplekse ved situasjonen.
Dersom det oppstod en fare som virkelig truet kloden, en mulighet for en verdensomspennende konflikt som ville medført bruk av atomvåpen, da ville han handle. Slik jeg forstår det, ville han ha påkalt de energiene som ville satt en stopper for en slik utvikling. Eller
kanskje det ville ha dreid seg om noe helt annet. Ikke at Mestrene noen gang ville ha tydd
til maktbruk. Det kunne kanskje vært noe som karma-lovens Herrer kunne blitt påvirket til
å gjøre. Det er også en mulighet. Men tenk ikke for mye på det.
Det finnes både mulige og umulige alternativer, men når det gjelder Mestrene, kan man
ikke si at noe er umulig. Man kan alltid tenke seg at ting kan være mulige. De er utrolig
innflytelsesrike, og jeg tror ikke det finnes noen som har den fjerneste anelse om hvilken
mektig avatar Maitreya egentlig er. Han håndterer energier som aldri før har vært anvendt
samtidig på denne planeten.
Han er enormt kraftfull, men han må holde seg innenfor Loven når han bruker denne
kraften. Det er det eneste som begrenser ham.
Spm.: Er en tredje verdenskrig nært forestående – hva med konflikten i Midt-Østen?
Sv.: Nei, det er den ikke. Hvis vi kom i en situasjon som var så “lettantennelig” (den
er temmelig “lettantennelig” for øyeblikket, pr. august 2006) at en tredje verdenskrig var
uunngåelig, så ville Maitreya gripe inn.
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Det er bedre at han ikke behøver å gripe inn, for dette vil krenke menneskets frie vilje.
Men hvis det ble nødvendig, ville han gripe inn. I så fall ville det i ganske lang tid være
begrenset hva han vil kunne gi til menneskeheten, helt til vårt karma tillot ham å gi det han
kan gi. Hvis han brukte denne karmiske gaven til så å si å forhindre en tredje verdenskrig,
ville dette hindret ham i å gjøre ting han ellers ville hatt mulighet til.
Mestrene, som har større visdom, vet at tingene vil bli avklart og at fred vil bli oppnådd
til slutt. Som Maitreya sier, vet de at slutten er kjent fra begynnelsen. Frykt ikke. Men det
innebærer ikke at en skal sitte uvirksom uten å gjøre noe. Det er poenget.
Du må være inspirert for å gå til handling. Han sier: “Ingenting skjer av seg selv. Mennesket må handle og realisere sin vilje.” Mennesker som er fulle av idealisme, tror at dersom du kan forestille deg noe, så eksisterer det allerede, at dersom du vet at Gud er fullkommen, så er verden fullkommen. Du kan ikke lukke øynene for all elendigheten i verden.
Det er tåpelig. Det er ikke voksent. Vær voksen og se verdens elendighet i øynene og gjør
noe med det. Du må gå til handling for å sette din vilje ut i livet. Hvis du ønsker fred, rett
ferdighet, fordeling av ressursene og korrekte mellommenneskelige relasjoner, så må du få
dette til. Gjør det kjent at det er dette du ønsker. Stem på de rette menneskene for at det skal
skje. Gå til handling. Bli aktiv. Hvis ikke, svever du blant skyene.
Dette er en unik tid ulik noen annen i historien. Den vil ikke bli gjentatt. Hierarkiet av
Mestre er i ferd med å vende tilbake til vår verden for første gang på 98 000 år. Du har
muligheten til å arbeide for dem, lette Maitreyas arbeid, lyse opp veien og gjøre det kjent
for verden at han er her. Ikke vent til Maitreya står åpent frem. Fortell alle som vil høre
på, at han er her, hva som er hans planer og hva han ønsker å prioritere – riktige mellom
menneskelige relasjoner, fordeling av ressursene, rettferdighet og fred – dette er det viktigste. Å ta vare på planeten har førsteprioritet. Du må gjøre disse ideene til dine egne og ikke
bare lytte til en som meg.
Vi må alle bli engasjert og fortelle verden hva som er i ferd med å skje på jorda, at dette
er en tid helt utenom det vanlige, at det gjennom hele verdenshistorien aldri har eksistert en
tid lik denne. Å være i live på denne tiden er en stor velsignelse.
Samtidig med all smerten og lidelsen i verden finnes det enorme muligheter for menneskeheten.
Spm: Når du sier at Maitreya snart vil stå frem, mener du da i et TV-intervju?
Sv.: Ja, når jeg snakker om å stå frem, så vil det først være i et intervju på amerikansk TV.
Dere kan stole på meg når jeg sier at dette intervjuet er et tegn på at Maitreyas tilsynekomst
vil skje snart, som Mesteren så ofte sier. Nå vet dere jo når alt kommer til alt hva som menes
med snart. Det er virkelig meget snart, sannsynligvis snarere enn dere vil like. Tror dere at
dette arbeidet blir lettere etter at Maitreya har stått frem? Dette er den enkle tiden. Det vil
bli motsatt. Dere vil bli intenst opptatt i diskusjoner og føle all motstanden.
Spm.: Når Maitreyas budskap frem til Afrika?
Sv.: Maitreya bor i London i forskjellige hinduistiske templer. Han besøker moskéer og
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kirker, men han bor i templene. Han bor noen år i ett tempel og noen år i et annet. Mens han
oppholder seg i disse templene, underviser han swamiene i templene om hvordan verden
kan forandres, deretter sender han dem ut i verden. De sprer seg over hele verden og formidler Maitreyas lære ved å dele sine erfaringer med folk. Maitreyas lære blir formidlet gjennom alle disse swamiene, som er velutdannede og intelligente mennesker med bakgrunn i
den hinduistiske tradisjonen. Dette pågår hele tiden. Mange av dem drar til Asia og deler av
Afrika der det er hindusamfunn som trenger swamier til templene.

ÅNDELIGE KRISER
Spm.: Du snakket om nødvendigheten av å formulere budskapet slik at folk kan ta det inn
over seg på bakgrunn av sin egen erfaring. Hvordan kan vi mer spesifikt tilnærme oss dette
på en måte som berører menneskenes sjel, i stedet for den tilnærmingen som er vanlig innenfor grasrotbevegelser og som i stor grad er basert på frykt?
Sv.: Det er umulig å snakke om Kristus’ og Mestrenes tilbakekomst uten å komme i
kontakt med sjelen til den det gjelder og påkalle sjelserfaringen og intuisjonen til den du
snakker med. Det dreier seg om å prøve og feile: du lykkes med noen mennesker og mislykkes med andre. Dersom du selv forsøker å fungere som en sjel, dersom du forsøker å se
tingene fra sjelens synsvinkel, så innebærer ikke dette at du ser tingene på en mystisk måte.
Sjelen er ikke mystisk. Den er et stort mysterium for de fleste mennesker, men den er ikke
noen mystisk forestilling.
Når folk forestiller seg det å tilnærme seg tingene som en sjel, har de en tendens til å tro
at dette er noe svært høytravende og mystisk. Det er det ikke. Du kan være, og du bør være,
like praktisk som jeg er når jeg legger frem dette budskapet. Enkelte mennesker kommer
til mine foredrag og sier: “Jeg trodde dette skulle dreie seg om Kristus’ tilbakekomst. Det
handler jo bare om politikk og økonomi.” Det handler om begge deler. Politikk og økonomi
er åndelige ideer.
Den nåværende globale krisen er en åndelig krise. Det er en krise som dreier seg om vår
eksistens. Menneskeheten vet ikke hvem de er, hva de er, hvor de kommer fra, eller hvor de
skal. Det dreier seg om en åndelig krise som omfatter hele planeten. Denne åndelige krisen
utspiller seg i dag på de politiske og økonomiske plan.
Det er derfor vi i Vesten overhodet ikke bryr oss. Vi er klar over, og kan likevel leve
med det faktum at millioner av mennesker i Østen og i Afrika dør av mangel på mat som
ligger på lager og råtner i den vestlige verden. Dette er en åndelig realitet. Det faktum at vi
kan leve med dette, er et åndelig feilgrep. Det dreier seg ikke bare om en mangel på sunn
fornuft, eller at det er en feil i distribusjonen eller i regnskapet, som om vi på en eller annen måte ikke tok dem med i beregningen slik at maten ikke kom frem. Det dreier seg ikke
om den typen feil. Det er en følge av en åndelig mangel i oss selv. Vi er ikke det vi tror vi
er. Vi tror vi er flinke, intelligente og i stand til å styre både vårt eget liv og vårt eget land
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på en måte som er til alles beste. Men det er ikke sant. Du er kanskje flink og intelligent.
Du har kanskje de beste hensikter. Men dersom du ikke er åndelig i ordets rette betydning
og kan vise det i praksis, så vil du ikke være i stand til å få disse egenskapene, flinkheten,
intelligensen og omtanken for andre, til å fungere. Du vil være selvtilfreds og likegyldig.
Du vil tenke: “Jeg har det bra her, vi har gjort det ganske bra. Hva er galt med landet vårt?
Det er et flott land. Vi må føre noen kriger nå og da for å gi noen oppviglere en lærepenge,
men bortsett fra det så har vi det bra” – og du glemmer at dere bare utgjør en del av verden.
Det som egentlig menes med å være åndelig, er å se verden som en helhet og tenke globalt. Det er dette som først og fremst må til i dag. Alle regjeringer burde bli presset av en
velinformert opinion til å ha et større perspektiv, til å innse at det er nødvendig å ha korrekte
mellommenneskelige relasjoner på det politiske og økonomiske området, ikke bare når det
gjelder hyggelige og vennlige relasjoner under fire øyne.
Men det dreier seg selvsagt ikke om noe enten/eller. Klart en trenger den hyggelige og
vennlige forbindelsen under fire øyne. Men det burde vært like selvfølgelig at alle de industrialiserte landene som Storbritannia, Frankrike, USA og Japan hadde de samme følelsene
overfor afrikanerne og inderne, de folkegruppene som lider og som må leve på en dollar
om dagen – en femtedel av jordas befolkning. Det er ikke til å tro. Det finnes 1,3 milliarder
mennesker på jorda som må klare seg med en dollar om dagen. Av disse dør millioner av
sult, og dette skjer hver dag, hver time, hvert eneste øyeblikk.
Det faktum at vi lar dette skje, utgjør den åndelige krisen. Vi har en tendens til kun å betrakte dette rent økonomisk og politisk. Men det er denne økonomiske og politiske realiteten
som utgjør den åndelige krisen. Vi er nødt til å se det ut fra sakens kjerne. Kjernepunktet er
feilslåtte mellommenneskelige relasjoner. Det ser ut til at vi verken er klar over eller legger
vekt på det faktum at menneskeheten utgjør en enhet.
Det finnes kun én menneskehet, én gruppe som kalles menneskeheten eller menneskeriket. Det er ikke det eneste riket, ikke engang det viktigste. Vi har en tendens til
å bare tenke på en del av det, den industrialiserte verden, som den viktigste delen av det
viktige menneskeriket.
Fra Mestrenes synspunkt er menneskeriket bare ett blant flere andre, i høyeste grad
viktig, men en del av evolusjonen på planeten Jorden. Og planeten Jorden er igjen en del
av solsystemets evolusjon, og slik fortsetter det på stadig høyere nivå. Det finnes ikke noe
avbrudd i dette. Det finnes ikke noe punkt hvor man kan bremse opp og si: “La oss stoppe
her. Dette er USA, la oss kun ta vare på USA.” Det er dette USA har en tendens til å gjøre,
nemlig å ta vare på USA. Storbritannia har lett for å gjøre det samme: å sikre britiske interesser. Gagner det egentlig de britiske, amerikanske, franske, italienske, japanske eller
russiske interessene å holde på slik?
Vi knytter det alltid til disse spesifikke lokale, og ikke globale, interessene. Men det finnes
ikke noe slikt som spesielt amerikanske, russiske eller britiske interesser. Det finnes globale
interesser og menneskelige interesser, og dersom disse ikke blir ivaretatt, så kommer det
ikke til å finnes noen mennesker på jorda. Det er dette vi må begripe, og det er dette dere
kan fremlegge.
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Dette er sjelen som snakker. Det er slik sjelen ser verden. Når folk forstår dette, sier de:
“Akkurat, du har helt rett,” fordi deres sjel forteller dem at det er riktig. De ser det fra sjelens perspektiv. Men dersom du ikke ser på det som sjel, da ser du det ikke som en åndelig
krise, bare som en økonomisk eller politisk krise. Det dreier seg om politiske og økonomiske kriser, men dette er de områdene hvor den åndelige krisen utspiller seg.
Spm.: Kan du si noe mer om selvtilfredshetens mekanismer?
Sv.: Selvtilfredshetens mekanismer beror på vane. Her i USA er dere født og oppvokst i
et land som er så materialistisk i sin måte å se tingene på, at selvtilfredshet er en uunngåelig
konsekvens. Gjennom skolesystemet og media blir dere påvirket på en slik måte at det dere
oppfatter og forestiller dere og slik dere opplever verden, begrenses til det som har med
USA å gjøre. Grunnen er at USA er så stort. Dere har effektive massemedier som dag etter
dag sørger for at det som skjer i USA kommer i forgrunnen. På skolen her blir dere oppdratt til å gjøre ære på flagget hver dag. Dette er ikke noe som skjer alle steder. Det er ikke
mange andre steder at en ser skolebarna gjøre ære på det nasjonale flagget. Du ville blitt
sett på som en tulling. Likevel tar dere dette som en selvfølge. I tillegg er USA et rikt land
sammenliknet med mange andre land, og i en slik materialistisk atmosfære er det lett å føle
at alt er i orden og at det ikke er nødvendig å bry seg om de som bor i utlandet. Siden USA
er en ung nasjon, har dere også den innstillingen at folk må kunne stå på egne ben og gjøre
det beste ut av livet. Det er mye sant i dette, men hvis man drar det for langt, fører det til en
selvtilfredshet og likegyldighet som truer verdensfreden.
I USA er deler av Europa ført sammen (bare forflyttet over dammen) – briter, franskmenn, nederlendere, tyskere, skandinaver, spanjoler – og afrikanere, brakt hit som slaver.
Dette gir en kombinasjon som er unik, men det er en del av Planen. Dere er en del av en
Plan. Dere er alle her av en grunn, i tillegg til Kristus’ tilbakekomst.
Dere er her fordi det er blitt satt i gang tre store eksperimenter på jorda – ett her i USA,
ett i Russland og ett i Storbritannia. Her består eksperimentet i å føre mennesker sammen,
ikke fra hele verden, men hovedsakelig fra Europa. Med få unntak blir de ført inn i denne
store smeltedigelen og smeltet sammen for å bli det de måtte bli. Man starter kanskje ut
som halvt svensk og halvt skotsk, og etter noen generasjoner ender man opp som delvis
svensk, delvis skotsk, delvis iransk eller ungarsk eller hva det måtte være. Det dreier seg
om en sammensatt materie, en stor smeltedigel. Dere er essensen som kommer ut av denne
smeltemassen.
Dere er blitt noen andre. Dere er amerikanere, noe helt annet enn der dere begynte. Ut av
denne krysningen vil det til slutt oppstå en helt ny skikkelse som ikke likner på noe annet,
og som er amerikaner.
For Russland er planen annerledes. Der er planen at en hel gruppe av nasjoner skal føres
sammen. Russland er enda større enn USA og dekker en sjettedel av jordas overflate. Det
Russland som vi kjenner, strekker seg omtrent til Moskva, og deretter strekker det seg så
langt en kan se fra lufta, fra land til land så langt øst en kan komme, og mot Ukraina og
alle de andre landene i syd. Alt dette var del av Sovjetunionen før den ble oppløst. Hvert
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land er nå uavhengig, en del av en føderasjon av stater. Dette vil bli en føderasjon hvor alle
disse forskjellige folkegruppene til slutt vil leve side om side i harmoni, men uten å gifte
seg innbyrdes eller blande seg og gå opp i hverandre slik man gjør her.
Det samme skjer i Storbritannia. Det britiske samveldet, som tidligere dekket kloden i
form av kolonier, dekker nå kloden i form av uavhengige stater. En stor del av den britiske
befolkningen kommer fra samvelde-landene: fra Sør-Afrika, fra ulike stater øst og vest i
Afrika, fra alle de vestindiske statene, noen fra Nord- og Sør-Amerika, og fra India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. Vi ga Hong Kong tilbake til kineserne, men folk kommer
fortsatt fra Hong Kong til Storbritannia slik de alltid har gjort. I Storbritannia finnes det en
stor gruppe av mennesker fra hele verden. Noen byer får deg til å tro at du er i India. Hver
eneste butikk og restaurant er indisk, noe som gjør det hele mer fargerikt. Det hersker en
helt annen atmosfære enn i nabobyen, som godt kan være erkebritisk.
Dette er en tilsiktet blanding av folkegrupper fra hele verden, men det dreier seg ikke
om å bli smeltet sammen eller å gå opp i hverandre. Inderne, pakistanerne og afrikanerne
er seg selv, de er ikke isolert fra hverandre, men lever sammen i klart atskilte grupper. De
beholder sin egen religion og sine egne tradisjoner, de åpner forretninger, kaféer og restauranter og lever i fredelig sameksistens. For øyeblikket eksisterer det ikke noen ren og skjær
harmoni. Målet er at alle disse representantene for en stor del av klodens befolkning skal
lære å leve sammen i fred og fordragelighet. Det er kanskje lettere å få dette til i Storbritannia, siden det er der Maitreya befinner seg.
Alle disse tre eksperimentene dreier seg om gruppering av folkeslag. En av disse er en
blanding slik som her i USA. Det er en av grunnene til problemene i USA. Når man fører
et så stort antall forskjellige folkegrupper sammen, slik man har gjort i USA, er det nødt
til å bli problemer. Men denne krysningen og blandingen vil fortsette. De amerikanske
Mestrene blander i vei.
Dette er et høyst interessant eksperiment. Dersom en kjenner til dette, så gir det absolutt
svar på mange av de spørsmålene som dukker opp i forbindelse med det sosiale livet i forskjellige land, til og med folkets utseende.
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FRI VILJE
Spm.: Du har nevnt at det finnes ledere innen ulike områder som har hatt kontakt med
Maitreya og Mestrene og som har blitt forberedt av ham. Hvorfor er ikke deres arbeid mer
synlig i den nåværende situasjon?
Sv.: Jeg lurer på om det er tilfelle. Hvor åpenbart forventer du at det skal være? Hvilket
område har du undersøkt? Jeg vet ikke hva du forventer. Det finnes mennesker over hele
verden som vet, slik som vi vet, at Maitreya er til stede og hvorfor han er her. Det er ikke
sikkert at de kjenner hele den esoteriske bakgrunnen for hans komme, men de vet at en stor
lærer er her, og fra deres synspunkt er det mulig at han er Kristus. De vet at han har svært
eksplisitte ideer om hvor nødvendig det er at menneskeheten forandrer seg og i hvilken
retning, og at de kan være til nytte ved å påvirke denne endringsprosessen. De kjenner til
dette, men de kommer ikke til å skrive om det i avisen. De befinner seg ikke nødvendigvis i
Frankrike, Tyskland eller Holland. De befinner seg kanskje i Sør-Amerika, ja, de er faktisk
i Sør-Amerika. De befinner seg kanskje i Kina, ja, de er faktisk i Kina og i Russland.
Vi her i Europa er tilbøyelig til å tro at alt av betydning skjer i Europa, på samme måte
som man tror at det er i USA alt skjer, dersom man er amerikaner. Men slik er det selvsagt
ikke. Enkelte begivenheter – noe av det verste og noe av det beste – finner riktignok sted i
USA og Europa, men mye av det som er av verdi for menneskeheten, kommer faktisk mer
og mer til syne på stadig høyere nivå i enkelte land i Sør-Amerika, i Kina og i Russland. Det
finnes positive endringstendenser på alle disse områdene. Det er ikke den gamle typen av
revolusjonære kommunistledere, men en ny type venstreradikale, demokratiske ledertyper
som føler seg forpliktet overfor folket, som gjør seg gjeldende i enkelte land i Sør-Amerika
og andre steder. Dette er en bedre vei å slå inn på enn det gamle, utdøende oligarkiet av den
sovjetiske typen (både i øst og vest). Demokrati er en realitet, og Mestrene foretrekker den
måten å organisere samfunnslivet på.
Selv arbeider de ikke helt som et demokrati. Hierarkiet, slik navnet tilsier, er et hierarki.
De aksepterer f. eks. helt åpent at Maitreya vet mer enn Mestrene fordi han er høyere utviklet og eldre, og at han har en viten om aspekter av kosmos som hans nærmeste disipler
ikke har, selv om de er sjettegrads innviede. Siden det dreier seg om et hierarki, så tar de
det for gitt at en som er høyere utviklet, vil ha kunnskap og visdom som er bredere og dypere, da dette ligger i selve erkjennelsens natur. Imidlertid arbeider de demokratisk i den
forstand at hver Mester påtar seg en viss arbeidsmengde og setter dette ut i livet i henhold
til sitt bevissthetsnivå. Han har ansvar for sin del av arbeidet eller læren og har den demo
kratiske retten til å legge frem sine synspunkter på Hierarkiets fellesmøter, hvor alle ideer
bli diskutert og vurdert.
Vi synes det er vanskelig å akseptere et hierarkisk perspektiv på livet og godta at det
finnes forskjeller mellom folk. I svært demokratiske land som for eksempel Holland, Sverige og Norge, blir ideen om at det finnes et Hierarki og at det finnes mennesker som er
Mestre, sett på som usmakelig. De tror alltid at Mestrene forteller oss hva vi skal gjøre.
Som jeg sterkt har prøvd å understreke i årenes løp, så er Mestrene overhodet ikke her for å
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fortelle oss hva vi skal gjøre. Mestrene kommer bare til å gi råd og undervise i den forstand
at de avslører resultatet av forskjellige handlinger. Dersom vi utfører en bestemt handling,
vil det og det uunngåelig bli resultatet, og dersom vi utfører en annen handling, så vil noe
helt annet, som sannsynligvis er å foretrekke, bli resultatet. Så lar de valget være opp til oss.
Hvis vi er smarte, følger vi deres råd. De belyser resultatet av de forskjellige handlingene
vi kan utføre. Dette er en uvanlig bonus i forhold til å ta avgjørelser – dersom du har en
Mester, en veileder eller en rådgiver som forteller deg at dersom du gjør slik, da vil det og
det bli utfallet, og dersom du gjør noe annet, så vil noe ganske annet bli utfallet, da kan du
se hvilken vei du ønsker å slå inn på. Du har fri vilje, du gjør hva du vil. Dette er noe jeg
ikke kan få understreket nok.
Vi forstår virkelig ikke hva fri vilje er. Vi har en temmelig overfladisk forståelse av hva
det er, men vi forstår ikke hvilken dyptpløyende egenskap fri vilje er og hvorfor det er helt
umulig for Mestrene å krenke vår frie vilje. Det er nettopp den frie viljen som er den bestanddelen av vårt vesen som gjør at evolusjon er mulig. Uten fri vilje ville vi ikke kunne
utvikle oss. Mestrene har ansvaret for evolusjonsplanen, så de har et forhold til evolusjonen, og den menneskelige evolusjonen er en del av dette. Dersom de skulle ha krenket vår
frie vilje, som er grunnlaget for at det i det hele tatt er mulig å utvikle seg, så ville dette satt
en stopper for deres egne handlinger og det ville satt en stopper for all menneskelig evolusjon – derfor kommer det aldri til å skje. Vi må bli oss bevisst hvor viktig den frie viljen er
og ikke se på den som noe vi tviholder på selv når vi vet at vi gjør noe galt.
Det dukker for eksempel opp en lærer, en som kjenne svarene og som har vært gjennom
de samme erfaringene. Vedkommende vet derfor at dersom du gjør en ting, så vil det og det
inntreffe, og forteller deg det. Dersom du anser dette som en krenkelse av din dyrebare frie
vilje, så vil du ikke komme til å dra noen fordel av hans egenskaper.
Jeg kjenner mennesker som ikke kommer til å akseptere det faktum at Mestrene er til
stede blant oss selv når de arbeider åpent. De vil ikke akseptere noen veiledning fra Hierarkiet fordi de er demokrater, og de vil ikke akseptere noen form for hierarkisk overoppsyn
dersom de føler at det begrenser deres rett til å være seg selv, eller deres rett til å være
demokrater. Demokratiet har blitt til en besettelse. De har med rette ført demokratiet opp
på et nivå hvor det tillegges svært stor betydning i samfunnslivet, men så har de opphøyet
det til noe guddommelig. De har skapt en ideologi som er til hinder for at de kan utvikle seg
videre. De er ikke i stand til å akseptere at det finnes noe som er høyere enn demokratiet
deres.
De er bare menn og kvinner, og som alle menn og kvinner er de begrenset av sitt evolusjonspunkt. Jeg kjenner ikke det gjennomsnittlige evolusjonspunktet til de intelligente
politikerne som styrer rundt omkring i verden. Jeg ville tro at det ligger rundt 1,4 eller
1,35. Det holder ikke. De er ikke mentalt polarisert, men fungerer astralt. De klarer ikke
å ta objektive avgjørelser, og derfor roter de det til i verden.
Det vil vise seg at de menneskene som har fått opplæring av Maitreya og Mestrene, vil
være 1,5 eller høyere, sannsynligvis til og med noen annengrads innviede som arbeider
fra et høyere nivå. De har en mer objektiv forståelse. De er kanskje fortsatt fanatikere som
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fremdeles er oppslukt av sin egen, spesielle ideologi, men de vil ha en bedre forståelse av
helheten. Selv om de er fanatiske kristne eller muslimer eller noe i den retning, vil de ha en
større toleranse når det gjelder de tingene som betyr noe.

NASJONER – FOLKET OG DERES LEDERE
Spm.: Jeg synes det er interessant at et land som Tyskland på under et halvt århundre kunne
gå fra å ha en ond leder som Hitler til å velge en leder som Willy Brandt, mannen som
ledet det panelet som skapte virkelig konsensus for å utvikle en ideell økonomisk modell for
fremtiden. Er dette et eksempel på hvor langt menneskeheten kan bevege seg fra den ene
ytterligheten til den andre i positiv retning?
Sv.: Det er helt klart et eksempel. Men jeg er ikke sikker på at det kan brukes slik det
er foreslått her. Det er uvanlig at Tyskland først hadde Hitler, og ikke så lenge etterpå så
kom Willy Brandt. Brandt ble valgt. Hitler ble ikke valgt på skikkelig vis – det skjedde ved
manipulering. Han ble ikke valgt av folket. Dessuten var Willy Brandt en tredjegrads inn
viet, og han ble bedt av Maitreya om å produsere Brandt-rapporten. Willy Brandt var en
demokrat som ble valgt til leder ved en demokratisk prosess. Han trakk seg tilbake tidligere
enn han måtte på grunn av en handling en underordnet foretok i det skjulte. Han påtok seg
skylden. Det var et stort tap for Europa, og virkelig et tap for verden.
Han ble kontaktet av Maitreya kort etter at han kom inn i vår verden. Maitreya kom til
London i juli 1977, og i november 1977 tok han kontakt med Willy Brandt. Han foreslo
at Brandt skulle samle en ekspertgruppe av økonomer fra hele spekteret av synspunkter,
fra ytterste venstre til ytterste høyre, bestående av fremtredende menn og kvinner fra så
mange land som mulig. Han satte dette panelet sammen, og ved konsensus kom de frem
til det som ble offentliggjort som Brandt-kommisjonens rapport. Det hele var en enormt
stor prestasjon som anbefalte intet mindre enn at ressursene fordeles og at vårt økonomiske
system rekonstrueres. Det var et stort tap for verden at Willy Brandt ikke ble sittende ved
makten i Tyskland.
Det som er interessant, er at Hitler hersket over Tyskland fra 1933 til slutten av krigen
i 1945. Han hersket på grunn av den makten han fikk fra to av medlemmene i Den sorte
losje (som vi kjenner som kilden til ondskap) som bokstavelig talt vekselvis tok over hans
kropp, og som han var besatt av i denne perioden. Denne ondskapen var ikke Tysklands
ondskap, selv om det er innlysende at i et annet land ville det kanskje ikke ha skjedd. Det
skjedde ikke i Frankrike, Storbritannia eller Holland. Innledningsvis skjedde det i Italia
under Mussolini. Det var derfor aksemaktene sluttet seg sammen. Hitler, Mussolini og den
militaristiske gruppen i Japan skapte et trepunkts kraftfelt, et triangel. Energien strømmet
gjennom dette triangelet og ble forsterket av mørkets krefter. Mestrene i Den sorte losjen
kjenner denne vitenskapen like godt som Mestrene i Den hvite losjen, vårt Åndelige Hierarki. De bruker den bare i en annen hensikt.
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På lik linje med USA og mange andre land, så er Tyskland en svært ung nasjon, og fordi den
er ung, er befolkningen svært astral i sin reaksjonsmåte. Dersom Tyskland hadde vært en
eldre nasjon, ville den sannsynligvis aldri ha tillatt Hitler å komme til makten. Jeg sier ikke
at det ikke ville ha skjedd, men det kunne like gjerne ikke ha skjedd. En nasjons umodenhet
skaper grobunn for at slike menn kan komme seg frem og ta over. Der man har systemer
som har vart over tid, hvor maktfordelingsprinsippet er i balanse, får man gjerne ikke den
samme situasjonen.
Jeg tror ikke det er noen forbindelse mellom Hitler og Willy Brandt slik som spørsmålet
antyder, for det dreier seg egentlig om hvor rede landet er for de forskjellige skikkelsene
som dukker opp. Hvis et land er parat til å gjøre noe, så innfinner de personlighetene seg
som kan utføre det. Det er et okkult faktum at i hver historisk periode kommer det sjeler inn
i inkarnasjon som har evnen til å takle de aktuelle problemene. Det kommer inn mennesker
som er opplært til og klar til å imøtegå problemene og føre menneskeheten stødig fremover.
Fra Mestrenes synspunkt er menneskehetens utvikling temmelig stabil. For oss ser det ut
som om det går opp og ned. For Mestrene var krigene mellom 1914 og 1945 én større krig
som gjorde det mulig for Mestrene å komme tilbake. I 1945 kunngjorde Maitreya at han
ville komme fordi ondskapens krefter, eller Materiens Herrer (som Mestrene kaller dem)
var slått tilbake. At Materiens Herrer var blitt beseiret, gjorde det mulig for Hierarkiet å
fortsette sitt arbeid på det fysiske plan tidligere enn planlagt.
Spm.: Hvordan viste Maitreya seg for Willy Brandt? Var han klar over hvem det var?
Sv.: Ja, han visste hvem det var, og han gjorde jobben. Han var en tredjegrads innviet, og
han var klar over hva som foregikk.
Spm.: Er det alltid en kombinasjon av ledere og befolkningen i det aktuelle landet som
avgjør hvordan det handles, eller ikke handles, i forhold til et problem? Vil det noen ganger
være slik at det finnes potensielle ledere, men at folket mangler de karakteregenskapene
eller de kvalitetene som er nødvendig for å gjennomføre ideene deres, eller omvendt – at
folket mangler ledere?
Sv.: Det er ikke akkurat slik, men man har ofte ledere som mangler den støtten nedenifra
som skal til for å skape en demokratisk regjering. Man har ledere, men nasjonen er ung og
ikke politisk moden eller bevisst nok. Derfor kan ledere bli diktatorer slik som Napoleon,
som forvandlet Europa og dannet stater som ikke hadde eksistert før.
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DEN AMERIKANSKE ’MYTEN’ OM FRIHET
Spm.: Du har sagt at verden venter på at USAs sjel skal manifestere seg. Vil denne manifestasjonen i nærmeste fremtid komme utelukkende fra de innviede i USA eller fra folkemassene?
Sv.: Den kommer gjennom de innviede. Et lands sjel viser seg alltid gjennom de inn
viede i det aktuelle landet. Fra folkemassene kommer personligheten til uttrykk. USAs personlighetsuttrykk er sjettestrålen for abstrakt idealisme eller hengivenhet. Amerikanerne er
ganske visst trofaste mot sine egne idealer. Frihetsidealet er antakelig det viktigste idealet,
i alle fall det vi hører mest om. Man hører ikke så mye om rettferdighet fordi rettferdighetsideen ikke preger bevisstheten til folkemassene i USA.
Etter min mening har USA opphøyet frihetsbegrepet i den grad at det går hinsides frihet.
Det dreier seg om frihet til å gjøre hva du vil, under hvilken som helst omstendighet, uten
noen begrensninger. Hvis du kommer under overflaten på en vanlig amerikaner, vil du finne
denne kraftfulle sjettestrålen som er rede til å feie alle hindringer til side for å sette sin vilje
igjennom. For vedkommende er det ikke noe galt i dette, han handler bare i samsvar med
sitt eget ideal som er frihet.
Den amerikanske presidenten har sagt at USAs frihet ble truet av en liten stat som heter
Irak. Den hadde ikke noen masseødeleggelsesvåpen. Hvordan kunne Irak true USA? Det
hele er absurd. Jeg kan ikke forstå hvordan så mange amerikanere falt for regjeringens påstand om at Irak på en eller annen måte var en trussel mot USA, i og med at de ikke hadde
noen masseødeleggelsesvåpen. Landet har aldri vært noen trussel mot USA. De kunne
kanskje vært en trussel mot Kuwait, og ganske visst en trussel mot kurderne, muligens enda
en gang en trussel mot Iran, skjønt jeg tviler på det. Irak kunne vært en trussel mot Syria
dersom de ønsket å være det. Syria er antakelig det eneste landet som Irak virkelig kunne
vært en trussel mot, og det ville vært enkelt fordi de har felles grense med Irak. Syria har
ikke noen masseødeleggelsesvåpen å snakke om. Å tro at Irak var en trussel mot USA, er å
tro på det rene sludder. At Blair overtalte det britiske folket og omtrent en tredjedel av sitt
eget parti til å tro at Storbritannia var truet av Irak, er nok en gang det rene og skjære sludder. Det er simpelthen ikke sant.
Frihet har blitt opphøyet til en posisjon hvor det ikke lenger er snakk om frihet. Frihet er
ett av de grunnleggende menneskelige behov. Uten frihet finnes det ikke noe reelt liv. Det
er en viktig guddommelige egenskap, men vi har også rettferdighet. Man kan ikke ha frihet
uten rettferdighet, eller rettferdighet uten frihet.
Den amerikanske ’myten’ om frihet er basert på det faktum at de fleste amerikanere tror
på det de kaller frihet, men de har åpenbart ikke noen tro på rettferdighet. Det er min oppfatning at den amerikanske tankegangen setter likhetstegn mellom rettferdighet og rettssystemet. Dere er svært opptatt av lovlighet. Rettssystemet er svært utviklet i USA. Men det
har ikke noe med rettferdighet å gjøre, rent bortsett fra juridisk rett. Rettferdighet er noe
annet. Rettferdighet dreier seg om riktige relasjoner, på samme måte som frihet dreier seg
om riktige relasjoner. Man kan ikke ha det ene uten det andre.
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Det flertallet av befolkningen som utgjør USAs personlighet, klarer på en eller annen måte
å få det til å se ut som om frihet er en altoverskyggende nødvendighet for alle, og at rettferdighet ligger så langt bak at den nesten ikke eksisterer. Av 275 millioner mennesker i dette
landet finnes det rundt regnet 44 millioner som ikke har tilgang til helsetjenester. Dette er
helt utrolig. Det innebærer at en stor del av befolkningen ikke har råd til å gå til legen, ikke
har råd til kunstige tenner eller den tannbehandlingen de trenger, og er redde for å bli syke
fordi de må være borte fra jobben uten å få betalt for det. Dette er hårreisende.
Det er derfor Maitreya har erklært at han ønsker å prioritere tilstrekkelig mat, husrom,
helsetjenester og utdanning. Disse tingene er livsnødvendige for alle mennesker, som en
selvfølge og som en menneskerett. Dette er også ivaretatt i FN-pakten, som i stor grad ble
utformet av president F. D. Roosevelt. Dette er noe dere kjenner til, likevel legges det ikke
noe vekt på rettferdighetsbegrepet i den tankegangen som dominerer i USA. De vet hva
likhet betyr, men de synes ikke noe om det. De kaller det for kommunisme eller sosialisme.
Ifølge Maitreya finnes det ikke noe land som kan bevege seg ved hjelp av ett hjul. Dersom du betrakter et land som en vogn, så må den ha to hjul, ellers vil den ikke gå. Hvis det
eneste hjulet er kapitalisme, så vil den ikke bevege seg. Hvis det eneste hjulet er sosialisme,
så vil den ikke bevege seg. Det eneste som vil få vogna (det vil si den politiske og økonomiske strukturen) til å fungere skikkelig, er å beholde det beste fra sosialismen og det beste
fra kapitalismen. Mestrene anbefaler 70 prosent sosialisme og 30 prosent kapitalisme som
det mest ideelle forholdet.
Spm.: Hvorfor er det ingen som snakker om terrorismens årsak?
Sv.: Fordi de mangler forståelse og rett og slett er redde. Det forbauser meg ikke, for
det krever et ganske så avansert perspektiv å forstå at til og med terrorisme har en årsak.
Folk er så redde for terrorisme, særlig i Statene, og spesielt siden angrepet på World Trade
Center den 11. september. Amerikanerne har blitt dypt rystet på det psykologiske plan.
Det har endret oppfatningene og innstillingen i USA mer enn noen annen hendelse siden
annen verdenskrig. Det er som om det hadde skjedd noe forferdelig, noe helt utålelig, en
fornærmelse mot deres overlegenhet og uovervinnelighet, i stedet for å si at det var et
terroranslag, og la oss derfor ruste opp mot terrorismen og så komme oss videre. Ikke ta
hevn over det afghanske folket som i det store og hele ikke var terrorister, og ikke over det
irakiske folket som heller ikke var terrorister og som ikke har invadert noen på et tiår (og
da var det deres egne naboer og ikke USA).
Det er svært vanskelig for folk å forstå at terrorismen har en årsak. Det har å gjøre med
den urettferdigheten som råder i verden i dag. Ideen om at rettferdighet er like reell og
viktig som frihet, ser ut til å være spesielt vanskelig å ta inn over seg for amerikanerne, og
selv for folk i andre land.
Spm.: Hvor mange tredje- og fjerdegrads innviede finnes det her i USA?
Sv.: Det kommer jeg ikke til å svare på, selv om jeg kunne fått tak i svaret. Nok en gang er
det USA som blir fremhevet. Dere må til en viss grad lære å glemme USA. Dere ser USA
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som en forlengelse av dere selv. Men det er verden som er den virkelige forlengelsen av
dere selv.
Vi lever i en verden hvor det finnes ca. 865 000 førstegrads innviede, ca. 250 000 annengrads innviede, mellom 2000 og 3000 tredjegrads innviede, 450 fjerdegrads innviede
og 63 Mestre.

KARMA – LOVEN OM ÅRSAK OG VIRKNING
Spm.: Du nevnte at en god del tidligere nazister har blitt inkarnert i Israel. Det ser ut
som om de følger det samme adferdsmønsteret som de hadde i sitt tidligere liv – undertrykkelse og rasemotivert trakassering av andre, anektering av land til den ’utvalgte’ gruppen. Hvordan hjelper karma-loven individuelle sjeler til å lære og til å utvikle seg på denne
måten?
Sv.: Karma-loven hjelper ikke individuelle sjeler til å lære eller til å utvikle seg på den
måten. Det er opplagt at karma-loven er med i bildet når det gjelder forflyttingen av nazistiske militarister og andre ledere som oppfører seg på samme måte i Israel som de gjorde i
Tyskland i sin tidligere inkarnasjon.
Det er på grunn av deres strålestruktur og fordi de befinner seg i en liknende situasjon.
De ser på seg selv som israelere. De ønsker ganske enkelt å forholde seg til de dags
aktuelle problemene. Slik de ser det, er de aktuelle problemene at Israel annenhver uke
får besøk av unge menn og kvinner som sprenger seg selv i lufta når de går på en buss eller
inn i en kafé, og tar livet av israelere. Dette er noe israelerne hater. De hater uforutsigbarheten ved dette; det er en av terrorismens redsler.
Hvordan hjelper karma-loven de individuelle sjelene til å lære og til å utvikle seg på
denne måten? Dette er å betrakte tingene fra et idealistisk ståsted. Karma-loven har ingen
ting med idealisme å gjøre. Karma-loven er en svært vennligsinnet lov som du selv setter
i gang og som fremkaller de hendelsene du har initiert. Når du tenker, skaper du tankeformer. Dine handlinger skaper årsaker. Disse årsakene har virkninger. Virkningene er det
du opplever. De skaper livet ditt på godt og vondt. Slik er karma-loven, og dette viser nødvendigheten av harmløshet i enhver situasjon. Dette er noe folk ikke er klar over.
“Hjelper karma-loven individuelle sjeler til å lære og til å utvikle seg på denne måten?”
Disse menneskene er trolig blitt inkarnert i Israel i forbindelse med de tusener av jøder i
Tyskland som de har myrdet og tyrannisert på alle vis. De utviklet av en eller annen grunn
et hat mot jødene. Det var Hitlers mål å utrydde alle verdens jøder dersom han kunne klare
det. Det greidde han ikke, men nazistene utryddet ca. 6 millioner jøder i Europa. De har
ansvaret for dette, og nå har de kommet tilbake som jøder.
Dette dreier seg ikke om å lære å utvikle seg. Det dreier seg om loven om årsak og virk
ning, det vil si karma. De lever nå som akkurat den folkegruppen de både hatet og terrori
serte i sin tidligere inkarnasjon. De bringer også med seg de egenskapene som kjennetegner
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deres strålestruktur, de energiene de benytter seg av, og som ga dem makt i Tyskland. Disse
menneskene var ikke toppfigurene, men de som sto under disse i SS og i hæren. Det dreier
seg ikke bare om en og annen enkeltperson, det finnes mange. Et stort antall nazister er
også blitt inkarnert i Argentina og andre steder, også i USA.
Spm.: Kan du si noe om sammenhengen mellom det at Materiens Krefter slippes løs og
hvilke karmiske følger dette får for de menneskene de arbeider gjennom? Er energien til
Antikrist og energien til Materiens Krefter den samme?
Sv.: Ja, det er ett og det samme. Hitler er ikke lenger i inkarnasjon; han befinner seg i det
de kristne kaller skjærsilden. Hvor lenge han kommer til å være der, aner jeg ikke, men det
blir en god stund. Det finnes direkte samsvar mellom den onde virkningen en person har
ved å arbeide med de involusjonære kreftene og den karmaen vedkommende pådrar seg. Jo
større innvirkning dette har på verden, jo tyngre blir vedkommendes karma.
Det finnes noen mennesker som ikke er direkte onde, Stalin for eksempel. Stalin, som
var en annengrads innviet, var ikke ond. Han må betegnes som ’grå’, ikke ’sort’. I hovedsak
arbeidet han ikke med samme type energi. Han forsøkte å virkeliggjøre et ideal som han
mente var til det beste for Russland.
Alle ugjerningene han begikk mot enkeltpersoner og millioner av mennesker, gjorde
han for den ’gode’ sak, nemlig hans ide om det nye Russland. Dette har en idealisme i seg
som man kan skille fra den rene og skjære ondskapen til de kreftene som arbeidet gjennom
Hitler og co. Jeg regner ikke Stalin med i denne gruppen, men han er grå. Det dreide seg om
personlig maktmisbruk og en manglende evne til å skille mellom godt og ondt. Mens Hitler
derimot (også en annengrads innviet) bokstavelig talt var besatt av ondskapens krefter, på
samme måte som Mussolini i Italia var det, om enn i mindre grad. Men man må alltid se
dette i forhold til hvor mye energi som blir brukt.
En annengrads innviet vil kanskje nærme seg den ’mørke siden’ på eksperimentell basis,
for å få et ’kick’, oppleve noe interessant, eller av nysgjerrighet. Selv om vedkommende
er klar over at dette ikke er noe man bør begi seg ut på, lar man seg likevel friste. En annengrads innviet har kommet ganske langt, men er ennå ikke perfekt. Ikke at en tredjegrads
innviet er perfekt, men en annengrads innviet er ikke fullstendig fylt av Kristus-bevissthet
og befinner seg ikke helt og holdent på lysets side. Han kan være på begge sider, og han
kan brukes av begge sider.
Dette er problemet for noen annegrads innviede. De vet ikke hvor de står. De vet ikke
helt hva de vil. Stalin ville ha makt. Han ønsket et godt liv for det russiske folket, men han
ble besatt av sin egen evne til å få dette til. Han fikk det ikke til uten å ta mange gale beslutninger, men han hadde ikke onde hensikter. Det er forskjellen.
Det dreier seg om formålet. Hva var formålet med handlingen? Dersom formålet er godt,
men resultatet er ondt, er det trolig gått med og anvendt mindre energi i prosessen slik at
det karmiske resultat blir mindre.
Spm.: Opplever vi liv der vi mottar resultatene av våre tidligere handlinger?
Sv.: Selvsagt. Ditt nåværende liv er resultatet av dine tidligere handlinger. Det er nøyak-
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tig slik karma virker. Slik vi lever nå, er resultatet av de handlingene vi utførte i fortiden
og de vi utfører i dag. Det dreier seg ikke bare om fortiden. Karma er en dynamisk lov som
vedrører hver eneste handling vi utfører. Vi slutter ikke å utføre handlinger selv om vi blir
født på ny. Vi starter på nytt igjen, og vi gjør det med stor iver. Dersom handlingene er
gode, frembringer de god karma. Dersom de er destruktive, vil de føre til smerte og lidelse.
Vil disse menneskene bli utsatt for lidelse? Den lidelsen de selv har forårsaket, vil de
oppleve. Den lidelsen en annen har gjennomgått på grunn av noe de har gjort, vil de på en
eller annen måte oppleve. Dette er ikke en mekanisk lov, men det er en nøyaktig lov. Det er
som om Karmaens Herrer vurderer kvaliteten av den energien som blir brukt på tanker eller handlinger, og så kommer dette tilbake til deg på samme vis. Mange av de menneskene
som blir myrdet rundt omkring i verden, er i ferd med å arbeide seg gjennom en karmisk
situasjon.
Spm.: Ny karma dannes hele tiden, ikke sant? Man kan ikke bare gå ut fra at denne personen drepte den andre i et tidligere liv?
Sv.: Nei, man kan ikke bare gå ut fra det.
Spm.: Hvordan vet man da hva som virkelig foregår? Man kan ikke vite det. Man kan ikke
bare gå ut fra at alt som skjer i dette livet skriver seg fra karma. Kanskje noen bare gjør
noe mot deg eller en annen for første gang.
Sv.: Ganske riktig. Det er en dynamisk prosess. En har å gjøre med en dynamisk situasjon. Det finnes ny og gammel karma side om side i alle menneskers bevissthet. Selvsagt
finnes det en første gang for alt.
Spm.: Så hvordan vil det ende?
Sv.: Det finnes ikke noen ende. Karmaen må finne sin løsning. Jeg kjenner for eksempel
en kvinne som i sitt nåværende liv ble seksuelt misbrukt av sin far, noe som foregikk til
hun var 14 eller 15. Dette var en direkte følge av det faktum at i det foregående livet var
hun faren og faren var datteren som ble seksuelt misbrukt av (den nåværende) datteren.
Dette var igjen en følge av et enda tidligere liv der faren var faren og datteren var datteren.
Det dreide seg om et forhold hvor rollene ble byttet om tre ganger på rad. Jeg stilte det
spørsmålet du nettopp stilte, og min Mester svarte: “Det vil bli løst i dette livet. Det er lite
trolig at det vil fortsette ut over dette livet.” Dette er karma.
Spm.: Kan tilgivelse være en løsning?
Sv.: Tilgivelse er en av de viktigste lovene som mildner og reduserer karmaens styrke.
Karma er en lov, og dens virkninger er upersonlige. Det er fire store Karmaens Herrer som
utøver denne loven. Det er en upersonlig lov, men dersom det finnes tilgivelse hos den som
har lidd overlast, så kan dette i høy grad redusere virkningen av loven. Kanskje ikke helt,
men det kommer an på hvor fullstendig tilgivelsen er. Vi er ikke alle Jesus.
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Spm.: Hva med den som tilgir seg selv?
Sv.: Det er noe helt annet. Å tilgi seg selv har ingenting med karma å gjøre. Det dreier
seg om skyldfølelse.
En av Mestrenes viktigste oppgave er å fjerne skyldfølelse fra menneskeheten. Mange
mennesker føler seg skyldige uten noen som helst grunn. De føler seg skyldige fordi de er
alt for alvorlige, eller fordi de tar andre menneskers problemer inn over seg, andre menneskers hat, andres mangel på kjærlighet, eller hva det nå kan være. Folk føler seg skyldige, særlig barn. Barn i familier som splittes, der mor og far skilles, føler ofte personlig
skyld for at foreldrene går fra hverandre, så traumatisk er det for dem. De tror at de ikke
var glade nok i foreldrene, at de ikke var ’snille’, eller at de gjorde ’noe galt’. Det hele har
selvfølgelig ikke noe som helst med barnet å gjøre. Det skjer fordi barnet har en så følsom
natur at det ikke klandrer moren eller faren, men heller seg selv, for at mor og far ikke
lenger bor sammen.
Dette er relatert til det å tilgi seg selv. Folk kan ikke tilgi seg selv fordi de er altfor opptatt av resultatet av sine handlinger. Man kan ikke forandre fortiden. Fortiden er fortiden.
Det du kan forandre på, er hvor knyttet du er til fortiden. Når du for eksempel er blitt helt
fiksert på det du gjorde eller ikke gjorde i forhold til noen som er død – at du ikke tok deg
nok av dem, ikke var snill nok, eller noe slikt – da føler du deg skyldig. De dør og du føler
deg skyldig fordi du ikke var snillere og mer vennlig. Det er ikke noe du kan gjøre med
det. Kanskje er det ikke engang sant, men det er den følelsen du sitter igjen med fordi de
er døde. Du har ikke lenger anledning til å si til dem det du lett kunne ha sagt og som ville
gjort livet deres lettere.
Hvis du henger deg opp i dette, blir du hengende fast i skyldfølelsen. Du kan fortsette å
klandre deg selv i årevis for alt du kunne ha gjort for vedkommende. Dette er å kjøre seg
fast i noe, og det er negativt. At du er så opphengt i dette, gjør at en del av din energi og
oppmerksomhet blir holdt tilbake. Ditt sinn er fiksert hvor det burde vært fritt. Du er ikke
engang lenger fri dersom du er opphengt i noe der du føler “men jeg skulle ha gjort…”.
Kanskje skulle du det, men du kan ikke endre det nå som situasjonen er en helt annen. Du
må lære å gi slipp på fortiden, la den ligge, og komme deg videre. Hold ikke fast ved eller
heng deg opp i noe som du ikke kan gjøre godt igjen. Det er forbi.
Spm.: Er det riktig at denne følelsen av fastlåsthet muligens oppstår fordi vi vil måtte stå
karmisk til ansvar for disse tingene?
Sv.: Dersom man kjenner til karma-loven, er det mulig. Da kan det godt hende. Men
jeg tror ikke at det vanligvis er slik, med mindre du er av den oppfatning at Gud følger
med hele tiden og vifter advarende med pekefingeren. Dere lærte sikkert tidlig at Gud
fulgte med når dere var ’slemme’ og når dere oppførte dere dårlig og var uskikkelige.
Hele verden er blitt oppflasket med denne fantasihistorien. Gud har for mye å gjøre til
å følge med på om barn forteller løgner!
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RELIGIØSE PROBLEMER
Spm.: Mesteren Djwhal Khul har sagt at bak hvert eneste problem i verden ligger det et religiøst problem. Hvordan skal man løse dette problemet? Han har sagt at det vil ta lang tid.
Sv.: Det er et faktum at det vil ta lang tid. Det er riktig at bak nesten alle kriger og
stridigheter som finner sted, finnes det religiøse motsetninger. Religiøse skillelinjer burde
ikke være noe problem. Enkelte steder har kristne, jøder og muslimer levd sammen i fred i
hundrevis av år. Spania var ett av dem. Religiøse skillelinjer er kanskje til stede, men det er
først når det oppstår et ytre problem, f. eks. på politisk eller økonomisk plan, at disse motsetningene kommer i forgrunnen og tar overhånd. Det berører folks religiøse overbevisning
som for mange mennesker er de sterkeste følelsesmessige båndene de har.
Da India ble delt, forekom det uhyrlige massakrer. Da Pakistan ble dannet, ble hele
toglass med indere (hinduer) massakrert av muslimer. De kom fra India og følte seg som
indere, men de var ikke hinduer, de var muslimer. Det var mer en konflikt mellom muslimer og hinduer enn mellom India og Pakistan. Så ble Bengal, som var en del av Pakistan,
innblandet, og igjen oppstod det en konflikt mellom muslimer og hinduer. Deretter ble
Bangladesh dannet, og det samme skjedde der.
I de tilfellene der de ytre politiske og økonomiske problemene ikke kan bli løst relativt
enkelt, utvikler det seg alltid religiøse motsetninger. Og dette kommer til å fortsette. Det
var og er fortsatt slik i Nord-Irland selv om kampene har opphørt, det er slik i Nigeria og
andre deler av Afrika. Av all intoleranse som finnes i denne verden, vil dette bli den siste
som forsvinner. Den religiøse trosretningen som en folkegruppe har, ligger deres hjerte
nærmere enn noe annet, noe som er en annen måte å si at det forholdet menneskeheten har
til det vi kaller Gud, er sterkere enn det vi liker å innrømme. Det er den viktigste forestillingen blant de fleste mennesker på jorda. Det er bare de sofistikerte intellektuelle i Europa
og noen få andre land som har et videre utsyn og ikke bekjenner seg til noen spesiell religion. Det er bare dersom du har mistet troen på religionen tidlig i livet, at du inntar denne
holdningen. Ellers er frykten for å bli atskilt fra det landet du forbinder din religion med,
det hensynet som går foran alt annet. Inntil vi lærer å bli mer tolerante, vil dette fortsette.
Det finnes tre viktige områder for menneskelig samhandling: politikk, økonomi og religion. Dersom dette blir håndtert på en gal måte, blir det til en korrupt ideologi eller et
totalitært styresett. Det finnes politiske ideologier som demokrati, fascisme, kommunisme
og så videre. Totalitære styresett er på vikende front og virkelig på retur. Det som dominerer for øyeblikket, er et totalitært økonomisk system. Det er dette Maitreya mer enn noe
annet kommer til å konsentrere seg om fordi det er nøkkelen til å skape den toleransen som
trengs for å hanskes med de andre områdene. Det siste til å forsvinne og som nå har nådd
sitt høydepunkt når det gjelder makt og innflytelse, er totalitære religiøse trosretninger.
Dersom man er på toppen, finnes det bare én vei å gå, og det er ned. Denne innflytelsen vil
gradvis avta, men det vil ta tid.
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Å PRESENTERE INFORMASJONEN FOR OFFENTLIGHETEN
Spm.: Kan du gi oss noen generelle råd i forbindelse med å henvende seg til offentligheten?
Sv.: Mange lurer på hvordan man skal gjøre dette – hvordan man skal snakke på en slik
måte at du fanger oppmerksomheten og beveger tilhørerne ved å snakke fra hjertet og få
dem til å forstå det du sier om avstanden mellom de rike landene og utviklingslandene. Jeg
tror at nøkkelen til det hele ligger i noe som dere kanskje ikke liker å høre, nemlig å gjøre
det ofte. Du kan umulig få særlig mye praksis dersom du holder foredrag en gang i året. Da
får du ikke praktisert de evnene du måtte ha. Du gir dem ikke mulighet til å tre i funksjon.
Dersom du skal holde foredrag, må du gjøre det regelmessig. Jeg mener ikke hver dag, men
annenhver dag bør kunne holde! Jo oftere du gjør det, desto dyktigere blir du.
Spm.: Foredraget ditt gjorde det mye tydeligere for meg hvem Maitreya er som Mester for
kjærlighet og barmhjertighet. Bør vi som gruppe konsentrere våre anstrengelser på en slik
måte at de i større grad kommer fra hjertet?
Sv.: Ja, selvsagt. Men det er ikke slik at du velger: “I dag skal det komme fra hjertet. I går
var det hjernen som styrte, og jeg holdt et strålende foredrag. I dag skal jeg holde et foredrag som kommer fra hjertet. Det vil nå frem til en annen type mennesker. Det vil ha større
virkning i visse kretser, mindre virkning på den intellektuelle typen, men de som styres av
hjertet…” Når du holder foredrag, bruker du alt du har, det vil si både hodet og hjertet. Det
er ikke slik at det meste skal komme fra hjertet. Alle som kommer med dette budskapet, må
nødvendigvis være styrt av hjertet. Det kan ikke gjøres på noen annen måte. Det innebærer
ikke at det hele skal være hodeløst. Du bruker ord som folk kan forstå, som gjør inntrykk på
dem og får dem til å tenke. Du bruker alle de ressursene du har for å få det til. Det er ikke
slik at du sier: “Jeg er en person som styres av hjertet. Jeg kan bare snakke fra hjertet, og
alt jeg gjør kommer fra hjertet.” Det er ikke slik det fungerer. Du bare snakker, og hjertet
er med, ellers ville du ikke vært engasjert i dette arbeidet. Både hjernen og forstanden er
involvert, ellers ville du ikke kunne holdt foredraget. Når du holder foredraget, er hele deg
involvert.
Hvis konsentrasjonsnivået ditt er høyt nok, vil du oppdage at intuisjonen din vil fungere.
Intuisjonen er sjelens stemme. Det er sjelen din som tar over ved å benytte hjernens ressurser til å strukturere ideene.
De tankene og ideene som virkelig betyr noe for forsamlingen, gjør at du ikke forgår av
kjedsommelighet ved å si det samme om og om igjen, for det er det vi gjør. Jeg har sagt
det samme i 30 år, likevel oppfatter folk det forskjellig hver gang de hører det. Du sier det
slik du føler det. Du snakker ut fra intuisjonen. Dersom du tar intuisjonen i bruk, vil du
oppdage at du sier ting du vet er sant, men som du aldri har tenkt på eller gitt uttrykk for
tidligere. Men så snart du har sagt det, vet du at det er sant. Det er fordi din intuisjon trer i
funksjon, og du kan bare få den til å fungere når du er både avslappet og konsentrert, med
oppmerksomheten i hodet.
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Spm.: Hvordan kan vi omsette vår informasjon til en terminologi som folk kan forholde seg
til? Hvordan kan vi gjøre det mer virkelig og lettere tilgjengelig for dem?
Sv.: De våpnene man har til rådighet og den måten man kontakter verden på for å formidle en historie, er personlig fremmøte og å stå frem på radio og fjernsyn. Som jeg allerede
har sagt, jo mer du gjør det, jo dyktigere vil du bli. Og jo mer du gjør det, desto mer glede
får du ut av det.
Dersom du er interessert, vil du gjøre det interessant. Dersom du er interessert i emnet og
ideene og gjør dem til dine egne, fremstiller dem som om de er dine egne og setter dem inn
i en sammenheng som har forbindelse med livet og med virkeligheten, og ikke som noe tørt
og kjedelig, da er det ikke til å unngå at publikum blir interessert. Men du må gjøre det og
trives med det. Du må glemme deg selv og glemme at det er du som gjør det og bare sette
i gang. Lær deg hvordan det skal gjøres, det vil si: gjør det ofte.
Dette er den mest betydningsfulle historien som finnes. Man kan aldri snakke for mye
om noe så viktig som at Kristus vender tilbake. For første gang skal han tre frem for offentligheten i fysisk form, og ikke ved å overskygge en disippel. Dette har aldri skjedd
tidligere, og det kommer heller aldri til å skje igjen. Det er de erfaringene Mestrene har
gjort seg ved å leve i kulissene i 98 000 år, som kulminerer i dette. Dette er en tid som ikke
kan sammenliknes med noen tidligere periode gjennom hele verdenshistorien.
Den historien vi har å fortelle, er den aller viktigste historien som noen gang er blitt gitt
til noen gruppe. Den er uten sidestykke, helt uvurderlig. Den har så mange forgreninger og
ligger så tett opptil menneskehetens behov. Du kan sette sammen de ulike kjensgjerningene
og skape den mest fascinerende historien. Journalister er begeistret for dette.
Folk elsker å bli underholdt. Vær ikke redd for å slå en vits dersom du kommer på noen.
Enda bedre er det å bare la vitsen komme av seg selv. Hvis den kommer, grip den og ta den
med.
Spm.: Kan du forklare hvorfor ubundenhet er så viktig når vi skal legge frem informasjonen?
Sv.: Jeg vil si at når det dreier seg om ubundenhet, så er dette aktuelt både for å forstå
gruppens rolle når det gjelder å formidle denne informasjonen til offentligheten, i forhold
til å tøye kapasiteten til det ytterste (både på det indre og ytre plan) og til det å lære å være
ubunden uten å bli isolert. Jeg tror dette er nøkkelen til noe jeg sa om å se inn i Maitreyas
hjerte. Selv om han er belemret med all elendigheten, lidelsen og smerten, sorgen, skuffelsen og lengselen til milliarder av mennesker, er han samtidig i stand til å være morsom
og vise ekstrem glede og spontanitet i forhold til mennesker som han treffer på gaten.
I en historie som nylig ble gjengitt i tidsskriftet Share International, forteller f. eks. en
kvinne at hun opplevde å bli spurt om 65 amerikanske cent for tredje gang. Hun begynte å
bli litt irritert, for hun hadde gitt med glede den første gangen, andre gang var hun kanskje
litt mer motvillig, og denne gangen sa hun: “Hvorfor er det alltid 65 cent?” Sekstifem cent
er så eksakt, men det står ikke i forhold til noe, muligens til et frimerke til 65 cent, og det er
det hele. Maitreya svarte (det var Maitreya som ba om 65 cent): “Det er en gave fra Gud.”
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“Er sekstifem cent en gave fra Gud?” spurte hun. “Egentlig er det 70 cent”, svarte han. Hun
moret seg slik over det raske svaret at hun ga fra seg noen penger, hun sa ikke hvor mye,
men det var i alle fall minst 65 cent. Da innså hun at han ga henne muligheten til å gi og
til å lære å gi. Jeg synes at mange amerikanere er flinke til å gi. De er svært sjenerøse, men
omtrent like mange amerikanere er gjerrige, og dette ser ut til å gjelde overalt i den rike
delen av verden. Gjerrighet betyr at man ikke liker å bli av med penger, særlig ikke til en
fremmed som ber om 65 cent for tredje gang. Han fikk henne til å forstå at selv om det bare
dreide seg om 65 cent, så var det en gave og en anledning til å gi. Fra et åndelig synspunkt
gir du av deg selv.
Jeg tror ikke folk virkelig forstår denne egenskapen som Mestrene har til slikt overmål.
Det er en sjenerøsitet som kommer fra hjertet og fra sjelen. De forstår at det å gi er guddommelig. Dersom noen lider nød, er det guddommelig å gi. Det virker som om Maitreya
alltid kommer tilbake til dette, han dukker opp som en tigger igjen og igjen og spør etter
65 cent eller to dollar.
Jeg traff ham en gang da han ba om to dollar. I Berkley i California fremsto han som en
velkledd ung mann som ikke akkurat så ut til å ha spesielt behov for to dollar. Han sa at det
var til bensin til bilen. Jeg speidet både oppover og nedover gaten, men jeg så ikke noen bil.
Jeg hadde overhodet ikke noe imot å gi ham to dollar, men da jeg ga dem til ham, tenkte
jeg med meg selv at det neppe kunne være til bilen. Hvor mye bensin får du for to dollar?
Smp.: Hva slags virkning vil Maitreyas fremtreden ha på de gruppene som arbeider for
tilsynekomsten?
Sv.: For det første vil det være oppkvikkende. At han står frem, vil selvsagt bety en av
slutning på arbeidet med å bekjentgjøre at Maitreya er til stede i blant oss.
Uten tvil vil det kreve en stor innsats fra gruppene i form av opplæring og informasjon
fordi folk overalt vil ønske å få vite mer. Dersom dere ikke allerede har gjort det, vil dere bli
nødt til å studere. På samme måte som i dag vil mange av spørsmålene dreie seg om Jesus
og om kretsen rundt Jesus og hans mor. Folk vil ønske å få vite: “Giftet Jesus seg virkelig
med Maria Magdalena? Fikk de barn? Hvor mange, og hva het de? Er noen av dem i live
nå?” osv. Folk blir aldri lei av å stille denne typen spørsmål. Dere kommer til å få masse å
gjøre, hovedsakelig i form av opplæring. Men det finnes også en verden som må reddes, og
gruppene kan også engasjere seg i dette arbeidet.
Spm.: Siden USA er så mangfoldig og stort, har vi behov for å utvikle et mer aktivt lokalt
engasjement. Kan du si litt om betydningen av lokalt initiativ i forhold til det å arbeide som
en gruppe?
Sv.: Lokal medvirkning er det aller viktigste. Det er det som er demokrati. Politikerne
snakker om demokrati, men det finnes i realiteten ikke så mye demokrati. Det finnes noen
som tar avgjørelsene, og de utgjør statsmakten. På denne måten blir demokratiet redusert.
Demokrati er ikke demokrati bare gjennom stemmegivning, men gjennom deltakelse.
Jo mer deltakelse som finner sted, desto mer er demokratiet en realitet. Inntil dette er
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gjeldende, kan en bare si at det finnes en bevegelse i retning av demokrati, men ikke noe
reelt demokrati. Dersom du ønsker demokrati, må du delta. Det betyr å handle. Det betyr
ikke at du lar det være opp til noen andre å delta – det er du som må gjøre det. Jo mer du deltar på lokalt nivå, desto mer effektiv kan du bli. Dersom dere deltar som en gruppe på lokalt
nivå, kan virkningen på lokalt nivå bli mye mer positiv og faktisk mer effektiv enn den kan
bli på et abstrakt nivå innen nasjonal eller internasjonal politikk. Det er svært vanskelig for
ett menneske å forandre det en regjering gjør, men det er ikke umulig for ett menneske å ha
stor innvirkning på en gruppe på lokalt nivå. Dette skjer hele tiden. Mennesker som har noe
å si, med ideer som lokalsamfunnet finner gode og praktiske, setter i gang forandringer i
alle land over hele verden. Dette er noe som skjer, enten vi er oppmerksom på det eller ikke.
På lokalt nivå i alle land pågår det en stor endringsprosess; stadig flere mennesker tar
avgjørelser som angår deres eget liv. De gjør dette i øst, i land som hittil aldri har hatt noe
system som bygger på reell representasjon, og slett ikke på medvirkning. Her i USA har
man representasjon, men ikke særlig mye medvirkning, bortsett fra i svært lokal forstand.
Man bør gjøre det beste ut av dette. Det finnes mange ulike grupper som er basert på lokal
medvirkning innen utdanning, idrett osv.
Vår sak er Kristus’ tilbakekomst, ikke idrett eller samfunnstjeneste, selv om det godt
kan hende at det medfører arbeid for lokalsamfunnet. Dersom man arbeider på lokalt nivå,
kan det hende at man finner mange flere støttespillere enn man skulle tro. Du vil være i
stand til å møte dem på tomannshånd. Det er ikke noe som kan måle seg med å være på
tomannshånd og stå ansikt til ansikt med et annet menneske når du formidler ideen om
gjenkomsten og om alt som dette innebærer i form av en forvandling av verden. Det virker
mer overbevisende og folk er mer åpne – forutsatt at du er overbevisende uten å være invaderende!
Dersom du arbeider i en gruppe, blir du mer effektiv. Gruppearbeid er fremtidens arbeid.
Vannmannens energier kan bare bli gjenkjent, absorbert og benyttet i grupper. I løpet av
de neste hundre årene vil dere se at mange grupper kommer til å gro opp. Når man er en
gruppe, så mangedobles alle handlingene som enkeltindividene investerer i gruppen. Det er
en svært effektiv måte å jobbe på.
Det er ingen tilfeldighet at hver gang Hierarkiet begynner på noe, skaper de en gruppe.
De tar kontakt med et individ og gir dem en gruppe, eller så gir de dem muligheten til å
ta kontakt med en gruppe, og så arbeider denne gruppen sammen. Det er derfor man har
Teosofisk samfunn, Arkane-skolen og våre grupper rundt om i verden som arbeider for
Maitreyas og Mestrenes tilsynekomst. Gruppearbeid er løsningen.
Spm.: Har du eller Mesteren noe spesielt som dere vil anbefale oss å gjøre angående
utadrettet virksomhet akkurat i denne perioden?
Sv.: Ja, mer utadrettet virksomhet. Mer av det samme, eller litt bedre enn det samme.
Dersom dere har viftet med flagget slik som dere har gjort, så har dere kanskje heist feil
flagg – for mange “stars and stripes” og ikke nok FN-flagg. Dere må utvide horisonten og
slutte å tenke på dere selv, dvs. USA. Tenk på verden og den innvirkningen USA har på
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verden nå for tiden. Dere må utvide deres lojalitetsfølelse og la den omfatte hele verden.
I praksis vil det si FN – ikke Sikkerhetsrådet, men Generalforsamlingen, som består av
nesten alle land i verden.
Spm.: Du nevnte at det er en mening med at vi er her, at det er vårt karma å være med i disse
gruppene. Jeg lurte på om dette gjelder alle, eller bare noen få?
Sv.: Når det gjelder arbeidet med å formidle informasjon om at Kristus vender tilbake
til vår verden, så finnes det en gruppe som skal gjøre de første fremstøtene overfor offentligheten. Denne gruppen består av mellom 4000 og 5000 mennesker som har kommet inn
i inkarnasjon nå og som står i et karmisk forhold til hverandre i relasjon til Hierarkiet (men
selvsagt ikke til Kristus’ tilbakekomst). De har blitt gitt den karmiske muligheten (og det er
hva det er, en karmisk mulighet) til å overvinne karma fra fortiden: til å utføre arbeidet med
å bane vei for Kristus ved å skape en atmosfære av forventning, slik at han kan tre inn i vårt
liv uten å krenke vår frie vilje. Deres oppgave er ikke å introdusere Kristus, men hans ord,
hans tanker og det som han er opptatt av for verden i forkant av hans offentlige fysiske til
stedeværelse. Til gjengjeld gir han gruppene sin velsignelse og tenner en ild i dem som driver
dem fremover i utvikling etter hvert som den brenner sterkere og sterkere.
Det er dette som skjer. Kristus gir dem en mulighet til tjeneste, en mulighet som er helt
utrolig. Jeg forstår sannsynligvis ikke selv den virkelige betydningen bak denne uttalelsen,
men jeg kan fortelle dere at dette er en mulighet som er til stede akkurat nå fordi Hierarkiet
er i ferd med å vende tilbake til vår verden, og at den aldri vil komme igjen. Neste gang vil
det være en annen historie og en annen situasjon. Mestrene kjenner de menneskene som
har blitt tilbudt denne muligheten. De vet at den og den er til å stole på, at de helt sikkert vil
komme til å gjøre det. De kommer til å arbeide så mye som de kan. De personene der, de
kommer nok til å gjøre sitt beste i det stille. Og de der, tja, det er et åpent spørsmål om de
kommer til å gjøre det eller ikke, men hvis de har nok sunn fornuft til å gripe muligheten,
da kommer de til å gjøre det.
Det er dette som er hele poenget – man blir gitt muligheten, men det forekommer ikke noen
krenkelse av den frie viljen. Muligheten til å gjøre tjeneste blir tilbudt gruppen. Noen må
gjøre det. Det dreier seg om litt over 4000 mennesker, noe som ikke er særlig mange ut av
en total befolkning på 6,5 milliarder, men de er alle forbundet med Hierarkiet på en eller
annen måte. De er enten disipler eller aspiranter til disippelskap.
Det er en mulighet som blir gitt til mennesker som har noe til felles ved at de er karmisk
forbundet med hverandre. De er medlemmer av Hierarkiet (selvsagt på et lavt nivå) og har
fått muligheten til å tjene denne planen som består i å gjøre den innledende tilnærmingen
overfor menneskeheten angående ‘historien’ om tilsynekomsten og alt som vedrører den.
Dette ville aldri ha skjedd om det ikke var tvingende nødvendig i disse dager. Det er en del
av flaksen (bortsett fra at det ikke dreier seg om flaks) til de som er involvert at de har gjort
tilstrekkelig i sine tidligere liv. Bare betrakt deg som heldig som har fått høre om denne
historien, heldig som har fått muligheten til å arbeide med den, å gjøre den til din egen og
være en av de 4000 som stiller opp!
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Spm.: Finnes det ikke noen andre disipler som kunne arbeidet for å bekjentgjøre Kristus’
tilstedeværelse på samme måte som deg?
Sv.: Det var fem mennesker som man skulle trodd ville vært nøkkelpersonene blant
de 4000 som er engasjert i dette arbeidet rundt omkring i verden: en i New York, meg i
London, en i Geneve, en i Darjeeling og en i Tokyo. Alle disse var utvalgt til å være de
som først gikk ut med informasjonen. Rundt disse skulle så flere samle seg, slik at dette
ville bli en verdensomspennende begivenhet. Denne informasjonen skulle komme fra fem
ulike åndelige sentre spredd over hele kloden, fra New York til Tokyo, en glimrende plan,
bortsett fra at den som befinner seg i New York, ikke tror på det. Han har vært på mine
foredrag flere ganger, men han tror ikke på denne historien. Den som holder til i London,
er meg. I likhet med den som befinner seg i New York, tror heller ikke den som befinner
seg i Geneve på denne historien. Begge er kristne mystikere som er påvirket av mennesker
som Rudolf Steiner. Han døde før beslutningen om at det ville bli Kristus selv som skulle
komme, var endelig truffet. Steiner var hellig overbevist om at Kristus ikke kunne vende
tilbake i et fysisk legeme og trodde at når Kristus-prinsippet i tilstrekkelig grad var blitt
vekket i menneskenes hjerter, da kunne en si at Kristus er til stede blant oss. Dette er bare
ett av aspektene ved gjenkomsten til Kristus. Tilhengere av Steiner har fullstendig utelukket muligheten for at Kristus kan vende tilbake som en fysisk mann i verden, for ikke å
snakke om de rundt 40 Mestrene som vender tilbake på samme vis.
Den mannen som befinner seg i Darjeeling, sover fortsatt, og den personen som befinner
seg i Tokyo, er en kvinne som tror at hun er Maitreya, så de gjør ikke noen særlig god jobb.
Dette er ikke Hierarkiets skyld, for de tilbyr simpelthen bare en mulighet til å tjene. Alle
disiplene har fri vilje, og de har rett til å la være å påta seg oppgaven.
Vi må få det til å skje. Vi må lage såpass mye ’støy’ at folk forstår at dette er i ferd med
å skje og dermed skape et klima av håp og forventning som får det til å skje og vekke
forhåpninger i en desperat menneskehet. De trenger håp for fremtiden, og det er ikke noe
som vekker mer håp enn tanken på at Kristus, Imam Mahdi, Maitreya Buddha eller Krishna
vender tilbake. Det virker oppløftende og døyver deres frykt og engstelse.
Spm.: Dette er et spørsmål angående forskjellige måter å presentere historien om tilsyne
komsten på. Hvis det er sant at fire andre fremskredne disipler har vegret seg mot å presentere den for offentligheten, så har kanskje historien så langt bare blitt presentert fra ett
perspektiv, og det er som en fortsettelse av arbeidet til Blavatsky og Bailey. Har du noen
kommentarer til dette?
Sv.: Ganske riktig, slik har det vært, men jeg har aldri sagt at disse fire andre var fremskredne disipler. Jeg sa at det fantes fire andre disipler. Jeg sa ikke at noen av dem var fremskredne. Det finnes en forskjell. Ingen av dem har hatt kontakt med en Mester. Hadde de
det, så ville de sannsynligvis ha gjort det samme som meg. Hvis jeg ikke hadde hatt kontakt
med en Mester, men mottatt informasjonen slik som de sannsynligvis har mottatt den, så
ville antakelig ikke jeg heller ha foretatt meg noe. Men jeg hadde en Mester som sa: “Sett
i gang, gå ut og fortell dette til verden.”

Share International Foundation

62

V E R D E N S L Æ R E R E N

F O R

H E L E

M E N N E S K E H E T E N

Dere har ingen anelse om hvor vanskelig det var. Det var overhodet ikke min ide å stå frem
og fortelle verden om dette. Jeg ville aldri ha gjort det om jeg ikke nærmest var blitt dyttet
ut i det. Så jeg klandrer ikke disse andre for ikke å stå frem. Det er derfor sant at det i overveiende grad har kommet ut som en fortsettelse av informasjonen fra Blavatsky og Alice
Bailey, som jeg mener er den korrekte fremstillingen. Jeg kunne aldri ha lagt dette frem
på noen annen måte. Jeg er dypt påvirket av den læren som ble presentert av Blavatsky og
Alice Bailey, og jeg tror at den kommer direkte fra Hierarkiet. Jeg er kun interessert i det
jeg mener er sant.
Ikke desto mindre finnes det andre måter denne informasjonen kan presenteres på. Man
kan være en troende kristen. Jeg er sikker på at mange av dem som er med i gruppene, er
troende kristne. De kunne stått frem og snakket om dette som Kristus’ tilbakekomst, og de
ville ikke hatt behov for å henvise til Alice Bailey eller Blavatsky eller noe av den læren
som finnes. Det er mange ulike måter å presentere dette på. Jeg er ingen av disse andre
menneskene, så jeg kan ikke fremlegge dette på noen annen måte enn det jeg gjør. Men jeg
er helt sikker på at det kan legges frem på andre måter.
Muslimene venter for eksempel på Imam Mahdi. To pakistanske menn ble sendt til London omtrent på det tidspunktet da Maitreya kom dit. Begge hadde møtt en “hellig mann”,
den ene i Lahore og den andre i Karachi. Selv om de ikke kjente hverandre og de hellige
mennene var forskjellige, så fortalte begge den samme historien. De skulle dra til London
for å bane vei for Imam Mahdi. Den ene mannen var en journalist som var politisk engasjert. Han sa: “Nei, det kan jeg ikke. Jeg må passe arbeidet mitt. Jeg er journalist og medlem
av det politiske partiet til Benazir Bhuttos far” (før han ble drept). Han sa: “Det er helt
utelukket at jeg kan reise.” Flere måneder tidligere hadde den hellige mannen fortalt ham
at han ville bli nødt til å reise til London, han hadde gitt ham ting som han hadde mistet
flere år tidligere og visste ting om familien hans som bare familien kjente til. Han fremstilte
seg som en som var svært kunnskapsrik. Denne hellige mannen sa: “Hvis du ikke drar, vil
omstendighetene tvinge deg til å reise.”
Det samme hendte med den andre mannen, som var advokat. Han sa: “Jeg kan ikke dra.
Jeg må passe advokatpraksisen min.” Den hellige mannen sa: “Hvis du ikke drar, vil omstendighetene tvinge deg til å reise.”
Det endte med at Bhutto ble drept og alle som hadde hatt forbindelse med ham, fikk
problemer. De var ute etter medlemmer av partiet til Bhutto. Jeg vet ikke hva slags posisjon journalisten hadde, men han hadde sterk tilknytning til partiet. Han hadde en bror som
bodde i det asiatiske lokalsamfunnet i London. Han sa opp jobben og dro til London hvor
han ble ansatt som journalist i en pakistansk avis.
I mellomtiden opplevde advokaten at praksisen hans gikk dårlig, og før den sviktet helt,
fikk han så vidt solgt den på grunn av den opparbeidede goodwillen og dro til London.
Disse to mennene kjente ikke hverandre, og de møttes ikke før jeg satte inn en helsides
annonse i en av avisene i det asiatiske samfunnet i London som fortalte at Imam Mahdi
hadde vendt tilbake til vår verden og bodde i det asiatiske lokalsamfunnet i London. Denne
informasjonen sirkulerte i nærmiljøet. De to mennene fra Pakistan leste den. Det hadde seg
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slik at broren til den ene av dem kjente den andre. Så han inviterte begge to, og de fant ut
at de hadde opplevd nøyaktig det samme. I hver sin by hadde to ulike hellige menn gitt
dem akkurat den samme instruksjonen. Derfor bestemte de seg for å ta kontakt med meg,
og jeg møtte dem.
I mai 1982 kunngjorde jeg at Maitreya holdt til i det asiatiske lokalsamfunnet i London,
og at dersom velkjente journalister med et visst omdømme forsøkte å komme i kontakt med
ham, ville han gi seg til kjenne for dem. Jeg regnet med at mange utenlandske journalister
ville gjøre dette, og ba disse mennene om å fungere som guider for dem i det nokså lukkede
asiatiske samfunnet, noe de sa seg enig i.
Imidlertid forventet han som var journalist at Maitreya skulle klappe ham på skulderen.
Den andre leste alt han kom over om Imam Mahdi, og i løpet av den prosessen ble han
en fundamentalistisk muslim. Siden den gang har han skrevet en bok om Imam Mahdis
tilbakekomst.
En kan presentere denne informasjonen på en kristen, muslimsk eller buddhistisk måte.
Alle buddhistene venter på Maitreya Buddha. Japanske buddhister tror at dette ligger 5
milliarder og 670 millioner år inn i fremtiden, så de har ikke hastverk. Man kan legge dette
frem som informasjon om Krishna eller Kalki Avataren eller den jødiske Messias. Alt dette
henviser til Maitreya, enten en er klar over det eller ikke.
Jeg legger det frem på Hierarkiets måte, og jeg mener at dette er den mest velinformerte,
den mest sannferdige, den mest dyptpløyende og den minst forvrengte måten. Alt som
kommer via religionene, er til en viss grad forvrengt. Det har tatt hundrevis eller tusenvis
av år før dette har nådd oss, og alt har blitt forvrengt. Alle de hellige skriftene er til en viss
grad fordreid. Etter min oppfatning er det bare i den esoteriske læren at man kan finne den
korrekte informasjonen.
Det aller beste er å ha kontakt med en Mester. Da trenger man verken bøker eller noen
annen lære. Da kan man snakke direkte, og det er det beste. Men dette er uvanlig, det er
virkelig svært uvanlig.

Å REDDE OSS SELV
Spm.: Til stor applaus sa du under foredraget i New York City at “vi må redde oss selv”.
Jeg syntes dette var et flott uttrykk for enhet i forbindelse med tilsynekomsten. Det står i
kontrast til visse bekymringer og/eller projiseringer som dreier seg om Verdenslæreren som
en frelser.
Sv.: Denne saken har to sider, en er global og den andre er personlig. Maitreya kommer
for å inspirere menneskeheten til å redde planeten, og for å forhindre at menneskeheten
utsletter seg selv. Det er gjennom sin lære at han søker å inspirere oss til å gjøre disse forandringene. Dette er den forventningen de fleste har til ham som “frelser”. Men det er vi selv
som må utføre arbeidet. Som han har sagt for lenge siden, må hver eneste byggestein, hver
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murstein, settes på plass av menneskeheten selv: “Jeg er arkitekten bak Planen, dere er de
som er villige til å reise sannhetens tempel.”
Den andre siden av saken angår den forbindelsen han har med hvert enkelt menneske.
I dette tilfellet fungerer han ikke som frelser, men igjen som lærer. Vi må redde oss selv
ved å reagere på hans lære på den rette måten. Det er ingen andre som kan gjøre dette, ikke
engang Maitreya selv. Verdenslæreren er en frelser, men han kommer ikke for å frelse oss.
Han kommer for å undervise, og sannheten er at vi må redde oss selv. Ved å reagere på hans
lære på den rette måten, det vil si å gjøre læren til en dynamisk kraft i vårt eget liv, frelser
vi oss selv. Frelse er å vite. Når du blir og er Selvet, er du frelst.
I 2000 år har de kristne gruppene fremstilt dette som om det kommer en frelser til jorda
for å frelse menneskeheten fra konsekvensene av deres synder. Men dette har ikke noe med
synd å gjøre. Det dreier seg om å forvandle seg selv. Vi setter i gang redningsprosessen ved
å forandre oss. Det er en trinnvis prosess.
Vi frelser oss selv som en respons på lærdommen, og fremfor alt ved å anvende den på
oss selv. Du kan høre læren og den forblir læresetninger, slik det har fungert i 2000 år for
millioner av mennesker. Den læren som Maitreya formidlet gjennom Jesus, som folk har
hørt og som er blitt nedskrevet i Bibelen, har enten blitt bortforklart eller så er den like
relevant i dag som den var, men den har ikke blitt anvendt.
Dersom vi ikke anvender denne lærdommen, hvis den ikke blir en dynamisk kraft i vårt
indre som setter i gang forandringer, kommer vi ikke til å bli frelst. Dersom kunnskapen
blir anvendt korrekt, daglig, ukentlig, årlig, vil den litt etter litt forvandle oss. Vi kommer
nærmere sjelen, absorberer mer av sjelens energi og mer av sjelens lys. Vi tilfører våre
legemer mer subatomisk materie, og på den måten blir de forandret, åndeliggjort og gradvis
fullkommengjort. Det er dette som er å frelse seg selv – å bli mer og mer lik sjelen.
Sjelen forsøker å uttrykke seg gjennom sitt redskap, altså mannen eller kvinnen, men
det er en forutsetning at de reagerer positivt på læren. Læreren kommer for å minne oss på
Lovene nok en gang: karma-loven, loven om gjenfødelse og loven om harmløshet. Vi må
anvende disse lovene på en riktig måte slik at de blir en dynamisk kraft i vårt liv, ikke bare
en intellektuell ide som ikke fører til noe. Hvis det bare forblir noe som er lagret i hukommelsen, har det ikke noen funksjon i det hele tatt. Vi må anvende dette i virkeligheten og
skape det om til en drivkraft slik at det forandrer oss. Det oppløfter oss og forandrer oss.
Du må forandre deg i overensstemmelse med lærdommen.
Det dreier seg ikke om kunnskap per se. Det dreier seg om den instinktive reaksjonen
på den dynamiske kraften bak lærdommen. Dette er en prosess, ikke bare ord, ikke bare
oppbyggelig preken, ikke bare noe man bør huske. Det spiller egentlig ingen rolle om du
husker det eller ikke uttrykt i ord. Det som virkelig teller, er om det blir til en aktiv prosess
i livet ditt og fører deg fra erkjennelse til erkjennelse, fra innvielse til innvielse, og til slutt
til fullkommenhet. Det er dette som menes med å bli frelst, og det er ingen andre enn deg
selv som kan gjøre det.
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Maitreya står frem
Av Mesteren …, gjennom Benjamin Creme
Maitreyas tilsynekomst er nesten fullført. Hans åpne, offentlige virke vil faktisk starte meget snart. Fra da av vil undervisningsprosessen begynne, og han vil gradvis bli kjent for alle
verdens folkeslag. Det er fortsatt uklart hvor lang tid dette vil ta, men det burde skje relativt
raskt. Innledningsvis kan det selvfølgelig hende at det vil være en god del motstand mot
hans synspunkter og den typen råd han har å gi. Dette er noe en må forvente, siden hans
tanker og ideer ligger så langt fra den rådende oppfatning. Men Maitreyas skarpe hjerne vil
gradvis skjære gjennom og avsløre svakhetene ved de rådende oppfatningene om miljøet
og om sosiale, økonomiske og politiske spørsmål. Logikken og den kloke forståelsen bak
hans ord vil overbevise mange og få dem til å lytte og tenke over det han sier. Samtidig vil
hans energi trenge inn i hjertene til millioner av mennesker og gjøre hans enkle ord til en
sannhetens åpenbaring. Ennå er det ingen som kjenner Maitreyas kjærlige kraft, ei heller
kan menneskene lodde dybden i hans visdom.
Etter hvert som millioner av mennesker slutter opp om hans sak og krever fred og rett
ferdighet gjennom rettferdig fordeling og gjensidig forståelse, vil menneskene bli grepet
og oppildnet av nytt håp og en lengsel etter brorskap og riktige mellommenneskelige relasjoner. De vil kreve forandringer av et hittil ukjent omfang. Regjeringer og makthavere vil
bli tvunget til å reagere på kravene, og gradvis vil forsvarsverket mot forandring smuldre
opp som følge av stormangrepet fra en sterk offentlig opinion. Slik vil Maitreya ved hjelp
av logikk, åpenbaring og den tilliten hans kjærlighet fremkaller, fremme den godviljen som
finnes i hvert hjerte, selv om den til nå har vært ukjent.
Maitreya kommer til å snakke til millioner av mennesker gjennom fjernsyn og radio,
og alle vil få anledning til å ta del i hans velsignelse, som vil være en del av hver fremtreden. Slik vil mennesker over hele verden bli kjent med hans budskap, og deres hjerter
vil bli oppløftet. Det vil bli mye spekulasjon rundt hans identitet og mange teorier vil bli
presentert, men på ulike måter vil alle se på ham som budbringeren av det nye, en som
overbringer gode nyheter og en veiviser til en måte å leve på som ligger deres hjerte nær.
Det vil selvfølgelig være dem som føler seg truet av hans ideer og som vil forsøke å
stoppe hans fremgang, men gradvis vil det vakre og fornuftige i hans ord inspirere mennesker i alle land til å se på ham som deres talsmann og leder. Slik vil det bli. Menneskene
vil be ham snakke på deres vegne til hele verden, og Kunngjøringsdagen vil bli annonsert.
Denne dagen, ulik noen annen både før og etter, vil gi Maitreya anledning til å røpe sitt
navn, sin tittel og sin oppgave som Verdenslærer for den nye tidsalderen, som leder for Det
Åndelige Hierarkiet og den som er ventet av alle religiøse grupper. Han vil presentere seg
som en venn av alle som trenger hans hjelp og veiledning, som en enkel mann som kjenner
menneskenes smerte og lidelse og som ønsker å avhjelpe deres situasjon, som elsker alle
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fullt og helt og betingelsesløst, og som er kommet for å vise oss hvordan vi finner veien til
gleden.
Slik er han som nå er i ferd med å stå frem for verden og gi sine råd til alle. Kanskje har vi hørt ordene før. Nå, med hans velsignelse, vil vi forstå ordenes betydning, og
handle.
(Share International januar/februar 2007)
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MAITREYAS ’HÅND’
Dette fotografiet viser Maitreyas håndavtrykk som på mirakuløst vis ble manifestert på et
baderomsspeil i Barcelona i 2001. Det er ikke et vanlig håndavtrykk, men et tredimensjonalt bilde med fotografiske detaljer.
Ved å legge hånden din over fotografiet eller bare ved å se på det, kan Maitreyas helbredelse og hjelp påkalles (innenfor rammen av karmisk lov). Inntil Maitreya står frem i full
offentlighet og vi ser hans ansikt, er dette det nærmeste han kan komme oss.
“Min hjelp er til for at dere skal påkalle den, dere trenger bare å spørre.”
Verdenslæreren Maitreya
fra budskap nr. 49
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Lysets krefter samler seg
Av Mesteren …, gjennom Benjamin Creme
Viktige hendelser finner nå sted i mange deler av verden. Overalt vil folk bli forbauset over
rapporter som vil omfatte observasjoner av romskip fra våre naboplaneter, særlig fra Mars
og Venus, i et omfang som savner sidestykke. Noe liknende denne økende aktiviteten som
finner sted over store deler av verden, har ikke skjedd tidligere. De som hardnakket har
nektet å ta disse fenomenene på alvor, vil finne det vanskelig å benekte realiteten bak deres
eksistens. Stadig flere beretninger om kontakt med mannskapet på romskipene vil styrke
påstanden om at de faktisk finnes. Mirakuløse hendelser av alle slag vil stadig øke i antall
og ta mange former. Menneskene vil bli forbløffet og forundret over disse undrene, og de
vil gruble mye over dette.
Ubemerket vil Maitreya tre inn i denne verdenen, en verden fylt av undre og undring,
og begynne sitt åpne virke. Han vil bli bedt om å imøtegå deres tvil og frykt og forklare
disse hendelsene, og han vil bekrefte deres gyldighet. Disse ekstraordinære begivenhetene
vil fortsette med uforminsket styrke og få mange til å spå verdens undergang. Imidlertid vil
Maitreya på sin enkle måte fortsette å fortolke disse hendelsene annerledes.
Slik vil Maitreya oppmuntre menneskene til å legge merke til livets fantastiske bredde
og omfang og de mange nivå som menneskene hittil kjenner lite til. Varsomt vil han litt etter litt presentere de grunnleggende sannhetene om vår eksistens for menneskene, Lovene
som styrer den, og hvilken nytte man har av å leve i pakt med disse Lovene. Han vil gjøre
mennesket kjent med det enorme omfanget av vår galakse og vise at menneskene på jorda
etter hvert vil overvinne tid og rom. Han vil oppmuntre menneskene til å søke indre, så vel
som ytre svar på sine problemer, og stadfeste at menneskene alltid er knyttet til hverandre
og til kosmos. Han vil minne menneskene om deres lange historie og de mange farene
som menneskeheten har overvunnet. Han vil så en spire til tro på en strålende fremtid og
forsikre oss om menneskets evige guddommelighet. Han vil vise at livets vei, den evolusjonære reisen, med sikkerhet fører mot stadig nye høyder og alltid videre fremover. Å
gjennomføre reisen i fellesskap, som brødre og søstre, er den sikreste måten, og den som er
mest fylt av glede. Se derfor etter tegnene på Maitreyas komme, gjør dette kjent, og gi håp
til dine brødre og søstre.
(Share International, mars 2007)
[Anmerkning fra utgiver: Slik Mesteren så tydelig illustrerer i denne artikkelen, kan vi se
frem til en tid med et stort antall observasjoner av romskip og andre tegn på Maitreyas
fremtreden. Tidsskriftet Share International trykker reportasjer om slike observasjoner fra
hele verden.]
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KORNSIRKLER
Kornsirklene blir skapt av det som vanligvis betegnes som UFO-aktivitet. UFOene kommer i hovedsak fra Mars og Venus, ikke fra noe som ligger utenfor vårt solsystem. Alle
planetene i dette solsystemet er befolket, men om man reiste til Mars eller Venus, ville man
overhodet ikke få øye på noen, for de består alle av høyere eterisk materie. UFO-fenomenet
er nært knyttet til Kristus’ tilsynekomst og Hierarkiets arbeid på det ytre plan, og vi står i
stor takknemlighetsgjeld til dem. Denne planeten er helt og holdent under deres oppsyn, og
energetisk er dette til enormt stor fordel for kloden.
Det rom-folkene i særdeleshet gjør via kornsirklene, er til en viss grad å gjenskape ’nett
verket’ til jordas magnetfelt på det fysiske plan. Hver av disse kornsirklene er et chakra,
en slags virvel av magnetisk energi, og de sprer seg ut over hele jorda etter å ha startet i
England. Alle er ’ideogrammer’, og hvis man kjente til ’ideografien’ i det urgamle Atlantis,
ville man dratt kjensel på noen av dem. Det er ikke meningen at deres betydning skal bli
gjenkjent, men de har faktisk en betydning, og mange mennesker oppfatter dette intuitivt.
De er en påminnelse om den eldgamle forbindelsen til rom-brødrene.
(Share International, juli/august 1991)

1. Straight Soley, Berkshire, UK, 20 July 2006. © Steve Alexander
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2. Uffington Castle, Oxfordshire, UK, 8 July 2006. © Steve Alexander

3. Aldbourne, Wiltshire, UK, 14 July 2006. © Steve Alexander
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TRANSMISSION MEDITASJON
– EN KORT FORKLARING
En gruppemeditasjon som både er en dynamisk tjeneste for verden og et effektivt middel til
personlig åndelig utvikling.
Transmission meditasjon er en gruppemeditasjon. Den er blitt introdusert for bedre å
distribuere åndelig energi som kommer fra Visdommens Mestre, vår planets Åndelige
Hierarki, som er disse energienes voktere. Det er en måte ʻå trappe nedʼ (transformere)
disse energiene på slik at de kan bli tilgjengelige og nyttige for allmennheten. I samarbeid
med Hierarkiet av Mestre skapes det et reservoir, eller forråd, av høyere energi som er til
gagn for menneskeheten.
I mars 1974 dannet Benjamin Creme under veiledning fra sin Mester den første transmission meditasjonsgruppen i London. I dag finnes det hundrevis av slike grupper over
hele verden, og nye blir dannet hele tiden.
Gruppene som driver med transmission meditasjon, utgjør et bindeledd som Hierarkiet
kan benytte seg av for å reagere på verdens behov. Hovedformålet med dette arbeidet er
tjeneste, men det er også en virkningsfull metode til personlig vekst. Mange mennesker
leter etter en måte å forbedre verden på – dette ønsket om å tjene kan være sterkt, men det
kan være vanskelig å oppfylle i vårt travle liv. Sjelen føler behov for en måte å tjene på,
men vi reagerer ikke alltid på denne anmodningen, og slik skaper vi ubalanse og konflikt i
oss selv. Transmission meditasjon gir en unik mulighet for tjeneste på en virkningsfull og
vitenskapelig måte, med et minimalt forbruk av tid og energi.
Benjamin Creme gir innføring i transmission meditasjon over hele verden. I løpet av
meditasjonen blir han overskygget av Verdenslæreren Maitreya, noe som gir Maitreya muligheten til å overføre verdifull åndelig næring til deltakerne. Mange mennesker blir inspirert til å begynne med transmission meditasjon etter å ha deltatt på en slik introduksjon, og
mange bekrefter også at de har mottatt helbredelse i løpet av meditasjonen.
[Se Transmission: A Meditation for the New Age av Benjamin Creme, Share International
Foundation]

Share International Foundation

72

V E R D E N S L Æ R E R E N

F O R

H E L E

M E N N E S K E H E T E N

DEN STORE INVOKASJON
Fra lysets kilde i Guds sinn
La lys strømme inn i menneskenes sinn.
La lyset komme til jorden.
Fra kjærlighetens kilde i Guds hjerte
La kjærlighet strømme inn i menneskenes hjerter.
Må Kristus vende tilbake til jorden.
Fra senteret hvor Guds vilje er kjent
La hensikt lede menneskenes små viljer –
Den hensikt Mestrene kjenner og tjener.
Fra senteret vi kaller menneskeheten
La planen for kjærlighet og lys fullbyrdes
Og må den forsegle døren til det onde.
La lys og kjærlighet og kraft
gjenopprette planen på jorden.

Den store invokasjonen, som for første gang ble brukt av Kristus i juni 1945, ble frigitt av
ham til menneskeheten for å gjøre det mulig for menneskene selv å påkalle de energiene
som skal til for å forandre vår verden og gjøre det mulig for Kristus og Hierarkiet å vende
tilbake. Dette er ikke den samme formen som Kristus bruker. Han bruker en gammel versjon som består av syv mystiske formuleringer på et urgammelt, hellig språk. Den har blitt
oversatt (av Hierarkiet) til ord som vi kan bruke og forstå. Den er blitt oversatt til mange
språk og blir i dag brukt i alle verdens land.
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BØNN FOR DEN NYE TIDSALDER
Jeg er universets skaper.
Jeg er universets far og mor.
Alt kommer fra meg.
Alt skal vende tilbake til meg.
Sinnet, livskraften og kroppen er mine templer,
For Selvet å virkeliggjøre i dem
Min høyeste væren og tilblivelse.

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

(Utgitt på engelsk i den rekkefølge de blir beskrevet)
The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom
Cremes første bok gir bakgrunnsinformasjon om gjenkomsten til Maitreya, Kristus. En
lang rekke temaer blir belyst: tilsynekomstens virkning på verdens institusjoner, antikrist
og ondskapens krefter, sjelen, reinkarnasjon, telepati, atomkraft, gamle sivilisasjoner, den
tredje verdens problemer og en ny økonomisk verdensordning.
1. utgave 1979. 2. utgave 2007. ISBN: 978-90-71484-32-2, 288 sider
Messages from Maitreya the Christ
I løpet av årene med forberedelsen for tilsynekomsten formidlet Benjamin Creme under
offentlige foredrag 140 budskap fra Maitreya. Metoden som ble brukt var mental overskygging og en telepatisk forbindelse ble på den måten opprettet. I budskap nr. 11 sier Maitreya;
“Min plan er å vise dere at veien ut av de problemene som dere står overfor, er å lytte nok
en gang til Guds stemme i deres hjerter, å fordele avlingen fra denne gavmilde planeten
rettferdig blant alle deres brødre og søstre.”
1. utgave bind I 1981, bind II 1986. 2. sammenslåtte utgave 1992, opptrykk 2001. ISBN
978-90-71484-22-3, 286 s.
Transmission: A Meditation for the New Age
Beskriver en dynamisk gruppeprosess som trapper ned mektige åndelige energier direkte
fra Visdommens Mestre. Denne virkningsfulle måten å tjene verden på stimulerer til både
planetariske forandringer og personlig vekst hos deltakerne og ble i 1974 introdusert av
Benjamin Creme etter henstilling fra hans egen Mester.
1. utgave 1983. 5. utgave 2006. ISBN 978-90-71484-35-3, 212 s.
A Master Speaks
Boken består av artikler av Benjamin Cremes Mester hentet fra tidsskriftet Share International. Den tar blant annet opp tema som fornuft og intuisjon, helse og helbredelse, livet
i den nye tidsalder, glamour, menneskerettigheter, rettferdig fordeling for å oppnå fred,
samarbeid, loven om gjenfødelse, Maitreyas oppgave, menneskets rolle.
1. utgave 1985. 3. utvidet utgave 2004. ISBN 978-90-71484-29-2, 452 s.

Share International Foundation

83

V E R D E N S L Æ R E R E N

F O R

H E L E

M E N N E S K E H E T E N

Maitreya’s Mission, bind 1
Beskriver den videre utviklingen av Maitreyas tilsynekomst og dekker en rekke temaer
som Maitreyas oppgave og hans lære, Mestrenes ytre fremtreden, livet fremover i den nye
tidsalderen, utvikling og innvielse, meditasjon og tjeneste, de syv strålene.
1. utgave 1986. 3. utgave 1993, opptrykk 2003. ISBN 978–90–71484–08,7, 419 s.
Maitreya’s Mission, bind 2
En bok som gir håp og veiledning til en verden i krise, på terskelen til en gyllen tid. Gir unik
informasjon om temaer som meditasjon, bevissthetsutvikling, psykologi, helse, miljø, verdenstjeneste, vitenskap og teknologi i den nye tidsalderen. Gir oppdatert informasjon om
prosessen rundt Maitreyas offentlige fremtreden. Forklarer også fenomen som kornsirkler,
lyskors, åpenbaringer av Jomfru Maria, helbredende vannkilder og UFOer.
1. utgave 1993, opptrykk 2004. ISBN 978-90-71484-11-7, 753 s.
The Ageless Wisdom Teaching
En innføring i menneskehetens åndelige arv som belyser viktige prinsipper som: tilsyne
komsten av Verdenslæreren, den guddommelig plan, visdommens kilde, utvikling av menneskets bevissthet, Det Åndelige Hierarki, energier, de syv strålene, karma, loven om årsak
og virkning, reinkarnasjon, innvielse, evolusjonsplanen, meditasjon og tjeneste, med mer.
Inneholder en ordliste over esoteriske begreper.
(Finnes også i norsk oversettelse.)
1. utgave 1996, opptrykk 2006. ISBN 978-90-71484-13-1, 76 s.
Maitreya’s Mission, bind 3
En presentasjon av en fremtid hvor Verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre
tilbyr sin veiledning for endring av politiske, økonomiske og sosiale strukturer som
vil sikre at alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov. Nye måter å tenke på
som vil avdekke universets mysterier og frigjøre vårt guddommelige potensial (alt under veiledning og inspirasjon fra Maitreya og Visdommens Mestre). Inneholder en
samlet oversikt over strålestrukturen og utviklingspunktet til alle de 950 innviede gitt
i Maitreya’s Mission bind I og II og i tidsskriftet Share International.
1. utgave 1997. ISBN 978-90-71484-15-5, 705 s.
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The Great Approach: New Light and Life for Humanity
Beskriver den gradvise forvandlingen av vår kaotiske verden under innflytelse og veiled
ning fra Visdommens Mestre. De kommer tilbake for å leve åpenlyst blant menneskene for
første gang på 98 000 år. En uvanlig syntese av kunnskap som retter søkelyset mot fremtiden og spår at vår mest avanserte tenkning etter hvert vil resultere i forbløffende vitenskapelige oppdagelser. Den viser oss en verden hvor krig er noe som tilhører fortiden, der alle
menneskers grunnleggende behov er dekket.
1. utgave 2001. ISBN 978-90-71484-23-0, 320 s.
The Art of Co-operation
Boken beskriver en verden som er fastlåst i urgammel konkurransementalitet og som forsøker å løse sine problemer med gamle og utdaterte metoder. Imidlertid ligger løsningen
– nemlig samarbeid – i våre egne hender. Noen av temaene: nødvendigheten av samarbeid,
USA og konkurranse, organisme kontra organisasjon, mulighet for tjeneste, frykten for tap,
karma, kjærlighet, mot og ubundenhet, å overvinne glamour, hvordan Mestrene underviser,
enhet i mangfold, konsensus, tillit.
1. utgave 2002. ISBN 978-90-71484-26-1 , 235 s.
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life
Inneholder innsiktsfull visdom fra Maitreya. Boken gir lettfattelige og udogmatiske svar på
noen av våre dypeste spørsmål om livets mening og hensikt, hvem vi egentlig er, hvordan
vi kan finne glede i vårt daglige liv, og hva vi alle kan gjøre for å skape varig fred. Globale
problemer, både politiske, sosiale og miljømessige, blir også berørt. Fremtidige begivenheter blir forutsagt ved å vise til hvordan loven om årsak og virkning utspiller seg på verdensbasis.
1. utgave 2005. ISBN 978-90-71484-31-5, 258 s.
The Art of Living: Living Within the Laws of Life
Det blir hevdet at det er gjennom forståelse av loven om årsak og virkning og den
beslektede loven om gjenfødelse at vi oppnår den harmløsheten som leder til personlig lykke og korrekte mellommenneskelige relasjoner. Menneskets enestående stilling i
evolusjonsplanen – som møtestedet mellom ånd og materie – er årsaken til vår tilsyne
latende evige kamp både på det indre og ytre plan. Løsningen ligger i å leve et liv preget av
stadig mindre bundenhet og en stadig økende objektiv selverkjennelse.
1. utgave 2006. ISBN 978-90-71484-37-7, 215 s.
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The Awakening of Humanity
The Awakening of Humanity er en oppfølger til Verdenslæreren for hele menneskeheten.
Den omhandler spesielt den dagen da Maitreya vil stå frem og åpent erklære at han er Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Den beskriver prosessen rundt Maitreyas tilsynekomst, det hendelsesforløpet som fører frem til Kunngjøringsdagen og menneskehetens
respons på denne svært viktige begivenheten.
1. utgave 2008. ISBN 978-90-71484-41-4, 141 s.
				

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bøkene er utgitt av Share International Foundation (Amsterdam, London). De fleste har
blitt oversatt og utgitt på nederlandsk, fransk, tysk, japansk og spansk av grupper som er
lydhøre for denne informasjonen. Noen har også blitt utgitt på kinesisk, kroatisk, finsk,
gresk, hebraisk, italiensk, portugisisk, rumensk, russisk, slovensk og svensk. Flere oversettelser er planlagt.
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SHARE INTERNATIONAL
Et unikt tidsskrift som hver måned byr på aktuell informasjon om Verdenslæreren Maitreyas
tilsynekomst, en artikkel av en av Visdommens Mestre, utvidelse av kunnskapen om den
esoteriske lære, Benjamin Cremes svar på en rekke dagsaktuelle og esoteriske spørsmål, artikler av og intervjuer med mennesker som står i spissen for progressive endringer, nyheter
fra FN-organer og rapporter som gjelder positive forandringer av vår verden.

Share International forener de to viktigste retningene innenfor den nye tids
tenkning – den politiske og den åndelige. Tidsskriftet synliggjør syntesen som
ligger til grunn for de politiske, sosiale, økonomiske og åndelige forandringene som
nå skjer over hele kloden og søker å stimulere til praktisk handling for å gjenoppbygge vår verden i samsvar med mer rettferdige og humane retningslinjer.
Share International dekker nyheter, begivenheter og kommentarer som er relatert til de områdene Maitreya prioriterer: tilstrekkelig tilførsel av riktig mat,
tilfredsstillende husly, helsetilbud og utdanning til alle og gjenopprettelse av den
økologiske balansen på vår planet.
ISSN 0169-1341
Utgaver av Share International er tilgjengelig på nederlandsk, fransk, tysk, japansk,
rumensk, slovensk og spansk.
For abonnement:
Share International
P.O. Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Nederland
Utdrag fra tidsskriftet publiseres på Internett:
www.share-international.org
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OM FORFATTEREN
I over 30 år har den skotske kunstmaleren og esoterikeren Benjamin Creme forberedt verden på en høyst uvanlig begivenhet i menneskehetens historie – at våre åndelige veiledere
skal vende tilbake til vår daglige verden.
Creme har opptrådt på fjernsyn, i radio og i dokumetarfilmer over hele verden. Han
holder foredrag i Europa, USA, Japan, Australia, New Zealand, Canada og Mexico.
Han begynte sitt offentlige virke i 1974 etter å ha blitt opplært og veiledet av sin Mester
i mange år. I 1982 offentliggjorde han at Maitreya, den lenge etterlengtede Verdenslæreren,
bodde i London og var klar til å stå åpent frem når media inviterte ham til det. Denne begivenheten er nå nært forestående.
Benjamin Creme fortsetter sin oppgave som budbringer av disse inspirerende nyhetene.
Til nå har Creme skrevet tretten bøker, som er oversatt til mange språk. Han er også redaktør av tidsskriftet Share International, som blir distribuert i over 70 land. Han mottar ikke
noen økonomisk godtgjørelse for noe av dette arbeidet.
Benjamin Creme bor i London, er gift og har tre barn.

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