ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το βιβλίο είναι πνευματική ιδιοκτησία του Μπέντζαμιν Κρεμ. Παρ’
όλα αυτά, προκειμένου η πληροφόρηση για την επερχόμενη εμφάνιση
του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδάσκαλου να γίνει ακόμα πιο πλατιά
διαθέσιμη, το παρόν βιβλίο προσφέρεται δωρεάν στον παρακάτω
σύνδεσμο. Μπορεί να διαβασθεί αναρτημένο στο διαδίκτυο, να το
κατεβάσει κάποιος στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, να το
μοιρασθεί με άλλους ως σύνδεσμο του διαδικτύου, ως συνημμένο σε
ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αν οι περιστάσεις το καλούν, ως εκτυπωμένο
αντίγραφο μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικούς ή άλλους σχετικούς με
τέτοια φύση σκοπούς, να εκδοθεί ξανά, να τροποποιηθεί, ή να εμφανισθεί
σε οποιοδήποτε Ιστότοπο χωρίς την ρητή γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του
δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου.
Τα βιβλία του Μπέντζαμιν Κρεμ έχουν μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες
κι είναι διαθέσιμα για πώληση μέσω διαδικτυακών βιβλιοπωλείων,
κλασσικών βιβλιοπωλείων και μέσω του εκδότη. Ο κ. Κρεμ δεν
αποδέχεται συγγραφικά δικαιώματα ή δικαιώματα εκμετάλλευσης από
την πώληση των βιβλίων του.
Το παρόν βιβλίο διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο του
Ελληνικού Share International:
http://www.share-gr.org/WorldTeacherGR.pdf.
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://share-international.org/books?d=WTAH
για κάνετε γνωστό σε άλλους το πού μπορούνε να βρούνε το παρόν
βιβλίο στην Αγγλική γλώσσα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Καθώς ο Μαϊτρέγια, ο παγκόσµιος ∆ιδάσκαλος, είναι πανέτοιµος να αναδυθεί
σε πλήρη δημόσια δράση, συνοψίσαμε σε αυτό το βιβλίο το υπόβαθρο αυτού
του βαρυσήµαντου γεγονότος. Βασίζεται (η σύνοψη αυτή) στη κεντρική οµιλία
του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Share International το οποίο διενεργήθηκε
κοντά στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2004, και
αποτελείται, κατά μεγάλο μέρος, από σχόλια επάνω σε άρθρα γραµµένα από
τον Δάσκαλό µου µεταξύ των ετών 1987 και 2002 για το περιοδικό µας Share
International, µε σχετικές ερωτήσεις από την Αµερική και την Ολλανδία· όπως
επίσης αποτελεί και µια επιλογή από δηµόσιες διαλέξεις που δόθηκαν στο
Τόκυο και την Οσάκα της Ιαπωνίας, τα έτη 2003 και 2006. ∆εν πρόκειται
απλώς για μια γρήγορη µατιά στο θέµα αλλά για πλήρη έκθεση των
επιπτώσεων που θα πηγάσουν από ετούτο το µνηµειώδες περιστατικό για τον
πλανήτη µας.
Το βιβλίο εκθέτει µε λεπτοµέρεια την προγραµµατισµένη επιστροφή της
πλανητικής µας Ιεραρχίας και την κάθοδο του Μαϊτρέγια από το ησυχαστήριό
Του στα Ιµαλάϊα τον Ιούλιο του 1977 και την εργασία του στον κόσµο, όσο κι
αν ετούτο συµβαίνει στα ενδότερα της δηµόσιας σκηνής από τότε. Οµιλεί
επίσης για τις τεράστιες αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει εξ αιτίας της
παρουσίας Του· για τα σχέδιά Του και τα προγραµµατισµένα έργα Του, αλλά
και για τις προτεραιότητες και τις συστάσεις Του στο άµεσο µέλλον. Τον
αποκαλύπτει ως µέγα και ισχυρό Ενσαρκωµένο Λόγο (Αβατάρ) και
ταυτόχρονα ως φίλο κι αδελφό της ανθρωπότητας.
Οι συµβουλές του Μαϊτρέγια θα φέρουν την ανθρωπότητα µπροστά στην
απλή επιλογή µεταξύ δύο πράξεων: είτε να αγνοήσουµε τις συστάσεις Του και
να συνεχίσουµε τον τωρινό τρόπο ζωής µας, κι έτσι να αντιµετωπίσουµε τον
αφανισµό µας από το ίδιο µας το χέρι· ή να αποδεχθούµε πρόθυµα την
καθοδήγησή Του στην κατεύθυνση του να εγκαινιάσουµε ένα σύστηµα
δικαιοσύνης και μοιράσματος από κοινού των αγαθών τα οποία θα εγγυηθούν
ένα µέλλον ειρήνης και προόδου για την ανθρωπότητα, και την δηµιουργία
ενός πολιτισµού βασισµένου στην εσώτερη θεϊκότητα όλων των ανθρώπων. Ο
Μαϊτρέγια δεν έχει διόλου αµφιβολίες γύρω από το ποιά επιλογή θα κάνουµε
και προσµένει µε λαχτάρα την ευκαιρία για να συνεχίσει ανοικτά την
αποστολή Του για δικό µας όφελος.
Μπέντζαμιν Κρεµ
Λονδίνο, Μάρτιος 2007
Στμ: Μπορείτε να διαβάσετε και το συνοδευτικό βιβλίο Η Αφύπνιση της
Ανθρωπότητας (στα Ελληνικά) που διατίθεται δωρεάν στον ιστοχώρο του Ελληνικού
Share International. www.share-gr.org/AwakeningHumanityGR.pdf

Διάλεξη του Μπέντζαμιν Κρεμ στην Οσάκα, Ιαπωνία, 2006

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το παρακάτω άρθρο προέρχεται από δημόσιες διαλέξεις του Μπέντζαμιν Κρεμ
στο Τόκυο το 2003 και στην Οσάκα το 2006, παρουσιάζει δε μια περίληψη του
γεγονότος της ανάδυσης του παγκόσμιου Διδάσκαλου και των Δασκάλων της
Σοφίας.
Πολλά από ό,τι έχω να πω είναι ήδη γνωστά, ή αν όχι γνωστά, είναι εύκολα
διαθέσιμα. Μέρος αυτών των πληροφοριών έχει ήδη δημοσιευθεί σε βιβλία,
αρχίζοντας από το 1875. Αυτά τα βιβλία έχουν μεταφρασθεί σε πολλές
γλώσσες, και είναι διαθέσιμα σε όποιον έχει την διάθεση να τα διαβάσει. Η
σπουδαία (πνευματική) μαθήτρια Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, ιδρύτρια της
Θεοσοφικής Εταιρείας, ξεκίνησε την διάδοση αυτής της πληροφορίας. Έζησε
για τρία χρόνια στα βουνά των Ιμαλαΐων με τους Δασκάλους για Τους οποίους
θα μιλήσω. Την εργασία της συνέχισε το 1924 μια άλλη μεγάλη Ρωσίδα
(πνευματική) μαθήτρια, η Έλενα Ρέριχ, μέσω της οποίας οι διδασκαλίες της
Άγκνι Γιόγκα δόθηκαν στον κόσμο, και μια άλλη μεγάλη Αγγλίδα μαθήτρια, η
Αλίκη Α. Μπέϊλυ, μεταξύ των ετών 1919 και 1949.
Είμαι σε θέση να παρέχω αυτές τις διδασκαλίες ενημερωμένες μέχρι την
σημερινή εποχή, να δείχνω τι πραγματικά συμβαίνει στην διαδικασία της
επιστροφής των Δασκάλων στην καθημερινή ζωή. Έλκω αυτούς τους
ισχυρισμούς από τις καθημερινές μου προσωπικές εμπειρίες και επαφές. Αλλά
δεν σας ζητώ να με πιστέψετε. Απλώς σας παρουσιάζω την πληροφόρησή μου
προκειμένου εσείς να την αναλογισθείτε. Εάν σας φανεί ότι είναι έλλογη και
ορθολογική, εάν φανεί ότι σχετίζεται με τα γεγονότα στον κόσμο, τα γεγονότα
του κόσμου τα οποία τώρα συμβαίνουν και εκείνα που διαδραματίζονται
χρόνια τώρα, με μια λέξη εάν σας φανεί ότι φέρει την σφραγίδα της αλήθειας,
τότε ασφαλώς να την αποδεχθείτε, αλλιώς να μην το κάνετε. Έχω πλήρη
συνείδηση του ότι ένα ικανό μέρος αυτής της πληροφόρησης θα φανεί
παράδοξη κι ίσως απίστευτη σε μερικούς από εσάς. Εάν γίνει έτσι, παρακαλώ
να είσαστε βέβαιοι πως ούτε κατά ελάχιστο θα προσβληθώ ούτε καν θα
απογοητευθώ. Μα αν αυτή η πληροφόρηση σας επιτρέψει στο ελάχιστο να
ελπίσετε σε ένα καλύτερο μέλλον για εσάς προσωπικά και για τα παιδιά σας,
θα είμαι απολύτως ικανοποιημένος.

Ένταση και Κρίση
Εκείνο το οποίο ο κόσμος χρειάζεται τώρα είναι η άρση του φόβου και η
ανανέωση της ελπίδας. Περνάμε μέσα από μία από τις μεγαλύτερες περιόδους
έντασης από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό το συγκεκριμένο στάδιο
έντασης και κρίσης άρχισε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001.
Εκείνη την ημέρα, έλαβε χώρα επίθεση από τρομοκράτες στο Κέντρο
Παγκόσμιου Εμπορίου στην Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον,
όπως επίσης και μια επίθεση στον Λευκό Οίκο που αποτράπηκε. Ήταν μια
επίθεση όχι μόνο στην Αμερική, αλλά στην Αμερικανική δύναμη, η οποία
αντιπροσωπεύεται από το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, και στα κυριότερα
βιομηχανικά έθνη του κόσμου μέσω της επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο
Εμπορίου. Αυτή η τρομερή, δραματική επίθεση ξάφνιασε και συγκλόνισε την
Αμερική κι όλο τον κόσμο. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση καταπληξίας
από τότε. Αλλά θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να έχει ξαφνιάσει τον κόσμο τόσο
πολύ. Ήταν μία από τις πιο παράτολμες, πιο θρασείς και πιο οργανωμένες από
πολλές τέτοιες επιθέσεις στον Δυτικό κόσμο.
Εκείνη η επίθεση είχε ως συνέπεια έναν πόλεμο στο Αφγανιστάν στον
οποίο περισσότεροι απλοί, αθώοι πολίτες του Αφγανιστάν σκοτώθηκαν από
όσους σκοτώθηκαν στο Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου.
Το γεγονός ακολούθησε η Αμερικανική και Βρετανική επίθεση στο Ιράκ, κι η
συνεχιζόμενη κατοχή στην οποία εκατοντάδες χιλιάδων αθώων Ιρακινών
πολιτών έχουν επίσης χάσει την ζωή τους.
Η Αμερικανική, η Βρετανική κι άλλες κυβερνήσεις δεν έχουν αναγνωρίσει
ότι η επίθεση στο παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Πεντάγωνο, και η
αποτραπείσα επίθεση στον Λευκό Οίκο, έχουν μία αιτία. Είναι το αποτέλεσμα
μιας αιτίας. Με άλλα λόγια, είναι καρμική. Είναι το αποτέλεσμα του Νόμου
του Κάρμα, του Νόμου της Αιτίας και του Αποτελέσματος.
Η αιτία είναι περίπλοκη, αλλά με πολύ απλά λόγια, είναι η ακραία διαφορά
των επιπέδων ζωής μεταξύ του ανεπτυγμένου Δυτικού κόσμου και του
αναπτυσσόμενου κόσμου. Ένα τρίτο του κόσμου – κυρίως η Αμερική, η
Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και ο Καναδάς – σφετερίζονται κι αδηφάγα
σπαταλούν τα τρία τέταρτα από την τροφή του κόσμου, και περίπου 83 στα
εκατό από όλες τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο αναπτυσσόμενος
κόσμος, αυτός που λέμε Τρίτος Κόσμος, πρέπει να βολευτεί με ότι μένει, το
οποίο διανέμεται στα δύο τρίτα του πληθυσμού του κόσμου.
Αυτή η διαίρεση είναι αποτέλεσμα της απληστίας, της έλλειψης
συμπόνιας, και της αδιαφορίας. Είναι άδικη και ιδιαίτερα επικίνδυνη για την
ασφάλεια του κόσμου. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος δεν θα ανέχεται για πάντα

αυτή την κατάσταση. Θα απαιτήσει το μερίδιο που δικαιούται από τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της υφηλίου. Τα πρώτα βήματα σε αυτή την
κατεύθυνση ήταν οι επιθέσεις στην Αμερική. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον
κόσμο δεν ήταν η ύπαρξη του Ιράκ, με την δικτατορία του, ούτε είναι το Ιράν
με τις ακραίες Ισλαμικές του απόψεις και την έλλειψη σεβασμού προς την
Αμερική, ή η Βόρεια Κορέα με το στρατιωτικό της δυναμικό. Ο πιο μεγάλος
κίνδυνος είναι η διάσταση στα επίπεδα ζωής μεταξύ του ανεπτυγμένου και του
αναπτυσσόμενου κόσμου.
Η ανθρωπότητα δεν αντιλαμβάνεται έγκαιρα αυτά εδώ τα προβλήματα, τα
πραγματικά προβλήματα που την κατατρέχουν σήμερα. Αλλά δεν υπάρχει
ελπίδα για το μέλλον του κόσμου εκτός κι αν η ανθρωπότητα αντιληφθεί
ετούτα εδώ τα προβλήματα. Οι εντάσεις που υπάρχουν στην διάσταση αυτή
των επιπέδων ζωής, εμπεριέχουν τους σπόρους ενός τρίτου παγκόσμιου
πολέμου. Αυτός ο πόλεμος θα είναι πυρηνικός και θα καταστρέψει κάθε μορφή
ζωής στον πλανήτη.
Είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος από την φύση μου. Τείνω να κοιτώ την
φωτεινή πλευρά της ζωής, και δεν καταθλίβομαι υπερβολικά από ζοφερές
σκέψεις γύρω από την καταστροφή του κόσμου. Αλλά εάν δεν ήξερα εκείνα τα
οποία πραγματικά γνωρίζω, θα είχα λίγες ελπίδες για την επιβίωση της
ανθρωπότητας, λίγες ελπίδες για το ότι η ανθρωπότητα με τον καιρό θα
αντιλαμβανότανε τα αληθινά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, και ότι θα
άρχιζε να αλλάζει. Πολύ αμφιβάλλω ότι θα καταφέρναμε ετούτο από μόνοι
μας.
Ευτυχώς, δεν πιστεύω ότι είμαστε μόνοι, χωρίς βοήθεια, χωρίς
καθοδήγηση. Από την αυγή της ανθρωπότητας, πίσω της στέκεται μια ομάδα
από ανθρώπους ιδιαίτερα ανεπτυγμένης διορατικότητας και σοφίας, οι οποίοι
καλούνται Δάσκαλοι της Σοφίας, η Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη μας.

Οι Δάσκαλοι της Πνευματικής Ιεραρχίας
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν προχωρήσει πιο μπροστά από εμάς σε εξέλιξη.
Έχουν φθάσει σε ένα σημείο όπου δεν χρειάζονται περαιτέρω εμπειρία
ενσαρκώσεων επάνω στη Γη, αλλά ωστόσο, παραμένουν για να ενεργούν ως
ένα είδος εσωτερικής κυβέρνησης του κόσμου. Οι Δάσκαλοι είναι οι
Θεματοφύλακες του Σχεδίου της εξέλιξης το οποίο οδηγεί την ανθρωπότητα
προς τα εμπρός και προς τα άνω, ασχέτως του εάν έχουμε πλήρη επίγνωση
αυτού ή όχι. Έχουν φέρει την ανθρωπότητα από το στάδιο του πρώτου
ζωώδους άνδρα και γυναίκας στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα –

καθοδηγώντας, προστατεύοντας και τονώνοντας την εξελικτική πρόοδο όλων
των ανθρώπων.
Κάποιες φορές εργάσθηκαν περισσότερο ανοικτά, αλλά για τα τελευταία
98.000 χρόνια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ζουν στις απόμακρες ορεινές κι
ερημικές περιοχές του κόσμου, όπως στα Ιμαλάια, στις Άνδεις, στα Βραχώδη
Όρη, στα Καρπάθια, στα Ουράλια και την Έρημο Γκόμπι και άλλες ερήμους.
Από αυτές τις ορεινές κι ερημικές τοποθεσίες, εργαζόμενοι κυρίως μέσω των
μαθητών Τους, ανδρών και γυναικών στον κόσμο, έχουν οδηγήσει την
ανθρωπότητα κατά μήκος της ατραπού της εξέλιξης με την αγάπη Τους και την
σοφία Τους.
Για περισσότερα από 500 χρόνια, οι Δάσκαλοι γνώριζαν ότι αργά ή
γρήγορα θα απαιτείτο από Αυτούς να επιστρέψουν στον καθημερινό κόσμο,
και να γίνουν γνωστοί σε εμάς με την αληθινή Τους ταυτότητα. Αυτό
σχετίζεται στενά με την δική Τους εξέλιξη, κάτι πολύ ξεχωριστό από την
ανθρώπινη εξέλιξη. Το μόνο ερώτημα ήταν το πότε θα ήταν η ανθρωπότητα
έτοιμη για την επιστροφή τέτοιων πνευματικών γιγάντων στον καθημερινό
κόσμο. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, θεωρείτο ότι θα χρειαζόντουσαν 1.200 ή
1.300 χρόνια ακόμη πριν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ανθρώπους τέτοιου
πνευματικού δυναμικού μέσα στον καθημερινό μας κόσμο.
Αλλά τον Ιούνιο του 1945, κατά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, Ο Μαϊτρέγια, η κεφαλή και ο αρχηγός αυτής της ομάδας των
τελειωμένων ανθρώπων, ανακοίνωσε την απόφασή Του να επιστρέψει στον
κόσμο το συντομότερο δυνατόν, μαζί με ένα πολύ μεγάλο μέρος από την
ομάδα Του. Ο Μαϊτρέγια είπε ότι θα ερχόταν όταν η ειρήνη θα είχε εδραιωθεί
στον κόσμο σε κάποιο ικανό βαθμό, όταν η ενέργεια που ονομάζουμε αγαθή
πρόθεση1, την οποία οι Δάσκαλοι αναγνωρίζουν ως την κατώτερη όψη της
αγάπης, εκδηλωνότανε και οδηγούσε στην εγκαθίδρυση ορθών ανθρώπινων
σχέσεων, και όταν οι πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες έβαζαν σε τάξη τα
του οίκου τους. Δεν ήταν υποχρεωτικό να ικανοποιούνται απολύτως αυτές οι
συνθήκες, αλλά όταν τα μυαλά μας κινούντο τουλάχιστον κατά μήκος αυτών
των κατευθύνσεων, ο Μαϊτρέγια είπε ότι θα ερχόταν εξάπαντος το
συντομότερο δυνατό.
2.600 χρόνια πριν, ο Γκωτάμα Βούδδα είχε προφητέψει τον ερχομό του
Μαϊτρέγια. Είχε πει ότι αυτή την φορά, ένας άλλος μεγάλος διδάσκαλος θα
έλθει, ένας Βούδδα σαν Αυτόν, με το όνομα Μαϊτρέγια, ο Οποίος χάρη στην
κολοσσιαία πνευματική του υπόσταση, θα εμψύχωνε και θα ενέπνεε την
ανθρωπότητα να δημιουργήσει έναν λαμπρό χρυσό πολιτισμό βασισμένο, όπως
το έθεσε, στην εντιμότητα και στην αλήθεια.
1

Στμ: Συχνά μεταφράζεται ‘καλή θέληση’

Από τους προϊστορικούς χρόνους, κάθε εκδήλωση Διδασκάλου που έχει
επισυμβεί ήταν κάποιος μαθητής επιφωτισμένος από έναν Δάσκαλο. Ιστορικά
είναι γνωστοί ως Ηρακλής, Ερμής, Ράμα, Μίθρα, Βυάσα, Κομφούκιος,
Ζωροάστρης, Σανκαρακαρύα, Γκωτάμα, Ιησούς και Μωάμεθ. Αυτοί ήταν όλοι
μαθητές επιφωτισμένοι από τον διδασκάλο τον Ίδιο. Ακριβώς όπως ο Βούδδα
εργάσθηκε μέσα από τον Πρίγκιπα Γκωτάμα, το ίδιο και στην Παλαιστίνη, ο
Μαϊτρέγια εργάσθηκε μέσα από τον Ιησού της Ναζαρέτ.
Ο Μαϊτρέγια είναι η προσωποποίηση εκείνου που καλούμε Χριστική
Αρχή, ενέργεια της Αγάπης. Ο Μαϊτρέγια είναι τόσο εξελιγμένος, τόσο αγνός,
ώστε μπορεί όχι απλώς να διοχετεύει αλλά να ενσωματώνει την ενέργεια της
Αγάπης, την δεύτερη όψη του Θεού, στην ίδια Του την ύπαρξη. Μέσω του
Ιησού έδειξε, για πρώτη φορά, την Αγάπη του Θεού στην τελειότητά της μέσα
σε έναν άνθρωπο, ακριβώς όπως ο Βούδδα μέσω του Πρίγκιπα Γκωτάμα
έδειξε, για πρώτη φορά, την όψη του Θεού Σοφία στην τελειότητά της μέσα σε
έναν άνθρωπο.
Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Διδάσκαλος έχει έλθει στον κόσμο
ο Ίδιος. Ο Μαϊτρέγια είναι η κεφαλή και ο αρχηγός της ομάδας Του από
μαθητές, των Δασκάλων της Σοφίας, και κατέχει το αξίωμα του Παγκόσμιου
Διδασκάλου. Έχει αυτό το αξίωμα τα τελευταία 2.000 έτη εμφανιζόμενος μέσω
του Ιησού, και θα είναι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος σε αυτή την εποχή που
έρχεται, την εποχή του Υδροχόου, η οποία αρχίζει τώρα και θα διαρκέσει
περίπου 2.350 έως 2.500 χρόνια.
Για χιλιάδες χρόνια ο Μαϊτρέγια κατοικούσε σε ησυχαστήριο στις
ψηλότερες περιοχές των Ιμαλαΐων. Αλλά ο Μαϊτρέγια αφίχθηκε στον
καθημερινό κόσμο στις 19 Ιουλίου 1977 – ποτέ δεν ήταν εκτός του κόσμου.
Στις 8 Ιουλίου, ο Μαϊτρέγια κατέβηκε από το ησυχαστήριό Του στο βουνό
μέσα σε ένα σώμα που δημιούργησε ο ίδιος, κατασκευασμένο ειδικά για αυτή
την αποστολή στον κόσμο. Αυτό το συγκεκριμένο σώμα Του επιτρέπει να ζει
στο δικό μας επίπεδο ύπαρξης, και ταυτόχρονα να είναι αρκετά ευαίσθητος
ώστε να φέρει εντός Του την συνειδητότητά Του ως ο Παγκόσμιος
Διδάσκαλος. Ο Μαϊτρέγια έμεινε στις πεδιάδες του Πακιστάν μερικές μέρες
ώστε να εγκλιματισθεί εκείνο το σώμα, και στις 19 Ιουλίου ήλθε αεροπορικώς
στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Έχει κάνει την Ασιατική κοινότητα του Λονδίνου
εκείνο το οποίο ο Ίδιος ονομάζει το δικό Του σημείο εστίασης μέσα στον
σύγχρονο κόσμο.

Το Ξεκίνημα μιας Νέας Εποχής
Τι εννοώ με την έννοια η εποχή του Υδροχόου που έρχεται; Επιτρέψτε μου να
το επεξηγήσω με αστρονομικούς όρους, επειδή είναι αστρονομικό γεγονός το
ότι εισερχόμαστε σε μια Νέα Εποχή. Το ηλιακό σύστημα του οποίου είμαστε
μέρος, κάνει ταξίδι στο διάστημα το οποίο σε σχέση με τους αστερισμούς,
χρειάζεται περίπου 25.000 – 26.000 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Συνεπώς κάθε
2.150 χρόνια κατά προσέγγιση, ο ήλιος μας έρχεται σε μια συγκεκριμένη
ευθυγράμμιση, μια ενεργητική σχέση, με κάθε έναν από τους αστερισμούς, τον
ένα μετά τον άλλο. Όταν ο ήλιος είναι σε τέτοια ευθυγράμμιση, λέμε ότι
είμαστε στην εποχή εκείνου του συγκεκριμένου αστερισμού.
Τα τελευταία 2.150 έτη, αυτή η ευθυγράμμιση ήταν με τον αστερισμό των
Ιχθύων. Ήμαστε στην εποχή των Ιχθύων, κι αυτή η εποχή έφθασε στο τέλος
της. Ο ήλιος απομακρύνθηκε από την σφαίρα επιρροής των ενεργειών των
Ιχθύων και αρχίζει να έχει την ίδια σχέση με τον αστερισμό του Υδροχόου, κι
επομένως, με τις ενέργειες του Υδροχόου. Οι ενέργειες των Ιχθύων άρχισαν να
αποσύρονται το 1625. Οι ενέργειες του Υδροχόου άρχισαν να εισρέουν και να
επηρεάζουν τον πλανήτη μας το 1675. Σήμερα υπάρχει ένα είδος ισορροπίας.
Οι ενέργειες των Ιχθύων και οι ενέργειες του Υδροχόου είναι, όσον αφορά
εμάς, ισοδύναμες λίγο ως πολύ, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Οι
ενέργειες των Ιχθύων αποσύρονται κι έχουν αφήσει πίσω τους όλες τις δομές
που δημιουργήθηκαν κάτω από την επιρροή τους: πολιτικές, οικονομικές,
θρησκευτικές, κοινωνικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και
ούτω καθ’ εξής. Όλες αυτές οι δομές έχουν αποκρυσταλλωθεί. Υφίστανται
ακόμη αλλά δεν έχουν πλέον την ενέργεια που τις δημιούργησε αρχικά, έτσι
λοιπόν δεν λειτουργούν άλλο πια. Έχοντας ανταποκριθεί στις ενέργειες των
Ιχθύων, έχουν τελείως κατακερματίσει τον κόσμο σε μικρά αποσπασμένα
τμήματα.
Οι ενέργειες του Υδροχόου, οι οποίες κάθε μέρα που περνά αυξάνουν σε
δυναμικότητα, επενεργούν επάνω μας κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Έχουν
ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα πάνω στην ανθρωπότητα.. Είναι οι
ενέργειες της σύνθεσης. Αφού οι ενέργειες των Ιχθύων έχουν διαιρέσει τον
κόσμο, οι ενέργειες του Υδροχόου θα ενώσουν όλη την ανθρωπότητα,
αναμειγνύοντας και συγχωνεύοντας την ανθρωπότητα σε μία ομάδα.
Στο ξεκίνημα κάθε νέας εποχής, από καταβολής του κόσμου, ένας
Διδάσκαλος από την Πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων έρχεται στον κόσμο
για να εγκαινιάσει την εποχή, να θέσει σε κίνηση τις ιδέες οι οποίες θα
ανύψωναν και θα εμψύχωναν την ανθρωπότητα, προωθώντας την στην πορεία
της εξέλιξής της, και δημιουργώντας συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό θα

μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Η Εδραίωση της Ειρήνης
Τo σχέδιo του Μαϊτρέγια είναι να αφυπνίσει την ανθρωπότητα ώστε αυτή να
αντιληφθεί τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά της και να της δείξει πώς
να αποφύγει την αυτοκαταστροφή. Ο Μαϊτρέγια λέει ότι αυτό είναι στ’
αλήθεια πολύ απλό για την ανθρωπότητα αρκεί να μπορούσαμε να κάνουμε το
πρώτο βήμα.
Η ανθρωπότητα χρειάζεται πάνω απ’ όλα να εδραιώσει την ειρήνη. Χωρίς
την ειρήνη δεν θα υπάρξει μέλλον για την ίδια επειδή έχουμε την ικανότητα
χρησιμοποιώντας πυρηνικά, να καταστρέψουμε τον κόσμο και κάθε μορφή
ζωής, ανθρώπινη και υποανθρώπινη εξ ίσου. Πώς επιτυγχάνουμε την ειρήνη;
Αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα. Ασφαλώς όχι χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους των κυβερνήσεων της Αμερικής και της Βρετανίας κατά τα
τελευταία χρόνια που επιτίθενται στο ένα κράτος μετά το άλλο. Αυτό ασφαλώς
δεν θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Δεν θα εξαλείψει ούτε καν την
τρομοκρατία στον κόσμο. Δεν θα υπάρξει τέλος στην τρομοκρατία πριν ο
κόσμος ο ίδιος να αλλάξει.
Μόνον ένα πράγμα θα δημιουργήσει την ειρήνη και θα φέρει το τέλος της
τρομοκρατίας – η δημιουργία ενός δίκαιου κόσμου. Εάν δεν υπάρξει
δικαιοσύνη, δεν θα υπάρξει ειρήνη, ποτέ. Εάν δεν υπάρξει δικαιοσύνη, δεν θα
υπάρξει ελπίδα για κανένα μας επειδή όλοι στον κόσμο θα πεθάνουν εκτός κι
αν εδραιώσουμε την ειρήνη στον κόσμο. Υπάρχει μόνον ένας τρόπος να
εδραιώσουμε την δικαιοσύνη και αυτός είναι να μοιρασθούμε τους πόρους του
κόσμου πιο δίκαια. Είναι τόσο απλό, κι όμως αποφεύγουμε να το κάνουμε.
Χωρίς να μοιραζόμαστε, δεν θα υπάρξει ποτέ δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη
δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη. Χωρίς ειρήνη, δεν υπάρχει μέλλον για εμάς.
Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν; Είναι απαραίτητο τα αναπτυγμένα έθνη να
αντιληφθούν ότι οι τροφές και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που υπάρχουν
διαθέσιμες στον κόσμο ανήκουν σε όλους, δίνονται από τη θεία πρόνοια για
όλους τους λαούς του κόσμου, όχι μόνο για τα αναπτυγμένα έθνη που έχουν τα
χρήματα προκειμένου να αγοράσουν την τροφή και τους πόρους. Έχουν τα
χρήματα να αγοράσουν διότι είναι περισσότερο προοδευμένοι τεχνολογικά, πιο
αναπτυγμένοι στην βιομηχανία ίσως. Αλλά τα αγαθά που παράγουν δεν δίνουν
αξία στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις δραστηριότητες των ανθρώπων του
Τρίτου Κόσμου. Αυτή η προσέγγιση είναι υπεροπτική, ανέντιμη, άπληστη και
εγωκεντρική, και είναι υποχρεωτικό να αλλάξει, αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον

για τον κόσμο.
Οι Δάσκαλοι της Πνευματικής Ιεραρχίας έχουν σχέδια για την αναδιανομή
των πόρων του κόσμου, τα οποία θα παρουσιασθούν αμέσως μόλις η
ανθρωπότητα πει: «Έχετε δίκιο. Πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος είναι με την
καλύτερη διανομή των πόρων. Πώς θα το πραγματοποιήσουμε;»
Είναι απλό να γίνει. Πιθανώς το πιο απλό πράγμα που μπορεί να γίνει είναι
εκείνο το πρώτο βήμα στο μοίρασμα. Οι άνθρωποι φαντάζονται την
πραγματικότητα κατά έναν αυστηρά προσωπικό τρόπο. Λένε : «Πω, πω!
Μοίρασμα; Σκοπεύουν να μου πάρουνε τα λεφτά από την τράπεζα και να τα
στείλουν στην Ινδονησία ή στην Αφρική σε ανθρώπους που δεν ξέρω;» Δεν θα
γίνει έτσι στην πραγματικότητα. Θα γίνει σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.
Θα ζητηθεί από κάθε έθνος να κάνει μια απογραφή του τι έχει και του τι
χρειάζεται, τι παράγει και τι εισάγει. Ύστερα θα ζητηθεί από κάθε έθνος να
παραδώσει εκείνο που έχει σε πλεόνασμα από τις ανάγκες του σε ένα κοινό
ταμείο για χάρη του κόσμου σαν σύνολο. Οι ανάγκες όλων μπορούν να
ικανοποιηθούν από αυτό το ταμείο. Θα σημάνει αυτό το τέλος της
τρομοκρατίας στον κόσμο; Ίσως όχι αρχικά. Αλλά είναι το πρώτο βήμα για να
υπάρξει δικαιοσύνη στον κόσμο, και θα δημιουργήσει το θεμέλιο για εκείνη
την ορθή σχέση που ονομάζουμε εμπιστοσύνη.
Όταν δημιουργούμε εμπιστοσύνη, μπορούμε να κάνουμε θαύματα.
Μπορούμε να κάνουμε εκείνο που χωρίς εμπιστοσύνη είναι αδύνατο. Όταν τα
κράτη εμπιστεύονται το ένα το άλλο, μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους
χωρίς φόβο. Με την δημιουργία εμπιστοσύνης μέσα από το μοίρασμα των
πόρων, μπορούμε να αρχίσουμε να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου το ένα
μετά το άλλο. Γίνονται προσβάσιμα και εύκολα επιλύσιμα και μπορούμε να
αλλάξουμε τον κόσμο πραγματικά πολύ γρήγορα.
Και με αυτή την δημιουργία εμπιστοσύνης μέσα από το μοίρασμα, μπορούμε να
ξεπεράσουμε την σημερινή κατάσταση των ανθρώπων που είναι γεμάτοι θυμό και
δυσαρέσκεια. Έχουν κατακλυσθεί από την έννοια της αδικίας, δεν βλέπουν με ποιο
τρόπο τα παιδιά τους θα έχουν αξιοπρεπή ζωή, κι έτσι καταφεύγουν, κάποιοι από
αυτούς, στην τρομοκρατία.

Οι Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια.
Οι διδασκαλίες του Μαϊτρέγια καταδεικνύουν και επικυρώνουν ότι όλα στον
κόσμο είναι αλληλένδετα. Αυτό είναι το σκεπτικό του Νόμου του Κάρμα, του
Νόμου της Αιτίας και του Αποτελέσματος. Πρόσφατα έγινε στις Ηνωμένες
Πολιτείες ένας σεισμός μεγέθους 4,9 στα ανατολικά, σε μια περιοχή η οποία

δεν είναι φυσιολογικά επιρρεπής σε σεισμούς. Απ’ άκρη σε άκρη στις
μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, το Κάνσας και τις κεντρικές πολιτείες, έχουν
εκδηλωθεί εκατοντάδες ανεμοστρόβιλων ο ένας μετά τον άλλο για αρκετές
ημέρες, αφήνοντας πίσω τους ζώνες καταστροφής 400 μιλίων πλάτους και
φονεύοντας πολλούς ανθρώπους.
Αυτά καλούνται πράξεις της φύσης, πράξεις του Θεού. Αλλά σε αυτή την
περίπτωση, είναι αποτέλεσμα του Νόμου του Κάρμα. H κρίση εκείνη που
εκδηλώθηκε ως η μόλυνση του SARS (Σοβαρού Οξέους Αναπνευστικού
Συνδρόμου) στην Κίνα και αλλού, για παράδειγμα, οι επιδημίες γρίπης απ’
άκρη σε άκρη στην Ευρώπη, είναι τα άμεσα αποτελέσματα του φόβου που
γεννιέται από τις συνθήκες κρίσης που προκαλούνται από τις επιθέσεις των
Η.Π.Α. στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί τον
απρόκλητα επιτιθέμενο. Είναι ένας απλός νόμος της αλληλοσύνδεσης όλων
των ατόμων στο σύμπαν. Εκείνο που συμβαίνει εδώ προξενεί κάτι που θα
συμβεί αναπόφευκτα κάπου αλλού σύμφωνα με τον νόμο της δράσης και της
αντίδρασης.
Όταν η ανθρωπότητα πραγματικά αντιληφθεί αυτόν εδώ τον νόμο, τον
Νόμο του Κάρμα, όχι απλώς ως διανοητική ιδέα, θα δει ότι κάθε σκέψη, κάθε
πράξη, θέτει μια αιτία ή αιτίες σε κίνηση. Τα αποτελέσματα που προέρχονται
από αυτές εδώ τις αιτίες, καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν τη ζωή μας.
Η ανάγκη για ακακία (Στμ: μεταφράζεται συχνά ‘αβλάβεια’) σε κάθε πράξη
της ζωής μας γίνεται ολοφάνερη. Όταν δρούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να
ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης μας. Εάν η πράξη είναι
καταστροφική, παράγει καταστροφή στον κόσμο. Εάν η πράξη δεν είναι
καταστροφική, εάν είναι δημιουργική, εάν είναι χωρίς κακία, δημιουργεί
ακακία, δημιουργεί καλό στον κόσμο.
Κρατούμε την εξέλιξή μας στα ίδια μας τα χέρια. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι.
Κάθε πράξη, κάθε σκέψη είναι τμήμα των σκέψεων και των πράξεων όλης της
ανθρωπότητας, κι επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να
φαντασθούμε πόσο μακριά πάει η κάθε σκέψη μας πριν επιστρέψει ως
αντίδραση σε μια αιτία. Όταν οι σκέψεις και οι πράξεις της ανθρωπότητας
είναι καταστροφικές, όταν δημιουργούμε σκεπτομορφές καταστροφής,
επίθεσης, σκοτωμού και φόβου, γεννούμε με αυτό σκεπτομορφές οι οποίες
παρεμβαίνουν κι επηρεάζουν τις δυνάμεις της φύσης. Αυτές οι δυνάμεις
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των ντέβα ή αγγέλων. Βγαίνουν εκτός
ισορροπίας όπως εμείς είμαστε εκτός ισορροπίας, και τα αποτελέσματα είναι
σεισμοί, ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες και τυφώνες.
Πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε κατά έναν πιο ολοκληρωμένο
τρόπο, με το να βλέπουμε την σχέση μεταξύ γεγονότων, όχι να βάζουμε τα

πάντα σε διαφορετικές κατηγορίες έτσι ώστε να μην συσχετίζονται μεταξύ
τους άλλο πια. Τα πάντα σχετίζονται με όλα τα άλλα. Τα πάντα παρεμβαίνουν
κι επηρεάζουν όλα τα άλλα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκτήσουμε
διορατικότητα και την ικανότητα της ευφυούς απόκρισης στα συναισθήματά
μας και στις ιδέες μας γύρω από το πώς να ζούμε. Αν αφουγκρασθούμε την
διαίσθησή μας, αν ακούσουμε την καρδιά μας με προσοχή, μπορούμε να
μάθουμε να ζούμε με έναν τρόπο που να είναι αβλαβής, που δεν προκαλεί αυτή
την άπληστη, εγωιστική, ανταγωνιστική έλξη ανάμεσα σε εμάς τους ίδιους και
στην κοινωνία, μεταξύ του κράτους μας και κάποιου άλλου κράτους.
Όλοι στον κόσμο χωρίς εξαίρεση, αναζητούν, σκοπεύουν, λαχταρούνε την
εμπειρία της ενότητας. Η αίσθηση της γαλήνης και ισορροπίας αντανακλά την
υποκείμενη ενότητα όλων των ανθρώπων. Αλλά ο σύγχρονος κόσμος μας είναι
χτισμένος επάνω στον ανταγωνισμό, το αντίθετο της γαλήνης και ισορροπίας.
Πρέπει να νικήσεις, πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο, φθηνότερο, πιο γρήγορο,
περισσότερο επιθετικά, από κάποιον άλλο. Όλοι είναι εγκλωβισμένοι στον
ανταγωνισμό και δεν αφήνουν στην διαίσθησή τους χώρο για να αναπνεύσει,
να ζήσει, να τους προσφέρει την αίσθηση της δικής τους λαχτάρας για ενότητα.
Είμαστε εγκλωβισμένοι στον ανταγωνισμό κι αυτό που χρειαζόμαστε είναι
συνεργασία. Η συνεργασία αντανακλά την λαχτάρα για ενότητα, την λαχτάρα
για γαλήνη και ισορροπία, το οποίο είναι ο μόνος εφικτός, δημιουργικός
τρόπος να προχωρήσουμε στην εξέλιξη.
Η συνεργασία απαιτεί πλήρη συνειδητότητα. Πρέπει να είμαστε πλήρως
συνειδητοί του τι μας συμβαίνει. Εάν δεν είμαστε πλήρως συνειδητοί,
γινόμαστε σαν μια μηχανή, ανταγωνιστικοί και καταστροφικοί, το αντίθετο
από εκείνο που χρειαζόμαστε και εκείνο το οποίο είμαστε, που είναι ένα
συνεργάσιμο, δημιουργικό πρόσωπο που λαχταράει να δημιουργήσει σε
συνεργασία με άλλους και να επιδείξει την ενότητα του κόσμου. Όλοι χωρίς
εξαίρεση, σε κάποιο βαθμό έχουν αυτό το ιδανικό επειδή είμαστε όλοι μέρος
της μίας ανθρωπότητας.

Η Ανάδυση του Μαϊτρέγια
Ως Παγκόσμιος Διδάσκαλος, ο Μαϊτρέγια αναμένει μια ευκαιρία να
παρουσιάσει τις διδασκαλίες του απ’ ευθείας στην ανθρωπότητα. Μεταξύ του
1988 και του1991, ο Μαϊτρέγια έδωσε μια σειρά από προβλέψεις για τα
παγκόσμια γεγονότα, οι οποίες μας δόθηκαν για να δημοσιεύσουμε στο

περιοδικό μας Share International2. Μία από τις πρώτες ετούτες τις προβλέψεις
ήταν ότι θα συμβεί μια παγκόσμια κατάρρευση των χρηματιστηρίων η οποία
θα αρχίσει από την Ιαπωνία. Αυτό φάνηκε ως μία εξαιρετικά ασυνήθιστη
δήλωση εκείνη την χρονική στιγμή. Στα μέσα του 1988, ο μέσος όρος του
δείκτη Νίκκεϊ ήταν σταθερός στις 40.00 μονάδες. Το 1990, άρχισε να πέφτει.
Και οι Ιάπωνες που γνωρίζουν περί αυτών, είπαν ότι εάν φθάσει τις 18.000
μονάδες, αυτό είναι το τέλος. Κατέβηκε στις 10.000 μονάδες κι ύστερα στις
7.000 μονάδες. Ως αποτέλεσμα, σαν σε ντόμινο ακολούθησαν κι άλλα κράτη
της Περιφέρειας του Ειρηνικού – η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Χονγκ Κονγκ κι
η Σιγκαπούρη. Άρχισαν να έχουν ανάλογη χρηματιστηριακή πτώση ως
αποτέλεσμα της χρηματιστηριακής κατάρρευσης της Ιαπωνίας. Κι ύστερα η
Ρωσία, η Βραζιλία και η Αργεντινή.
Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης
κυμαίνονται, πάνε πάνω κάτω, αλλά δεν συμπεριφέρονται με τα ίδια
αποτελέσματα στην πραγματικότητα όπως οι ανάλογες Ιαπωνικές αγορές. Ο
Μαϊτρέγια αναμένει την κατάρρευση των οικονομιών των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ευρώπης πριν εμφανισθεί στο προσκήνιο, για να
παρουσιασθεί στον κόσμο, να αρχίσει την δημόσια διδασκαλία του 3. Αλλά τα
γεγονότα στον κόσμο είναι τόσο καθοριστικά, με τόση πολλή ένταση και
φόβο, ώστε ο Μαϊτρέγια σκέπτεται να έλθει στο προσκήνιο το συντομότερο
δυνατό. Αδράχνει κάθε ευκαιρία να παρουσιασθεί όλο εγγύτερα στους ομίλους
που εργάζονται για την Επανεμφάνιση αλλά επίσης σε μια ευρύτερη κλίμακα
στους ανθρώπους στον κόσμο.
Ομιλεί σε ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, συνηθισμένους ανθρώπους κι
εκείνους που είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε κάθε επίπεδο – πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό, και τα λοιπά – ανθρώπους που
μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, οι οποίοι επηρεάζουν τον κόσμο στην
κατεύθυνση του καλού. Κατά αυτό τον τρόπο, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο
κορμό από ανθρώπους οι οποίοι στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσουν τις
απαραίτητες αλλαγές για την μεταμόρφωση του κόσμου προς το καλύτερο.
Όταν ο Μαϊτρέγια εμφανισθεί στο προσκήνιο, δεν θα χρησιμοποιήσει
αρχικά το όνομα Μαϊτρέγια. Θα παρουσιασθεί ως ένα συνηθισμένο πρόσωπο,
μολονότι, ασφαλώς, ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Στην αρχή, θα εμφανισθεί
τηλεοπτικά στην Αμερική σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο, κι ύστερα στην
2

Αυτή η σειρά των προβλέψεων και διδασκαλιών του Μαϊτρέγια έχουν συλλεχθεί και
δημοσιευθεί στο βιβλίο Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια – Οι Νόμοι της Ζωής (Maitreya’s
Teachings – the Laws of Life).
3

Στμ: Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις (14/1/2010) η Ανάδυση του Μαϊτρέγια έχει
ήδη ξεκινήσει μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κατάρρευση.

Ιαπωνία και παντού στον κόσμο. Θα γίνει γνωστός για την ανάλυσή του γύρω
από τις ανάγκες του κόσμου. Αναζητείστε έναν άνθρωπο που απαιτεί
δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο, ελευθερία για όλο τον κόσμο.
Όταν αρκετοί άνθρωποι ανταποκρίνονται σε εκείνο που Αυτός έχει να πει,
θα Του ζητήσουν να μιλήσει σε όλο τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα, την Ημέρα
της Αναγγελίας, όπως θα γίνει γνωστή, θα δείτε ένα πλέον-οικείο πρόσωπο
στην τηλεόραση, εκείνο του Μαϊτρέγια. Τα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου θα
συνδεθούν μέσω δορυφόρου, πράγματα τα οποία είναι είδη στη θέση τους για
αυτό το γεγονός. Κι κάτι τελείως ασυνήθιστο θα συμβεί. Ταυτόχρονα σε όλο
τον κόσμο, οι άνθρωποι θα δούνε το πρόσωπο του Μαϊτρέγια στις τηλεοπτικές
οθόνες τους. Ο Μαϊτρέγια είναι παντογνώστης και πανταχού παρών, κι ο
καθένας άνω των 14 ετών θα ακούσει τα λόγια Του, τις σκέψεις Του, τις ιδέες
Του εσωτερικά, σιωπηλά, τηλεπαθητικά στην δική του γλώσσα. Καθώς
παρακολουθείτε το πρόσωπό Του, τα χείλη Του δεν θα κινούνται, δεν θα
ομιλεί, αλλά οι ιδέες Του θα φθάνουν στο νου σας. Οι Γάλλοι θα Τον
ακούσουν στην Γαλλική, οι Γερμανοί στην Γερμανική, οι Άγγλοι στην
Αγγλική, οι Ολλανδοί στην Ολλανδική, οι Ιάπωνες στην Ιαπωνική, και ούτω
καθ’ εξής παντού στον κόσμο. Ο,τιδήποτε κι αν κάνετε εκείνη την στιγμή, είτε
είσθε έξω από το σπίτι και ψαρεύετε ή κάτω από το αυτοκίνητο, ακόμη κι αν
δεν παρακολουθείτε τηλεόραση, θα ακούσετε παρ’ όλα αυτά την φωνή, τις
σκέψεις, τις ιδέες του Μαϊτρέγια μέσα σας. Το θαύμα αυτό είναι μια
επανάληψη, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα τώρα, των αληθινών γεγονότων της
Πεντηκοστής πριν 2.000 χρόνια. Επίσης, κατά αυτό τον τρόπο, ο Μαϊτρέγια θα
προδιαγράψει την μελλοντική ικανότητα όλων των ανθρώπων να επικοινωνούν
νοητικά, τηλεπαθητικά κατά βούληση σε οποιαδήποτε απόσταση.
Ο Μαϊτρέγια θα ανιστορήσει σύντομα την μακρά ιστορία του κόσμου, και
θα δείξει το ύψος από το οποίο η ανθρωπότητα έχει εκπέσει στον υλισμό του
σήμερα. Θα παρουσιάσει το γεγονός της ομάδας Του, την Πνευματική
Ιεραρχία των Δασκάλων. Θα δείξει το μέλλον, και θα υπογραμμίσει μερικά
από τα εξαιρετικά επιστημονικά θαύματα τα οποία θα ανοίξουν ορίζοντες νέας
ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Θα κάνει την έκκλησή Του για δικαιοσύνη,
για το μοίρασμα ως τον μόνο δρόμο προς την δικαιοσύνη, κι έτσι για ειρήνη
στον κόσμο.
Ενώ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, η ενέργειά Του, η ενέργεια της Αγάπης, θα
ξεχυθεί με τρομερή ισχύ μέχρι μέσα στις καρδιές όλων. Αυτό θα προκαλέσει
μια διαισθητική, ολόψυχη απόκριση στο μήνυμα. Έχει πει: «Θα είναι σαν να
αγκαλιάζω ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα το αισθανθούν ακόμη και
σωματικά.» Στο πυκνό-φυσικό πεδίο, θα συμβούν πηγαία εκατοντάδες
χιλιάδων θαυματουργές ιάσεις, θεραπείες παντού στον κόσμο.

Κατά αυτούς τους τρεις τρόπους θα γνωρίσετε ότι εκείνος ο Άνθρωπος και,
ασφαλώς, μόνον εκείνος ο Άνθρωπος, είναι ο παγκόσμιος Διδάσκαλος που
αναμένουν οι Χριστιανοί ως τον Χριστό, οι Ισλαμιστές ως τον Ιμάμη Μαντί, οι
Εβραίοι ως τον Μεσσία, οι Ινδουιστές ως τον Κρίσνα ή τον Κάλκι Αβατάρ, οι
Βουδδιστές με το όνομά Του, τον Μαϊτρέγια Βούδδα, και οι άνθρωποι που δεν
έχουν κάποια θρησκευτική πεποίθηση αλλά απλώς επιθυμούν μια καλύτερη
ζωή για όλους.
Η ανταπόκρισή μας σε αυτό το γεγονός θα καθορίσει ολόκληρο το μέλλον
του κόσμου. Ο Μαϊτρέγια θα μας παρουσιάσει μια επιλογή· έχουμε ελεύθερη
βούληση και η επιλογή είναι δική μας. Με απλά λόγια, είναι μια επιλογή για
μοίρασμα, δικαιοσύνη και το τέλος του πολέμου και της τρομοκρατίας για
πάντα, ή τον τελικό αφανισμό κάθε μορφής ζωής στην Γη, ανθρώπινης και
υποανθρώπινης εξ ίσου. Ο Μαϊτρέγια έχει ήδη πει «η καρδιά μου, μου λέει την
απάντησή σας, την επιλογή σας, κι είναι ευχαριστημένη.»

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Το παρακάτω άρθρο είναι επιμελημένη έκδοση μιας ομιλίας που έδωσε ο
Μπέντζαμιν Κρεμ στο Συνέδριο Διαλογισμού Διαβίβασης που έγινε κοντά στο
Σαν Φρανσίσκο των Η.Π.Α., τον Αύγουστο του 2004.

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
«Κάμποσα χρόνια τώρα, πολλοί περιμένουν, με υπομονή που ποικίλει σε
βαθμό, την ανάδυση του Μαϊτρέγια στον στίβο του κόσμου, για να
παρουσιασθεί στους ανθρώπους ως ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος της εποχής του
Υδροχόου. Σε πολλούς η αναμονή έχει φανεί κουραστική πράγματι, ενώ άλλοι
έχουν εργαστεί χαρωπά να εξοικειώσουν τον κόσμο με την παρουσία και τα
σχέδιά Του, γνωρίζοντας ότι τελικά οι προσπάθειές τους θα επιτύχουν. Η
ημέρα που όλοι θα Τον δούμε έχει έλθει. Σκόπιμα ή όχι, όλοι Τον καλέσαμε
και Αυτός έχει κρατήσει την υπόσχεσή Του να επιτρέψει.» (Η Ανάδυση του
Μαϊτρέγια, γραμμένο από τον Δάσκαλο – Share International – Απρίλιος 1987)
«Πολλοί έχουν ειλικρινά κουρασθεί να περιμένουν.» Εάν γνωρίζατε τον
Μαϊτρέγια καλύτερα από ό,τι στην πραγματικότητα τον γνωρίζετε, θα ξέρατε
ότι πιστεύει πως έχει επιστρέψει. Πιστεύει ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από
το πότε πρόκειται να βγει στο προσκήνιο, είναι μια ανοησία. Το έχει κιόλας
κάνει. Όταν επισκέπτεται ομάδες ανθρώπων – ασφαλώς όχι μοιάζοντας ή
ντυμένος σαν τον Μαϊτρέγια (αλλά με διάφορες μεταμφιέσεις) - γνωρίζουν
Ποιος είναι επειδή ο Δάσκαλός μου έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν Αυτός. Κι
ύστερα έρχεται ξανά και μοιάζει πάλι σαν το ίδιο άνθρωπο και Του κάνουν
ερωτήσεις και Αυτός απαντάει – κι ύστερα λένε: «Μα παίρνει τόσο πολύ
χρόνο! Με κάνει να εξανίσταμαι η κατάσταση του κόσμου, και είναι τόση
μεγάλη ετούτη η αναμονή. Πώς να εξηγήσω στους ανθρώπους ότι
υποχρεωτικά θα χρειασθεί χρόνο;» Εκείνος λέει: «Σε τί αναφέρεστε; Μπορείτε
να ανυπομονείτε όσο θέλετε, αλλά είναι ανόητο. Δεν υπάρχει λόγος να είσαστε
ανυπόμονοι.» «Ο κόσμος είναι καλά, γεμάτος από υποσχέσεις. Ο Μαϊτρέγια
είναι εδώ. Έχει επιστρέψει. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένετε· έχει γίνει – το
σχέδιο πάει καλά.»
Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής την οποία δεν μπορούμε καν
να αρχίσουμε να βλέπουμε, τόσο μέσα της είμαστε, πλήρως αφομοιωμένοι,

φυσικά, στα γεγονότα των τελευταίων λίγων ετών: από την 11 η Σεπτεμβρίου,
για παράδειγμα, την οποία ακολούθησε η επίθεση στο Αφγανιστάν, και η
εισβολή στο Ιράκ η οποία συνεχίζεται ακόμη – για να μην αναφερθώ στους
κινδύνους μεγαλύτερων πολέμων.
Η δεκαετία πριν την 11η Σεπτεμβρίου ήταν περίοδος αυξανόμενης ηρεμίας,
αυξανόμενης αλλαγής προς το καλύτερο. Συνέβησαν ιδιαίτερα ασυνήθιστα
γεγονότα: το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, για παράδειγμα, ένα απροσδόκητα
ξεχωριστό γεγονός, το σπουδαιότερο γεγονός στον κόσμο από το τέλος του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Απάλειψε τον φόβο του ξαφνικού θανάτου
από την ανθρωπότητα – όχι μόνο την απλή πιθανότητά του, αλλά το μεγάλο
ενδεχόμενο ενός καταστροφικού τέλους των πάντων. Οι άνθρωποι είχαν
σταματήσει να κάνουν παιδιά επειδή δεν ήθελαν να τα φέρουν σε ένα κόσμο ο
οποίος επρόκειτο να καταστραφεί. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν παιδιά, το
περιμένουν με λαχτάρα, και γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους πρόκειται να ζήσουν
και να χτίσουν έναν νέο πολιτισμό.
Την περίοδο των 10 – 12 ετών πριν την 11 η Σεπτεμβρίου, οι άνθρωποι
έζησαν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταβολή του κόσμου. Για τους
εμπλεκόμενους, κάποιες από αυτές τις μεταμορφώσεις ήταν καταπληκτικά
μεγάλες, κλιμακούμενες: οι αλλαγές που συνέβησαν στην Σοβιετική Ένωση, η
κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, οι απαιτήσεις εκατομμυρίων
ανθρώπων για ένα καλύτερο κι ευκολότερο τρόπο ζωής, και η άνοδος στην
κοινωνική κλίμακα των σημερινών μέγα-πλούσιων ‘πετρελαιάδων’ στην
Ρωσσία· το Σινικό πείραμα με το οποίο ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
κατάφερε σταδιακά να ζει σε καθεστώς υλικής αφθονίας την οποία ουδέποτε
γνώρισαν στο παρελθόν. Κανείς άνθρωπος στην Κίνα δεν είχε ζήσει την
ποιότητα της ζωής ή την υλική αφθονία που σήμερα βιώνει η ανατολική
ακτογραμμή της Κίνας. 20 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου, μπορούν σήμερα
να ζουν την υλική καλοπέραση των πλέον εύπορων τμημάτων της Ευρώπης
και της Αμερικής. Είναι εντελώς καινούργια κατάσταση κι έχει ανακουφίσει σε
άλλη περιοχή της Κίνας την τεράστια φτώχια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν
μέρη στην Κίνα στα οποία οι άνθρωποι ζουν ακόμα υπό ένδεια, αλλά ως
σύνολο η Κίνα έχει βγει από την αγωνία της φτώχιας την οποία γνώριζε στο
παρελθόν. Ομοίως, οι περισσότεροι από τον Ρωσικό λαό βρίσκουν τώρα την
ζωή ευκολότερη, αν και πιο άδεια.
Οι άνθρωποι στη Δύση – Αμερική, Ευρώπη – σταδιακά ανακαλύπτουν όλο
και περισσότερο την αυξανόμενη αλληλεξάρτησή τους, αναγνωρίζουν την
ενότητα της ανθρωπότητας και την αναγκαιότητα να βλέπουν τον κόσμο ως
ένα, κι ότι πραγματικές αλλαγές είναι εφικτές μόνο σε παγκόσμια κλίμακα.

Ένα από τα κυριότερα γεγονότα των τελευταίων λίγων ετών, και για
πρώτη φορά στην ιστορία, ήταν ότι επιτράπηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους να
είναι ίσοι και πλήρεις πολίτες και αναγνωρίσθηκαν ως ιδιοκτήτες της ίδιας
τους της χώρας. Ήταν ένα εξαιρετικό συμβάν, η απελευθέρωση του Νέλσον
Μαντέλα και η δημιουργία της νέας Νότιας Αφρικής. Ήταν το άμεσο
αποτέλεσμα του έργου του Μαϊτρέγια· Αυτός το επέφερε.
Ομοίως, η επιρροή Του άνοιξε την Σοβιετική Ένωση στην Διαφάνεια
(Γκλασνόστ - Glasnost), καλωσορίζοντας την Σοβιετική Ένωση στην
κοινότητα των εθνών, και εξ αυτού τον μετασχηματισμό της παλιάς,
θυμωμένης αρκούδας που όλο έλεγε Νιέτ - όχι , σε μια φιλική, συνεργάσιμη
ομοσπονδία εθνών. Είναι μια εντυπωσιακή μεταβολή.
Υπήρξε επίσης η ενοποίηση της Γερμανίας, χρόνια νωρίτερα από κάθε
εκτίμηση. Μερικοί, βέβαια, κάποιοι στη Δύση, το βλέπουν ως ένα νέο
επιπλέον φορτίο το οποίο χαμηλώνει το επίπεδο ζωής τους (που ήταν τεχνητά
υψηλό), αλλά πρόσφερε μια νέα σταθερότητα στην Ευρώπη η οποία, όπως
ξέρετε, ήταν σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση συνεχώς μέχρι την δεκαετία του
1940.
Έτσι λοιπόν, καταπληκτικά πολλά έχουν γίνει, επηρεασμένα κατά μεγάλο
μέρος από τον Μαϊτρέγια, τα οποία τείνουμε να ξεχνάμε. Μέσα στα βάσανά
μας, στην ανησυχία μας για το μέλλον, και στην έλλειψη αίσθησης αναλογίας,
τείνουμε να ξεχνάμε τις μεγάλες θετικές αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει,
κυρίως εξ αιτίας των ισχυρών ενεργειών οι οποίες τώρα διαχέονται μέσα στον
κόσμο, και την παρουσία μιας μεγάλης ομάδας εξαιρετικών ανθρώπων,
περίπου 14 Δασκάλων, και του Δασκάλου όλων των Δασκάλων, του Ίδιου του
Μαϊτρέγια.
«Εδώ και χρόνια, Εκείνος, επίσης, περιμένει την πρόσκληση από τους
ανθρώπους για να αναδυθεί και να μιλήσει εκ μέρους όλων. Τώρα που επί
τέλους η πρόσκληση έγινε, έχει ενεργήσει έτσι ώστε να διασφαλίσει την
αναγνώριση και αποδοχή Του. Δεν είναι χωρίς λόγο που έχει προετοιμάσει
πολλές ομάδες για να Τον αναγνωρίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι σε υψηλές
θέσεις και με επιρροή σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας οι οποίοι
γνωρίζουν ότι ο Μαϊτρέγια είναι εδώ, γνωρίζουν τα σχέδια και τις
προτεραιότητές Του, έχουν ακούσει τα λόγια Του και πιστεύουν ότι είναι
αληθινά. Είναι από ποικίλους κοινωνικούς χώρους και πολλά κράτη που αυτοί
οι προετοιμασμένοι προέρχονται, όμοιοι κατά την επιθυμία που έχουν να
υπηρετήσουν τον Μαϊτρέγια και τον κόσμο. Με την λεπτομερή γνώση τους
των σχεδίων Του, θα μιλήσουν εξ ονόματός Του, αφυπνίζοντας τους
συνεργάτες και συμπολίτες τους στο να δουν κι εκείνοι το έργο που μέλλει να

γίνει. Κατά αυτό τον τόπο θα εργασθεί ο Μαϊτρέγια μέσω αυτών, δείχνοντας
τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον.» (‘Η ανάδυση του Μαϊτρέγια.’.)
Παρ’ όλη την ετοιμότητά Του για άμεση δράση, το καθετί που κάνει ο
Μαϊτρέγια, όπως ισχύει και με όλους τους Δασκάλους, γίνεται με σχολαστική
φροντίδα. Περνούν χρόνια ολόκληρα και διαθέτει τεράστιες ποσότητες
κατευθυνόμενης ενέργειας για να εξασφαλίσει ότι ένα σχέδιο εξελίσσεται
κανονικά με το να εμφανίζεται στους ανθρώπους παντού στον κόσμο: σε
ασήμαντους ανθρώπους οι οποίοι Τον αναμένουν, που θα Τον αναγνώριζαν
ακόμη κι αν Τον έβλεπαν σε διαλέξεις, και ούτω καθ’ εξής. Δεν είναι πάντα
εύκολο να Τον αναγνωρίσουν αφού εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους: ως
κάποια γυναίκα, ως άνδρας, ως μια ηλικιωμένη μ’ ένα δόντι, ίσως να
εμφανίζεται με όμορφα ρούχα αλλά φορώντας γαλότσες ή μαλακές παντόφλες,
λιγάκι ασυνήθιστος. Αυτή είναι η νύξη που δίνεται συχνά. Θυμάμαι την θωριά
ενός Δασκάλου ο οποίος εμφανίσθηκε ντυμένος εξαίσια με ρούχα του τέλους
του 19ου αιώνα – μακρύ πανωφόρι, λαιμοδέτη, κι ένα ημίψηλο καπέλο με μια
μάλλινη τούφα να προεξέχει από την κορυφή του.
Ο Μαϊτρέγια έχει δημιουργήσει μια καταπληκτικά μεγάλη ομάδα από
άνδρες και γυναίκες οι οποίοι Τον έχουν συναντήσει, με τους οποίους έχει
περάσει λίγο καιρό, όπου υπογράμμισε τις προτεραιότητές Του και μίλησε για
τις ανάγκες του κόσμου· άνθρωποι απ’ όλες τις θέσεις της κοινωνίας, βασιλείς,
άνθρωποι ισχυροί και άνθρωποι φήμης, ηγέτες κυβερνήσεων, το διπλωματικό
σώμα παντού στον κόσμο, ανθρώπους που επηρεάζουν τις κυβερνήσεις,
ειδικούς απεσταλμένους και ούτω καθ’ εξής, όπως θρησκευτικούς ηγέτες, πολύ
γνωστά ονόματα στην βιομηχανία και επικεφαλής ομίλων εταιρειών. Υπάρχει
τώρα ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων στους οποίους οι σκέψεις, ιδέες και τα
σχέδια του Μαϊτρέγια είναι απόλυτα οικεία. Όταν ο Μαϊτρέγια αναδυθεί
περισσότερο, όταν οι άνθρωποι Τον δούνε πραγματικά (μολονότι δεν θα
αναγγελθεί ως ο Μαϊτρέγια), αυτοί εδώ οι άνθρωποι θα έλθουν στο προσκήνιο
και θα μιλήσουν και θα συμφωνήσουν ότι είναι αλήθεια: ο μέγας Διδάσκαλος,
ένας Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι παρών. Ίσως δεν Τον καταδείξουν με το
δάκτυλο, μα θα πούνε: «Είναι εδώ. Το ξέρω. Αυτή εδώ είναι δική Του ιδέα.»
Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άτομα που έχουν μεγάλη
απήχηση, έτσι ώστε όταν μιλήσουν, οι μάζες που απλώς ακολουθούν έναν
ηγέτη θα τους πιστέψουν. Για αυτές, εκείνοι είναι ηγέτες της σκέψης, των
μοντέρνων ιδεών, που γράφουν σε εφημερίδες και περιοδικά, στελέχη σε μέσα
ενημέρωσης οι οποίοι έχουν συναντήσει τον Μαϊτρέγια, οι οποίοι γνωρίζουν
τις ιδέες Του, τις σκέψεις Του, την ανάλυσή Του περί του τι απαιτείται για την
αλλαγή και για την ειρήνη. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Μαϊτρέγια αναγείρει ένα
τεράστιο σώμα κοινής γνώμης υπέρ Του.

Ύστερα θα έρθει η ώριμη στιγμή που οι μάζες των ανθρώπων θα
σχηματίσουν μια πελώρια, πλατιά, παγκόσμια κοινή γνώμη που θα σαρώσει
όλο τον κόσμο και θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αρχίσουν την διαδικασία
της αλλαγής, να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια.
Κάποιοι θα Τον δουν ως τον Χριστό. Κάποιοι θα Τον δουν ως έναν
πολιτικό / οικονομικό διανοητή ο οποίος θα τους εμπνεύσει και θα δείξει ότι
υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθούμε τον κύριο Μπους ή τον κύριο Μπλερ και να πορευόμαστε στα
παλιά μονοπάτια· ότι οι παλιές μέθοδοι του ‘διαίρει και βασίλευε’ τελείωσαν
πια, ότι οι παλιές μέθοδοι των κυβερνήσεων που σχεδιάζουν πολιτικές και τις
επιβάλλουν στους λαούς τους έχουν παρέλθει. Μέσα από την εκδηλωμένη
δύναμη του λαού, οι κυβερνήσεις θα φθάσουν να αντιληφθούν πως η δουλειά
τους, το έργο που έχουν να επιτελέσουν, είναι να φροντίζουν τις ανάγκες του
λαού. Αυτό θα συμβεί σε όλα τα κράτη επειδή αυτός ακριβώς είναι ο αληθινός
ρόλος της διακυβέρνησης. Άλλες κυβερνήσεις το κάνουν σε ελάχιστο βαθμό·
άλλες το κάνουν περισσότερο. Κάποιες κυβερνήσεις είναι πιο δημοκρατικές, κι
υπάρχει περισσότερη συμμετοχή στην διαδικασία, αλλά κάποιες είναι ακραία
δικτατορικές κι ο λαός λίγα μπορεί να κάνει. Αυτό θα λήξει.
«Σύντομα, χιλιάδες, παντού στον κόσμο, θα δούνε το πρόσωπό Του. Η
τηλεόραση έχει κάνει εφικτό ο Αβατάρ να μπει στο σπίτι αναρίθμητων
ανθρώπων και χρησιμοποιώντας απλά λόγια, να διαποτίσει τις καρδιές τους.»
(‘Η ανάδυση του Μαϊτρέγια.’)
Ένα από τα μυστικά της δύναμης του Μαϊτρέγια, το οποίο μόνον ένας
περιορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής (αν και είναι
πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός, είναι ακόμη περιορισμένος σε σύγκριση με τον
παγκόσμιο πληθυσμό), είναι η απλότητα των λόγων Του. Ομιλεί απ’ ευθείας
από την καρδιά, στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν κάνει τον έξυπνο. Δεν
προσπαθεί να αντικρούσει κάποια θέση.
Αφυπνίζει τους ανθρώπους μπροστά στο προφανές, αλλά παρ’ όλα αυτά,
δεν φαίνεται ετούτο να είναι προφανές σε πολλές από τις κυβερνήσεις στον
κόσμο, μολονότι είναι ολοφάνερο στον καθένα που χρειάζεται τροφή, στέγη,
φροντίδα υγείας, παιδεία, ερεθίσματα, πολιτιστική καλλιέργεια και ενδιαφέρον
στη ζωή του. Ο καθένας το ξέρει, μα οι κυβερνήσεις, σε γενικές γραμμές, δεν
παρέχουν αυτές εδώ τις θεμελιώδεις ανάγκες.
Είναι ευθύνη των κυβερνήσεων να πράττουν αυτό, κι όταν ο Μαϊτρέγια
ομιλεί, αναφέρεται σε εκείνα τα απλά πράγματα που οι περισσότεροι
Χριστιανοί δεν θα περίμεναν να ακούσουν από τον Χριστό. Περιμένουν να

ακούσουν ομιλίες γύρω από την θρησκεία, τον Θεό ή για μια θρησκεία
εναντίον άλλης, για την ακαδημαϊκή θρησκεία, για την θρησκεία με τον τρόπο
που οι θρησκειολόγοι μιλούν γι’ αυτήν ή που μαλώνουν γι’ αυτήν ή που
ανησυχούν γι’ αυτή.
Δεν έρχεται ως κάποιος θρησκευτικός ηγέτης μολονότι όλες οι
θρησκευτικές ομάδες Τον αναμένουν με το ένα όνομα ή το άλλο. Και,
ασφαλώς, θα είναι μια απίστευτη έκπληξη για τις διάφορες θρησκευτικές
ομάδες, και αρκετοί πολύ δύσκολα θα Τον αναγνωρίσουν και θα Τον
ακολουθήσουν.
«Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις μέχρι που
ολόκληρος ο κόσμος να ακούσει και να ανταποκριθεί.» (‘Η ανάδυση του
Μαϊτρέγια.’)
Ο Μαϊτρέγια έχει σχεδιάσει μια ολόκληρη σειρά από εμφανίσεις. Η
ανάδυση του Μαϊτρέγια συμβαίνει κυριολεκτικά, όπως ξέρουμε, εδώ και
χρόνια ολόκληρα και σταδιακά. Κάθε στάδιο επιτρέπει σε όλο και
περισσότερους ανθρώπους να Τον ακούσουν. Πέρασε χρόνια γυρίζοντας τον
κόσμο εμφανιζόμενος στους ανθρώπους εκεί όπου έχει δημιουργήσει πηγές
ιαματικών υδάτων, φορτίζοντάς ‘τες με κοσμική ενέργεια από τον Υδροχόο.
Στο τέλος, με έχουν πληροφορήσει, θα υπάρξουν 777 τέτοιες πηγές νερών.
Εμφανίσθηκε κυρίως σε θρησκευτικές ομάδες και σχεδόν κάθε φορά
δημιουργήθηκε ένα φρέαρ ή μια πηγή νερού. Αν πολλαπλασιάσετε τα
ακροατήρια με τις 239 εμφανίσεις Του (1988-2002), το αποτέλεσμα φθάνει
έναν εκπληκτικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι Τον έχουν ακούσει να
μιλάει, έχουν ακούσει τις ανησυχίες Του και τις λύσεις Του στα προβλήματά
μας.
«Κατά αυτό τον τρόπο, ο κόσμος θα γνωρίζει καλά πια ότι ο Χριστός, ο
Μαϊτρέγια, βρίσκεται ανάμεσά μας, έτοιμος να διδάξει και να ηγηθεί, να
υπηρετήσει και να καθοδηγήσει, να δείξει την οδό που οδηγεί στην επιστροφή
από την άβυσσο και να εμπνεύσει την δημιουργία μιας νέας εποχής για τους
ανθρώπους.» (‘Η ανάδυση του Μαϊτρέγια.’)
Ο Δάσκαλος έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει αυτή εδώ την φράση «να
δείξει την οδό που οδηγεί στην επιστροφή από την άβυσσο». Από την άποψη
του Δασκάλου, ο κόσμος έχει ήδη σωθεί, αλλά η ανθρωπότητα δεν το γνωρίζει
κι είναι υποχρεωμένη να δράσει παρακινούμενη από τις καλύτερες προθέσεις
της και το ανώτερο συμφέρον της, κι έτσι να αποτραβηχτεί από την άβυσσο,

από το βάραθρο. Η άβυσσος, βεβαίως, θα ήταν ο πόλεμος σε παγκόσμια
κλίμακα. Θα ήταν πυρηνικός και θα κατέστρεφε κάθε ζωή στην Γη· το
ανθρώπινο πείραμα στην Γη θα έπαυε.
Οι Δάσκαλοι είναι σίγουροι ότι η δουλειά Τους, το δώρο Τους στην
ανθρωπότητα που δεν είναι άλλο από προστασία και διδασκαλία και
καθοδήγηση, θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα, με το πέρασμα του χρόνου, να
αποτραβηχτεί μακριά από την άβυσσο, να αλλάξει πορεία. Αυτό είναι το
τελευταίο στάδιο της εργασίας του Μαϊτρέγια.
Ακόμη κι όταν ο Μαϊτρέγια εργασθεί απροκάλυπτα μέσα στον κόσμο
χωρίς να φέρει το όνομά Του, θα το κάνει για να οδηγήσει την ανθρωπότητα
στο σημείο αυτό. Όταν αυτό επιτευχθεί, όταν οι άνθρωποι οι ίδιοι αλλάζουν
πορεία, θα μπορέσει να αποκαλύψει το αληθινό του ανάστημα και σκοπό. Οι
Δάσκαλοι βλέπουν την παρούσα κατάσταση στο Ιράκ, την Αμερική γενικά με
την τωρινή διακυβέρνηση (Στμ: Του Τζ. Μπους του νεώτερου), ως ένα είδος
λόξυγκα στην διαδικασία της αλλαγής. Δεν τη βλέπουν ως καταστροφική που
θα μας κάνει να καταλήξουμε στην άβυσσο.
Έτσι λοιπόν, για τους Δασκάλους, αυτό εδώ δεν είναι ‘το έσχατο παιχνίδι’.
Το έσχατο παιχνίδι βρίσκεται στα μυαλά ανθρώπων ακραίων αρχών
(φονταμενταλιστών) που νομίζουν ότι υπάρχουν ‘έσχατοι καιροί’, ότι είμαστε
κοντά στους έσχατους καιρούς κι ότι ίσως αυτοί συμβάλλουν. Ο Πρόεδρος των
Η.Π.Α. (Στμ: Εννοεί τον Τζ. Μπους τον νεώτερο) είναι ένας Χριστιανός
ακραίων αρχών (φονταμενταλιστής) που θεωρεί ότι ο Θεός τον κατευθύνει.
Πιστεύω ότι ζει μέσα σε μια ψευδαίσθηση, και συμμερίζομαι αυτή την γνώμη
μαζί με εκατομμύρια άλλους μέσα στις Η.Π.Α. και στο εξωτερικό. Αλλά αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εξαρτημένα ανακλαστικά σε πολλούς
ανθρώπους, στο νου τους και σε κάποιο βαθμό και στην καρδιά τους, αφού
πείθονται από τις διδασκαλίες ανθρώπων με ακραίες αρχές που κάνουν τους
ανθρώπους να βλέπουν τους καιρούς ως τους ‘Θεϊκούς Καιρούς’ (έσχατους
καιρούς), για τους οποίους υπάρχουν προφητείες μέσα στα ιερά κείμενά τους,
κι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ‘διακηρύξεις του Θεού’ που
υπάρχουν στις Χριστιανικές ιερές γραφές. Τα οποία απέχουν τελείως από του
να είναι προφητείες εσχάτων καιρών, αλλά αυτό πιστεύουν, κι είναι
εκατομμύρια σε αριθμό αυτοί που το πιστεύουν.
Αρκετά χρόνια πριν, θυμάμαι πως υπήρχε ο ισχυρισμός ότι 40
εκατομμύρια Χριστιανών με ακραίες αρχές ζούσαν σε αυτή εδώ την χώρα
[Η.Π.Α.] μέσα σε συνολικό πληθυσμό 275 εκατομμυρίων ανθρώπων· μια
τεράστια αναλογία. Οι άνθρωποι ακραίων αρχών (φονταμενταλιστές) είναι
πολύ ισχυροί μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων εδώ, είτε είναι Βαπτιστές είτε
Ρωμαιοκαθολικοί. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της κλάδο φονταμενταλισμού κι

όλοι μαζί αποτελούν πελώριο τμήμα στο σύνολο των Χριστιανών στην
Αμερική.
Ο Μαϊτρέγια λεει: «Κρατάτε την προσοχή σας εστιασμένη στο τελικό
όφελος και το τελικό όφελος είναι η ανθρωπότητα.» Ο Μαϊτρέγια εμφανίσθηκε
στο μέσο μιας πορείας στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 2003, και μια μικρή
ομάδα φοιτητών του πήραν συνέντευξη για τηλεοπτική προβολή αργότερα.
Μερικοί από την ομάδα μας ήμαστε εκεί κοντά. Εμφανίσθηκε με την αμφίεση
ενός ανθρώπου από την Καραϊβική και ήταν θαυμάσιος. Είπε: «Πόσο
χαίρομαι! Πόσο χαίρομαι που βλέπω όλους εσάς τους νέους να κάνετε πορεία
υπέρ της αλήθειας, της ειρήνης, και της δικαιοσύνης, είναι τόσο όμορφο να το
βλέπω.» Κι ύστερα είπε: «Κρατάτε την προσοχή σας εστιασμένη στο τελικό
όφελος, και το τελικό όφελος είναι η ανθρωπότητα!» Τότε ένας νεαρός άνδρας
Τον πλησίασε, και ‘άγγιξαν τα χέρια.’ Εκείνος ο νεαρός άνδρας ήταν μαθητής
ενός από τους Δασκάλους. Απομακρύνθηκαν μαζί. Έτσι λοιπόν: «Κρατάτε την
προσοχή σας εστιασμένη στο τελικό όφελος και το τελικό όφελος είναι η
ανθρωπότητα!»
«Ότι, ίσως, δεν θα Τον αναγνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, αρχικά, πρέπει να
ειπωθεί. Όλοι δεν γνωρίζουν το αληθινό υπόβαθρο της ζωής Του και της
έλευσής Του. Αλλά, όλο και περισσότερο, θα δούνε την σοφία των λόγων Του,
θα αισθανθούν την ευλογία της παρουσίας Του, και θα γνωρίσουν από τα βάθη
της καρδιάς τους την αλήθεια την οποία διαγγέλλει.
«Μέσα από την καρδιά τους, επίσης, θα ανταποκριθούν αναγνωρίζοντάς
Τον ως τον Διδάσκαλο για αυτή την Εποχή. Από αυτούς είναι που θα
επικαλεσθεί την επιθυμία για μοίρασμα, για την αναδημιουργία ενός
ισορροπημένου και αρμονικού κόσμου. Όταν οι άνθρωποι αντιληφθούν τον
επείγοντα χαρακτήρα του έργου, θα αφήσουν να ξεσπάσει πάνω στις
κακοήθειες του παρόντος μια τέτοια δύναμη για το καλό, όμοια της οποίας δεν
έχει δει ξανά άνθρωπος στο παρελθόν. Η μετάπλαση του κόσμου θα
προχωρήσει γοργά και οι άνθρωποι θα εργασθούν μαζί σαν αδέλφια για το
καλό όλων. Με τον τρόπο αυτό θέλει γίνει. Με τον τρόπο αυτό θέλει χτισθεί η
Νέα Εποχή από τον ίδιο τον άνθρωπο κάτω από την καθοδήγηση του
Μαϊτρέγια και της Ομάδας Του. Η χωριστικότητα του παρελθόντος θα δώσει
την θέση της στην συνεργασία και το μοίρασμα· η εγωιστικότητα κι η
απληστία θα δώσουν την θέση τους σε μια νέα αντίληψη περί δικαιοσύνης.
Μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο θα έλθει η παρόρμηση για καλυτέρευση,
μαρτυρία της εγγενούς σε όλους μας θεϊκότητας. Αυτή την θεϊκότητα ο
Μαϊτρέγια θα δείξει ότι είναι η φύση του ανθρώπου, και Αυτός είναι η
Δημιουργική Αιτία της εκδήλωσής της.

«Ήδη τα σημάδια της δουλειάς Του είναι εμφανή στους πάντες. Τα παλαιά
δόγματα αποθνήσκουν· καινούργιες σκούπες σαρώνουν τα απολειφάδια του
παρελθόντος. Οι παλιοί χασομερούν αλλά μια καινούργια δύναμη αλήθειας
ραπίζει τα ετοιμόρροπα, τα χιλιοχτυπημένα από τους πολέμους τείχη τους. Για
πολύ καιρό ακόμη δεν θα αντέξουν να αντιμάχονται αυτή την νέα δύναμη που
είναι υπέρμαχος της εντιμότητας και της δικαιοσύνης.» (‘Η ανάδυση του
Μαϊτρέγια.’)
Αυτό βλέπουν οι Δάσκαλοι ως την απήχηση του Μαϊτρέγια όταν αρχίσει
να μιλά ανοικτά στον κόσμο. Αλλά δεν θα Τον αναγνωρίσουν όλοι. Κάποιοι θα
Τον αποκαλέσουν Αντίχριστο. Εμένα ονομάζουν τον πρόδρομο του
Αντίχριστου, τον στυλοβάτη του Αντίχριστου. Με αποκαλούν έτσι πολύ καιρό
τώρα.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
«Με κάθε ημέρα που περνά, η εμφάνιση του Μεγάλου Κυρίου μπροστά στον
κόσμο πλησιάζει όλο και περισσότερο. Πολύ σύντομα τώρα πια, η
ανθρωπότητα θα γνωρίσει ότι εκεί ανάμεσά τους ζει ένας άνθρωπος με τα
πλέον ασυνήθιστα γνωρίσματα: μια ικανότητα για υπηρεσία που υπόκειται
μόνο στον Καρμικό Νόμο, μια γνώση αυτού του νόμου μοναδική ακόμη κι
ανάμεσα στους ομοίους Του· μια σοφία σφυρηλατημένη από την εμπειρία
χιλιετιών· κι απ’ τα βάθη αυτής ακριβώς της εμπειρίας, ένα όραμα του Σκοπού
ενσωματωμένο στο Σχέδιο του Θεού…» (Ο Δάσκαλος - , από το ‘Η φωνή του
Μαϊτρέγια’, SI, Ιούλιος 1944)
Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που πρόκειται να δούμε. Ένας
καταπληκτικά ασυνήθιστος άνθρωπος που όμοιό του ουδέποτε έχουμε
γνωρίσει στο παρελθόν. Κανείς στον κόσμο, εκτός ίσως από έναν άλλο
Δάσκαλο, δεν μπορεί να μιλήσει με την γνώση, την σοφία, την μακραίωνη
εμπειρία που έχει ο Μαϊτρέγια. Απαιτείται να είσαι Δάσκαλος και πρέπει να
γνωρίζεις όχι μόνο τον κόσμο αλλά και όλα του τα προβλήματα, όλες του τις
δυσκολίες, όλα όσα είναι απαραίτητα στην κατεύθυνση της αλλαγής, αλλά και
εξ ίσου τον κόσμο των εννοιών. Απαιτείται να ξέρεις το νόημα και τον σκοπό
της ζωής στην Γη. Απαιτείται να είσαι σε θέση να προσφέρεις τουλάχιστον μια
αμυδρή ιδέα αυτού ακριβώς στην ανθρωπότητα σε κάθε χρονική στιγμή. Είναι
άλλο πράγμα να είσαι ο Χριστός ή ένας Δάσκαλος, κι άλλο να μιλάς στην
ανθρωπότητα, κανένα νόημα δεν θα μπορούσες να μεταδόσεις εκτός κι αν ήταν

με τους όρους τους οποίους η ανθρωπότητα θα μπορούσε να αναγνωρίσει.
Έτσι λοιπόν, είναι η κατανόηση των προβλημάτων και των λύσεών τους, τα
οποία παρουσιάζονται στην ανθρωπότητα κατά τρόπο που τα κάνει
πραγματικά, που τα κάνει απτά, που μας επιτρέπει να τα αναγνωρίσουμε ως
δικά μας προβλήματα και που η προτεινόμενη λύση είναι μια λογική και
αξιόπιστη απάντηση σ’ αυτά.
Ίσως αυτός ακριβώς είναι κι ένας από τους λόγους που αρκετοί άνθρωποι
δεν αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές εδώ τις πληροφορίες (που
παρουσιάζουμε), κάτι το οποίο θα περιμέναμε να κάνουν οπωσδήποτε, επειδή
νομίζω πως, πιθανώς, δεν γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο να τις παρουσιάσουμε
έτσι ώστε να είναι απόλυτα αξιόπιστες, απόλυτα κατανοητές, και να φαίνονται
ως κομμάτι της δικής τους εμπειρίας.
Αν ήμασταν ένας Δάσκαλος, ειδικά αν είμασταν ο Μαϊτρέγια, θα
μπορούσαμε να προβάλουμε μέσα στο μυαλό τους απαντήσεις, εμπειρίες κι
οράματα που θα τις εμπέδωναν, να τους δείξουμε ότι οι πληροφορίες μας αυτές
έχουν αληθινή υπόσταση μέσα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ
σπάνιο· κάτι το οποίο, σε γενικές γραμμές, δεν μπορούμε να κάνουμε.
Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε, δεν θα
έπρεπε να διαθέσουμε όσο χρόνο μπορούμε και να δραστηριοποιηθούμε
ανάλογα για να μεταδώσουμε την ιστορία αυτή, γνωστοποιώντας το γεγονός
της παρουσίας του Χριστού και την φύση των προτεραιοτήτων Του, την
ανάγκη για αλλαγή και τα είδη της αλλαγής που ο Ίδιος φρονεί ότι πρέπει να
συμβούν.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τα παρουσιάσουμε κατά τρόπο τέτοιο που θα
την καταστήσει πραγματική στην αντίληψη των ανθρώπων· είναι ανάγκη να
την βιώσουν ως εμπειρία. Είναι απαραίτητο να τους κάνεις να συναισθανθούν
απτά, ψηλαφιστά το ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Κι είναι
απαραίτητο όχι να γίνει ετούτο με λέξεις μόνο, αλλά με το να βιώσουν σε
ικανό βαθμό τι σημαίνει να λιμοκτονείς. Πρέπει να βάλεις το ζήτημα σε τέτοιο
πλαίσιο ώστε να το φέρεις κοντά τους και να το προσέξουν όταν το κοιτάξουν,
όσο φρικιαστικό κι αν ίσως είναι. Με το να δώσεις έναν κατάλογο με
στατιστικά δεδομένα, θα ήταν αδύνατο να βγάλουν νόημα. Δύσκολα
αντιλαμβάνεται κάποιος τις στατιστικές καλά. Μπορείς να πεις ότι το 20 τοις
εκατό των ανθρώπων στον κόσμο χρησιμοποιούν το 80 τοις εκατό των
παγκόσμιων πόρων, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Είναι γεγονός,
ένα τρομερό γεγονός, αλλά εύκολα χρυσώνεται το χάπι εκεί. Ωστόσο, οι
άνθρωποι μπορούν να έχουν μια νοητική εικόνα των φτωχών, εκείνων που
λιμοκτονούν, όταν δούνε τον Μαϊτρέγια και ακούσουν πόσο ανησυχεί για τα
εκατομμύρια των ανθρώπων που λιμοκτονούν, αφού γι’ αυτούς μιλάει και

στεναχωριέται. Δεν μιλάει για την κάθε καλοθρεμμένη μέση αστική τάξη στην
Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Μιλάει και ανησυχεί για τα
εκατομμύρια των ανθρώπων που ζούνε με ένα δολάριο την ημέρα ή λιγότερο·
για τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτε απολύτως, πού είναι πετσί και
κόκαλο και πεθαίνουν κατά εκατομμύρια. Αυτή ακριβώς είναι η ιδιότητα που ο
Μαϊτρέγια μπορεί να κομίσει στους ανθρώπους που έχουν κάτι λίγα παραπάνω
από τα απαραίτητα για την ζωή. Αυτός μπορεί να το κάνει με την ενέργεια η
οποία θα ενεργοποιήσει την αγάπη και την συμπόνια τους ώστε να αναλάβουν
δράση για το πρόβλημα. Κι έτσι λοιπόν, η ανταπόκριση στον Μαϊτρέγια θα
είναι τελείως διαφορετική από εκείνο που εμείς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε
λέγοντας τα ίδια πράγματα. Αλλά καθόλου δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό
θα είναι κι εύκολο.
«…μια ικανότητα να μιλήσει απλά στις καρδίες των ανθρώπων· μια
συνειδητοποίηση των αναγκών των ανθρώπων και πώς αυτές οι ανάγκες
μπορούν να καλυφθούν με απόλυτη πληρότητα· ένα ενδιαφέρον κι αγάπη για
όλους, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια, πέρα από όλες τις δυνατότητες που μπορεί
άνθρωπος να φαντασθεί. Ένας Ήρωας, ένας Τιτάνας βρίσκεται ανάμεσα στους
ανθρώπους, και σύντομα αυτοί θα αφυπνιστούν από την παρουσία Του.»
«Σύντομα, πολύ σύντομα, τώρα, ο Μαϊτρέγια σχεδιάζει να απευθυνθεί σε
μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας και να τους γνωστοποιήσει τις ελπίδες και τα
σχέδιά Του, να μοιρασθεί μαζί τους το όραμά Του για έναν καλύτερο κόσμο
για όλους. Από εκείνη την στιγμή και ύστερα, η διαδικασία της ανάδυσής Του
θα συνεχίσει γοργά, και καθώς θα κλιμακώνεται, θα τον φέρει ανοικτά πια
μπροστά στον κόσμο. Ούτω μέλλει ο Υιός του Ανθρώπου εκπληρώσει την
υπόσχεσή Του ότι θα επιστρέψει, κι έτσι θα μάθουν οι άνθρωποι πως της
λύτρωσής τους είναι ο καιρός εγγύς.
«Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι πως όσο καιρό περιμένει μια πρόσκληση
για να αναδυθεί και να μιλήσει απ’ ευθείας στους ανθρώπους, ο Μαϊτρέγια δεν
έχει μείνει αδρανής. Ισχυροί και βαθιοί είναι οι μετασχηματισμοί που η
παρουσία Του έχει επιφέρει ως αποτέλεσμα, κι ακόμη και τώρα που γράφονται
και διαβάζονται ετούτες οι λέξεις, μπορούμε να προσδοκούμε να εμφανισθούν
περαιτέρω αλλαγές σε βάθος.
«Μια νέα φωνή ακούγεται τώρα στις υποθέσεις των ανθρώπων, εύγλωττα
αρθρωμένη από κάμποσα νέα, ευαίσθητα μυαλά ανάμεσα στους ηγέτες των
εθνών. Όλο και περισσότερο, ετούτη η φωνή θα δίνει έκφραση στις πρώτιστες
ανάγκες των καιρών μας: ειρήνη, ανεκτικότητα, συγχώρεση για τα λάθη του
παρελθόντος, συνεργασία και μοίρασμα προς όφελος όλων. Αυτή η φωνή θα
πηγάζει από τις καρδιές και τα μυαλά όλων όσων αγαπούν τον συνάνθρωπό

τους, δημιουργώντας έτσι μιαν ακατανίκητη αξίωση για την αναδόμηση κι
ανανέωση του κόσμου. Αυτή ακριβώς η φωνή είναι η φωνή της νέας εποχής.
Είναι η φωνή του Μαϊτρέγια.
«Προσθέστε την φωνή σας σ’ εκείνη την όλο διογκούμενη κραυγαλέα
απαίτηση για ειρήνη και δικαιοσύνη και συνειδητοποιείστε την θέση σας μέσα
στην ιστορία. Ένας νέος κόσμος είναι στα σκαριά κι απαιτεί την ενεργή
συνδρομή όλων: όλοι έχουν ρόλο που συμβάλλει σε αυτό το μεγάλο έργο·
κανείς δεν θα έπρεπε να νοιώθει υπερβολικά νέος ή υπερβολικά γέρος για να
εκφράσει δημόσια και με θάρρος αυτό που λαχταράει. (Ή φωνή του
Μαϊτρέγια.’)
Υπάρχουν ήδη άτομα, και σύντομα θα είναι ομάδες ολόκληρες, οι οποίοι
θα εκφράσουν τις ανάγκες του κόσμου δημόσια και με θάρρος, κι ήδη το
κάνουν. Δεν είμαστε μόνοι όταν εκφράζουμε την ανάγκη για δικαιοσύνη ώστε
να διασφαλίσουμε την ειρήνη στον κόσμο. Πολλές χιλιάδες κι ίσως
εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Είμαστε οι
αποδέκτες γνώσης γύρω από την παρουσία του Μαϊτρέγια, κι αυτό δημιουργεί
μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά είναι ανάγκη να καταλάβουμε και να
θυμόμαστε ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί στον Μαϊτρέγια
εσωτερικά, ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, διαφορετικά είδη ανθρώπων,
άνθρωποι στις πολιτικές οργανώσεις και στις επιχειρήσεις και στην κοινωνική
πρόνοια, στις Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), τους οποίους
απασχολεί σοβαρά η ανάγκη να μετασχηματισθεί το σύστημα διανομής στον
κόσμο προκειμένου παντού οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή
ζωή.
Επειδή η αποστολή μας είναι να καταστήσουμε γνωστό ότι ο Μαϊτρέγια
βρίσκεται στον κόσμο και ότι οι Δάσκαλοι επιστρέφουν στον κόσμο τώρα,
έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι τελειώνει εδώ, ότι είμαστε οι μόνοι που
έχουμε αυτές τις ιδέες. Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν κατανοήσουμε πως αυτές τις
ίδιες ακριβώς ιδέες, όχι την Επανεμφάνιση του Χριστού μόνον αλλά τις ίδιες
πολιτικές και οικονομικές ιδέες έχουν εκατομμύρια άνθρωποι απ’ άκρη σ’
άκρη στον κόσμο, τότε θα μπορέσουμε να δούμε ότι αυτό κάνει το έργο μας
πολύ ευκολότερο. Δεν θα συμφωνήσουν απαραίτητα ότι ο Χριστός βρίσκεται
εδώ στον κόσμο, αλλά αυτό δεν έχει τόση σημασία εάν συμφωνήσουν ότι ο
κόσμος χρειάζεται να μοιρασθεί τα αγαθά και ότι ο κόσμος χρειάζεται
δικαιοσύνη αν πρόκειται να έχουμε ειρήνη. Ακριβώς αυτό είναι που έχει
σημασία.
Αν θα ήταν ποτέ δυνατόν ο κύρος Μπους (Στμ: ο Τζ. Μπους ο νεώτερος)
κι ο κύριος Μπλερ να γνώριζαν ότι αυτή ακριβώς η αλήθεια βρίσκεται πίσω

από τα όσα θα συμβούν στους καιρούς που έρχονται, το γεγονός αυτό θα
άλλαζε όλο το γενικό κλίμα στον κόσμο. Δυστυχώς δεν το γνωρίζουν.
Πιστεύουν μόνο στον πόλεμο, τουλάχιστον ο κύριος Μπους πιστεύει μόνο
στον πόλεμο – στον πόλεμο με την έννοια του πολέμου εναντίον της
τρομοκρατίας. Γίνεται όλο και πιο δημοφιλές αυτό, ‘πόλεμος στην
τρομοκρατία’, και ασφαλώς ο πόλεμος στο Ιράκ θεωρείται ως πόλεμος ενάντια
στην τρομοκρατία, πράγμα το οποίο δεν είναι. Είναι ψέμα. Αυτά τα ψέματα
έρχονται στο φως πολύ γρήγορα, το ένα μετά το άλλο, κι αν οι άνθρωποι σε
αυτή την χώρα [Η.Π.Α.] και γενικά στον κόσμο, δεν ήξεραν τα ψέματα μέχρι
τώρα, τώρα σίγουρα τα γνωρίζουν.
Τελειώνει ο χρόνος που έχουν στην διάθεσή τους αυτά τα ανθρωπάκια,
αυτοί οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από την σχεδόν ανύπαρκτη
συνείδηση, που ούτε τον δικό τους λαό σέβονται τόσο ώστε να παραδεχθούν
ότι είχαν άδικο, έκαναν λάθη, και να ζητήσουν συγνώμη. Εάν έπρατταν
ετούτο, θα συνέβαινε κάποια αλλαγή στην θέση που κατέχει ο καθένας στη
χώρα του, κι ίσως έπαιρναν περισσότερο σοβαρά υπ’ όψη τους την γνώμη που
έχει ο λαός τους. Αλλά δεν μπορούν. Είναι πολύ αλαζονικοί για να το πράξουν.
«Ένας νέος κόσμος δημιουργείται αυτή την στιγμή κι απαιτεί την
συμμετοχή όλων: όλοι έχουν έναν ενεργό ρόλο να παίξουν σε αυτό.» (Η φωνή
του Μαϊτρέγια.’)

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
«Όποτε ο άνθρωπος βρεθεί σε κάποιο σταυροδρόμι, όπως τώρα, περιμένοντας
καθοδήγηση για το ποια κατεύθυνση να πάρει, ανατείνει μια παρακλητική
κραυγή για βοήθεια. Αναπόφευκτα, όταν αυτή η κραυγή φθάσει σε κάποιο
ύψος τόνου, Εμείς, οι Πρεσβύτεροι Αδελφοί σας, ανταποκρινόμαστε κι
απαντούμε. Έτσι συμβαίνει και σήμερα καθώς οι άνθρωποι παραδέρνουν
σφόδρα μέσα στο χάος που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν, κι ενώ φοβούνται να
κάνουν τα βήματα που θα τους σώσουν από το περαιτέρω χάος.
«Μέσα σε αυτή την δίνη κοσμοχαλασιάς ο Μαϊτρέγια είναι έτοιμος να
εισέλθει, με πλήρη γνώση της αποστολής που έχει εμπρός Του. Μόνον ένα Ον
με την δική Του αμέτρητη σοφία θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα τέτοιο φορτίο.
Μόνον κάποιος με το δικό Του ασύγκριτο κουράγιο θα μπορούσε να αναλάβει
ένα τέτοιο καθήκον.

«Μέσα από τις άναρχες συνθήκες του παρόντος είναι που πρέπει να
συγκροτήσει την νέα και καλύτερη τάξη. Μέσα από την αγωνία εκατομμυρίων
είναι που πρέπει να διαπλάσει έναν νέο κόσμο.
«Ποιος υπάρχει να Τον βοηθήσει σ’ αυτό το ναυαγοσωστικό έργο που
έχει;
«Ποιος θα ήθελε να τρέξει να συνταχθεί με τον σκοπό Του και να
βοηθήσει τους αδελφούς και αδελφές Του;
«Τώρα όπως ποτέ ξανά, υπάρχει η ευκαιρία να υπηρετήσει κάποιος έναν
κόσμο σε ωδίνες, έναν νέο κόσμο που περιμένει να γεννηθεί.» (Ο Δάσκαλος - ,
από το ‘Η είσοδος του Μαϊτρέγια’, SI, Δεκέμβριος 2001)
Αυτή είναι η ευκαιρία για όλους να υπηρετήσουν τον κόσμο όπως ποτέ
ξανά στην παρελθούσα ιστορία τους επειδή τα προβλήματα του σήμερα, και η
αλλαγή από ετούτο εδώ τον προβληματικό κόσμο στον νέο κόσμο, την Νέα
Εποχή, δεν θα επαναληφθεί ξανά. Θα υπάρξουν νέες εποχές, αλλά τούτο εδώ
είναι ένα (μοναδικό) σημείο κρίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας και του
κόσμου. Έτσι λοιπόν εμείς, όσοι έχουμε αποδείξει την έγνοια μας με ποικίλους
τρόπους, θα έπρεπε να θυμόμαστε ότι ο καιρός μόλις που επαρκεί για να
ανασύρουμε σε δράση όλα όσα έχουμε, κάθε ίχνος δύναμης, συγκέντρωσης και
ενθουσιασμού για την αποστολή του να μιλήσουμε στον κόσμο, να κάνουμε
γνωστό το γεγονός της παρουσίας του Μαϊτρέγια, της παρουσίας ορισμένων
Δασκάλων, την τελική εξωτερίκευση της εργασίας ενός μεγάλου μέρους των
Δασκάλων.
«Ο Μεγάλος Κύριος ζητεί να επενδύσει κάθε μία ζωή ατομικά με ιερότητα
και πραγματική αξία.» (‘Η είσοδος του Μαϊτρέγια.’)
Μία από τις τραγωδίες των σημερινών καιρών είναι κυριολεκτικά ότι
εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ανθρώπων δεν έχουν την παραμικρή
συνείδηση της αληθινής αξίας τους. Δεν μετρούν και το ξέρουν ότι δεν
μετρούν. Ξέρουν ότι η ζωή τους είναι ασήμαντη και ελάχιστα μόνο καλύτερη
από εκείνη των ζώων. Δεν τους επιτρέπεται να αναπτύξουν την συνειδητότητά
τους· κι οι πραγματικές τους γνώσεις είναι περιορισμένες. Ζουν για να
δουλεύουν, αν είναι αρκετά τυχεροί να έχουν εργασία. Εργασία που είναι
συνήθως μηχανιστική και σκληρή, απλώς μυϊκή εργασία για πενιχρή αμοιβή,
για μόλις τα απαραίτητα για να θρέψουν την οικογένειά τους. Αυτή είναι η
πραγματικότητα για αναρίθμητα εκατομμύρια στον κόσμο. Θυμηθείτε ότι η
Κίνα έχει ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό, ότι η Ινδία έχει σχεδόν τον ίδιο, ίσως
800 ή 900 εκατομμύρια, κι η Νότια Αμερική, η Αφρική, κι άλλα μέρη του

κόσμου έχουν εκατομμύρια ανθρώπων που ζούνε μια υποανάπτυκτη και
δυσάρεστη ζωή. Δεν μετρούν. Δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Δεν έχουν λόγο
στην δική τους ζωή μέσα στην κοινωνία. Είναι απλώς πιόνια, μόλις
επιβιώνοντας ως ανθρώπινα πλάσματα, που τους εκμεταλλεύονται, φτωχοί με
την κάθε έννοια του όρου. Φτωχοί σε εμπειρίες, φτωχοί και κατά την έννοια
της υλικής εξασφάλισης.
Ο Μαϊτρέγια «ζητεί να επενδύσει κάθε μία ζωή ατομικά με ιερότητα και
πραγματική αξία». Να φέρει κάθε πρόσωπο στην βίωση του ότι είναι μια ψυχή
σε ενσάρκωση, ότι μετρούν, ότι κάθε ψυχή μετράει, κι ότι δεν υπάρχει κάποια
ψυχή που να είναι χωρισμένη από την οποιαδήποτε άλλη. Ότι όλοι,
οποιαδήποτε κι αν είναι η τωρινή τους κατάσταση, θα έπρεπε να έχουν, και θα
έχουν, ίσα δικαιώματα στην παιδεία, στην τροφή, στην στέγη, στην φροντίδα
υγείας, και στην εκπλήρωση όλου τους του δυναμικού ως ζώσες ψυχές.
Όταν αυτό συμβεί, όταν οι άνθρωποι αποκτήσουν συνείδηση του εαυτού
τους ως ψυχή και της αληθινής τους αξίας, ότι μετράνε, ο αυτοσεβασμός τους
θα αναπτυχθεί και θα γίνει δημιουργική δύναμη στη ζωή τους, κι ο κόσμος θα
μεταμορφωθεί. Αν αναλογισθείτε τα χαρίσματα του ταλέντου, των πόρων, των
εκατομμυρίων επί εκατομμυρίων όντων που σήμερα υποσιτίζονται,
υποβιβάζονται και καταδικάζονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ύπαρξης,
μπορείτε να φαντασθείτε λοιπόν, την μεταμόρφωση που θα συμβεί στην Γη.
Πρόκειται πιθανώς για το πιο σπουδαίο πράγμα που έρχεται να κάνει ο
Μαϊτρέγια. Να προικίσει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ανθρώπους με την
αντίληψη της δικής τους πραγματικής αξίας, του αυτοσεβασμού τους και του
γεγονότος ότι μετράνε, ότι όλοι στη Γη βρίσκονται εδώ για έναν σκοπό. Αυτός
ο σκοπός προκύπτει από το γεγονός ότι είναι μια ψυχή. Ο σκοπός της είναι το
ότι βρισκόμαστε εδώ, κι ότι όλοι κάνουν ένα ταξίδι, μια περιπέτεια, ανοικτή σε
όλους μας, αλλά η οποία δεν επιτρέπεται στην μεγάλη πλειοψηφία των
ανθρώπων σήμερα να λάβουν ως συνειδητή εμπειρία.
Εμείς οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, που ζούμε καλά, και που στην ζωή
που κάνουμε απολαμβάνουμε εμπειρίες πνευματικής καλλιέργειας και
εμπειρίες που εμπλουτίζουν την ζωή μας, δεν έχουμε μεγάλη αντίληψη της
στέρησης, της έλλειψης της συνειδητότητας του εαυτού κι της ελπίδας, τα
οποία καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ατελείωτη φτώχια κι ανάξιο
θάνατο. Ο Μαϊτρέγια είναι το μόνο πρόσωπο στον κόσμο που θα μπορούσε να
επιθέσει ως δώρο σε αυτά τα εκατομμύρια την αντίληψη της προσωπικής τους
αξίας, της αυτοεκτίμησης χωρίς τα οποία δεν μπορεί άνθρωπος να
δημιουργήσει κάτι το αξιόλογο. Μπορείτε να φαντασθείτε την αλλαγή η οποία
θα επισυμβεί όταν αυτά τα εκατομμύρια συνεισφέρουν ενεργά στον πλούτο και

στην ευτυχία, στην πνευματική καλλιέργεια και στην πλησμονή ιδεών, πράγμα
το οποίο πρόκειται συντομότατα να αλλάξει τον κόσμο.
«Ζητάει να εξαλειφθούν τελείως ο πόλεμος και η φτώχεια από τον κόσμο.
Που θα βρει τους βοηθούς Του; Ποιοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν; Ποιοι
έχουν το κουράγιο να παρέχουν βοήθεια τον Κύριο της Αγάπης; Ήδη γνωρίζει
εκείνους στους οποίους μπορεί να βασίζεται.» (‘Η είσοδος του Μαϊτρέγια.’)
Ο Μαϊτρέγια γνωρίζει πιθανώς οτιδήποτε το έστω ελάχιστα σημαντικό
στον κόσμο και ασφαλώς πρέπει να γνωρίζει εκείνους στους οποίους μπορεί να
βασίζεται. Πρέπει να ξέρει εκείνους οι οποίοι στη ζωή τους έχουν δώσει το
σήμα της ετοιμότητάς τους να εργασθούν μαζί Του για την αποκατάσταση του
κόσμου.
Ζώντας αναπαυτικά εδώ στην ευμάρειά μας, καλοθρεμμένοι, βρίσκουμε
πολύ δύσκολο να αισθανθούμε την αλλαγή που θα ανθίσει μέσα στους
περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχουν 6,5 δισεκατομμύρια
άνθρωποι σε ενσάρκωση κι εμείς στη Δύση αποτελούμε το ένα τρίτο από αυτό,
ίσως 2 δισεκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, δύο τρίτα του πληθυσμού,
συναντούν εμπόδια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στο να κάνουν εκείνο
που εμείς θεωρούμε ως δεδομένο. Πρέπει να κρατούμε αυτό πρώτιστα στο νου
μας. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, εργαζόμαστε πάντα (είτε το πιστεύουμε ή όχι,
είτε το αναγνωρίζουμε ή όχι) ορμώμενοι από την αδιαφορία του εφησυχασμού
η οποία είναι η ρίζα του όλου προβλήματος.
Οι άνθρωποι λένε ότι το χρήμα είναι η ρίζα κάθε κακού. Ο Μαϊτρέγια λέει,
όχι, καθόλου δεν είναι έτσι. Το χρήμα είναι απλώς μια ενέργεια. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το καλό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κακό.
Το πραγματικό κακό, το θεμελιώδες αίτιο όλων των προβλημάτων του
κόσμου σήμερα – το γεγονός ότι τα δύο τρίτα του κόσμου ζούνε στην απόλυτη
φτώχεια, με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, ενώ άλλοι δεν έχουν καν
αυτό, και πεθαίνουν κατά εκατομμύρια – η ρίζα όλων αυτών είναι η αδιαφορία
μας. Εάν δεν ήμασταν αδιάφοροι, δεν θα αντέχαμε να ζούμε μέσα σε έναν
κόσμο όπου συμβαίνουν ετούτα τα γεγονότα, όπου αυτοί οι άνθρωποι
πεθαίνουν στο μέσο της ευημερίας. Δεν θα το επιτρέπαμε να συμβαίνει αν δεν
ήμαστε αδιάφοροι και ‘βολεμένοι’. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε
και είναι ανάγκη να το περάσουμε και στους άλλους, να το κάνουμε
θεμελιώδες τμήμα κάθε ομιλίας ή διάλεξης που δίνουμε επειδή αυτό ακριβώς
είναι η ρίζα όλων των προβλημάτων στον κόσμο.
Είναι ένα σημάδι της χωριστικότητάς μας. Η αδιαφορία προκύπτει από την
χωριστικότητα – την αντίληψη ότι είμαστε ξεχωριστοί και μέσω του

ανταγωνισμού θα γίνουμε ανώτεροι – κι αυτή η ανωτερότητα μας επιτρέπει να
ζούμε έτσι όπως λέμε ‘καλά’. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε ‘καλά’ όταν τα
δύο τρίτα του κόσμου ζούνε και πεθαίνουν σε απόλυτη ένδεια. Δεν είναι
δυνατόν να πράττουμε έτσι και να παραμένουμε ατιμώρητοι, και δεν το
κάνουμε χωρίς συνέπειες. Το αποτέλεσμα είναι το έγκλημα. Το αποτέλεσμα
είναι μια απόλυτη καταστροφή είτε της μιας μορφής ή της άλλης –
κυβερνήσεις που δημιουργούν πολέμους για το πετρέλαιο, για παράδειγμα. Οι
πόλεμοι αυτοί είναι μια απόλυτη καταστροφή και συμβαίνουν μόνον επειδή
είμαστε αδιάφοροι και ‘βολεμένοι’, επειδή δεν αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των
εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν ως δεδομένα εκείνα
τα οποία εμείς θεωρούμε ως τέτοια: τακτικό φαγητό, ελεύθερο χρόνο, παιδεία
και φροντίδα υγείας.
Αυτή είναι η πραγματική βάση για να δουλέψει κάποιος με τον Χριστό. Αν
κάτι είναι σπουδαίο, είναι ακριβώς αυτό. Μόνον εκείνοι οι οποίοι μπορούν να
υποφέρουν με εκείνους που υποφέρουν, είναι σε θέση να βιώσουν αληθινά την
δύναμη και την αγάπη του Χριστού. Και γνωρίζει ήδη αυτούς οι οποίοι
μπορούν να ανταποκριθούν. Είναι εκείνοι που είναι ανιδιοτελείς, (το αντίθετο
από τους αδιάφορους), οι οποίοι είναι συνειδητοί και δεσμευμένοι με την ζωή
με κάθε έννοια της λέξης. Όχι μόνο με την δική τους μικρή ζωή αλλά με την
ζωή του κόσμου· όχι μόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους αλλά με τον
κόσμο των έξι και μισού δισεκατομμυρίων ανθρώπων, δύο τρίτα των οποίων
ζούνε στην απόλυτη ένδεια. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο
Μαϊτρέγια μπορεί να απευθυνθεί, οι οποίοι αναγνωρίζουν το λάθος και
φλέγονται να το αλλάξουν.
«Η επιγραμματική Του φράση είναι: μην φοβάσθε! Όλα, με τον καιρό, θα
ανανεωθούν. Όλα, με τον καιρό, θα επιστραφούν στο Φως.» (‘Η είσοδος του
Μαϊτρέγια.’)
«Η επιγραμματική Του φράση είναι: μην φοβάσθε!» Τι επιγραμματική
φράση! Τίποτε δεν εμποδίζει την ανθρωπότητα όσο ο φόβος. Ο φόβος φαίνεται
να είναι εγγενής με την ανθρώπινη κατάσταση αλλά παρ’ όλα αυτά, κατά την
άποψη των Δασκάλων, δεν χρειάζεται να είναι. Οι άνθρωποι είναι
κυριολεκτικά πλημμυρισμένοι από φόβο. Ο φόβος ενσταλάζεται στο νου κάθε
παιδιού από την παιδική ηλικία και η δημιουργία εξαρτημένων ανακλαστικών
τροφοδοτεί τους φόβους που περιβάλλουν κάθε άτομο σχεδόν, στην ζωή. Δεν
ξέρω την αναλογία εκείνων οι οποίοι φοβούνται κι εκείνων που δεν φοβούνται,
αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν φόβο πρέπει στ’ αλήθεια να

είναι πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο η επιγραμματική φράση του Μαϊτρέγια είναι:
μην φοβάσθε!
Εάν φοβόσασθε, γινόσαστε άχρηστοι, αναστέλλετε τόσο πολύ τον εαυτό
σας ώστε φοβάσθε να δράσετε. Εάν φοβάσθε να δράσετε επειδή τρέμετε την
αλλαγή, στην ουσία φοβάσθε για το τι θα συμβεί εάν δράσετε. Αυτή είναι η
κατάσταση της ανθρωπότητας σήμερα. Γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι θα
μπορούσαν να σταματήσουν. Το γνωρίζουμε αλλά επιτρέπουμε να συμβαίνουν
επειδή φοβόμαστε.
Έχω εκπλαγεί βαθιά που τα Ηνωμένα Έθνη επέτρεψαν στον κύριο Μπους
να επιτεθεί στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Δεν μπορώ καν να φαντασθώ πώς ο
κύριος Μπλερ συμμετείχε σε αυτό. Ο κύριος Μπλερ είναι ένας ευφυής
άνθρωπος, ένας δικηγόρος, ένας Πρωθυπουργός που είχε ισχυρή λαϊκή
στήριξη την οποία πέταξε στα σκουπίδια για την φιλοδοξία να γίνει ο
πρίγκιπας του κόσμου. Αν ο κύριος Μπους είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο
βασιλιάς του κάστρου, ο Μπλερ είναι ο πρίγκιπας. Εάν ο Μπους είναι ο
πρώτος ως αρχηγός, ο βασιλιάς, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου, του
δυνατότερου, του πλουσιότερου και του πλέον ισχυρού σε επιρροή κράτους
στον κόσμο, κι αν ο Μπλερ σταθεί δίπλα του και δει ο κόσμος ότι έχει μια
ξεχωριστή σχέση με τον Μπους και την Αμερική, τότε αυτός είναι ο πρίγκιπας,
κι ο επόμενος στη ιεραρχία της εξουσίας. Τέτοια είναι η λάμψη της δόξας, η
ψευδαίσθηση.
«Μέσ’ τον δυστυχή κόσμο σας διαβαίνει τώρα ο Μαϊτρέγια. Γνωρίζει την
αγωνία και τα δεινά σας καλύτερα απ’ ό,τι εσείς οι ίδιοι, διότι γνωρίζει επίσης
την χαρά η οποία είναι πατρογονικό σας δικαίωμα.» (‘Η είσοδος του
Μαϊτρέγια.’)
Αυτή ακριβώς είναι η τραγωδία του σήμερα. Ο Μαϊτρέγια κι οι Δάσκαλοι
βλέπουν την χαρά που είναι η πατρογονική κληρονομιά για ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τον πόνο και τα δεινά που
κατά κύριο λόγο οι ίδιοι προκαλούμε στους εαυτούς μας – αν όχι από το
κάρμα, τότε από τις λάθος κυβερνήσεις τις οποίες εμείς εκλέγουμε εάν είμαστε
δημοκρατική χώρα, ή από τις λάθος πράξεις των τυραννικών κι ανίερων
ανθρώπων οι οποίοι αρπάζουν την εξουσία και κυριαρχούν στο λαό.
Αυτό αφήνει την ανθρωπότητα σε μια φρικτή κατάσταση: να ονειρεύεται
την ειρήνη, να ονειρεύεται τι θα μπορούσε να γίνει του χρόνου στο σπίτι, στα
χωράφια, πώς θα μπορούσαμε να σπείρουμε ετούτο, και πώς θα μπορούσαμε
να κάνουμε το άλλο. Αν παρ’ ελπίδα είχαμε λίγα χρήματα, θα μπορούσαμε να

μεταμορφώσουμε αυτό το κομμάτι γης, και μπορεί ίσως να κάναμε κι άλλο ένα
παιδί κι η ζωή μας ίσως μπορεί να ήταν καλή, ίσως θα μπορούσε να ήταν.
Υπάρχουν εκατομμύρια, κυριολεκτικά εκατομμύρια, άνδρες και γυναίκες
σε όλο τον κόσμο που σκέπτονται έτσι, που χρειάζονται λίγα χρήματα επί
πλέον για να κάνουν κάτι το πάρα πολύ μικρό, μια μικρή βελτίωση στο
ξεχαρβαλωμένο εκεί χαγιάτι του σπιτιού, ή να μεγαλώσουν το μικρό τους
αγροτεμάχιο ώστε να καλλιεργήσουν κάτι λιγάκι παραπάνω, κι ίσως θα
μπορούσαν να πουλήσουν κάτι απ’ αυτό και να βγάλουν λίγα λεφτά και να
οικοδομήσουν ετούτο εδώ το τοσοδούλι κομμάτι γης, την δρασκελιά γης που
σαν αυτή εκατομμύρια κατέχουν μα που είναι πολύ μικρή για να θρέψει την
οικογένειά τους.
Την χαρά, που είναι πατρογονικό μας δικαίωμα, έχει ο Μαϊτρέγια κατά νου
όλη την ώρα. Αν μπορούσατε να δείτε μέσα στην καρδιά του Μαϊτρέγια, θα
βλέπατε τον πόνο, τα βάσανα, την τρομακτική αγωνία αναρίθμητων
εκατομμυρίων, την λαχτάρα τους, το κλάμα τους, μερικές φορές για τον
θάνατο, για μια καλύτερη ζωή, για περισσότερη αγάπη, περισσότερα μέσα,
παιδεία, την γνώση του τρόπου να θρέψουν καλύτερα την οικογένειά τους.
Εκατομμύρια βρίσκονται σε τέτοια θέση, και την κάθε μέρα μετά την άλλη
πλημμυρίζουν από οδύνη και βάσανα που σπάνια γνωρίζουμε εμείς με τα
μικρά μας προβλήματα. Είναι διαρκή δεινά τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι
στη Δύση ουδέποτε βιώνουν. Μολαταύτα, είναι κοινή εμπειρία για τα δύο
τρίτα του πληθυσμού της Γης. Αυτό είναι που βλέπει ο Μαϊτρέγια. Αυτό είναι
το ενσυνείδητο βίωμα του Μαϊτρέγια, λεπτό προς λεπτό. Αν μπορούσατε να
δείτε βαθιά μέσα στη ζωή Του, θα βλέπατε ότι στην καρδιά Του, το κουβαλάει
μαζί Του όπου και αν βρίσκεται.
Ταυτόχρονα, μαζί Του φέρει την δική Του αντίληψη της χαράς, της χαράς
Του ως Δάσκαλος, ως ένα Θεϊκό Πλάσμα Του Οποίου η φύση είναι η χαρά, κι
αυτά τα δύο πράγματα εδράζονται ταυτόχρονα στο βίωμά Του. Γνωρίζει ότι ο
πόνος, η αγωνία των περισσότερων ανθρώπων στον κόσμο θα μπορούσε να
μεταστραφεί πολύ απλά με κάτι ελάχιστα παραπάνω: λίγο παραπάνω φαγητό,
λίγα παραπάνω χρήματα, λίγα παραπάνω οικοδομικά υλικά ή ό,τι η ανάγκη
τους ορίζει.
«Αυτή ακριβώς την χαρά θα αποκαταστήσει επί όλων εσάς πλήρως και
τελείως. Προς τούτο υπάρχει ανάμεσά σας.» (‘Η είσοδος του Μαϊτρέγια.’)
Έρχεται να μας δείξει πώς να υπάρχουμε οι ίδιοι εμείς ως ψυχές, και ότι η
φύση της ψυχής είναι η χαρά, ατελείωτη, ανεμπόδιστη χαρά. Εκείνο το οποίο
εμποδίζει την εκδήλωση και την εμπειρία της χαράς είναι ο φόβος μας, ο

φόβος μας για την ζωή, ο φόβος μας για τον θάνατο, ο φόβος μας για
οτιδήποτε θα μπορούσε να αλλάξει εκείνα τα οποία γνωρίζουμε. Ο φόβος της
αλλαγής κατακλύζει την ανθρωπότητα, ενώ ταυτόχρονα όλοι μας έχουμε μια
λαχτάρα για αλλαγή, για καλυτέρευση. Μα πώς να ξέρουμε ότι η αλλαγή θα
φέρει καλύτερες ημέρες; Αυτό είναι το κώλυμα. Όχι αλλαγή για χάρη της
αλλαγής της ίδιας. Θέλουμε αλλαγή που να φέρει κάτι καλύτερο, διότι οι
άνθρωποι το βάζουν στα πόδια και αποφεύγουν την αλλαγή αν δεν ξέρουν ότι
θα φέρει κάτι καλύτερο. Καθήκον του Μαϊτρέγια είναι να δείξει στην
ανθρωπότητα ότι η αλλαγή που βαθιά ποθούν θα είναι για το καλύτερο. Αυτή
ακριβώς η αλλαγή θα μεταμορφώσει την ζωή της συντριπτικής πλειοψηφίας
των ανθρώπων στον κόσμο.
Υπάρχει βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός από πολύ πλούσιους, πολύ
ισχυρούς ανθρώπους που δεν θα ωφεληθούν – κατ’ αυτή την έννοια – από την
εμπειρία του Μαϊτρέγια, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η έλευση του Μαϊτρέγια
είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για τους ίδιους, κι οι οποίοι θα δώσουν
σκληρή μάχη για να μην γίνει η έλευση του Μαϊτρέγια γνωστή στο ευρύ κοινό,
και για να την κρατήσουν έξω από την ζωή που ξέρουν. Συμβαίνει αδιάκοπα
αυτή την στιγμή· συμβαίνει χρόνια τώρα.
Δεν είναι χωρίς λόγο κι αιτία που έχει πάρει 30 χρόνια προκειμένου η
πληροφορία αυτή να εξαπλωθεί αρκετά πλατιά ώστε σήμερα να έχουν ακούσει
την ιστορία της Επανεμφάνισης του Χριστού 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Από
αυτούς, περίπου 20 εκατομμύρια έχουν μια απαλλαγμένη από προκατάληψη
προσδοκία ότι ίσως να είναι αλήθεια, την περιμένουν με λαχτάρα, θα ήθελαν
να είναι αλήθεια. Δεν φθάνουν να ομολογήσουν ότι είναι αλήθεια επειδή δεν
είναι αυτής της θρησκευτικής πεποίθησης, αλλά ωστόσο έχουν μια
ανοικτόμυαλη αντίληψη ότι αν ήταν αλήθεια, θα ήταν θαυμάσιο. Εκείνοι οι
οποίοι το πιστεύουν κι εργάζονται για αυτό, για τους οποίους αυτό είναι μια
πραγματικότητα, είναι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι πολλοί
άνθρωποι, αλλά σε σύγκριση με τον πληθυσμό του κόσμου, είναι λίγοι, όντως,
μα αρκετοί σε αριθμό.
Ο Μαϊτρέγια είπε καιρό πριν στα βιβλία της Άγκνι Γιόγκα: «Υπήρχε μια
εποχή που δέκα αληθινοί άνθρωποι θα μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο.
Ύστερα ήλθε καιρός που δέκα χιλιάδες δεν ήταν αρκετοί. Αληθώς λέγω, θα
καλέσω ένα δισεκατομμύριο.» Πριν πέντε ή έξι χρόνια, ρώτησα τον Δάσκαλό
μου: «Έχει ο Μαϊτρέγια το δισεκατομμύριό Του μέχρι στιγμής;» Απάντησε:
«Ένα και μισό δισεκατομμύριο.» Τώρα πια έχει πολύ πάνω από ένα και μισό
δισεκατομμύριο ανθρώπους έτοιμους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά Του για
μοίρασμα των αγαθών και δικαιοσύνη στον κόσμο. Δεν είναι υποχρεωτικό να
είναι κάθε μεμονωμένο πρόσωπο αλλά μια αναλογία ανθρώπων που

δημιουργούν την ίδια πεποίθηση σε εκατοντάδες κι ύστερα σε χιλιάδες και
μετά σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, εκείνη η συναφής κρίσιμη μάζα την
οποία υπερβαίνει το ένα και μισό δισεκατομμύριο. Ο Μαϊτρέγια δεν
αμφιβάλλει περί του ποια θα είναι η ανταπόκριση της ανθρωπότητας.
«Βάλτε Τον στην καρδιά σας κι αφήστε Τον να σας υπηρετήσει. Γνωρίστε
Τον ως τον φίλο σας κι Αδελφό απ’ τα Παλιά. Αφήστε Τον να σας
καθοδηγήσει και να σας διδάξει· με αυτό τον τρόπο θα αναπτύσεσθε στην θεία
σας φύση.
«Ήλθε η ώρα που θα δείτε το πρόσωπό Του. Το χαμόγελό Του, το
χαμόγελο της Αγάπης θα σας γνέψει να συνταχθείτε στο πλευρό Του. Θα
βρείτε την αγάπη σας χιλιαπλάσια μεγενθυμένη και, προσφέροντάς την σε
υπηρεσία του Σκοπού Του, θα εισέλθετε στο Σχέδιο του οποίου είσαστε ένα
τμήμα.» (‘Η είσοδος του Μαϊτρέγια.’)
Όλοι σε αυτή την αίθουσα έχουν λάβει ενσάρκωση αυτή την ώρα
προκειμένου να υπηρετήσουν το Σχέδιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίως
με την άμεση έννοια του να ετοιμάσουν την οδό για τον Μαϊτρέγια. Αυτό είναι
γνωστό γεγονός στους περισσότερους από εσάς, αλλά ίσως όχι σε όλους σας.

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του ερχομού του Μαϊτρέγια στον κόσμο;
Ενδιαφέρον να το στοχασθείς! Αλλά ένα αποτέλεσμα θα είναι:
«Τα διαβατήρια θα γίνουν παρωχημένα. Στους καιρούς που θα έλθουν, οι
άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μπούνε και να βγούνε από οποιαδήποτε χώρα
κατά βούληση. Τόσο μεγάλη θα είναι η εμπιστοσύνη που θα δημιουργήσει η
παρουσία του Μαϊτρέγια που όλες οι πόρτες θα είναι ανοικτές, και θα συμβεί
μια σπουδαία ανταλλαγή λαών, ανταλλαγή εμπλουτισμού. Έτσι, οι άνθρωποι
θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να αγαπούν τους αδελφούς τους, βλέποντάς
τους ως ελάχιστα διαφορετικούς από τους ίδιους. (Ο Δάσκαλος - ,από το ‘Ο
Μέγας Κύριος Αναδύεται’, SI, Ιούνιος 1988)
Δεν είναι καταπληκτικό; Δεν θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθείτε
σωματική έρευνα. Δεν θα είναι υποχρεωτικό να βγάλετε τα παπούτσια σας.
Δεν θα είναι υποχρεωτικό να περάσετε από εκείνο το πράγμα σαν γκιλοτίνα με

τις ακτίνες Χ. Απλώς θα προχωράτε, θα δείχνετε το εισιτήριό σας, αν θα
χρειαζόσαστε καν εισιτήριο.
«Εντός εβδομάδων (ετούτο γράφθηκε πριν αρκετό καιρό), η δημόσια
αποστολή του Μαϊτρέγια θα ξεκινήσει, φέρνοντας σε Αυτόν εκείνους οι οποίοι
νοιάζονται και επιθυμούν να υπηρετήσουν τον κόσμο με όλη τους την καρδιά.
Εκείνοι που είναι περί Αυτόν και κοντά σε Αυτόν, θα προετοιμάσουν το
έδαφος, υπογραμμίζοντας τις παραινέσεις Του και την διδασκαλία Του. Όταν
έχει επιτευχθεί ένας ικανός διαποτισμός, Αυτός ο Ίδιος θα βγει στο προσκήνιο
του κόσμου.
«Ήδη οι πολιτικές των εθνών ανασχηματίζονται αδιάκοπα από την
Επιρροή Του. Ήδη, πολλοί που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις γνωρίζουν περί
της παρουσίας Του και αναμένουν την Ανακοίνωσή Του. Κατά τον τρόπο αυτό
εργάζεται αθόρυβα, επηρεάζοντας υπό τον καρμικό νόμο το μέλλον της φυλής.
«Το μέλλον κρύβει απίστευτη επαγγελία για τον άνθρωπο. Από την Ημέρα
της Αναγγελίας είναι που θα αρχίσει μια διαδικασία η οποία θα μεταμορφώσει
αυτό τον κόσμο, και θα πάει τους ανθρώπους στα υψηλότατα επίπεδα
επίτευξης.
«Εκείνη την ημέρα, οι άνδρες και οι γυναίκες παντού θα βιώσουν την
φύση της αγάπης του Θεού και θα την αναγνωρίσουν ως δική τους. Θα
ακολουθήσουν την Ακτίνα του Μαϊτρέγια μέσα από την καρδιά τους,
ζωντανεύοντας από μέσα τους μια τελείως νέα κατανόηση. Μοίρασμα αγαθών
και Δικαιοσύνη θα είναι το κάλεσμά Του, και με τέτοια καθοδήγηση και
έμπνευση, οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν πλήρως, ξαναφτιάχνοντας τον
κόσμο κάτω από την σοφή Του παραίνεση.
«Δεν περίμενε άδικα ίσαμε τώρα για να κάνει την εμφάνισή Του. Μόνο
τώρα πια οι άνθρωποι παίρνουν μέτρα για να βάλουνε τα του οίκου τους σε
τάξη. Έτσι, μόνο τώρα είναι που μπορεί να προχωρήσει και να ηγηθεί.
«Την Ημέρα της Αναγγελίας, ο Μαϊτρέγια θα υπογραμμίσει τι μέλλον έχει
ο άνθρωπος, δείχνοντας τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν για την φυλή
των ανθρώπων σήμερα. Θα δείξει ότι η τελική επιλογή του ανθρώπου δεν
μπορεί να είναι άλλη από το μοίρασμα των αγαθών, διότι καμία άλλη δεν
μπορεί να διατηρήσει τον πλανήτη βιώσιμο άλλο πλέον.» (‘Ο Μέγας Κύριος
Αναδύεται’)
Εμείς, ο αναπτυγμένος κόσμος, δηλαδή το ένα τρίτο του πληθυσμού της
γης, κάνουμε κακή χρήση του πλανήτη, τον απογυμνώνουμε από φυσικούς
πόρους και κάνουμε τον κόσμο ακατάλληλο να κατοικηθεί. Δεν μπορεί για
πολύ καιρό ακόμη ο κόσμος να αντέχει να υιοθετεί τις σημερινές μεθόδους των
Δυτικών εθνών που αφορούν την διαχείριση των φυσικών πόρων, με το πλέον

φοβερό αποτέλεσμα η ρύπανση να καλύπτει τον κόσμο, τον αέρα, την γη, τους
ποταμούς, ακόμη και τους ωκεανούς. Καταστρέφουμε τεράστιες εκτάσεις που
ήταν κάποτε δάση τα οποία παρέχουν, ή καλύτερα παρείχαν, το οξυγόνο που
χρειαζόμαστε για να ζούμε. Αυτή την στιγμή καταντούμε τούτον εδώ τον
πλανήτη ακατοίκητο. Ακόμη κι αν το μοίρασμα των φυσικών πόρων του
πλανήτη δεν αποτελούσε πρόβλημα, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσει ο κόσμος
για πολύ καιρό ακόμη με αυτή την διαστρεβλωμένη χρήση των πόρων που
γίνεται σήμερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μοιρασθούμε προκειμένου όλοι να
μπορούν να ζουν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε πιο απλά
έτσι ώστε να καταφέρουμε όλοι να ζούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να
απλοποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας και να έχουμε λιγότερες και πιο λογικές
απαιτήσεις από τον πλανήτη. Η οικολογική ισορροπία του κόσμου θα είναι ένα
από τα κυριότερα θέματα ενδιαφέροντος του Μαϊτρέγια, και θα δείξει, από το
υψηλότερο επίπεδο, την κακή χρήση του πλανήτη Γη και τα αναπόφευκτα
αποτελέσματα που θα έχουμε αν συνεχίσουμε όπως πράττουμε. Η ανάγκη για
δράση σε αυτό το ζήτημα θα γίνει πρόδηλη στους επιστήμονες, και μέσω
αυτών, στις κυβερνήσεις του κόσμου. Αυτό ήδη συμβαίνει τώρα σε κάποιο
βαθμό ασφαλώς, αλλά δεν είναι αρκετό.
«Οι άνθρωποι θα έπρεπε να γνωρίζουν πως όλοι είναι απαραίτητοι για να
ξεπερασθούν τα κακά του παρελθόντος. Η διαίρεση κι η χωριστικότητα έχουν
αρχαίες ρίζες και δεν θα παραδώσουν εύκολα την κυριαρχία τους. Επομένως,
κάθε ένας θα έπρεπε να το δει ως αποστολή του να συνδράμει τον Χριστό στο
έργο Του για τον μετασχηματισμό, προσφέροντας το καλύτερο που μπορεί για
την αναδόμηση του κόσμου.
«Σύντομα ο κόσμος θα γνωρίσει την Λαμπρότητα ανάμεσά του. Σύντομα
οι άνθρωποι θα κλαίνε από χαρά με την εμφάνισή Του.
«Σύντομα επίσης θα αναλάβουν στους ώμους τους το έργο της αρωγής,
επανιδρύοντας την αληθινή ενότητα των ανθρώπων. Έτσι και θα γίνει. Έτσι επί
τέλους θα γνωρίσουν οι άνθρωποι εκείνη την Αδελφότητα που καιρό τώρα
αναζητούσαν με λαχτάρα αλλά δεν ήταν σε θέση να βρούνε μέχρι την στιγμή
ετούτη.» (‘Ο Μέγας Κύριος Αναδύεται’)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ίσως θεωρείτε ότι δεν πάμε μπροστά, ότι στην πραγματικότητα ίσως
οπισθοδρομούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα καταστροφικό πλήγμα όπως η
11η Σεπτεμβρίου ή η επίθεση στο Ιράκ ή τέτοια πράγματα, αισθανόμαστε ότι
βαδίζουμε προς τα πίσω. Οι άνθρωποι μου γράφουν και λένε: «Θα επηρεάσει
αυτό την δημόσια εμφάνιση του Μαϊτρέγια; Έχει καθυστερήσει τον ερχομό
Του;» Στην πραγματικότητα, η απάντηση πάντοτε είναι, όχι. Αυτά τα γεγονότα
δεν είναι χωρίς επιπτώσεις, κι έχουν τον αντίκτυπό τους στην ανθρωπότητα· η
11η Σεπτεμβρίου έχει επιφέρει τέτοιον αντίκτυπο στην Αμερική όμοιος του
οποίου δεν υπάρχει από κάποιο γεγονός που να μπορώ να ανακαλέσω ότι έχει
συμβεί ποτέ στην πρόσφατη ιστορία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο
διότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια επίθεση σε ένα κτίριο σε μία πόλη και σε ένα
άλλο κτίριο σε άλλη πόλη, έτσι λοιπόν δύο κτίρια – οι Δίδυμοι Πύργοι στην
Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, και σύμφωνα με τις
αναφορές, μια επίθεση που αποτράπηκε στον Λευκό Οίκο – συνέβησαν σε
μηδενικό χρόνο, ένα πρωί. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή
τους, ο οποίος είναι τεράστιος αριθμός – ωστόσο δεν είναι τέτοιος όταν
συγκριθεί με τις απώλειες σε ζωή σε όλες τις προηγούμενες τρομοκρατικές
επιθέσεις στην Αμερική, στο εξωτερικό, στην Βρετανία από τον Ι.Ρ.Α., από
την Ε.Τ.Α. στην Ισπανία, χρόνια ολόκληρα. Ούτε όταν συγκριθεί με αδιάκοπες
τρομοκρατικές επιθέσεις, τον ένα μήνα μετά τον άλλο για χρόνια ολόκληρα·
αδιάκοπες επιθέσεις τις οποίες μπορείς να συνηθίσεις αν δεν είναι τελείως
καταστροφικές, αν δεν καταστρέφουν κάποιο ζωτικό μέρος της καθημερινής
ζωής των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές.
Αλλά η 11η Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχει καταφέρει έναν εξαιρετικά
σημαντικό αντίκτυπο στους ανθρώπους στην Αμερική, κι αυτό έχει τονωθεί με
σκοπό να ενισχυθεί, έχει μεγεθυνθεί πέρα από κάθε φυσιολογική προοπτική
από την παρούσα διακυβέρνηση (Στμ: Του Τζ. Μπους του νεότερου). Έτσι
λοιπόν δεν σας έχουν επιτρέψει να το ξεχάσετε, έτσι όπως οι Ισραηλινοί
κάνουν με το Ολοκαύτωμα – ένα απίστευτα αποτρόπαιο γεγονός – κάτι που η
ανθρωπότητα δεν πρέπει επ’ ουδενί ποτέ να λησμονήσει. Το έχουν ανάγει ως
ένα σημαντικό σύμβολο των πόνων και των βασάνων τους, επιτρέποντας στους
εαυτούς των κάθε υπερβολή σε σχέση με τους Παλαιστίνιους. Οι Εβραίοι
παντού – ορθά εξ αιτίας του τι συνέβη σε τόσους πολλούς Εβραίους πριν
δημιουργηθεί το Ισραήλ – ζούνε καθημερινά με την ανάμνηση εκείνου το
γεγονότος, όταν 6 εκατομμύρια Εβραίοι έχασαν την ζωή τους στα στρατόπεδα
θανάτου της Γερμανίας. Αλλά το ίδιο υπέφεραν κι εκατομμύρια άλλων λαών:
Αθίγγανοι, Πολωνοί, Ούγγροι, Ρουμάνοι και Ρώσοι χάθηκαν κατά τον ίδιο

τρόπο, στους ίδιους τόπους. Δεν ακούμε τέτοιους θρήνους από τους Ρώσους ή
τους Πολωνούς ή τους Αθίγγανους, από τον λαό της Ρουμανίας ή οποιοδήποτε
από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.
Δεν προσπαθώ εδώ να μειώσω την σπουδαιότητα ή την φρίκη των
στρατοπέδων θανάτου, αλλά η ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχίσει επ’
άπειρο να τα χρησιμοποιεί ως μια λεπτομερή απεικόνιση του πόσο φρικώδης
μπορεί να γίνει με τον εαυτό της. Αυτό ακριβώς, θεωρώ, είναι ένα βαθύ και
συναισθηματικά έντονο λάθος εκ μέρους του Εβραϊκού λαού και της
Ισραηλινής κυβέρνησης συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην
μπορεί ποτέ να δει την εμπειρία τους με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τα
μάτια του δικού τους αυτο-οικτιρμού. Δεν τους επιτρέπει να βλέπουν την
πραγματικότητα της ίδιας τους της έλλειψης ανεκτικότητας και αδιαλλαξίας σε
σχέση με τον λαό της Παλαιστίνης. Απ’ όλους τους λαούς του κόσμου που
έχουν υποφέρει, που έχουν υποφέρει αδιάλειπτα επί αιώνες, οι Εβραίοι είναι
ενδεχομένως αυτοί που κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Αλλά στην Παλαιστίνη,
αυτό φαίνεται να μην έχει την παραμικρή σημασία. Το Ολοκαύτωμα
χρησιμοποιείται από το Ισραήλ, ακόμη κι ασυνείδητα, για να δικαιολογήσει
την καταπίεση των Παλαιστινίων κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι άκαρδος και
πολύ βαθιά επικίνδυνος για τον κόσμο ως σύνολο.
Οι Αμερικανοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι τους μισούν. Ε, λοιπόν,
μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο κόσμος αγαπούσε την Αμερική. Ο κόσμος ήταν
γεμάτος από συμπόνια και καλά αισθήματα για τους ανθρώπους της Αμερικής
επειδή είχαν χάσει μέχρι και 3.000 ανθρώπους. Δεν ήταν όλοι Αμερικανοί,
ασφαλώς, αλλά έως 3.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σ’ ένα χτύπημα
στους Δίδυμους Πύργους, όμως η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση
και δημιούργησε ως αποτέλεσμα ‘έναν πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας’.
Ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας η οποία είναι
παγκόσμια, δεν είναι ένα Κράτος ή μια χώρα. Αυτό είναι μια φαντασίωση,
αλλά προσφέρει σε αυτή εδώ την κυβέρνηση το δικαίωμα να κάνει πόλεμο
εναντίον οποιασδήποτε χώρας θεωρεί ότι βοηθάει και ενθαρρύνει την
τρομοκρατική δραστηριότητα.
Συνδράμουν και ενθαρρύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα οι ίδιοι.
Υποστηρίζουν το Ισραήλ με χρηματική βοήθεια 3 δισεκατομμυρίων λιρών
Στερλίνας ετησίως μόνον για εξοπλισμούς, έτσι ώστε ο Ισραηλινός στρατός να
είναι ο πιο ισχυρός στην περιοχή, κι ένας από τους πλέον ισχυρούς στον κόσμο
όλο. Έχει την πυρηνική βόμβα. Κανείς δεν θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να έχει
την πυρηνική βόμβα. Γιατί δεν επιτράπηκε στο Ιράκ να έχει μια πυρηνική
βόμβα; Γιατί θα έπρεπε το Ιράκ να μην έχει όπλα μαζικής καταστροφής εάν
επιτρέπεται στο Ισραήλ να έχει όπλα μαζικής καταστροφής; Ένας από τους

λόγους για την επίθεσή στο Ιράκ που έδωσε η παρούσα Αμερικανική
διακυβέρνηση ήταν ότι το Ιράκ είχε 19 αποφάσεις εναντίον του από τα
Ηνωμένα Έθνη οι οποίες δεν είχαν εκτελεσθεί. Το Ισραήλ έχει 63 αποφάσεις
εναντίον του οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί. Γιατί; Επειδή η Αμερική έχει
δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν εννοεί να επιτρέπει
τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσουν.
Αυτό είναι το είδος της κυβέρνησης, πολύ φοβάμαι, που είναι στην
εξουσία στην Αμερική. Είναι δύναμη που υποβοηθάει και ενθαρρύνει την
καταπίεση των Παλαιστινίων ενώ ταυτόχρονα προσποιείται αδιάκοπα,
μετερχόμενη διαδικασιών τάχα στο να βοηθάει, προκειμένου να ιδρυθεί ένα
κράτος της Παλαιστίνης εντός του Ισραηλινού Κράτους.
Η καλύτερη πρόταση που είχε ποτέ προσφερθεί στους Παλαιστίνιους για
μια λύση στο πρόβλημά τους και την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού
Κράτους, προσφέρθηκε στην συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ και απορρίφθηκε
από τον κύριο Αραφάτ – πολύ ορθά, επειδή ήταν άνιση κι άδικη και δεν θα
διαρκούσε ακριβώς για αυτό τον λόγο. Τίποτε δεν είναι δυνατό να διαρκέσει
αν είναι βασικά άνισο κι άδικο, επειδή ο λαός αναπόφευκτα θα εξεγερθεί
εναντίον του. Ο Μαϊτρέγια συμβούλευσε τον κύριο Αραφάτ να μην υπογράψει
την συμφωνία. Αυτός ακριβώς είναι ένας από τους λόγους – υπάρχουν
κάμποσοι – γιατί ο κύριος Σαρόν μισεί, απεχθάνεται τον κύριο Αραφάτ, και
γιατί οι Αμερικανοί έχουν προσπαθήσει να παρακάμψουν τον κύριο Αραφάτ
και να βάλουν έναν Πρωθυπουργό στην θέση του. [Μιλώντας το 2004.]
Δεν είναι δυνατόν για τους Παλαιστίνιους να υπογράψουν μια συμφωνία η
οποία τους δίνει κάτι σαν το 40 τοις εκατό της πατρίδας τους. Μέχρι την
προληπτική επίθεση του Ισραήλ το 1967, η Δυτική Όχθη ανήκε στον Βασιλέα
της Ιορδανίας. Ο Μαϊτρέγια ρώτησε τον Βασιλέα Χουσέιν της Ιορδανίας (στο
Συνέδριο που ο Μαϊτρέγια οργάνωσε στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 1990) εάν
θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει την κυριαρχία της Δυτικής Όχθης ώστε
αυτή γίνει μια πατρίδα για τον Παλαιστινιακό λαό. Ο καλός Βασιλιάς της
Ιορδανίας, τώρα δεν είναι στη ζωή, συμφώνησε στην πρόταση κι έτσι η Δυτική
Όχθη έγινε η πιθανή πατρίδα, μαζί με την Λωρίδα της Γάζας για τους
Παλαιστίνιους.
Από τότε διαρκώς περικόπτεται ακόμη περισσότερο με την οικοδόμηση
καταυλισμών από τους Ισραηλινούς στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Όχθης.
Υπάρχουν πελώρια συμπλέγματα κτιρίων με τοίχους κι έναν μικρό στρατό
τριγύρω τους για να τα κρατά ασφαλή, και δημιουργήθηκαν δρόμοι που τα
συνδέουν απ’ άκρη σ’ άκρη της Δυτικής Όχθης. Αυτά διαιρούν την Δυτική
Όχθη όλο και περισσότερο, μέχρις που εκείνο που προσφέρθηκε στον
Παλαιστινιακό λαό ήταν περίπου το 40 τοις εκατό από την αρχική γη. Αυτή

είναι η πραγματικότητα και αυτός είναι ο λόγος που ο Μαϊτρέγια συμβούλευσε
τον κύριο Αραφάτ να μην υπογράψει την συμφωνία. Αυτή ακριβώς ήταν η
καλύτερη πρόταση που υπήρξε ποτέ. Το κτίσιμο των καταυλισμών συνεχίζεται
αδιάκοπα. Έχουν κυριολεκτικά αποδεκατίσει την Δυτική Όχθη, αποκόπτοντας
τους Παλαιστίνιους από την γη τους, τους οπωρώνες τους, κάνοντας αδύνατο
γι’ αυτούς να μπορούν να κερδίζουν τα απαραίτητα για την ζωή. Τώρα χτίζουν
τον τοίχο. Αυτό γίνεται ψυχρά, επαγγελματικά, σε απάντηση εκείνου που
ονομάζουν τρομοκρατία του λαού της Παλαιστίνης ο οποίος χρησιμοποιεί τις
μοναδικές μεθόδους που έχει για να λάβει την οποιαδήποτε αποκατάσταση, ή
κάτι που να μοιάζει στο ελάχιστο έστω, με την ελευθερία που το Ισραήλ θέλει
για τον εαυτό του.
Οι πρώτοι Ισραηλίτες δίδαξαν στους Παλαιστίνιους την τρομοκρατία. Το
Ισραήλ σχηματίσθηκε με τρομοκρατία. Υπήρχε ένας αριθμός από συμμορίες,
όπως η συμμορία Στερν κι η Ιργκούν Ζίβα’ι Λε’ουμί. Πολέμησαν ως
τρομοκράτες εναντίον των Βρετανών και των Παλαιστινίων, και ‘κέρδισαν’
την περιοχή που είναι γνωστή ως Ισραήλ. Πολέμησαν και πάλεψαν για εκείνη
τη γη ακριβώς όπως ο Παλαιστινιακός λαός παλεύει να κρατηθεί σ’ αυτό το
κομματάκι γης που θα μπορούσε να λέει πατρίδα του. Είναι τόσο άδικο, κι έχει
το βάρος της Αμερικανικής κυβέρνησης και την δύναμη του Αμερικανικού
δολαρίου και στρατού να το στηρίζει. Ουδέποτε θα υπάρξει ειρήνη στον κόσμο
όσο αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται. Αν δεν υπάρξει ειρήνη στην Παλαιστίνη,
δεν θα υπάρξει ειρήνη στον κόσμο συνολικά.
Ο πόλεμος στο Ιράκ είναι τμήμα ενός ευρύτερου πολέμου στην Μέση
Ανατολή μεταξύ δύο αντιμαχομένων δυνάμεων, των δυνάμεων του φωτός και
των δυνάμεων του σκότους, ή του κακού. Οι δυνάμεις του κακού έχουν
αντιγράψει πανομοιότυπα, αναπαράγοντας εαυτό πιστά από τις Δυνάμεις του
Άξονα στον πόλεμο από το 1939 ως το 1945. Υπάρχουν τρία τέτοια σημεία με
βαθύ κακό στην παρούσα κατάσταση. Το ένα είναι σε ετούτη εδώ την χώρα,
την Αμερική με κέντρο το Πεντάγωνο· ένα είναι στο Ισραήλ· και ένα είναι
στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα τρία σημεία φτιάχνουν ένα τρίγωνο το
οποίο δίνει ισχύ σε όλη την ενέργεια η οποία εκπέμπεται μέσω αυτών.
Αυτή ακριβώς είναι η ίδια ενέργεια – μολονότι ευτυχώς σε κατώτερη
δυναμικότητα – όπως εκείνη που οδήγησε τον Χίτλερ, τον Μουσσολίνι, και τις
ομάδες στον περίγυρό τους, και τους πολεμοκάπηλους στην Ιαπωνία, από το
1939 ως το 1945. Είναι η ενέργεια των δυνάμεων του κακού επάνω σε αυτόν
εδώ τον πλανήτη. Δεν είναι τίποτε λιγότερο απ’ αυτό. Οι Δάσκαλοι έχουν πει
ότι θα χρειασθεί όλη η δύναμη κι η συνειδητότητα της ανθρωπότητας, συν
εκείνη της Ιεραρχίας της ίδιας, για να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί, αλλά στο μεταξύ
το Ισραήλ προκαλεί αναστάτωση και δημιουργεί τρομερές συμφορές στην

Μέση Ανατολή, κι η Αμερική εξαπολύει το ίδιο είδος αναστάτωσης στο Ιράκ
και το Αφγανιστάν κι είναι έτοιμη να πράξει το ίδιο οπουδήποτε προκύψει ‘η
ανάγκη’.
Ένα από τα αποκρυφιστικά γεγονότα μεγάλης σημασίας τα οποία εμείς
πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός από τις Γερμανικές
δυνάμεις – στρατός, οπλίτες των SS, κάποιοι λίγοι ταγματάρχες, υποστράτηγοι
- έχουν επανενσαρκωθεί στο Ισραήλ, και πολλοί απ’ αυτούς βρίσκονται πίσω
από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη σήμερα. Ο Σαρόν
είναι ένας παλιός τρομοκράτης από τις πρώτες ημέρες του Ισραήλ, κι υπάρχει
ένας αριθμός ανθρώπων σαν αυτόν, περίπου στην ηλικία του, οι οποίοι ήταν
τρομοκράτες τότε. Πολέμησαν και τρομοκράτησαν για να φτιάξουν το κράτος
του Ισραήλ. Τώρα κατηγορούν τους Παλαιστίνιους για τρομοκρατία, την οποία
έμαθαν από τους Ισραηλινούς. Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν κάτι άλλο, δεν έχουν
άλλα μέσα, επειδή δεν τους επιτρέπουν οι Ισραηλινοί να έχουν στρατό, να
έχουν καν όπλα εκτός από τα πυροβόλα όπλα που φτιάχνουν μόνοι τους στο
σπίτι, κι οτιδήποτε μπορούν να φέρουν λαθραία από την Αίγυπτο. Είμαι μια
πολύ άδικη κατάσταση και υποστηρίζεται μέχρι κεραίας από την τωρινή
διακυβέρνηση των Η.Π.Α.
Θα έλθει ο καιρός τους. Αυτό είναι το τέλος του χρόνου για εκείνους που
ασχολούνται με τους έσχατους καιρούς.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
«Καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά ο ερχομός του Μαϊτρέγια, ας κοιτάξουμε
πιο προσεκτικά τις πιθανές αντιδράσεις στην παρουσία Του. Κατ’ αρχή,
εκείνοι οι οποίοι έχουν εργασθεί για να γνωστοποιήσουν αυτή ακριβώς την
παρουσία, ίσως εκπλαγούν όταν ανακαλύψουν ότι οι αντιδράσεις πολλών δεν
θα είναι τόσο ηχηρές όσο είχαν φαντασθεί ότι θα ήταν.» (Ο Δάσκαλος - , από
το ‘Η υποδοχή του Μαϊτρέγια΄, SI, Οκτώβριος 2001.)
Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι σαν εσάς παντού στον κόσμο, εκείνοι που
χρόνια και χρόνια έχουν ασχοληθεί ενεργά με το να γνωστοποιήσουν την
παρουσία Του, ίσως εκπλαγούν όταν ανακαλύψουν ότι οι αντιδράσεις πολλών
δεν θα είναι τόσο ηχηρές όσο είχατε φαντασθεί ότι θα ήταν.
«Αρχικά, αυτό μπορεί να συμβεί όντως. Με το που θα ξεκινήσει την
δημόσια αποστολή Του, ο Μέγας Κύριος πρέπει να βαδίσει προσεκτικά, ώστε

να μην τρομάξει εκείνους που ζητεί να βοηθήσει.» (Η υποδοχή του
Μαϊτρέγια.’)
Αν ο Μαϊτρέγια έβγαινε δημόσια κι άρχιζε να μιλάει όπως εγώ, κανείς δεν
θα Τον άκουγε. Θα προκαλούσε υπερβολικά μεγάλη ταραχή, κανείς δεν θα Τον
αναγνώριζε ως τον Χριστό ή τον Μαϊτρέγια ή οποιοδήποτε σπουδαίο πρόσωπο
καν, αλλά απλώς ως έναν άνθρωπο που ‘κάποια μανία του πήρε τα μυαλά’.
«Συνεπώς, ένα ήσυχο σχόλιο αλλά βγαλμένο από την καρδιά θα πρέπει να
αναζητηθεί. Με τον καιρό, θα αρμόζει μεγαλύτερη επιτακτικότητα και δύναμη
στην εκφορά.» (‘Η υποδοχή του Μαϊτρέγια’)
Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω, αλλά έχει σχεδιασθεί ο Μαϊτρέγια να
μιλήσει όχι σε προσκεκλημένο ακροατήριο αλλά στην τηλεόραση, στο
ραδιόφωνο και τα λοιπά. Είναι καθοριστικό λοιπόν να μην απομακρύνει τον
κόσμο.
«Με τον καιρό, θα αρμόζει μεγαλύτερη επιτακτικότητα και δύναμη στην
εκφορά, κι όντως αυστηρό το κάλεσμά Του θα είναι στους ανθρώπους. Να
αναμένετε, λοιπόν, μια κλιμακούμενη έμφαση, μια πιο αυστηρή προειδοποίηση
από τα χείλη του Μαϊτρέγια.» (‘Η υποδοχή του Μαϊτρέγια’)
«Μιλήστε για τα ψέματα!» Λέει, φωνάζοντας : «Πείτε τους για τα ψέματα!
Αποκαλύψτε τα ψέματα!» Δυο από τα μέλη της ομάδας στις Η.Π.Α. έκαναν
μια ομιλία πρόσφατα και παρ’ όλο που δεν το είχαν καταλάβει, ο Μαϊτρέγια κι
ο Δάσκαλος Ιησούς καθόντουσαν εκεί (μεταμφιεσμένοι). Οι συνεργάτες
απαντούσαν σε ερωτήσεις, κι ένας απ’ αυτούς είπε: «Είναι …» (δίστασε επειδή
δεν του άρεσε να χρησιμοποιήσει την λέξη) κι είτε ο Μαϊτρέγια ή ο Δάσκαλος
Ιησούς πετάχτηκε: «Προχώρα, πες το! Πες την λέξη!» Εκείνος ακόμη δίσταζε.
«Πες την!» Τον παρότρυναν, «Φασίστες, φασίστες!» Ο Μαϊτρέγια θα μιλήσει
χωρίς περιστροφές, αλλά όχι στην αρχή. Ένα ήσυχο σχόλιο αλλά βγαλμένο
από την καρδιά, και μετά με μεγαλύτερη επιτακτικότητα, πιο παραστατικά.
«Με το πέρασμα του χρόνου, οι σκέψεις Του θα συναντήσουν
ανταπόκριση που θα ποικίλει. Εκείνοι που είναι περισσότερο προσηλωμένοι
στις παραδόσεις θα βρούνε πολλές από τις ιδέες Του δύσκολο να τις
ασπασθούν, και θα τις καταδικάσουν με τρόπο τραχύ. Άλλοι, λιγότερο
στενοκέφαλοι, θα τις πάρουν υπ’ όψη και θα τις εκτιμήσουν, και από αυτή την
ομάδα πολλούς θα βρει που ευχαρίστως θα συνταχθούν με τον σκοπό Του. Σε

όλο και μεγαλύτερους αριθμούς θα ρέπουν προς Αυτόν και θα δανείσουν την
φωνή τους στις παραινέσεις Του.
«Έτσι προχωρώντας, η διδασκαλία του Μαϊτρέγια θα ανασύρει μέσα από
τους ανθρώπους την υψηλότερη φιλοδοξία τους, κάνοντάς τους να
συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα και τα δεινά των καιρών· κι επίσης τα
απλούστερα μέσα με τα οποία θα υπερνικήσουν για πάντα τα προβλήματα και
τους κινδύνους του σήμερα. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει να λάβουν οι
άνθρωποι την επίγνωση και την ηγεσία την οποία λαχταρούν, κι έτσι θα γίνει
να απαιτήσουν τις αλλαγές που τόσο οδυνηρά χρειάζονται στον ιστό της ζωής
των ανθρώπων.
«Ασφαλώς και πρέπει να αναμένεται ότι είναι φυσιολογικό να υπάρξουν κι
εκείνοι που θα αντιταχθούν στην διδασκαλία του Μέγα Κυρίου. Θρησκευτικές
ομάδες, βαθιά ενσωματωμένες στα δικά τους δόγματα και προσδοκίες, θα
αποκηρύξουν με βδελυγμία την παρουσία και τις ιδέες του Μαϊτρέγια, και
πολλές δυσάρεστες κατηγορίες θα εκτοξευθούν στο πρόσωπό Του.» (‘Η
υποδοχή του Μαϊτρέγια.’)
Με αποκάλεσαν «το θηρίο» ένα βράδυ σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα
που τηλεφωνούν οι ακροατές. «Μπορώ να ακούσω την ανάσα του θηρίου πίσω
σου, Τζώρτζ.» Ο Τζώρτζ Νούρυ ήταν ο παρουσιαστής κι είπε: «Δεν μου
ακούγεσαι για θηρίο.»
«Μολαταύτα , πολλοί θα εμπνευσθούν και θα ανανεωθούν στην πίστη
τους, και θα προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό στον Σκοπό του Μαϊτρέγια.
«Ο επιχειρηματικός κόσμος ως ετερόκλιτο σώμα , που τόσο πολύ έχει
αποτελέσει κινητήρια δύναμη στις καταρρέουσες δομές της σημερινής εποχής,
θα αντιδράσει με έναν από δύο τρόπους: εκείνοι που θεωρούν τον Μαϊτρέγια
ως εχθρό όλων όσων αντιπροσωπεύουν, θα εναντιωθούν και θα τορπιλίσουν
τις παραινέσεις Του στο έπακρο των προσπαθειών τους. Εκείνοι οι οποίοι Τον
αντιλαμβάνονται ως την φωνή του μέλλοντος, κι ως τον μόνο δυνατό δρόμο
για τους ανθρώπους, θα καλοδεχθούν και θα ασπασθούν τις ιδέες Του, και θα
προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για να αναπτυχθεί η στήριξή Του.»
(‘Η υποδοχή του Μαϊτρέγια.’)
Υπολογίζεται ότι πιθανώς θα είναι περίπου ένα τρίτο υπέρ Του και δύο
τρίτα κατά Του στον επιχειρηματικό κόσμο, συνεπώς είναι πολλοί άνθρωποι.
«Έτσι θα δράσουν οι κλίκες κι έτσι θα πάρουν θέση: υπέρ ή κατά του
μέλλοντος, τον μόνο δρόμο ανοικτό για τους ανθρώπους.

«Οι μάζες παντού θα ακολουθήσουν τους ηγέτες τους. Βαθμιαία θα
συνειδητοποιήσουν ότι ο Μαϊτρέγια μιλάει για αυτούς, για τις ανάγκες τους,
τις ελπίδες τους για μια καλύτερη, περισσότερο ασφαλή ζωή για τις
οικογένειές τους, ένα μέλλον που μόλις καταφέρνουν να διακρίνουν ότι τους
ανήκει δικαιωματικά, ένα μέλλον που περιμένει να γεννηθεί. Τότε θα είναι που
οι λαοί του κόσμου θα υψώσουν την φωνή τους για να υποστηρίξουν και να
εγκωμιάσουν τον Μέγα Κύριο, και θα επικαλεσθούν την διδασκαλία Του για
να τους φωτίσει και να τους εξευγενίσει, και να τους οδηγήσει πρόθυμα στο
ευλογημένο μέλλον που ήδη με νεύμα τους καλεί.» (‘Η υποδοχή του
Μαϊτρέγια.’)
Έτσι λοιπόν θα γίνει. Οι άνθρωποι θα αναλάβουν υπεύθυνα την θέση τους.
Η μεγαλοπρεπής Μάχαιρα του Διχασμού (Στμ: Παράβαλε με το
"...βάλειν...μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι...", Ευαγγέλιο του Ματθαίου Ι 34-35)
θα δράσει και θα διαχωρίσει εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι για το μέλλον,
έτοιμοι να αλλάξουν, έτοιμοι να πλάσουν έναν κόσμο μέσα στον οποίο όλοι οι
άνθρωποι μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, σε απλούστερο
επίπεδο, αλλά ένα επίπεδο το οποίο όλοι θα βρούνε πιο ελκυστικό, πιο
αξιόλογο. Κι εκείνοι που βλέπουν ένα τέρμα στα προνόμιά τους, στην δύναμή
τους, στα χρήματά τους, στην ευχέρειά τους να αποκτούν περισσότερο χρήμα
κι επομένως περισσότερη δύναμη· θα αντιληφθούν ότι αυτός δεν είναι ο
δρόμος γι’ αυτούς. Θα Τον αντικρούσουν, κι υπάρχουν τώρα εκείνοι οι οποίοι
αντιτάσσονται σ’ Αυτόν.

Ο ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΥΘΕΙ
«Πολλοί σήμερα θα δοκίμαζαν μεγάλη έκπληξη από την προοπτική την οποία
Εμείς, οι Πρεσβύτεροι Αδελφοί σας, βλέπουμε για τον άνθρωπο. Παρά τους
πιθανούς κινδύνους κι εντάσεις, τις κρίσεις και τις ανησυχίες, Εμείς
γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι θα τις ξεπεράσουν και θα δημιουργήσουν τους
Νέους Καιρούς. Γνωρίζουμε ότι η ώρα της δοκιμασίας έχει σχεδόν τελειώσει,
ότι μια κρίσιμη καμπή έχει υπερκερασθεί, κι ότι ο άνθρωπος στέκεται στο
κατώφλι ανακαλύψεων πέρα από την ικανότητα της φαντασίας του.
«Βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όντως.
Γνωρίζουμε την ανησυχία για ενδεχόμενη συμφορά, που σκοτώνει την χαρά σε
πολλές ανθρώπινες καρδιές. Συναισθανόμαστε τον πόνο και την αγωνία
αμέτρητων εκατομμυρίων που ζούνε και πεθαίνουν μέσα σε απελπισία.

«Γνωρίζουμε ότι παρά τους κινδύνους και την αδικία, το πνεύμα της
ελπίδας είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να εγερθεί και να εμπνεύσει τις πλέον
υψηλόφρονες πράξεις, διότι είναι η θεϊκή φύση μέσα στον άνθρωπο και είναι
ασίγαστη.
«‘Λίγο πριν την αυγή υπάρχει το βαθύτερο σκοτάδι’ λέει το παλιό ρητό, κι
έτσι είναι για τους ανθρώπους σήμερα. Στο μέσο του χάους και του φόβου, της
πολυπλοκότητας και του πόνου, Εμείς βλέπουμε την σταθερή πρόθεση και το
τέλος της σύγκρουσης, την λάμψη εκείνου του φωτός που μέλλει να αφυπνίσει
τους ανθρώπους με την υπόσχεση του μέλλοντος.
«Όλα λειτουργούν κάτω από Νόμο και μια νέα κατάσταση εξισορρόπησης
δημιουργείται από Εμάς. Σε πείσμα των φαινομένων, ένας νέος ρυθμός
επικρατεί και θα επιφέρει την ισορροπία σ’ ετούτο τον παράφωνο και
διαιρεμένο κόσμο.
«Ο Μαϊτρέγια ο Ίδιος χειρίζεται αυτόν εδώ τον πανίσχυρο Νόμο και
φέρνει την κοσμική του εκπόρευση στις υποθέσεις των ανθρώπων. Με τον
τρόπο αυτό μέλλει να ανατείλει νέα ελπίδα στους ανθρώπους και οπωσδήποτε
έτσι θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να αναπλάσουν το μέλλον τους
σύμφωνα με το Σχέδιο.» (Ο Δάσκαλος – από το «Ο Μαϊτρέγια σπεύδει να
αναδυθεί΄, SI, Σεπτέμβριος 2002)
Ο Δάσκαλος ασφαλώς εννοεί το Πνεύμα της Ειρήνης ή της
Εξισορρόπησης Του Οποίου η ενέργεια είναι τώρα η πιο ισχυρή σε ολόκληρο
τον κόσμο. Όχι η πιο ισχυρή ως αυτή καθ’ αυτή, αλλά εκείνη που επικρατεί
περισσότερο στον κόσμο. Η εκπληκτικά ισχυρή αυτή κοσμική ενέργεια η
οποία λειτουργεί και δρα κι αλλάζει τα γεγονότα στον κόσμο απελευθερώνεται
από τον Μαϊτρέγια περισσότερο από όλες τις άλλες φοβερά εντυπωσιακές
ενέργειες τις οποίες Αυτός χειρίζεται.
Το Πνεύμα της Ειρήνης ή της Εξισορρόπησης, όπως πολλοί από εσάς θα
γνωρίζετε, συνεργάζεται με τον Νόμο της Δράσης και της Αντίδρασης τα
οποία είναι αντίθετα κι ίσα. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι ο
μετασχηματισμός του μίσους που επικρατεί, της βίας και της κρίσης, της
ανησυχίας και της έντασης, στα αντίθετά τους. Έτσι λοιπόν θα εισέλθουμε σε
μια ιστορική περίοδο ειρήνης και ηρεμίας, διανοητικής και συναισθηματικής
νηφαλιότητας, σε ακριβή αναλογία με την υπάρχουσα βία και μίσος,
αναταραχή και διχόνοια.
Μέσα από το έργο του μεγάλου Νόμου της Δράσης και της Αντίδρασης,
εκείνος ο πανίσχυρος Αβατάρ, Ο Οποίος επιφωτίζει τον Μαϊτρέγια κατά τρόπο
πολύ παρόμοιο με εκείνον που ο Μαϊτρέγια ο ίδιος επιφώτιζε τον Ιησού στην
Παλαιστίνη, δημιουργεί καθημερινά τις συνθήκες για το μέλλον. Αυτές

ακριβώς οι ενέργειες δεν έχουν ακόμη πλήρως κατέλθει στο φυσικό πεδίο σε
πολύ μεγάλη ισχύ, ωστόσο μετασχηματίζουν τον κόσμο ήδη από τώρα. Αυτός
είναι ο λόγος που οι Δάσκαλοι κι ο Μαϊτρέγια είναι τόσο αισιόδοξοι. Είναι μια
ελπίδα βασισμένη στην γνώση, ασφαλώς.

Ο ΑΒΑΤΑΡ
«… εκατομμύρια είναι τώρα έτοιμοι να δεχθούν τον Διδάσκαλο.» (Ο
Δάσκαλος - , από το ‘Ο Αβατάρ’4, SI, Οκτώβριος 1988.)
Αξιοπρόσεκτο αυτό. «Συνειδητά ή όχι», λέει ο Δάσκαλος, εκατομμύρια
είναι τώρα έτοιμοι να υποδεχθούν τον Διδάσκαλο. Τριάντα εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν ακούσει αυτή την ιστορία, 20 εκατομμύρια που διαθέτουν
ευρύτητα σκέψης προσδοκούν ότι θα μπορούσε να ήταν αλήθεια, και 2
εκατομμύρια είναι πεπεισμένοι πως είναι αλήθεια5.
«Όλα συντείνουν τώρα στο να επέλθει αυτό το ευλογημένο γεγονός.
Κοσμικές και πλανητικές, οι Δυνάμεις της Αναγέννησης θερίζουν τώρα τον
ώριμο καρπό της σποράς Τους και υλοποιούν την συνθήκη εκείνη η οποία
επιτρέπει στον Μαϊτρέγια να εμφανισθεί. Αναγκασμένος από την δύναμη του
νόμου να διακρατήσει, προσωρινά, την ανοικτή αποστολή Του, ο Μαϊτρέγια
γνωρίζει ότι ο νόμος αυτός εκπληρώνεται τώρα, τα χρέη πληρώνονται τώρα, οι
ευκαιρίες αδράχνονται· κι ότι τώρα είναι που σε περίλαμπρη μεγαλοπρέπεια
μπορεί να εμφανισθεί, και να εισπράξει την αγάπη και την υπηρεσία την οποία,
πολλοί θα ορκισθούν με το χέρι στη φωτιά, είναι έτοιμοι να Του παρέχουν.
«Η Χάρη Του κιόλας αγκαλιάζει τον κόσμο. Η Αγάπη Του περιβάλλει τα
έθνη, σ’ Ανατολή και Δύση, σε Βορρά και Νότο. Τίποτε δεν μπορεί ν’
αποφύγει το βέλος της Αγάπης Του.
«Καθημερινά, η Ακτίνα Του αφυπνίζει τους ανθρώπους φανερώνοντάς
τους το πραγματικό πεπρωμένο τους, κι ανασταίνει τις ελπίδες και την
εμπιστοσύνη τους.
«Από τα πέρατα του κόσμου συντάσσονται στο πλευρό Του οι
αντιπρόσωποι των ανθρώπων, κι Αυτός τους προικίζει με ένα είδος σοφίας που
είναι τελείως καινούργιο. Σύντομα, οι άνδρες και γυναίκες αυτής της
4

Οι αναφορές είναι από λόγια του Δασκάλου - , μέσω του Μπεντζαμίν Κρεμ.
Δημοσιεύτηκαν αρχικά στο περιοδικό Share International, επίσης δημοσιεύτηκαν στο
βιβλίο Ένας Δάσκαλος Ομιλεί (τρίτη εκτενής έκδοση, 2004).
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Περιοδικό Share International, Απρίλιος 2003.

φωτισμένης ομάδας θα παρουσιάσουν την ιστορία και τις εμπειρίες τους, και
θα αποδείξουν πέρα από κάθε υστερόβουλη αμφισβήτηση πως ο Χριστός
βρίσκεται ανάμεσά μας. Εκατομμύρια τότε θα αφουγκρασθούν την επαγγελία
ετούτη και θ’ απαιτήσουνε να δούνε τον Αντιπρόσωπο του Θεού. Με πολλά
ονόματα τότε λοιπόν θα παρουσιασθεί κι έτσι θα εκπληρώσει τις ελπίδες κάθε
θρησκευτικής πίστης.» (‘Ο Αβατάρ’.)
Τον αποκάλεσα Χριστό επειδή ενσωματώνει την Χριστική Αρχή, αλλ’
ασφαλώς οι Μουσουλμάνοι Τον αναμένουν ως τον Ιμάμη Μαντί, οι Εβραίοι
ως τον Μεσσία, οι Ινδουιστές ως τον Κρίσνα, οι Βουδδιστές ως τον Μαϊτρέγια
Βούδα (αυτοί γνωρίζουν ορθά το όνομά Του). Όλα ετούτα είναι ονόματα για
ένα και το αυτό πρόσωπο, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει ένα παραπάνω
πρόβλημα για την ανθρωπότητα, πρόβλημα και έκπληξη αλλά και λόγο χαράς
τελικά επειδή όταν Τον δούνε, θα αναγνωρίσουν ότι είναι ο Ιμάμης Μαντί, ο
Χριστός ή ο Μαϊτρέγια Βούδα ή ο Μιρόκο Μποσάτσου, ή οποιοδήποτε είναι
το όνομα του Όντος το οποίο αναμένουν. Θα είναι μια ιδιαίτερα βαρύνουσα
εμπειρία για την ανθρωπότητα.
Όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι των ανθρώπων, άνθρωποι τους οποίους ο
Μαϊτρέγια έχει ήδη εκπαιδεύσει σε συναντήσεις 6 και προικίσει με «ένα είδος
σοφίας που είναι τελείως καινούργιο», αυτή η φωτισμένη ομάδα ανδρών και
γυναικών θα παρουσιάσουν την ιστορία τους, θα μιλήσουν γι’ Αυτόν, θα πουν
ότι Τον έχουν συναντήσει, ότι Τον έχουν αναγνωρίσει και ότι μπορούν να
εγγυηθούν για την προελευσή Του από οποιαδήποτε άποψη την εκφράζουν.
Αυτό θα έχει συγκλονιστική απήχηση στα πλήθη των ανθρώπων.
«Η έκκλησή Του για Δικαιοσύνη, για Ειρήνη κι Αδελφοσύνη θα ακουσθεί
τότε παντού στα έθνη, μαρτυρώντας αδιάψευστα το γνήσιο ενδιαφέρον του
Θεού για την ευδαιμονία των ανθρώπων παντού. Η φωνή Του θα θυμίσει
στους λαούς την προέλευση και το πεπρωμένο τους, και με κινητήρια δύναμη
την ίδια την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, θα τους φέρει στα πόδια του Θεού.
«Η Αποστολή Του είναι καλώς προετοιμασμένη, μπορείτε να είσαστε
σίγουροι. Οι μαθητές του, εσωτερικά εκπαιδευμένοι, έχουν εδώ και πολύ καιρό
τώρα επιδοθεί σ’ ετούτη την εργασία της προετοιμασίας και γνωρίζουν καλά
τα διαφορετικά καθήκοντά που έχει ο κάθε ένας τους. Όταν κληθούν σε δράση,
θα φέρουν το έργο της αναδόμησης παντού στα πέρατα του κόσμου και θα
αντικαταστήσουν την αθλιότητα με την χαρά, την χωριστικότητα με την
ενότητα, το μίσος και την κακία με την αγάπη για τον πλησίον. Έτσι θα γίνει.
6

Για έναν κατάλογο εμφανίσεων του Μαϊτρέγια, βλέπε Παράρτημα στο Η Μεγάλη
Προσέγγιση (βιβλίο στα Αγγλικά).

Έτσι θα πάρουν πια τον δρόμο τους οι Νέοι Καιροί, έναν δρόμο λαμπρότητας,
κι έτσι θα αντιληφθεί η ανθρωπότητα την υπόσχεση που φέρνει η παρουσία
Του.
«Είναι βέβαιο πως δεν θα παραδεχθούν όλοι την Δόξα Του· για μερικούς,
η Εκδηλωμένη Όψη του Θεού λάμπει υπερβολικά πολύ. Αλλά οι περισσότεροι
θα δούνε στο πρόσωπό Του την εκπλήρωση των ελπίδων και του πόθου τους
για δικαιοσύνη κι αγάπη, για σύνεση κι ελευθερία. Και προς Αυτόν θα
στρέψουν τα βλέμματα και την καρδιά τους, αναζητώντας καθοδήγηση κι
ανακούφιση, έμπνευση και σκοπό, φώτιση κι αγάπη. Άφθονα όλα ετούτα θα
δωρίσει στον κόσμο. Απέραντος Ποταμός Αλήθειας που γαλουχεί όλους όσους
πίνουν με την ψυχή τους από τα νερά αυτά, είναι Αυτός. Πηγή Αγάπης είναι,
που όλους αγκαλιάζει μέσα στην καρδιά Του. Ένας Αβατάρ που όμοιός Του
άλλος δεν υπήρξε ποτέ ξανά, έρχεται να οδηγήσει τους ανθρώπους στην
συνειδητοποίηση ότι κι αυτοί επίσης, Θεοί είναι.» («Ο Αβατάρ.»)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΥΘΕΙ Ο ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
Ερ. Γιατί υπέδειξε ο Μαϊτρέγια την Επανεμφάνιση του Χριστού ως το κεντρικό
θέμα της ομιλίας σας τώρα (ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια που στο μεταξύ
γνωστοποιείται αυτή η πληροφορία); Σχετίζεται με το ότι επίκειται η δημόσια
ανάδυση του Μαϊτρέγια σ’ ετούτους τους καιρούς;
Απ. Ναι, ασφαλώς. Ο Δάσκαλος γράφει αυτά ακριβώς τα άρθρα [στο περιοδικό
Share International εδώ και τα 23 τελευταία χρόνια] γύρω από την ανάδυση
του Μαϊτρέγια και την ανταπόκριση σε αυτή κι όλα τα λεπτά σημεία της
δουλειάς που υπεισέρχονται στην δημιουργία αυτού του εξαιρετικού
γεγονότος. Τα άρθρα ομαδοποιούνταν, μερικές φορές ανά δύο ή τρία που
σχετίζονταν με παρόμοιες ιδέες ή θέματα, κι ύστερα πάλι σχετικά με άλλα
θέματα. Είναι ο τρόπος που εργάζεται ο Δάσκαλος, κι είναι αρκετά παρόμοιος
με τον τρόπο που ο Μαϊτρέγια δούλεψε στα 140 μηνύματα τα οποία έδωσε
μέσω εμού και τα οποία μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο Μηνύματα από τον
Μαϊτρέγια, τον Χριστό.
Ο Μαϊτρέγια καταπιανότανε με ένα θέμα: την ανάδυση, την φτώχεια, την
ιδέα του να μοιραζόμαστε τα αγαθά, και τα λοιπά. Μιλούσε γύρω από αυτό
δύο, τρεις φορές με διαφορετικούς τρόπους, συγκεράζοντας όλες τις πλευρές
του θέματος ώστε να δώσει πλήρη εικόνα. Ύστερα καταπιανότανε με ένα άλλο
κεντρικό θέμα για κάμποσες εβδομάδες. Αργότερα επέστρεφε, ίσως στο πρώτο
θέμα, κι ασχολιότανε μ’ αυτό σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος και πρόσθετε όψεις
που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διανοηθεί αλλά οι οποίες επέκτειναν το
νόημα του θέματος.
Όταν οι Δάσκαλοι παρουσιάζουν ένα σύνολο διδασκαλιών ή
πληροφοριών, όσο αυθόρμητοι κι αν είναι, κι είναι ασφαλώς αυθόρμητοι,
τείνουν να το βλέπουν ως ένα σύνολο και παίρνουν κάθε μία ιδέα ξεχωριστά
και την εξετάζουν σε βάθος – από κάθε άποψη – κι ύστερα την αφήνουν,
πιάνουν μιαν άλλη ιδέα, και κάνουν το ίδιο κι εκεί. Έτσι λοιπόν καλύπτουν ένα
τεράστιο φάσμα.
Ερ. Τα άρθρα του Δασκάλου φαίνεται να τονίζουν διαδοχικά την δεινή θέση του
πλανήτη κι ύστερα την πρόοδο που γίνεται κάτω από τα εναύσματα των
Δασκάλων. Ποια είναι η ισχυρότερη τάση στον κόσμο τώρα;

Απ. Η ισχυρότερη τάση στον κόσμο τώρα είναι η πρόοδος που συμβαίνει κάτω
από τα εναύσματα των Δασκάλων. Ο Δάσκαλος το κάνει αυτό, είναι αλήθεια.
Γράφει ένα άρθρο που πραγματεύεται την δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο
πλανήτης, τα προβλήματα, αλλά πάντοτε καταλήγει σε θετική στάση. Πάντα
φέρνει ελπίδα στο τέλος του άρθρου. «Παρ’ όλες τις πιεστικές αναγκαιότητες,
την χρεία ετούτων των καιρών, παρ’ όλο τον τρόμο, την πείνα, όλες αυτές τις
ανισότητες που αφθονούν στον κόσμο, μολαταύτα, περισσότερο από ποτέ ξανά
στο παρελθόν, ο κόσμος είναι έτοιμος για τον Χριστό.»
Δεν ήταν έτοιμοι για τον Χριστό 2.000 χρόνια πριν, έτσι λοιπόν μπόρεσε
να μείνει μόνο τρία χρόνια. Αυτή την φορά θα μείνει 2.500 χρόνια και θα
παρακινεί ενεργά την μεταμόρφωση του κόσμου. Πρόκειται να είναι πολύ
ενδιαφέροντες καιροί, πράγματι.
Αν παίρνατε όλα τα άρθρα, τα διαχωρίζατε και τα μετρούσατε, θα
διαπιστώνατε ότι δίδουν την μεγαλύτερη έμφαση στην πρόοδο που
συντελείται, στις μεγάλες αλλαγές που είναι ήδη δρομολογημένες. Οι αλλαγές
οι οποίες έχουν συμβεί, θα χρειαζόντουσαν 100 χρόνια φυσιολογικά, ωστόσο,
έχουν συμβεί μέσα σε 10 χρόνια, κάποιες φορές σχεδόν μέσα σε μια νύχτα.
Ένα παράδειγμα είναι ο τερματισμός του καθεστώτος του φυλετικού
διαχωρισμού στην Νότιο Αφρική. Μπορείτε να φαντασθείτε για πόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα κράτησε ο φυλετικός διαχωρισμός στις Η.Π.Α., πόσο
καθιερωμένος ήταν; Κι ακόμη και τώρα, δεν αισθάνονται ασφαλείς ή
αποδεκτοί όλοι οι μαύροι στην Αμερική, ειδικά στο νότο, αλλά σε σύγκριση με
40 ή ακόμη και 50 χρόνια πριν – τα μέσα της δεκαετίας του 1950 για
παράδειγμα, μια φοβερή εποχή, την εποχή του Μακάρθυ – έχετε μια
εξαιρετική μεταμόρφωση. Αλλά στην Νότιο Αφρική, είναι τελείως
διαφορετική περίπτωση.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΔΥΘΕΙ Ο ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
Ερ. Δεν είναι δύσκολη ετούτη η εποχή για να αναδυθεί ο Μαϊτρέγια;
Απ. Είναι προφανές ότι η επιλογή αυτού ακριβώς του κεντρικού θέματος, ‘η
Επανεμφάνιση της Χριστού’, ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να
σημαίνει ότι είναι ώριμος ο καιρός τώρα πια που ο Μαϊτρέγια θα βγει δημόσια
και θα αρχίσει την αποστολή Του. Ίσως να θωρούμε ότι είναι μια τρομερή
στιγμή για τον Μαϊτρέγια, και κατά κάποια έννοια όντως είναι. Άλλο το να
συναντιέται με ανθρώπους που είναι δεκτικοί κι οι οποίοι μπορούν να
ακούσουν και να κάνουν πράξη αυτό για το οποίο ομιλεί ο Μαϊτρέγια, κι άλλο

είναι να βγαίνει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για να δώσει συνέντευξη
σε παρουσιαστές που είναι σκεπτικιστές. Όχι ότι Τον τρομάζει ο σκεπτικισμός.
Διόλου μάλιστα. Ούτε μετά βίας θα μπορούσε να ισχύει ετούτο.
Στην αρχή ίσως να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για κάποιον ακόμη κι όπως ο
Μαϊτρέγια ο Οποίος όχι μόνο γνωρίζει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις
που θα ήταν δυνατόν να Του γίνουν, αλλά ο Οποίος γνωρίζει επίσης ποιες
ερωτήσεις να βάλει στο νου του ανθρώπου που κάνει τις ερωτήσεις. Έτσι ο
παρουσιαστής ίσως να βρεθεί σε θέση να κάνει ερωτήσεις που δεν είχε καν
σκοπό να βάλει. Θα έχει κάποιες ερωτήσεις ήδη γραπτές αλλά ίσως του
ανακύψει κάποια άλλη ερώτηση. Έτσι ίσως να μην είναι τόσο δύσκολο όσο
φαίνεται.
Σε κάθε περίπτωση, είναι μεγάλος ο κόσμος κι είναι πάρα πολλά και
διαφορετικά τα κράτη, διαφορετικά τα συστήματα κι οι τρόποι που οι
άνθρωποι βλέπουν τα ίδια πράγματα, διαφορετικές αξίες που έχουν επενδυθεί
σε αυτά τα πράγματα.
Δεν θα αποκαλείται Μαϊτρέγια εξ αρχής. Έτσι, εάν ο παρουσιαστής έχει
σοφία, ίσως σκεφθεί ότι αυτός εδώ είναι κάποιος καταπληκτικά ξεχωριστός
άνθρωπος, ειδικά όταν καταλάβει ότι ο ίδιος κάνει ερωτήσεις που δεν σκόπευε
να βάλει. Έτσι λοιπόν, ο Μαϊτρέγια γνωρίζει τις απαντήσεις στις δικές Του
ερωτήσεις.
Αρκετές φορές μου έχουν κάνει την ερώτηση, πώς θα είναι; Οφείλει να
μιλήσει στον κόσμο για όλα αυτά τα πράγματα αλλά πώς στην ευχή θα τα
βγάλει πέρα; Όπως λέει ο Δάσκαλος, και νομίζω πως είναι πολύ εύστοχο,
αυτές εδώ οι ομάδες όπως εσείς οι οποίοι κάνετε καιρό τώρα αυτή την δουλειά,
ίσως απογοητευτείτε κατά κάποιον τρόπο· ίσως κάπως εκπλαγείτε με το πόσο
αθόρυβη θα είναι η προσέγγισή Του, με την έλλειψη έμφασης ή όταν– ίσως
σκεφθείτε – δεν αξιοποιηθεί μια ευκαιρία όπου θα μπορούσε να ‘ανοίξει όλους
τους άσσους Του’.
Ο Μαϊτρέγια θα φροντίσει να εμφανίζεται κατά το δυνατόν συχνότερα.
Στην αρχή, ασφαλώς, είναι πιο δύσκολο, αλλά έχει και τον τρόπο Του και τα
μέσα. Οι εμφανίσεις Του θα γίνονται όλο και πιο συχνές μέχρι που να έχει
τακτική εκπομπή στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
Ερ. Άραγε, ο Μαϊτρέγια περιμένει την καταλληλότερη στιγμή για να εμφανισθεί
δημόσια στο προσκήνιο μολονότι μπορεί να έλθει σήμερα; Τι Τον εμποδίζει;
Απ. Ο Μαϊτρέγια περιμένει την καταλληλότερη στιγμή για να εμφανισθεί
δημόσια στο προσκήνιο. Αναμένει την πλέον κατάλληλη ευκαιρία, δηλαδή
εκείνη την χρονική στιγμή κατά την οποία θα υπάρχει η καλύτερη και
ταχύτερη αποδοχή εκείνων που έχει να πει.

Υπάρχει ακόμη ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων στον κόσμο οι
οποίοι δεν επιθυμούν να έχουν την παραμικρή σχέση με τον Μαϊτρέγια ή τις
ιδέες Του. Όλες ο θρησκευτικές ομάδες έχουν τους δικούς τους ανθρώπους με
ακραίες αντιλήψεις (φονταμενταλιστές) οι οποίοι ως σύνολο όλοι μαζί
φτιάχνουν ένα τεράστιο σώμα. Σκεφθείτε τους Χριστιανούς ακραίων
αντιλήψεων, τους Μουσουλμάνους ακραίων αντιλήψεων, τους Εβραίους
ακραίων αντιλήψεων, τους Ινδουιστές, ακόμη και τους Βουδδιστές μέχρι
κάποιου σημείου. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, και
πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν αυτήν εδώ την
πραγματικότητα. Δεν θα Τον δουν ως τον Χριστό ή τον Ιμάμ Μαντί, όχι από
την αρχή.
Η καλύτερη χρονική στιγμή θα είναι όταν το καταρρέον οικονομικό
σύστημα γονατίζει την Δύση προσγειώνοντάς την στην πραγματικότητα για
πρώτη φορά. Ζούμε εκτός πραγματικότητας πολύ καιρό τώρα. Και εμείς κι οι
ηγέτες μας νομίζουμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε
παλιά, ακριβώς όπως έχουμε ζήσει – περισσότερος ανταγωνισμός,
περισσότερη απληστία, περισσότερο από τα ίδια, και πως αυτό θα συνεχίσει
και θα κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι πια· δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι πια.
Αν τα δύο τρίτα του πληθυσμού του κόσμου ζούνε αυτή την στιγμή σε
ένδεια, τότε το οικονομικό σύστημα δεν αποδίδει. Εάν νομίζουμε ότι θα
συνεχίσουν επ’ αόριστον χωρίς να απαιτήσουν να τους εξυπηρετεί και αυτούς,
τότε βαδίζουμε οδυνηρά μακριά από την πραγματικότητα. Αυτό θα κάνει
σαφές ο Μαϊτρέγια.
Η άμεση κατάρρευση των οικονομικών δομών, μια κατάρρευση του
χρηματιστηριακού κατεστημένου σε Ευρώπη και Αμερική, θα έφερνε τον
Μαϊτρέγια στο προσκήνιο στην στιγμή. Αυτό θα μας έκανε να αντιληφθούμε
την πραγματικότητα. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που περιμένει ο
Μαϊτρέγια, αυτή την αντίληψη της πραγματικότητας που θα ερχόταν από αυτό.
Θα βλέπαμε ότι δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Νομίζαμε ότι δουλεύει,
φαινότανε να δουλεύει για κάποιους από εμάς, αλλά μέσα από την αυτάρεσκη
αδιαφορία μας δεν σκεφθήκαμε καν εκείνους για τους οποίους το σύστημα
αυτό δεν αποδίδει. Ένα από τα κυριότερα καθήκοντα του Μαϊτρέγια είναι να
υποβάλλει σε ψυχρολουσία σ’ αυτή την 'μακαριότητα', να την κάνει πολύ
άβολη για να είναι ικανοποιημένη με τον εαυτό της.
Θυμάμαι κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει σε μια συνάντηση που είχα
οργανώσει, και έλεγαν: «Νόμιζα ότι θα ήταν ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά
νοιώθω απαίσια. Νοιώθω τόσο δυστυχισμένος. Νοιώθω τόσο ένοχος κι
απαίσιος.» Είπα: «Τέλεια! Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που λέμε αγάπη.»

Είσαστε υποχρεωμένοι να ξεπεράσετε και να αποτινάξετε αυτή την
‘βολεμένη’ αδιαφορία. Αν οι άνθρωποι το μόνο που θέλουν είναι να ‘ναι, «α,
πω, πω, τι ωραία», αυτό δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Είναι σημαντικό να
γνωρίσουν ότι ο Χριστός είναι εδώ στον κόσμο, και δεν είναι μόνος, κι ότι ο
κόσμος είναι έτοιμος για αλλαγή και θα αλλάξει. Αλλά αν το μόνο που θέλουν
είναι κάποιοι να τους κάνουν να νοιώσουν καλά, αυτό δεν πρόκειται να
βοηθήσει τον κόσμο επειδή δεν είναι εκείνοι που στην πραγματικότητα
εργάζονται αυτή την στιγμή στον κόσμο.
Ερ. Περιμένει ακόμη ο Μαϊτρέγια την κατάρρευση του χρηματιστηρίου;
Απ. Ναι, ακόμη περιμένει την κατάρρευση του χρηματιστηρίου, αλλά εάν τα
πολιτικά τεκταινόμενα ήταν αρκετά κρίσιμα, θα έβγαινε στο προσκήνιο είτε
υπήρχε κατάρρευση του χρηματιστηρίου είτε όχι – εάν έκρινε ότι η παρουσία
Του κι εκείνα που έχει να πει θα είχαν κάποιο δραστικό αποτέλεσμα στην
πολιτική κατάσταση.
Ερ. Άραγε ποιες θα ήταν οι περιστάσεις οι οποίες θα τον έφερναν στο προσκήνιο
ενωρίτερα από αυτό;
Απ. Κάποιες κρίσεις θα τον έφερναν στο προσκήνιο, αλλά γνωρίζει τον Νόμο
και να είσαστε βέβαιοι πως υπακούει στο Νόμο μέχρι κεραίας. Παρ’ όλ’ αυτά,
ταυτόχρονα γνωρίζει πώς να αξιοποιεί αυτόν ακριβώς τον Νόμο. Γνωρίζει σε
ποιο βαθμό μπορεί να τον διαχειρίζεται επιδέξια αλλά να παραμένει εντός των
ορίων του Νόμου.
Θα μιλήσει γύρω από τον Καρμικό Νόμο, τον οποίο γνωρίζει και κατανοεί
περισσότερο ακόμη κι από τους ομοίους Του, ακόμη κι από τους Δασκάλους,
οι Οποίοι, πιστεύουμε, γνωρίζουν τις πλέον ενδελεχείς λεπτομέρειες του
Καρμικού Νόμου.
Εάν κάποιο συμβάν απειλούσε την ειρήνη του κόσμου, ο Μαϊτρέγια θα
δρούσε και θα έβγαινε στο προσκήνιο χωρίς να έχει συμβεί νωρίτερα η
κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Θα έπρεπε να είναι μια πολύ επικίνδυνη
κατάσταση, κι ακόμη και τότε, η δράση Του θα έπρεπε να μην παραβιάζει τον
Καρμικό Νόμο. Είναι υποχρεωμένος να παίρνει αυτού το είδους τις ιδιαίτερα
λεπτές αποφάσεις, οι οποίες είναι κοσμικού επιπέδου. Διαχειρίζεται κοσμικές
ενέργειες.
Δεν πρόκειται για μια απλή, εύκολη επιλογή. Για οτιδήποτε κάνει, είναι
υποχρεωμένος να λαμβάνει υπ’ όψη Του χιλιάδες κοσμικών πιθανοτήτων,
εκείνες που συντελούν στην πράξη, αλλά και πιθανά ενδεχόμενα που θα
απέβαιναν βλαπτικά αν εκτελούσε την πράξη. Πρέπει όλη την ώρα να κρίνει με
οξυδέρκεια τις ιδιαίτερα λεπτές αποφάσεις που παίρνει. Η δουλειά Του δεν

είναι καθόλου απλή. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προσπαθώ αυτή την
ώρα να εξηγήσω την πολυπλοκότητα της κατάστασης.
Αν υπήρχε κάποιος πραγματικός κίνδυνος για τον κόσμο, το ενδεχόμενο
μιας γενικής ανάφλεξης σε παγκόσμια κλίμακα που θα ενέπλεκε την χρήση
πυρηνικών όλων, ο Μαϊτρέγια θα αναλάμβανε δράση. Έτσι όπως προσωπικά
το αντιλαμβάνομαι, θα έκανε επίκληση στις ενέργειες που θα υπερνικούσανε
την περίσταση. Ή μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι ότι θα
χρησιμοποιούσανε ποτέ βία οι Δάσκαλοι. Ίσως υπήρχε κάτι το οποίο οι Κύριοι
του Κάρμα θα παρακινούνταν να πράξουν. Είναι μια πιθανότητα κι αυτό. Αλλά
μην σας απασχολεί ιδιαίτερα.
Υπάρχουν πιθανά και απίθανα ενδεχόμενα, αλλά σε αυτά όπου οι
Δάσκαλοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους, σίγουρα δεν μπορείτε να πείτε ότι
είναι απίθανα. Κατά κανόνα, μπορείτε να θεωρήσετε πως όλα είναι πιθανά.
Είναι ασύλληπτα ισχυροί, και δεν πιστεύω πως έχει κανείς την παραμικρή ιδέα
ακριβώς πόσο ισχυρός είναι ένας Αβατάρ όπως ο Μαϊτρέγια. Σφυρηλατεί
ενέργειες οι οποίες δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί ως σύνολο τόσο επιδέξια
πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη.
Είναι ένα ασύλληπτα ισχυρό Ον, αλλά είναι υποχρεωμένος να εργάζεται
εντός των ορίων του Νόμου όταν χρησιμοποιεί αυτή την δύναμη. Ετούτο
ακριβώς είναι το μόνο πράγμα που Τον περιορίζει.
Ερ. Μήπως επίκειται ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος – τι γίνεται με την
σύγκρουση στην Μέση Ανατολή;
Απ. Όχι, δεν επίκειται. Αν συνέβαινε να βρισκόμασταν σε μια κατάσταση που
θα ήταν τόσο επικείμενα εκρηκτική – είναι πολύ εκρηκτική στην παρούσα
στιγμή [τον Αύγουστο του 2006] – ώστε ο 3 ος Παγκόσμιος Πόλεμος να ήταν
αναπόφευκτος, ο Μαϊτρέγια θα επενέβαινε.
Είναι καλύτερο που δεν είναι υποχρεωμένος να επέμβει διότι αυτό θα
παραβίαζε την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση. Αλλά εάν ήταν απαραίτητο, θα
επενέβαινε. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν περιορισμένος όσον αφορά στο τι
θα μπορούσε να δώσει στην ανθρωπότητα για αρκετό καιρό μάλιστα, μέχρι
που το Κάρμα μας να του επέτρεπε να προσφέρει εκείνο το οποίο ο Μαϊτρέγια
έχει την δυνατότητα να δώσει. Εάν χρησιμοποιούσε εκείνο το καρμικό δώρο,
όπως θα υπήρχε, προκειμένου να αποτρέψει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, το
γεγονός αυτό θα Τον δυσχέραινε στο να πράξει εκείνα τα οποία αλλιώτικα θα
έπραττε.
Οι Δάσκαλοι, με μια ευρύτερη θεώρηση, γνωρίζουν ότι τα πράγματα θα
ξεκαθαρίσουν τελικά κι η ειρήνη θα εδραιωθεί. Γνωρίζουν, όπως λέει ο
Μαϊτρέγια, ότι το τέρμα είναι ήδη γνωστό από την αρχή. Μην έχετε φόβο

κανένα. Αυτό δεν σημαίνει να μείνετε ακίνητοι και σε απραξία. Αυτό ακριβώς
είναι το ζητούμενο.
Πρέπει να έχετε έμπνευση για να ενεργήσετε. Ο Μαϊτρέγια λέει: «Τίποτε
δεν συμβαίνει από μόνο του. Ο άνθρωπος πρέπει να ενεργήσει και να
εφαρμόσει την θέλησή του.» Οι άνθρωποι γεμάτοι ιδεαλισμό νομίζουν ότι εάν
μπορέσουν να οραματισθούν κάτι, αυτό πραγματοποιήθηκε κιόλας· πως αν
γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι τέλειος, τότε κι ο κόσμος θα είναι τέλειος. Δεν
μπορείτε να προσποιούσαστε ότι δεν βλέπετε όλα αυτά τα δεινά που υπάρχουν
στον κόσμο. Είναι ανοησία. Είναι ανωριμότητα. Ως ώριμοι άνθρωποι, δείτε
κατά πρόσωπο τα άσχημα πράγματα του κόσμου και κάνετε κάτι για αυτά.
Έχετε ανάγκη να δράσετε για να κάνετε την θέλησή σας πραγματικότητα. Αν
θέλετε ειρήνη, δικαιοσύνη, μοίρασμα των αγαθών και σωστές ανθρώπινες
σχέσεις, είσαστε υποχρεωμένοι να το πράξετε. Να κάνετε γνωστό ότι το
θέλετε. Να εκλέξετε τους σωστούς ανθρώπους για να το πετύχετε. Να δράσετε.
Ενεργοποιηθείτε. Αλλιώτικα, ζείτε στα σύννεφα.
Ζούμε σε μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ιστορία. Δεν θα συμβεί ξανά. Η
Ιεραρχία των Δασκάλων επιστρέφει στον κόσμο για πρώτη φορά σε διάστημα
98.000 ετών. Έχετε την ευκαιρία να εργασθείτε γι’ Αυτούς, να κάνετε το έργο
του Μαϊτρέγια ευκολότερο, να φωτίσετε τον δρόμο, να κάνετε γνωστό στον
κόσμο πως ο Μαϊτρέγια είναι εδώ. Μην περιμένετε μέχρι την στιγμή που ο
Μαϊτρέγια έλθει δημόσια στο προσκήνιο. Πείτε σε όλους που είναι
διατεθειμένοι να ακούσουν ότι ο Μαϊτρέγια είναι εδώ, πείτε τους ποια είναι τα
σχέδια Του, ποιες είναι οι προτεραιότητες Του – ορθές σχέσεις, μοίρασμα των
αγαθών, δικαιοσύνη, ειρήνη – αυτές είναι οι προτεραιότητες. Η φροντίδα του
πλανήτη είναι η πρώτιστη προτεραιότητα. Αυτά είσαστε υποχρεωμένοι να
ενστερνισθείτε κάνοντάς τα δική σας υπόθεση, όχι μόνο να ακούτε κάποιον
σαν εμένα.
Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέρος ενεργά και να πούμε στον
κόσμο τι συμβαίνει στην υφήλιο, πως ετούτη εδώ είναι η πιο θαυμάσια ώρα,
τέτοια στιγμή σαν αυτή εδώ δεν έχει υπάρξει ξανά στην ιστορία του κόσμου.
Το να ζούμε τέτοιες στιγμές, είναι μια ξεχωριστή ευλογία.
Με όλον αυτό τον πόνο και τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, η ευκαιρία
για την ανθρωπότητα είναι τεράστια.
Ερ. Όταν λέτε ότι ο Μαϊτρέγια θα έλθει σύντομα στο προσκήνιο δημόσια,
εννοείτε ότι θα δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση;
Απ. Όταν λέω ότι θα έλθει σύντομα δημόσια στο προσκήνιο, αρχικά θα δώσει
συνέντευξη στην Αμερικανική τηλεόραση, πράγματι. Αυτή εδώ η ομιλία είναι
μια ένδειξη, σας διαβεβαιώνω, ότι όπως ο Δάσκαλος το έχει θέσει τόσο συχνά,

επίκειται η ανάδυση του Μαϊτρέγια, σύντομα. Άλλωστε, τώρα γνωρίζετε τι
σημαίνει σύντομα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σύντομα, πιθανώς
συντομότερα απ’ ό,τι ίσως θέλατε. Μήπως νομίζατε ότι αυτή ακριβώς η
δουλειά θα γίνεται όλο κι ευκολότερη καθώς προχωράει, καθώς ο Μαϊτρέγια
έρχεται στο προσκήνιο; Τώρα είναι τα εύκολα. Θα γίνει το αντίθετο. Θα
εμπλακείτε πολύ βαθιά στη δράση και θα παρασυρθείτε σε συζητήσεις
αντεπιχειρημάτων και θα νοιώσετε όλη την αντιπαράθεση.
Ερ. Άραγε, θα πάει σίγουρα το μήνυμα του Μαϊτρέγια στην Αφρική;
Απ. Ο Μαϊτρέγια ζει στο Λονδίνο σε διάφορους Ινδουιστικούς ναούς. Πηγαίνει
σε τεμένη και εκκλησίες, αλλά ζει σε Ινδουιστικούς ναούς. Για λίγα χρόνια ζει
σ’ ένα ναό και για λίγα χρόνια σε άλλο. Όσο καιρό είναι σ’ εκείνους τους
ναούς, διδάσκει στους σουάμι7 που είναι στο ναό, τις ιδέες Του για τον
μετασχηματισμό του κόσμου, κι ύστερα τους στέλνει παντού στον κόσμο.
Διασκορπίζονται στον κόσμο μεταδίδοντας στους ανθρώπους μέρος της δικής
τους εμπειρίας, τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια. Οι διδασκαλίες του Μαϊτρέγια
εξαπλώνονται μέσω των πολλών αυτών σουάμι, που είναι άνθρωποι πολύ
μορφωμένοι, ευφυείς κι αναθρεμμένοι με την Ινδουιστική παράδοση. Αυτό
συμβαίνει διαρκώς. Πολλοί από αυτούς πηγαίνουν στην Ασία και σε μέρη της
Αφρικής όπου υπάρχουν Ινδουιστικές κοινότητες οι οποίες θα χρειασθούν
σουάμι στους ναούς.

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Ερ. Αναφερθήκατε στην ανάγκη το μήνυμα να λάβει τέτοιο πλαίσιο ώστε οι
άνθρωποι να είναι σε θέση να το κατανοήσουν μέσα από τις ίδιες τους τις
εμπειρίες. Πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό ακριβώς πιο συγκεκριμένα,
αλλά κατά τρόπο που να αγγίζει την ψυχή των ανθρώπων αντί των κοινών
προσεγγίσεων που βασίζονται στον φόβο, κι οι οποίες είναι συνήθεις στον στίβο
των μικρών, τοπικών κοινοτήτων όπου οι παραδόσεις κρατούν ισχυρές;
Απ. Είναι αδύνατο να μιλήσετε για την Επανεμφάνιση του Χριστού και των
Δασκάλων χωρίς να αγγίξετε βαθιά μέσα στην ψυχή του συνομιλητή,
ενεργοποιώντας την εμπειρία της ψυχής και την διαίσθηση του ανθρώπου στον
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Σημ. Μετ.: ‘Σουάμι’: κυρίως Ινδουιστικός τίτλος ευγενείας ανδρών ή και γυναικών.
Εκ της Σανσκριτικής γλώσσας, σημαίνει «γνώστης και κύριος του εαυτού του»,
«απόλυτος κύριος του εαυτού» ή «απαλλαγμένος από τις αισθήσεις.» Τίτλος σε
όνομα ανθρώπου που δείχνει έμφαση στην εκμάθηση και καλή γνώση της γιόγκα,
την αφοσίωση στον Θεό και στον πνευματικό διδάσκαλο του σουάμι, έναν γκουρού ή
άλλον σουάμι.

οποίο μιλάτε. Η μέθοδος εργασίας είναι «δοκιμάζοντας και βλέποντας»: Θα
αποτύχετε σε μερικούς ανθρώπους και θα πετύχετε σε άλλους. Εάν εσείς οι
ίδιοι προσπαθήστε να εργασθείτε ως ψυχή, εάν προσπαθήσετε να δείτε τα
πράγματα από την άποψη της ψυχής, θα διαπιστώσετε πως δεν είναι σαν να
βλέπεις τα πράγματα με μυστικιστικό8 τρόπο. Η ψυχή δεν είναι μυστικιστική.
Είναι μεγάλο μυστήριο για τους περισσότερους ανθρώπους, μα δεν είναι
μυστικιστική ιδέα.
Όταν οι άνθρωποι σκέπτονται να πλησιάσουν τα πράγματα ως ψυχή, έχουν
την τάση να νομίζουν ότι είναι μια πολύ υψηλού νοήματος προσέγγιση που
ακούγεται μυστικιστική. Δεν είναι. Μπορείτε να είσθε, και θα έπρεπε να είσθε,
τόσο πρακτικοί όπως εγώ όταν προωθείτε αυτό το μήνυμα ευρύτερα. Μερικοί
έρχονται στις διαλέξεις μου και λένε: «Νόμιζα ότι επρόκειτο να είναι γύρω από
την Επανεμφάνιση του Χριστού. Τελικά είναι γύρω από την πολιτική και την
οικονομία.» Είναι αμφότερα. Η πολιτική και η οικονομία είναι πνευματικές
ιδέες.
Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση είναι πνευματική κρίση. Είναι κρίση
Ύπαρξης. Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει ποια είναι, τι είναι, από πού έρχεται,
που πηγαίνει. Είναι μια πνευματική κρίση για ολάκερο τον κόσμο. Αυτή
ακριβώς η πνευματική κρίση επικεντρώνεται στους χώρους της πολιτικής και
της οικονομίας σήμερα.
Αυτός είναι ο λόγος που εμείς στην Δύση δείχνουμε παντελή έλλειψη
ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε μα ωστόσο ανεχόμαστε το γεγονός ότι
εκατομμύρια χάνουν την ζωή τους στην Ανατολή, στην Αφρική, από έλλειψη
τροφής η οποία συνεχίζει να σαπίζει στις αποθήκες του Δυτικού κόσμου. Αυτό
είναι πνευματική πραγματικότητα. Το γεγονός ότι μπορούμε να ανεχόμαστε
ετούτο, είναι πνευματικό λάθος. Δεν είναι απλώς ένα λάθος κοινής λογικής,
ένα λάθος στην διανομή ή στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων· σαν να μην
τους συμπεριλάβαμε στην εξίσωση και για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, η
τροφή δεν έφθασε εκεί. Δεν είναι λάθος τέτοιου είδους. Είναι αποτέλεσμα
πνευματικής έλλειψης μέσα μας. Δεν είμαστε εκείνο το οποίο νομίζουμε πως
είμαστε. Θεωρούμε ότι είμαστε έξυπνοι, ευφυείς, ικανοί να ζούμε κι εμείς
ατομικά και ως κράτος με τρόπους που είναι ωφέλιμοι για όλους. Αυτό δεν
είναι αλήθεια. Μπορεί να είσαστε έξυπνος κι ευφυής. Μπορεί να έχετε καλές
ιδέες. Μπορεί να έχετε τις καλύτερες των προθέσεων. Αλλά εκτός κι αν
είσαστε πνευματικός με την πραγματική έννοια, με την πρακτική έννοια, δεν
θα διαχειρισθείτε σε όφελος των άλλων αυτές τις ποιότητες, την εξυπνάδα, την
8

Σημ. Μετ.: Μυστικιστικός : σχετικός με τον μυστικισμό. Μυστικισμός : φιλοσοφικό
και θρησκευτικό δόγμα που δέχεται ότι η τελειότητα κατορθώνεται με συνεχή
διαλογισμό, με την κατάδυση της ψυχής στη θεία της αρχή, φύση.

ευφυΐα, την σκέψη. Θα είσαστε ‘βολεμένος’ και αδιάφορος. Θα σκεφθείτε:
«Είμαι πολύ καλά, τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά εδώ. Τι δεν πάει καλά με
την χώρα μας; Είναι μια μεγάλη χώρα. Είμαστε πάλι υποχρεωμένοι να κάνουμε
κάποιον τυχαίο πόλεμο που και που, απλώς για να δώσουμε ένα μάθημα σε
κάτι τυχάρπαστους εκεί, αλλά εκτός απ’ αυτό, είμαστε μια χαρά» - ξεχνώντας
ότι δεν είσαστε παρά μόνο ένα μέρος του κόσμου.
Το να είσαι πνευματικός σημαίνει πραγματικά να θεωρείς τον κόσμο ως
ένα σύνολο, να σκέφτεσαι με όρους παγκοσμιότητας. Αυτό ακριβώς είναι
αναγκαίο πάνω απ’ όλα σε ετούτη την χρονική στιγμή. Όλες οι κυβερνήσεις θα
έπρεπε να δέχονται πιέσεις από το μορφωμένο κοινό να επιλέξουν την πλατιά
θεώρηση, να δούνε την αναγκαιότητα του να έχουν ορθές ανθρώπινες σχέσεις
με την πολιτική και οικονομική έννοια, όχι απλώς με μια οικεία, φιλική έννοια
του καθενός απέναντι μόνο στον διπλανό του.
Δεν είναι είτε το ένα ή το άλλο, ασφαλώς. Βεβαίως και χρειαζόσαστε την
οικεία, φιλική έννοια του καθενός απέναντι στον διπλανό του. Αλλά εξ ίσου
αληθινά κι η Βρετανία, η Γαλλία, η Αμερική, η Ιαπωνία, όλα τα αναπτυγμένα
έθνη θα έπρεπε να έχουν τα ίδια αισθήματα για τους Αφρικανούς και τους
Ινδούς, τους ανθρώπους που υποφέρουν, που ζούνε με ένα δολάριο την ημέρα
– το ένα πέμπτο του πληθυσμού του κόσμου. Είναι απίστευτο. Υπάρχουν 1,3
δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που ζούνε με ένα δολάριο την ημέρα.
Από αυτούς, εκατομμύρια χάνουν την ζωή τους καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε
στιγμή, από έλλειψη τροφής.
Το γεγονός ότι επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει, είναι η πνευματική κρίση.
Έχουμε την τάση να το σκεφτόμαστε μόνο με οικονομικούς και πολιτικούς
όρους. Αλλά η οικονομική και πολιτική πραγματικότητα είναι η πνευματική
κρίση. Είμαστε υποχρεωμένοι δούμε το πρόβλημα στον πυρήνα του. Ο
πυρήνας είναι οι λανθασμένες ανθρώπινες σχέσεις. Τείνουμε να μην
γνωρίζουμε ή να δίνουμε την παραμικρή έμφαση στο ότι η ανθρωπότητα είναι
ένα.
Υπάρχει μόνο μία ανθρωπότητα, μια ομάδα που ονομάζεται ανθρωπότητα,
το ανθρώπινο βασίλειο. Δεν είναι το μόνο βασίλειο, ούτε καν το πιο σπουδαίο.
Όμως, σκεπτόμαστε ότι ένα μόνο τμήμα του, ο αναπτυγμένος κόσμος, είναι το
σπουδαιότερο μέρος του σπουδαίου ανθρώπινου βασιλείου.
Σύμφωνα με την άποψη των Δασκάλων, το ανθρώπινο βασίλειο είναι
απλώς ένα βασίλειο ανάμεσα σε άλλα, πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά αποτελεί
ένα μέρος της εξέλιξης του πλανήτη Γη. Και ο πλανήτης Γη είναι ένα μέρος
της εξέλιξης του ηλιακού συστήματος, και ούτω καθ’ εξής, όλο και προς τα
επάνω. Δεν υπάρχει διακοπή σ’ αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο όπου θα
μπορούσατε να το τεμαχίσετε και να πείτε: «Ας σταματήσουμε εδώ. Αυτή είναι

η Αμερική, ας φροντίσουμε μόνο την Αμερική.» Αυτό είναι που ρέπει να κάνει
η Αμερική, να φροντίζει την Αμερική. Είναι αυτό που η Βρετανία έχει την
τάση να κάνει, να φροντίζει τα Βρετανικά συμφέροντα. Είναι προς το
συμφέρον της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας ή της Ρωσίας
να πράττουν έτσι;
Πάντα θέτουμε το ζήτημα εντός τέτοιων στενά προδιαγραμμένων τοπικών,
όχι παγκόσμιων συμφερόντων. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να είναι
αποκλειστικά Αμερικανικά, Ρωσσικά ή Βρετανικά συμφέροντα. Υπάρχουν
παγκόσμια συμφέροντα, ανθρώπινα συμφέροντα, και δεν θα μείνουν
ανθρώπινα πλάσματα στον κόσμο εκτός κι αν αυτά τα συμφέροντα
εξασφαλιστούν. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αντιληφθούμε καλά κι αυτό
ακριβώς είναι εκείνο που μπορείτε να προτάσσετε.
Έτσι μιλάει η ψυχή. Αυτός είναι ο τρόπος που η ψυχή βλέπει τον κόσμο.
Όταν οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, λένε: «Ε, λοιπόν, έχεις δίκιο,» επειδή η
ψυχή τους μαρτυρεί ότι αυτό είναι σωστό. Το βλέπουν ως ψυχή. Αλλά εάν δεν
το δείτε ως ψυχή, δεν θα το αντιλαμβάνεσθε σαν πνευματική κρίση, αλλά μόνο
ως οικονομική ή πολιτική κρίση. Είναι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, αλλά
ετούτα ακριβώς είναι τα πεδία μέσα στα οποία εστιάζεται η πνευματική κρίση.
Ερ. Θα μπορούσατε να μιλήσετε περισσότερο για τον μηχανισμό της ‘βολεμένης’
αδιαφορίας;
Απ. Ο μηχανισμός της ‘βολεμένης’ αδιαφορίας είναι η συνήθεια. Εσείς στην
Αμερική γεννιόσαστε και ανατρεφόσαστε σε μια χώρα η οποία είναι τόσο
υλιστική στην νοοτροπία με την οποία βλέπει τον γύρω κόσμο, ώστε η
αδιαφορία είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Παίρνετε τέτοιου είδους
εκπαίδευση στο σχολείο και από τα μέσα ενημέρωσης ώστε η Αμερική γίνεται
το όριο των οριζόντων σας, της φαντασίας σας, της αντίληψης που έχετε για το
τι είναι ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αμερική είναι τόσο μεγάλη. Τα
μέσα ενημέρωσης έχουν ισχυρή επιβολή η οποία, την κάθε μία μέρα μετά την
άλλη, βάζει εκείνα που συμβαίνουν μέσα στην Αμερική στο κέντρο της
προσοχής της συνειδητότητάς σας. Στο σχολείο στην Αμερική, ανατρεφόσαστε
να χαιρετάτε την σημαία καθημερινά. Αυτό δεν συμβαίνει παντού. Δεν θα
βλέπατε πολλούς μαθητές σχολείου να χαιρετούν την σημαία. Θα νόμιζαν ότι
είσαστε παλαβοί. Ωστόσο, το θεωρείτε δεδομένο. Επίσης, η Αμερική είναι
τόσο πλούσια σε σύγκριση με πολλές χώρες ώστε εύκολα αισθανόσαστε μέσα
στην υλιστική της ατμόσφαιρα ότι είσαστε καλά και δεν είσαστε υποχρεωμένοι
να σκεφτόσαστε τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Ως νεαρή χώρα, επίσης
πιστεύετε ότι οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζονται στα δικά τους πόδια και να
αξιοποιήσουν την ζωή όπως καλύτερα μπορούν. Υπάρχει αρκετή αλήθεια σ’

αυτό μα όταν φθάσει σε υπερβολή, οδηγεί στην ‘βολεμένη’ αδιαφορία που
απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.
Η Αμερική συγκεράζει ένα κομμάτι από την Ευρώπη, που απλώς πέρασε
πάνω από τις θάλασσες – Βρετανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί,
Σκανδιναβοί, Ισπανοί – κι άλλοι από άλλα μέρη του κόσμου, Αφρικανοί που
σύρθηκαν ως σκλάβοι. Αποτελείστε από ένα ετερογενές μίγμα το οποίο είναι
μοναδικό, αλλά είναι μέρος του Σχεδίου. Εσείς είσαστε μέρος του Σχεδίου.
Είσαστε όλοι εσείς εδώ για έναν σκοπό τελείως διαφορετικό από την
Επανεμφάνιση του Χριστού.
Βρισκόσαστε εδώ επειδή υπάρχουν τρία μεγάλα πειράματα τα οποία
βρίσκονται σε εξέλιξη στον κόσμο – ένα εδώ στην Αμερική, ένα στη Ρωσσία,
και ένα στην Βρετανία. Εδώ το πείραμα είναι να μαζέψει αυτούς τους λαούς,
όχι απ’ όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Ευρώπη. Με λίγες εξαιρέσεις,
φέρονται σε αυτό εδώ το μεγάλο χωνευτήρι και με το πέρασμα του χρόνου
αφήνονται να λιώνουν και να γίνουν ό,τι ήθελε προκύψει. Μπορεί αρχικά να
ξεκίνησες σαν μισο-Σουηδός και μισο-Σκωτσέζος, κι ύστερα από λίγες γενιές
να καταλήξεις να είσαι κατά ένα μέρος Σουηδός, κατά ένα μέρος Σκωτσέζος,
κατά ένα
μέρος Ιρανός ή Ούγγρος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα ετερογενές μίγμα,
ένα μεγάλο χωνευτήρι. Είσαι το μέταλλο που θα βγει από το λιώσιμο.
Εσείς είσαστε κάποιοι άλλοι. Είσαστε Αμερικανοί, κάτι τελείως
διαφορετικό από ό,τι ξεκινήσατε. Τελικά, από το μίγμα αυτό θα βγει μια
διακεκριμένη προσωπικότητα που θα είναι Αμερικανός, τελείως διαφορετικός
απ’ ό,τι οτιδήποτε άλλο.
Η Ρωσία έχει ένα άλλο σχέδιο. Το σχέδιο εκεί αφορά έναν σχηματισμό
εθνών τα οποία πρέπει να συνέλθουν σε μια ομάδα. Η Ρωσία είναι ακόμη πιο
μεγάλη σε έκταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ένα έκτο της επιφάνειας του
κόσμου. Υπάρχει η Ρωσία όπως την ξέρουμε, μέχρι περίπου την Μόσχα, κι
ύστερα όσο μπορείς να δεις από ένα αεροπλάνο, όσο μακριά μπορείς να πας
Ανατολικά περνώντας μέσα από το ένα κράτος μετά το άλλο, και νότια στην
Ουκρανία και όλα τα διαφορετικά κράτη. Όλα αυτά ήταν τμήμα της Σοβιετικής
Ένωσης πριν διαλυθεί. Το καθένα τώρα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, τμήμα
μιας ομοσπονδίας εθνών. Αυτή ακριβώς η ομοσπονδία θα είναι όλοι εκείνοι οι
διαφορετικοί λαοί που ζούνε μαζί σε αρμονία, τελικά, χωρίς να επιζητούν να
συνάψουν διαφυλετικούς γάμους ή να συγχωνευθούν ή να αναμιχθούν όπως
κάνετε εσείς εδώ.
Στην Βρετανία συμβαίνει το ίδιο. Η Βρετανική Κοινοπολιτεία, η οποία
παλιότερα κάλυπτε την υφήλιο ως αποικίες, τώρα καλύπτει την υφήλιο ως
ανεξάρτητα κράτη. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό από κράτη της

Κοινοπολιτείας: Από την Νότιο Αφρική, από διάφορα κράτη στην ανατολική
και δυτική Αφρική, από όλα τα κράτη στις Δυτικές Ινδίες, μερικά από την
Βόρειο και Νότιο Αμερική, και από την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές
και την Σρι Λάνκα. Δώσαμε το Χονγκ Κονγκ πίσω στους Κινέζους αλλά
έρχονται άνθρωποι από το Χονγκ Κονγκ στην Βρετανία ακριβώς όπως έκαναν
ανέκαθεν. Υπάρχει ένα μεγάλο σχήμα από λαούς απ’ όλο τον κόσμο στην
Βρετανία. Σε μερικές πόλεις, θα ‘λεγες πως βρίσκεσαι στην Ινδία. Κάθε
κατάστημα, κάθε εστιατόριο είναι Ινδικό, κι είναι πολύ πιο πολύχρωμο. Έχει
μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα από την διπλανή πόλη, που είναι το ίδιο
γνήσια Βρετανική κι αυτή.
Είναι ένα σκόπιμο ανακάτεμα των λαών του κόσμου μαζί αλλά χωρίς να
συγχωνευτούν ή να αναμιχθούν αφού παραμένουν ίδιοι, Ινδοί, Πακιστανοί,
Αφρικανοί, ζουν όχι απομονωμένοι αλλά μαζί σε ξεκάθαρες, χωριστές ομάδες,
με τις δικές τους θρησκείες, τις δικές τους παραδόσεις, ανοίγουν τα δικά τους
καταστήματα, καφενεία κι εστιατόρια, και ζούνε σε αρμονία. Δεν είναι γνήσια
αρμονία προς το παρόν. Ο σκοπός είναι όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι μεγάλου
τμήματος της υφηλίου να καταφέρουν να ζήσουνε μαζί, να μάθουν να ζούνε
μαζί, σε αρμονία. Εκεί βρίσκεται και ο Μαϊτρέγια, έτσι ίσως είναι ευκολότερο
να συμβεί αυτό.
Αυτά τα τρία πειράματα σχετίζονται όλα με τους σχηματισμούς των
ανθρώπων. Τέτοιο πείραμα είναι το ετερογενές μίγμα που υπάρχει εδώ στην
Αμερική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχετε τα προβλήματα της
Αμερικής. Όταν βάζεις ποικίλους ανθρώπους μαζί κατά τους αριθμούς οι
οποίοι σημειώθηκαν στην Αμερική, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξεις σε
προβλήματα. Αλλά τελικά η ανάμιξη θα συνεχίσει να συμβαίνει και θα
συνεχίσει κι η ανάδευση του μίγματος. Οι Αμερικανοί Δάσκαλοι αναδεύουν
συνέχεια.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Εάν γνωρίζετε ετούτο το πράγμα,
ασφαλώς απαντά σε πολλές απορίες οι οποίες ανακύπτουν γύρω από την φύση
της κοινωνικής ζωής σε διάφορες χώρες, ακόμη κι για την όψη των ανθρώπων.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ BOYΛΗΣΗ
Ερ. Αναφερθήκατε σε ηγέτες σε ποικίλα πεδία δράσης οι οποίοι έχουν έλθει σε
επαφή με τον Μαϊτρέγια και τους Δασκάλους κι έχουν προετοιμαστεί από Αυτόν.
Γιατί δεν είναι περισσότερο εμφανής η δουλειά τους στην παρούσα κατάσταση;
Απ. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι αλήθεια. Πόσο εμφανή θα την περιμένατε να
είναι; Ποιο είναι το πεδίο της έρευνάς σας; Δεν γνωρίζω τι περιμένετε.

Υπάρχουν άνθρωποι σε όλη την υφήλιο οι οποίοι γνωρίζουν, όπως εμείς
γνωρίζουμε, ότι ο Μαϊτρέγια βρίσκεται στον κόσμο και οι οποίοι ξέρουν
επίσης τον λόγο για τον οποίο είναι εδώ. Όλο το υπόβαθρο από την πλευρά του
εσωτερισμού το οποίο αφορά την έλευσή Του πιθανώς δεν το γνωρίζουν, αλλά
ξέρουν ότι ένας μεγάλος Διδάσκαλος βρίσκεται στον κόσμο κι Αυτός θα
μπορούσε να είναι, από την δική τους σκοπιά, ο Χριστός. Γνωρίζουν ότι έχει
πολύ σαφείς ιδέες γύρω από την ανάγκη της ανθρωπότητας να αλλάξει, και
προς ποια κατεύθυνση, κι ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν επηρεάζοντας την
κατεύθυνση αυτής της αλλαγής. Το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν πρόκειται να
αρθρογραφήσουν στις εφημερίδες σχετικά με αυτό. Δεν βρίσκονται
υποχρεωτικά στην Γαλλία ή στην Γερμανία ή στην Ολλανδία. Μπορεί να είναι
στην Νότιο Αμερική και, στην πραγματικότητα, είναι στην Νότιο Αμερική.
Μπορεί να είναι στην Κίνα και είναι στην Κίνα και στην Ρωσία.
Εμείς στην Ευρώπη έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως οτιδήποτε είναι
σπουδαίο συμβαίνει στην Ευρώπη, ακριβώς όπως, αν είσαστε Αμερικανοί,
νομίζετε πως η Αμερική είναι εκεί που όλα συμβαίνουν. Ε, λοιπόν, δεν είναι
έτσι, βεβαίως. Κάποια πράγματα – κάποια από τα χειρότερα, κάποια από τα
καλύτερα – πράγματι συμβαίνουν στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά
αρκετά απ’ όσα είναι κάποιας αξίας για την ανθρωπότητα, στην
πραγματικότητα όλο και περισσότερο εμφανίζονται και σε όλο και ανώτερο
επίπεδο σε μερικές χώρες της Νοτίου Αμερικής ή στην Κίνα και στην Ρωσία.
Υπάρχει επιβεβαίωση της βούλησης για αλλαγή, όχι με το παλιό ύφος του
Κομμουνιστή επαναστάτη ηγέτη αλλά με έναν αριστερό νέου τύπου που είναι
αφοσιωμένος στον λαό, ενός δημοκρατικού ηγέτη που έρχεται στο προσκήνιο
σε αρκετά κράτη στην Νότιο Αμερική κι αλλού. Είναι πιο υγιής τρόπος
πορείας σε σύγκριση με τον παλιό που τώρα σβήνει, την ολιγαρχία των
Σοβιετικών σχηματισμών, σε ανατολή και δύση. Η Δημοκρατία είναι μια
πραγματικότητα κι είναι ο τρόπος κοινωνικής ζωής που οι Δάσκαλοι
προτιμούν.
Δεν εργάζονται ακριβώς ως δημοκρατία. Η Ιεραρχία, όπως υποδηλώνει το
όνομα, είναι μια ιεραρχία. Το αποδέχονται πολύ ανοικτά, για παράδειγμα, ο
Μαϊτρέγια γνωρίζει περισσότερα από τους Δασκάλους επειδή είναι
περισσότερο εξελιγμένος, μεγαλύτερος σε ηλικία, κι έχει μια συνειδητότητα
των όψεων του σύμπαντος κόσμου την οποία οι κοντινότεροι μαθητές Του δεν
έχουν, ακόμη κι αν είναι μυημένοι έκτου βαθμού. Είναι ιεραρχία και το
θεωρούν δεδομένο πως όποιος είναι περισσότερο εξελιγμένος θα έχει
πλατύτερη και βαθύτερη γνώση και σοφία, ως αποτέλεσμα αυτής της ίδιας της
φύσης της συνειδητότητας. Ωστόσο, πράγματι λειτουργούν δημοκρατικά όσον
αφορά στο ότι κάθε Δάσκαλος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο όγκο εργασίας

και από την δική Του συνειδητότητα ορμώμενος, κάνει την εργασία αυτή
αποδοτική μέσα στον κόσμο. Είναι υπεύθυνος για τον δικό Του τομέα της
εργασίας ή διδασκαλιών κι έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να θέσει τις απόψεις
Tου στις συλλογικές συναντήσεις της Ιεραρχίας όπου όλες οι ιδέες
συζητούνται και αξιολογούνται.
Βρίσκουμε δύσκολο να αποδεχθούμε την ιεραρχική άποψη της ζωής, να
δεχθούμε διαφορετικότητες στους ανθρώπους. Χώρες όπως η Ολλανδία, η
Σουηδία κι η Νορβηγία, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πολύ δημοκρατικές,
βρίσκουν πραγματικά απεχθή την ιδέα πως υπάρχει μια Ιεραρχία, ότι υπάρχουν
άνθρωποι Οι Οποίοι είναι Δάσκαλοι. Πάντα νομίζουν ότι οι Δάσκαλοι μας
λένε τι να κάνουμε. Προσπαθώ πάρα πολύ να καταστήσω σαφές χρόνια τώρα
ότι οι Δάσκαλοι δεν είναι εδώ για να μας πούνε τι να κάνουμε, διόλου μάλιστα.
Οι Δάσκαλοι απλώς θα συμβουλεύσουν και θα διδάξουν με την έννοια του ότι
θα αποκαλύψουν τα αποτελέσματα των πράξεων. Εάν κάνουμε αυτή την
πράξη, ετούτο και το άλλο θα συμβούν αναπόφευκτα, ενώ αν κάνουμε την
άλλη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κάτι διαφορετικό κι ίσως προτιμότερο.
Ύστερα αφήνουν την επιλογή σ’ εμάς. Εάν είμαστε ευφυείς, ακολουθούμε την
συμβουλή Τους. Διασαφηνίζουν τα αποτελέσματα των διαφόρων πράξεων που
μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα στην λήψη κάποιας
απόφασης – αν έχετε έναν Δάσκαλο, έναν Διδάσκαλο, έναν Οδηγό Ο Οποίος
σας λέει ότι εάν κάνετε αυτό, τότε θα έχει αποτέλεσμα ετούτο και το άλλο, ή
αν κάνετε εκείνο, τότε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα θα προκύψει, τότε
πλέον μπορείτε να δείτε ποιόν δρόμο εσείς θέλετε να ακολουθήσετε. Θα είναι
εκείνο που θέλετε· έχετε ελεύθερη βούληση. Δεν μπορώ να τονίσω
περισσότερο πια αυτή την πραγματικότητα.
Δεν καταλαβαίνουμε στ’ αλήθεια τι είναι η ελεύθερη βούληση. Έχουμε
κάποια, λίγο πολύ, ρηχή εντύπωση για το τι είναι, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε
πραγματικά πόσο βαθυστόχαστη είναι η προσωπική αξία της ελεύθερης
βούλησης, και για ποιο λόγο είναι απολύτως αδύνατο οι Δάσκαλοι να την
παραβιάσουν. Η ελεύθερη βούληση είναι εκείνο ακριβώς το ουσιώδες
συστατικό της φύσης μας το οποίο καθιστά την εξέλιξη δυνατή. Χωρίς
ελεύθερη βούληση, δεν θα εξελισσόμασταν. Οι Δάσκαλοι είναι επικεφαλείς
του Σχεδίου της εξέλιξης, φυσιολογικά λοιπόν εμπλέκονται στην εξέλιξη, κι η
ανθρώπινη εξέλιξη είναι μέρος του Σχεδίου αυτού. Αν ήταν να παραβίαζαν την
ελεύθερη βούλησή μας, η οποία είναι θεμελιώδης προκειμένου να υπάρχει καν
εξέλιξη, θα έθεταν τέρμα στις ίδιες Τους τις πράξεις και θα σταματούσαν κάθε
εξέλιξη της ανθρωπότητας – έτσι λοιπόν, ουδέποτε θα συμβεί. Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η ελεύθερη βούληση και να

μην την θεωρούμε ως κάτι στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μένουμε
προσκολλημένοι ακόμη κι όταν γνωρίζουμε πως πράττουμε λάθος.
Κάποιος έρχεται κοντά μας, ένας διδάσκαλος για παράδειγμα, κάποιος που
γνωρίζει τις απαντήσεις κι έχει διασχίσει την ίδια ατραπό κι έτσι λοιπόν
γνωρίζει ότι εάν κάνετε ετούτο, τότε εκείνο θα συμβεί, και σας πληροφορεί γι’
αυτό. Αν το εκλάβετε ως κάποια παραβίαση της πολύτιμης ελεύθερης
βούλησής σας, τότε δεν πρόκειται να ωφεληθείτε.
Γνωρίζω ανθρώπους που δεν θα παραδεχθούν το γεγονός της παρουσίας
των Δασκάλων στον κόσμο ακόμη κι όταν Αυτοί δράσουν δημόσια. Δεν θα
δεχθούν καθοδήγηση από την Ιεραρχία επειδή είναι δημοκράτες και συνεπώς
δεν θα δεχθούν οποιουδήποτε είδους ιεραρχική εποπτεία εάν αντιληφθούν
αυτή ως εποπτεία επάνω στο δικαίωμά τους να ορίζουν τον εαυτό τους και να
είναι δημοκρατικοί. Αυτό είναι μανία με την δημοκρατία. Ανέδειξαν, κι ορθά
έπραξαν, την δημοκρατία ως έννοια σημασίας ανωτέρου επιπέδου για την
κοινωνική μας ζωή κι ακολούθως την θεοποίησαν. Την έκαναν ιδεολογία που
υψώνει τείχη τριγύρω τους, έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μπορούν να
αναπτυχθούν. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούν οτιδήποτε ανώτερο από την
δημοκρατία τους.
Είναι απλώς άνδρες και γυναίκες, κι όπως όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες,
περιορίζονται από το σημείο που βρίσκονται πάνω στην εξέλιξη. Δεν γνωρίζω
ποιος είναι ο μέσος όρος για το εξελικτικό σημείο των ευφυών πολιτικών που
κυβερνούν στον κόσμο. Θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν 1,4 ή 1,35. Λειτουργούν
αστρικά9· δεν είναι νοητικά πολωμένοι. Δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις
αντικειμενικά κι έτσι λοιπόν κάνουν άνω-κάτω τις υποθέσεις του κόσμου.
Θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι τους οποίους εκπαιδεύουν ο Μαϊτρέγια
κι οι Δάσκαλοι όλο αυτό τον καιρό πρέπει να είναι 1,5 ή υψηλότερου βαθμού,
πιθανότατα ακόμη και κάμποσοι μυημένοι δευτέρου βαθμού, εργαζόμενοι από
ένα ανώτερο επίπεδο. Μπορούν να δουν πιο αντικειμενικά. Ίσως να είναι
ακόμη φανατικοί κι ίσως να είναι ακόμη βυθισμένοι στην δική τους
συγκεκριμένη ιδεολογία, αλλά σίγουρα έχουν μια μεγαλύτερη αντίληψη του
όλου. Ασφαλώς θα έχουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στα ουσιαστικά
πράγματα ακόμη κι αν είναι φανατικοί Χριστιανοί ή φανατικοί Μουσουλμάνοι
ή ό,τι άλλο.

Σημ. Μετ. : Με το θυμικό σώμα να κυριαρχεί, όπου η εστίαση της συνειδητότητας
του ατόμου είναι στο αστρικό σώμα το οποίο ευφορείται από την επιθυμία, σε
αντιδιαστολή με την διανόηση. (Χαρακτηριστικά των Ακτίνων, του ιδίου συγγραφέα.)
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ΤΑ ΕΘΝΗ — ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥΣ
Ερ. Βρίσκω ενδιαφέρον το ότι μια χώρα όπως η Γερμανία κατάφερε μέσα σε
λιγότερο από μισό αιώνα να φθάσει από έναν κακοποιό ηγέτη, τον Χίτλερ, να
εκλέξει έναν ηγέτη όπως ο Βίλλυ Μπραντ, τον άνθρωπο που ηγήθηκε ενός
επιτελείου το οποίο πέτυχε την αληθινά κοινή συναίνεση στην ανάπτυξη ενός
υποδειγματικού πολυσχιδούς σχεδίου οικονομίας για το μέλλον. Είναι άραγε
αυτό ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί η ανθρωπότητα να πάει από το ένα
άκρο στο άλλο κινούμενη σε θετική κατεύθυνση;
Απ. Ασφαλώς είναι ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να το φέρετε
ως παράδειγμα για αυτό που υποδηλώνεται εδώ. Είναι καταπληκτικό ότι στη
Γερμανία υπήρξε ο Χίτλερ και λίγο αργότερα κατόπιν υπήρξε ο Βίλλυ
Μπραντ. Ο Μπραντ εκλέχτηκε. Ο Χίτλερ εκλέχθηκε παράτυπα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Δεν εκλέχτηκε από τον λαό. Επίσης ο Βίλλυ
Μπραντ ήταν ένας μυημένος τρίτου βαθμού και του ζητήθηκε από τον
Μαϊτρέγια να δημιουργήσει την Αναφορά Μπραντ (Brandt Report). Ο Βίλλυ
Μπραντ ήταν εκλεγμένος ηγέτης με δημοκρατική διαδικασία· ήταν ένας
Δημοκράτης. Αποσύρθηκε κάποια στιγμή χωρίς να χρειαζόταν να αποσυρθεί,
εξ αιτίας κάποιου παράτυπου γεγονότος όπου πρωταγωνίστησε ένας
υφιστάμενός του. Ο ίδιος ο Μπραντ ανέλαβε την ευθύνη. Ήταν μια μεγάλη
απώλεια για την Ευρώπη, μια πραγματική απώλεια για τον κόσμο.
Λίγο αργότερα από τότε που ο Μαϊτρέγια ήλθε στον κόσμο, επικοινώνησε
με τον Βίλλυ Μπραντ. Ο Μαϊτρέγια ήλθε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1977 και
τον Νοέμβριο του 1977 κάλεσε τον Μπραντ. Του πρότεινε να συγκεντρώσει
ένα επιτελείο οικονομολόγων από ένα πλατύ ορίζοντα πολιτικών θέσεων, από
τα άκρα της αριστεράς μέχρι τα άκρα της δεξιάς, αποτελούμενο από διαπρεπείς
άνδρες και γυναίκες σε όσες πιο πολλές χώρες μπορούσε να βρει. Συγκέντρωσε
αυτό το επιτελείο, και με ομοφωνία κατέληξαν σε εκείνο το οποίο
δημοσιεύθηκε ως η Αναφορά της Επιτροπής Μπραντ. Συνιστούσε τίποτε
λιγότερο από το μοίρασμα των πόρων και την ανοικοδόμηση του οικονομικού
μας συστήματος – ένα τεράστιο επίτευγμα. Αποτελεί πολύ μεγάλη απώλεια για
τον κόσμο που ο Βίλλυ Μπραντ δεν έμεινε στην εξουσία στην Γερμανία.
Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο Χίτλερ κυριάρχησε στην Γερμανία
από το 1933 έως το πέρας του πολέμου, το 1945. Κυριάρχησε εξ αιτίας της
ισχύος δύο μελών της Μαύρης Στοάς (εκείνο το οποίο γνωρίζουμε ως την πηγή
του κακού) οι οποίοι εναλλάσσονταν και στην κυριολεξία κατέλαβαν το σώμα
του και τον καταδυνάστευσαν ιδεοληπτικά 10 όλο αυτό τον καιρό. Εκείνο το
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κακό δεν ήταν κακό της Γερμανίας, παρ’ όλο που προφανώς είναι απίθανο να
είχε συμβεί σε άλλη χώρα. Δεν συνέβη στην Γαλλία, στην Βρετανία, στην
Ολλανδία. Συνέβη πράγματι στην Ιταλία με τον Μουσσολίνι. Αυτός είναι ο
λόγος που συνήλθαν οι δυνάμεις του Άξονα. Ο Χίτλερ, ο Μουσσολίνι και μια
ομάδα στρατοκρατών στην Ιαπωνία δημιούργησαν μία τρίδυμη δύναμη, ένα
τρίγωνο. Η ενέργεια έρεε μέσα από εκείνο ακριβώς το τρίγωνο το οποίο
δραστηριοποιήθηκε από τις σκοτεινές δυνάμεις. Οι Δάσκαλοι στην Μαύρη
Στοά γνωρίζουν αυτή την επιστήμη τόσο καλά όσο κι οι Δάσκαλοι στην Λευκή
Στοά, στην Πνευματική μας Ιεραρχία. Απλώς την χρησιμοποιούν για
διαφορετικούς σκοπούς.
Η Γερμανία ως έθνος είναι πολύ νέα και αφού είναι νέα, οι πολίτες της
είναι ιδιαίτερα αστρικοί στην στάση τους απέναντι στη ζωή, όπως είναι και
στις Η.Π.Α και σε πολλές άλλες χώρες. Αν παρ’ ελπίδα η Γερμανία ήταν
παλαιότερο έθνος, πιθανώς δεν θα είχαν επιτρέψει στον Χίτλερ να ανέλθει
στην εξουσία. Δεν λέω ότι δεν θα είχε συμβεί, αλλά είναι εξ ίσου πιθανό να
μην είχε συμβεί. Η ανωριμότητα ενός έθνους δίνει την ευκαιρία σε τέτοιους
ανθρώπους να εμφανισθούν και να αναλάβουν την εξουσία. Εκεί που έχουν
εγκαθιδρυθεί συστήματα για περισσότερο χρόνο, με τους ελέγχους και τις
ισορροπίες τους, υπάρχει τάση να μην συμβαίνουν αυτά.
Δεν νομίζω ότι υφίσταται κάποιο συνακόλουθο μεταξύ του Χίτλερ και του
Βίλλυ Μπραντ όπως υποδηλώνεται στην ερώτηση, επειδή στην
πραγματικότητα σχετίζεται με την ετοιμότητα μιας χώρας και την εμφάνιση
των προσώπων. Αν μια χώρα είναι έτοιμη να κάνει κάτι, εμφανίζονται τα
πρόσωπα να το κάνουν. Ένα αποκρυφιστικό11 γεγονός είναι ότι σε κάθε
χρονική περίοδο της Ιστορίας, έρχονται σε ενσάρκωση ψυχές με την ικανότητα
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εποχής. Άνθρωποι καταφθάνουν,
εκπαιδευμένοι κι έτοιμοι να λύσουν τα προβλήματα και να ωθήσουν την
ανθρωπότητα σταθερά προς τα εμπρός.
Από την άποψη των Δασκάλων, η ανάπτυξη της ανθρωπότητας είναι πολύ
σταθερή. Εμείς την βλέπουμε να ταλαντεύεται πάνω, κάτω. Για τους
Δασκάλους, οι πόλεμοι μεταξύ του 1914 και 1945 ήταν ένας κύριος πόλεμος ο
οποίος επέτρεψε στους Δασκάλους να έλθουν. Ο Μαϊτρέγια ανακοίνωσε τον
ερχομό Του το 1945 εξ αιτίας της ήττας των δυνάμεων του κακού, των Κυρίων
της Υλισμού, όπως οι Δάσκαλοι τους ονομάζουν. Η ήττα των Κυρίων της
Υλισμού έκανε δυνατό για την Ιεραρχία να αναλάβει το έργο Της στο φυσικό
πεδίο ενωρίτερα απ’ ό,τι ήταν σχεδιασμένο να γίνει.
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Ερ. Πώς εμφανίσθηκε ο Μαϊτρέγια στον Βίλλυ Μπραντ; Ήξερε ο Μπραντ Ποιος
ήταν;
Απ. Ναι, ο Μπραντ ήξερε κι έκανε ό,τι έπρεπε. Ήταν μυημένος τρίτου βαθμού
και γνώριζε τι συνέβαινε.
Ερ. Πάντα υπάρχει ένας συνδυασμός ηγετών και του λαού εκείνης της χώρας
που προσδιορίζει εάν θα δράσουν ή όχι σε σχέση με ένα πρόβλημα; Θα
μπορούσε να συμβεί να υπάρχουν εν δυνάμει ηγέτες αλλά να μην έχουν το
δυναμικό ή τον απαραίτητο χαρακτήρα ή την ποιότητα του λαού που απαιτείται
για να εκτελέσουν τις ιδέες τους, ή και το αντίστροφο – να υπάρχουν λαοί αλλά
όχι ηγέτες;
Απ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά συχνά συμβαίνει να υπάρχουν ηγέτες αλλά
όχι η απαιτούμενη υποστήριξη από κάτω για μια δημοκρατική κυβέρνηση.
Μπορεί να υπάρχουν ηγέτες, αλλά η χώρα να είναι νέα κι όχι ώριμη πολιτικά
και αρκετά συνειδητή. Έτσι λοιπόν οι ηγέτες γίνονται δικτάτορες, όπως ο
Ναπολέων, ο οποίος μεταμόρφωσε την Ευρώπη και δημιούργησε κράτη τα
οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ερ. Έχετε αναφέρει ότι ο κόσμος περιμένει να εκδηλωθεί η ψυχή της Αμερικής.
Πρόκειται αυτή η εκδήλωση να προέλθει αποκλειστικά από τους μυημένους στην
Αμερική ή από τις μάζες στο εγγύς μέλλον;
Απ. Έρχεται μέσω των μυημένων. Η ψυχή μιας χώρας καταδεικνύεται πάντοτε
μέσα από τους μυημένους εκείνης της χώρας. Από τις μάζες έρχεται η έκφραση
της προσωπικότητας. Η έκφραση της προσωπικότητας της Αμερικής είναι η 6 η
Ακτίνα του Αφηρημένου Ιδεαλισμού ή της Αφοσίωσης 12. Οι Αμερικανοί είναι
πράγματι αφοσιωμένοι στα δικά τους ιδανικά. Το ιδανικό της ελευθερίας είναι
πολύ πιθανώς το μεγαλύτερο ιδανικό, τουλάχιστον εκείνο για το οποίο ακούμε
πιο πολύ απ’ όλα τα άλλα. Δεν ακούμε για την δικαιοσύνη πάρα πολύ επειδή η
ιδέα της δικαιοσύνης δεν χρωματίζει τις συνειδήσεις των μαζών της Αμερικής.
Η Αμερική έχει ανάγει την αντίληψη της ελευθερίας σε βαθμό ο οποίος,
κατά την γνώμη μου, την πάει πέρα από την ελευθερία. Είναι η ελευθερία του
να κάνει κάποιος ό,τι θα ήθελε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς
περιστολές. Εάν δείτε κάτω από την επιφάνεια σε έναν συνηθισμένο
Αμερικανό, θα προσέξετε αυτή την πανίσχυρη 6 η ακτίνα, έτοιμη να
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παραμερίσει πρόθυμα κάθε αναστολή προκειμένου να κάνει το δικό της, κι
αυτό εκεί νοείται σαν ελευθερία.
Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. είπε ότι ένα μικρό κράτος με το όνομα Ιράκ
απειλούσε την ελευθερία των Η.Π.Α. Δεν είχε όπλα μαζικής καταστροφής.
Πώς θα μπορούσε το Ιράκ να απειλήσει την Αμερική; Το όλο θέμα είναι
παράδοξο. Δεν μου είναι δυνατό να αντιληφθώ πώς τόσοι πολλοί Αμερικανοί
πιστεύουν τόσο εύκολα τον ισχυρισμό της κυβέρνησής τους ότι με κάποιο
τρόπο ή άλλο το Ιράκ, με δεδομένο ότι δεν έχει όπλα μαζικής καταστροφής,
αποτελούσε απειλή για την Αμερική. Δεν ήταν ποτέ απειλή για την Αμερική.
Θα μπορούσε να είναι απειλή για το Κουβέιτ, σίγουρα απειλή για τους
Κούρδους, μια απειλή για το Ιράν ίσως ξανά πάλι, μολονότι αμφιβάλλω. Το
Ιράκ θα μπορούσε να είναι απειλή για την Συρία εάν το επιθυμούσε όντως. Η
Συρία είναι πιθανότατα η μόνη χώρα για την οποία το Ιράκ θα μπορούσε να
αποτελεί πραγματικά απειλή, και συνορεύει με το Ιράκ, έτσι λοιπόν εύκολα θα
μπορούσε να απειληθεί. Να αναφέρουμε ότι η Συρία δεν έχει όπλα μαζικής
καταστροφής. Το να πιστεύει κάποιος ότι το Ιράκ ήταν απειλή για την Αμερική
σημαίνει το να πιστεύει μια ασυναρτησία. Το να πείσει ο κύριος Μπλερ τον
Βρετανικό λαό και περίπου το ένα τρίτο του κόμματός του ότι το Ιρακ
απειλούσε την Βρετανία είναι πάλι μια απόλυτη ανοησία. Απλώς δεν είναι
αλήθεια.
Η ελευθερία έχει αναχθεί σε σημείο στο οποίο πλέον δεν είναι η ελευθερία
εκείνο για το οποίο μιλάτε. Η ελευθερία είναι μια επιτακτική ανάγκη του
ανθρώπου. Χωρίς ελευθερία, δεν υπάρχει πραγματική ζωή. Είναι μεγάλη θεϊκή
αξία, αλλά υπάρχει επίσης κι η δικαιοσύνη. Είναι απολύτως αδύνατο να
υπάρχει ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη, ή δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία.
Ο Αμερικανικός ‘μύθος’ περί ελευθερίας βασίζεται στο γεγονός ότι η
πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύουν σε αυτό που ονομάζουν ελευθερία,
αλλά προφανώς δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη. Έχω ανακαλύψει ότι
σύμφωνα με τον Αμερικανικό τρόπο σκέψης, εξισώνετε την δικαιοσύνη με το
νομικό σύστημα. Σας απασχολεί πολύ η νομιμότητα. Το νομικό σύστημα είναι
πολύ αναπτυγμένο στην Αμερική. Αλλά δεν έχει σχέση με την δικαιοσύνη σε
κάτι άλλο εκτός από την δικανική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι κάτι
διαφορετικό. Η δικαιοσύνη σχετίζεται με τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις,
ακριβώς όπως η ελευθερία σχετίζεται με τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Δεν
μπορείτε να έχετε το ένα χωρίς το άλλο.
Οι πληθυσμοί των ανθρώπων που συνιστούν την προσωπικότητα της
Αμερικής, επινοούν με κάποιο τέχνασμα να θεωρούν την ελευθερία ως εκείνη
την μία και μοναδική ανάγκη όλων των ανθρώπων που ξεπερνάει κάθε άλλη
ανάγκη τους, κι η δικαιοσύνη να είναι τόσο πολύ ξωπίσω της ώστε να είναι

σχεδόν ανύπαρκτη. Έχετε 275 εκατομμύρια ανθρώπους πληθυσμό σε αυτή την
χώρα, από τους οποίους περίπου 44 εκατομμύρια δεν έχουν την παραμικρή
πρόσβαση στην περίθαλψη υγείας. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι μια τεράστια
αναλογία του πληθυσμού που δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα να πάνε
στον γιατρό, που δεν έχουν αρκετά χρήματα για οδοντοστοιχία ή οδοντιατρική
φροντίδα όταν την χρειασθούν, που φοβούνται να αρρωστήσουν επειδή είναι
υποχρεωμένοι να λείψουν από την δουλειά τους και δεν πρόκειται να
πληρωθούν γι’ αυτό. Είναι εξευτελιστικό.
Αυτός είναι ο λόγος που ανάμεσα στις προτεραιότητές Του, ο Μαϊτρέγια
έχει δηλώσει: αρκετή τροφή, στέγη, φροντίδα υγείας και παιδεία. Αυτά είναι τα
απαραίτητα της ζωής για όλους τους λαούς ασφαλώς, ως ανθρώπινο δικαίωμα.
Αναφέρονται επίσης στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος
συντάχθηκε κατά μεγάλο μέρος από τον Πρόεδρο Φ. Ντ. Ρούζεβελτ. Γνωρίζετε
περί αυτού αλλά ωστόσο στην Αμερικανική σκέψη δεν δίνεται έμφαση στην
έννοια της δικαιοσύνης. Γνωρίζουν τι σημαίνει ισότητα, αλλά δεν τους αρέσει.
Την αποκαλούν κομμουνισμό, σοσιαλισμό.
Ο Μαϊτρέγια λέει ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να προχωρήσει πάνω σε μία
ρόδα. Αν παρομοιάσετε ένα έθνος με ένα κάρο, πρέπει να έχει δύο ρόδες·
αλλιώς δεν θα προχωρήσει. Εάν μία ρόδα μόνη της είναι ο καπιταλισμός, δεν
θα κινηθεί. Εάν μία ρόδα μόνη της είναι ο σοσιαλισμός, δεν θα κινηθεί. Το
μόνο πράγμα που θα κάνει το κάρο σας, δηλαδή το πολιτικο/οικονομικό
οικοδόμημα, να λειτουργήσει κατάλληλα είναι το να κρατήσει τα καλύτερα
από τον σοσιαλισμό και τα καλύτερα από τον καπιταλισμό. Οι Δάσκαλοι
συμβουλεύουν 70 τοις εκατό σοσιαλισμό προς 30 τοις εκατό καπιταλισμό, ως
την καλύτερη αναλογία απ’ όλες τις άλλες.
Ερ. Γιατί δεν ακούμε να μιλά κανείς για τις αιτίες τις τρομοκρατίας;
Απ. Επειδή δεν καταλαβαίνουν κι απλώς φοβούνται. Δεν με εκπλήσσει αφού
απαιτείται μια αρκετά καλλιεργημένη ικανότητα για να έχει κάποιος άποψη
ώστε να δει πως υπάρχει αιτία πίσω ακόμη και από την τρομοκρατία. Είναι
τόσο φοβισμένοι οι άνθρωποι από την τρομοκρατία, ειδικά στις Η.Π.Α., κι
ειδικότερα μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο
Εμπορίου. Οι Αμερικανοί είναι ψυχολογικά τρομαγμένοι ως το κόκαλο. Έχει
μεταμορφώσει τον τρόπο που σκέπτονται και συναισθάνονται οι Αμερικανοί
περισσότερο από κάθε άλλη ενέργεια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι σαν
να συνέβη κάτι τρομακτικό, κυριολεκτικά αφόρητο, μια ύβρη στην κυριαρχική
τους επιρροή, στο ανίκητο που διεκδικούν, αντί να πουν, ετούτο ήταν μια
τρομοκρατική επίθεση και πρέπει να αναπτύξουμε τις άμυνές μας απέναντι
στην τρομοκρατία και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, οποιοδήποτε κι αν

είναι αυτό. Όχι εκδίκηση πάνω στο λαό του Αφγανιστάν, οι οποίοι δεν ήταν
γενικά όλοι τρομοκράτες κι όχι εναντίον του λαού του Ιράκ που δεν ήταν
τρομοκράτες και δεν είχαν εισβάλει σε κάποια χώρα επί δέκα έτη (τότε ήταν
εναντίον των γειτόνων τους κι όχι της Αμερικής).
Είναι πολύ δύσκολη έννοια για τον κόσμο να συλλάβει διανοητικά πως
υπάρχει γενεσιουργό αίτιο για την τρομοκρατία. Σχετίζεται με την
πραγματικότητα της αδικίας η οποία κυριαρχεί στον κόσμο. Αυτό ακριβώς
είναι πολύ δύσκολη έννοια για να διανοηθούν καν οι Αμερικανοί περισσότερο
απ’ όλους, κι ακόμη άνθρωποι άλλων εθνών – η αντίληψη ότι η δικαιοσύνη
είναι τόσο αληθινή και σπουδαία όσο η ελευθερία.
Ερ. Πόσοι μυημένοι τρίτου και τετάρτου βαθμού υπάρχουν στις Η.Π.Α.;
Απ. Δεν πρόκειται να το απαντήσω, παρ’ όλο που θα μπορούσα να έχω την
απάντηση. Με αυτή την ερώτηση δίνετε περισσότερο έμφαση στις Η.Π.Α.
Είναι ανάγκη να μάθετε να ξεχνάτε, τρόπος του λέγειν, τις Η.Π.Α. Βλέπετε τις
Η.Π.Α ως προέκταση του εαυτού σας. Ο κόσμος είναι η αληθινή προέκταση
του εαυτού μας.
Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο υπάρχουν περίπου 865.000 μυημένοι
πρώτου βαθμού, περίπου 250.000 μυημένοι δευτέρου βαθμού, μεταξύ 2.000
και 3.000 μυημένοι τρίτου βαθμού, 450 μυημένοι τετάρτου βαθμού, και 63
Δάσκαλοι.

ΚΑΡΜΑ – Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ερ. Είπατε ότι ένας αριθμός από πρώην Ναζί έχουν ενσαρκωθεί στο Ισραήλ.
Φαίνεται ότι συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο με την προηγούμενη ζωή τους –
καταπίεση και κακομεταχείριση άλλων ορμώμενοι από φυλετικά κίνητρα και
αρπαγή γης για την «περιούσια» ομάδα ανθρώπων. Πώς βοηθάει ο Νόμος του
Κάρμα ατομικές ψυχές να μάθουν και να εξελιχθούν έτσι;
Απ. Ο Νόμος του Κάρμα δεν βοηθάει ατομικές ψυχές να μάθουν και να
εξελιχθούν με αυτό τον τρόπο. Βεβαίως, ο Νόμος του Κάρμα λειτουργεί αυτή
την ώρα προς την κατεύθυνση της εκτόπισης ετούτων των στρατιωτικών Ναζί
και άλλων ηγετών, οι οποίοι δρουν αυτή την στιγμή στο Ισραήλ ακριβώς όπως
θα είχαν κάνει στην Γερμανία κατά την προηγούμενη ενσάρκωσή τους.
Αυτό συμβαίνει εξ αιτίας της σύνθεσης της ακτίνας τους κι επειδή
βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση. Βλέπουν τον εαυτό τους ως

Ισραηλινούς. Θα μπορούσαν απλώς να αναγνώσουν τα προβλήματα της
εποχής. Τα προβλήματά, όπως τα βλέπουν αυτοί, είναι ότι κάθε δεύτερη
εβδομάδα, επισκέπτονται το Ισραήλ νέοι και νέες οι οποίοι ανατινάζονται όταν
ανεβαίνουν σ’ ένα λεωφορείο ή μπαίνουν σ’ ένα καφενείο, και φονεύουν
Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί απεχθάνονται να το βλέπουν. Δεν αντέχουν το ότι
είναι αναπάντεχο· αυτό ακριβώς είναι μια μορφή τρόμου από εκείνες που
φέρνει η τρομοκρατία.
Πώς βοηθάει ο Νόμος του Κάρμα ατομικές ψυχές να μάθουν και να
εξελιχθούν έτσι; Η ερώτηση αυτή δείχνει ότι βλέπουμε τα πράγματα από μια
εξιδανικευμένη άποψη. Ο Νόμος του Κάρμα δεν έχει σχέση με εξιδανικεύσεις.
Ο Νόμος του Κάρμα είναι ένας καλοπροαίρετος νόμος τον οποίο εσείς οι ίδιοι
βάζετε σε κίνηση κι ο οποίος σας φέρνει τα γεγονότα τα οποία εσείς έχετε
ξεκινήσει. Καθώς σκεπτόσαστε, δημιουργείτε σκεπτομορφές 13. Οι πράξεις σας
δημιουργούν αιτίες. Αυτές οι αιτίες δημιουργούν αποτελέσματα. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι εκείνο το οποίο βιώνετε. Αυτά διαμορφώνουν την
ζωή σας προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Αυτό ακριβώς είναι ο Νόμος του
Κάρμα και δείχνει την ανάγκη για ακακία (Στμ: συχνά μεταφράζεται
‘αβλάβεια’) σε κάθε περίσταση. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο δεν
γνωρίζουν οι άνθρωποι.
«Βοηθάει ο Νόμος του Κάρμα ατομικές ψυχές να μάθουν και να
εξελιχθούν έτσι;» Αυτοί οι άνθρωποι ενσαρκώθηκαν στο Ισραήλ πολύ πιθανώς
σε συνάφεια με τις χιλιάδες Εβραίων στην Γερμανία τους οποίους είχαν
δολοφονήσει, καταπιέσει με κάθε δυνατό τρόπο. Μεγάλωσαν μισώντας τους
Εβραίους για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο σκοπός του Χίτλερ ήταν, αν το
κατάφερνε, να ξεφορτωθεί όλους τους Εβραίους στον κόσμο. Δεν μπόρεσε να
το πράξει αλλά οι Ναζί σκότωσαν περίπου 6 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Αυτοί
είναι υπεύθυνοι και τώρα επέστρεψαν ως Εβραίοι.
Δεν είναι το να μαθαίνει κάποιος να εξελίσσεται. Είναι ο Νόμος της Αιτίας
και του Αποτελέσματος, δηλαδή, το κάρμα. Ζουν τώρα ως οι ίδιοι εκείνοι οι
άνθρωποι τους οποίους τόσο πολύ μισούσαν και καταπίεζαν στην
προηγούμενη ενσάρκωσή τους. Φέρουν επίσης μαζί τους την ποιότητα της
δομής της ακτίνας τους, τις ενέργειες τις οποίες χρησιμοποιούν, οι οποίες τους
έδωσαν ισχύ στην Γερμανία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν οι κορυφαίοι
ιεραρχικά αλλά υφιστάμενοι, στα Ες Ες και στον στρατό. Δεν είναι απλά ένα
τυχαίο άτομο, υπάρχουν πολλοί. Μεγάλος αριθμός Ναζί έχουν επίσης
Σημ. Μετ.: Εκπορεύσεις του νοητικού και του θυμικού σώματος εξ αιτίας αυτής
καθαυτής της λειτουργίας τους, οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τα όρια του
φυσικού σώματος και δημιουργούν φυσικά φαινόμενα αιθερικών και μαγνητικών
αποτελεσμάτων. – ‘Σκεπτομορφές’ Annie Besant και C.W. Leadbeater, Εκδόσεις
Kindle, 31 Δεκ. 2008.
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ενσαρκωθεί στην Αργεντινή και σε άλλους τόπους, συμπεριλαμβανομένων των
Η.Π.Α.
Ερ. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γύρω από την αμοιβαία σχέση μεταξύ αφενός
της πράξης να αφήνουμε να ξεσπάσουν οι Δυνάμεις του Υλισμού και αφετέρου
των καρμικών συνεπειών στους ανθρώπους μέσα από τους οποίους αυτές
εργάζονται; Είναι η ενέργεια του Αντίχριστου και η ενέργεια των Δυνάμεων του
υλισμού ένα και το αυτό;
Απ. Ναι, είναι ένα και το αυτό. Ο Χίτλερ δεν βρίσκεται πλέον σε ενσάρκωση·
βρίσκεται σε αυτό που οι Χριστιανοί θα έλεγαν καθαρτήριο. Για πόσο χρόνο
θα βρίσκεται εκεί, δεν έχω ιδέα, αλλά θα είναι μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένας
ευθύς συσχετισμός με το αποτέλεσμα κακοήθειας το οποίο ένας άνθρωπος είχε
όταν εργαζόταν με τις δυνάμεις της υποστροφής 14. Όσο μεγαλύτερη η
επίπτωση στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερο το κάρμα αυτού του ανθρώπου.
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητα κακοήθεις, όπως ο
Στάλιν. Ο Στάλιν, που ήταν μυημένος δευτέρου βαθμού, δεν ήταν κακοήθης.
Ήταν ένα είδος ‘γκρίζου’, όχι ‘μαύρου’. Δεν εργαζότανε ουσιαστικά με το ίδιο
είδος ενέργειας. Εργαζότανε για ένα ιδανικό, για εκείνο που νόμιζε πως ήταν
το καλό της Ρωσίας.
Όλες οι άδικες πράξεις τις οποίες έκανε εναντίον ατόμων και
εκατομμυρίων ανθρώπων, το έκανε για τον ‘ανώτερο’ σκοπό, τον σκοπό της
ιδέας του για την νέα Ρωσία. Αυτό έχει έναν ιδεαλισμό τον οποίο μπορείτε να
ξεχωρίσετε από το σκέτο, ξεκάθαρο κακό των δυνάμεων που δούλεψαν μέσα
από τον Χίτλερ και τους δικούς του. Δεν συμπεριλαμβάνω τον Στάλιν σε
ετούτη την ομάδα, αλλά είναι γκρίζος. Έκανε λανθασμένη χρήση της δύναμης,
κι έπασχε από έλλειψη αναγνώρισης της διαφοράς μεταξύ καλού και κακού.
Ενώ από την άλλη μεριά, ο Χίτλερ (επίσης ένας μυημένος δευτέρου βαθμού),
καταδυναστευότανε πλήρως από τις δυνάμεις, όπως το ίδιο αλλά σε μικρότερο
βαθμό κι ο Μουσολίνι στην Ιταλία. Αλλά ο συσχετισμός πρέπει να γίνεται
πάντα με το μέγεθος της ενέργειας το οποίο αναλίσκεται.
Ένας μυημένος δευτέρου βαθμού ενδέχεται να αγγίξει την ‘σκοτεινή
πλευρά’ κατά έναν πειραματικό τρόπο, ψάχνοντας ‘κόλπα’, ψάχνοντας κάτι το
ενδιαφέρον, από περιέργεια, γνωρίζοντας ότι δεν είναι εκείνο το οποίο
υποτίθεται ότι πρέπει να γίνεται, αλλά παρ’ όλα αυτά, θέλγεται από αυτό. Ένας
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Σημ. Μετ.: Υποστροφή : Το αντίστροφο της εξέλιξης (δεν εννοούμε την
στασιμότητα). Αν φαντασθούμε μια κινηματογραφική ταινία να παίζει από το τέλος
προς την αρχή, θα έχουμε μια παράσταση της υποστροφής. Εδώ, αντί για
κινηματογραφική ταινία, μπορούμε να φαντασθούμε την εξέλιξη της ανθρωπότητας,
της Φύσης, του Σύμπαντος Κόσμου όπως ο καθένας την γνωρίζει και την
αντιλαμβάνεται και στο επέκεινα.

μυημένος δευτέρου βαθμού είναι αρκετά ψηλά αλλά δεν είναι ακόμη τέλειος.
Όχι ότι ένας μυημένος τρίτου βαθμού είναι τέλειος, αλλά ένας μυημένος
δευτέρου βαθμού δεν έχει Χρισθεί, όχι τουλάχιστον πλήρως στην πλευρά του
Φωτός. Θα μπορούσε να είναι σε όποια πλευρά από τις δύο, και να
χρησιμοποιείται από όποια από τις δύο.
Αυτό είναι το πρόβλημα για μερικούς μυημένους δευτέρου βαθμού. Δεν
γνωρίζουν που στέκονται. Δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα ποιο από τα δύο θέλουν. Ο
Στάλιν ήθελε εξουσία. Ήθελε μια καλή ζωή για τον Ρωσικό λαό, αλλά είχε
κυριευθεί από την μανία να τα παρέχει με τις δικές του ικανότητες. Δεν
μπόρεσε να τα προσφέρει χωρίς να πάρει κάμποσες λανθασμένες αποφάσεις,
αλλά οι σκοποί που είχε δεν ήταν κακοήθεις. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά.
Σχετίζεται με τον σκοπό που έχει κάποιος. Ποιος ήταν ο σκοπός της
πράξης; Εάν ο σκοπός είναι κακοήθης, τότε και η πράξη είναι κακοήθης. Εάν ο
σκοπός είναι καλοήθης αλλά το αποτέλεσμα είναι κακόηθες, υπάρχει
πιθανότατα λιγότερη ενέργεια η οποία αναλίσκεται και χρησιμοποιείται στην
διαδικασία, έτσι λοιπόν το καρμικό αποτέλεσμα θα είναι μικρότερου μεγέθους.
Ερ. Βιώνουμε ζωές στις οποίες εισπράττουμε τα αποτελέσματα της
προηγούμενης δράσης μας;
Απ. Ασφαλώς. Οι προηγούμενες πράξεις σας δημιουργούν την ζωή στην οποία
υπάρχετε τώρα. Αυτό ακριβώς κάνει το κάρμα. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε
τώρα, είναι αποτέλεσμα των πράξεων που έχουμε κάνει στο παρελθόν και
κάνουμε στο παρόν. Δεν είναι μόνο το παρελθόν. Το κάρμα είναι ένας
δυναμικός15 νόμος ο οποίος αφορά κάθε πράξη που κάνουμε. Δεν παύουμε να
κάνουμε πράξεις απλώς επειδή ξαναγεννιόμαστε. Αρχίζουμε πάλι από την
αρχή, και το πράττουμε με πολλή επιμέλεια. Εάν είναι καλές πράξεις,
επιφέρουν καλό κάρμα. Εάν είναι καταστρεπτικές πράξεις, επιφέρουν πόνο και
δεινά.
Θα υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι; Θα υποφέρουν τα δεινά εκείνα τα οποία
προκάλεσαν. Θα υποφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκείνο το κακό που
κάποιος άλλος υπέφερε ως αποτέλεσμα των πράξεών τους. Δεν είναι ένας
μηχανικός νόμος, αλλά είναι ένας ακριβής νόμος. Είναι σαν οι Κύριοι του
Κάρμα να ζυγίζουν την ποιότητα της ενέργειας που αναλώθηκε σε σκέψεις και
πράξεις, κι αυτή επιστρέφει σε εσάς κατά όμοιο τρόπο. Πολλοί από τους
ανθρώπους οι οποίοι δολοφονούνται στον κόσμο περνούν μια καρμική
διεργασία.
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Σημ. Μετ.: Δυναμικός : ο σχετικός με την άσκηση δύναμης ή με την εκδήλωση
δραστηριότητας. Παρανόηση: ο δυνατός, ή με σημαντική ισχύ.

Ερ. Καινούργιο κάρμα φτιάχνεται όλη την ώρα, έτσι δεν είναι; Δεν είναι δυνατόν
να υποθέσουμε απλώς ότι αυτό το πρόσωπο φόνευσε το άλλο πρόσωπο σε μιαν
άλλη ζωή.
Απ. Όχι, δεν μπορείτε να το υποθέσετε.
Ερ. Πώς, λοιπόν, γνωρίζεις τι στ’ αλήθεια συμβαίνει τώρα; Δεν είναι δυνατό να
ξέρεις. Δεν είναι δυνατό να υποθέτεις πάντα πως το κάρμα είναι το μόνο που
συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Κάποιος θα μπορούσε απλώς να κάνει σ’ εσένα ή σε
κάποιον άλλο κάτι για πρώτη φορά.
Απ. Ακριβώς. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Έχετε να κάνετε με μια δυναμική
κατάσταση. Υπάρχει παλιό και νέο κάρμα που αναπαύονται δίπλα, δίπλα στην
συνείδηση του καθενός. Ασφαλώς, υπάρχει η πρώτη φορά για τα πάντα.
Ερ. Πώς θα καταλήξει, λοιπόν;
Απ. Δεν υπάρχει ένα τέρμα. Είναι υποχρεωτικό να υπάρξει επίλυση του κάρμα.
Για παράδειγμα, γνωρίζω μία γυναίκα η οποία κακοποιήθηκε γενετήσια από
τον πατέρα της στην παρούσα ζωή της, πράγμα το οποίο συνεχιζόταν μέχρι την
ηλικία των 14 ή 15 της. Αυτό ήταν το άμεσο αποτέλεσμα του γεγονότος ότι
στην προηγούμενη ζωή, αυτή ήταν ο πατέρας, κι ο πατέρας ήταν η κόρη που
δεχόταν κακοποίηση από την (τώρα) κόρη. Και τούτο ήταν το αποτέλεσμα
μιας ακόμη παλαιότερης ζωής κατά την οποία ο πατέρας ήταν ο πατέρας κι η
κόρη ήταν η κόρη. Γινόταν διαδοχική εναλλαγή σχέσεων αυτές τις τρεις φορές.
Έκανα την ίδια ερώτηση που μου κάνατε κι εσείς μόλις τώρα, κι ο Δάσκαλός
μου είπε: «Θα επιλυθεί σε αυτή την ζωή. Είναι απίθανο να συνεχίσει πέραν
αυτής της ζωής.». Αυτό είναι το κάρμα.
Ερ. Μπορεί να επιλυθεί μέσω της συγχώρεσης;
Απ. Η συγχώρεση είναι ένας από τους ισχυρότερους νόμους που μετριάζουν κι
ελαττώνουν την δύναμη του κάρμα. Το κάρμα είναι ένας Νόμος και δρα
απρόσωπα. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι Κύριοι του Κάρμα Οι Οποίοι
διαχειρίζονται αυτό τον Νόμο. Είναι ένας απρόσωπος Νόμος αλλά εάν υπάρχει
συγχώρεση στο πρόσωπο που βλάφτηκε, αυτό μπορεί να μετριάσει πολύ
εντυπωσιακά το αποτέλεσμα του Νόμου. Ίσως όχι ολοκληρωτικά, αλλά
εξαρτάται από την πληρότητα της συγχώρεσης. Δεν είμαστε όλοι σαν τον
Ιησού.
Ερ. Τι ισχύει για το πρόσωπο που συγχωρεί τον εαυτό του;
Απ. Αυτό είναι διαφορετικό. Το να συγχωρεί κάποιος τον εαυτό του δεν έχει
σχέση με το κάρμα. Σχετίζεται με την ενοχή.

Ένα από τα κυριότερα καθήκοντα του Μαϊτρέγια είναι να άρει την ενοχή
από την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι νοιώθουν συχνά ένοχοι για τελείως
ανύπαρκτους λόγους. Είναι ένοχοι διότι είναι υπερβολικά σοβαροί, ή επειδή
φορτώνονται τα προβλήματα των άλλων, το μίσος άλλων ανθρώπων, την
έλλειψη αγάπης άλλων ανθρώπων, ή ό,τι συμβαίνει να είναι σε κάθε
περίπτωση. Οι άνθρωποι νοιώθουν ένοχοι, ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά των
οποίων οι οικογένειες διαλύονται , χωρίζουν ο πατέρας κι η μητέρα τους,
συχνά αισθάνονται ότι φταίνε εκείνα προσωπικά για αυτό τον χωρισμό των
γονέων τους, τόσο τραυματικό είναι γι’ αυτά. Νομίζουν ότι δεν αγαπούσανε
τους γονείς τους αρκετά, ή ότι δεν ήταν ‘καλά παιδιά’, ή ότι ‘έκαναν αταξίες’.
Βεβαίως δεν έχει να κάνει με τα παιδιά καθόλου. Είναι η ευαισθησία του
παιδιού να μην κατηγορήσει τον πατέρα ή την μητέρα του αλλά να
κατηγορήσει τον εαυτό του για το γεγονός ότι ο πατέρας κι η μητέρα του δεν
ζούνε πια μαζί.
Αυτό έχει σχέση με την συγχώρεση του εαυτού. Οι άνθρωποι δεν
συγχωρούν τον εαυτό τους επειδή εξαρτούν τον εαυτό τους από το αποτέλεσμα
των πράξεών τους. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσετε να αλλάξετε το παρελθόν.
Το παρελθόν είναι παρελθόν. Εκείνο που μπορείτε να αλλάξετε είναι η
προσκόλλησή σας στο παρελθόν. Εκεί όπου η προσκόλλησή σας είναι
εγκλωβισμένη από την πράξη ή την παράλειψή σας σε σχέση με ένα πεθαμένο
πρόσωπο, για παράδειγμα – δεν τους φροντίσατε αρκετά, ή δεν ήσαστε
ευγενικοί απέναντί τους, ή οτιδήποτε – τότε αισθανόσαστε ένοχοι. Πεθαίνουν
κι εσείς νοιώθετε ένοχοι που δεν ήσασταν καλύτεροι ή πιο ευγενικοί απέναντί
τους. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Ίσως δεν είναι καν αλήθεια αλλά
αισθανόσαστε έτσι ακριβώς επειδή έχουν πεθάνει. Δεν μπορείτε πλέον να τους
πείτε εκείνο που ίσως εύκολα να τους είχατε πει και το οποίο θα είχε κάνει την
ζωή τους καλύτερη γι’ αυτούς.
Εάν προσκολληθείτε σε αυτό, εξαρτιέστε από την ενοχή. Μπορείτε να
συνεχίσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας για χρόνια ολόκληρα, για το ότι δεν
κάνετε εκείνο το οποίο αισθανόσαστε ότι ίσως να είχατε κάνει για αυτό το
πρόσωπο. Αυτό είναι προσκόλληση, ένα αρνητικό συναίσθημα. Η
προσκόλληση κρατά αδρανές κάποιο τμήμα της ενεργητικότητας και της
προσοχής σας. Η ψυχή σας είναι εγκλωβισμένη εκεί όπου έπρεπε ένα είναι
ελεύθερη. Δεν είσαστε πλέον ελεύθεροι εάν είσαστε προσκολλημένοι ακόμη
και σε κάτι για το οποίο αισθανόσαστε πως «Αλλά θα έπρεπε να έχω κάνει…».
Ίσως θα έπρεπε, αλλά είναι αδύνατο να μπορέσετε να το αλλάξετε τώρα που η
κατάσταση είναι διαφορετική. Είσαστε υποχρεωμένοι να μάθετε να
εγκαταλείπετε το παρελθόν, αφήστε το όπως είναι, συνεχίστε να προχωράτε

στην ζωή σας. Μην μένετε προσκολλημένοι και εξαρτιόσαστε από κάτι που
δεν μπορείτε να επανορθώσετε. Έχει τελειώσει.
Ερ. Είναι αλήθεια ότι πιθανώς αυτή η αίσθηση της προσκόλλησης υπάρχει
επειδή είναι δεδομένο πως θα κληθούμε υπόλογοι καρμικά για αυτά τα
πράγματα;
Απ. Ίσως να είναι έτσι εάν γνωρίζετε τον Νόμο του Κάρμα. Όντως αυτό μπορεί
να ισχύει εδώ. Αλλά συνήθως δεν νομίζω ότι είναι έτσι, εκτός κι αν νομίζετε
ότι ο Θεός κοιτάει κάτω όλη την ώρα, κουνώντας το δάκτυλό Του επιτιμητικά.
Μάθατε νωρίς στη ζωή σας ότι όταν ήσαστε ‘κακά παιδιά’, όταν δεν ήσαστε
καλοί, όταν ήσαστε αγενείς, πως ο Θεός έβλεπε. Όλος ο κόσμος ανατρέφεται
με αυτή την φαντασίωση. Ο Θεός έχει πολλά να κάνει για να παρακολουθεί
πότε τα παιδιά λένε ψέματα!

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ερ. Ο Δάσκαλος Τζβαλ Κουλ είπε ότι πίσω από κάθε πρόβλημα στον κόσμο
κρύβεται ένα θρησκευτικό πρόβλημα. Πώς θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα – είπε
ότι θα πάρει πολύ καιρό;
Απ. Αυτό είναι γεγονός. Θα πάρει πολύ καιρό. Είναι αλήθεια ότι πίσω από
σχεδόν όλους τους πολέμους και τις ένοπλες αντιπαραθέσεις που συμβαίνουν
στον κόσμο κρύβεται μια θρησκευτική διχόνοια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το
παραμικρό πρόβλημα σε περίπτωση θρησκευτικής διαφορετικότητας.
Υπάρχουν τόποι όπου Χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι έχουν ζήσει
μαζί ειρηνικά για εκατοντάδες χρόνια. Η Ισπανία ήταν ένας από αυτούς. Η
θρησκευτική διαφορετικότητα μπορεί να υπάρχει (χωρίς την δημιουργία
τριβών), αλλά αμέσως μόλις ένα εξωτερικό πρόβλημα δημιουργηθεί, για
παράδειγμα, στο πολιτικό/οικονομικό επίπεδο, τότε η θρησκευτική διαφορά
έρχεται στο προσκήνιο και αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα έναντι
όλων. Οφείλεται στο ότι σχετίζεται με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, πράγμα
το οποίο για πολλούς είναι τα πλέον ισχυρά συναισθηματικά δεσμά που έχουν.
Όταν η Ινδία διαιρέθηκε, έλαβαν χώρα απίστευτες σφαγές. Οι Ινδοί
(Ινδουιστές)
επιβάτες
ολόκληρων
τραίνων
σφαγιάσθηκαν
από
Μουσουλμάνους, ενώ το Πακιστάν εκείνο τον καιρό μόλις σχηματιζόταν.
Καταγόντουσαν από την Ινδία και ζούσαν με την ιδέα ότι είναι Ινδοί αλλά δεν
ήταν Ινδουιστές, ήταν Μουσουλμάνοι. Έτσι λοιπόν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ
Μουσουλμάνων και Ινδουιστών, παρά μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Μετά
ενεπλάκη η Βεγγάλη, η οποία ήταν μέρος του Πακιστάν, και πάλι υπήρξε

σύγκρουση μεταξύ Μουσουλμάνων και Ινδουιστών. Ύστερα σχηματίσθηκε το
Μπανγκλαντές και συνέβη πάλι το ίδιο φαινόμενο.
Οποτεδήποτε οι εξωτερικές πολιτικές/οικονομικές πιέσεις δεν μπορούν να
επιλυθούν σχετικά εύκολα, η κατάσταση πάντα μετατρέπεται σε θρησκευτικό
διχασμό. Και θα συνεχίσει. Έτσι ήταν κι ακόμη είναι στην Βόρεια Ιρλανδία,
παρ’ όλο που οι συγκρούσεις έχουν παύσει· έτσι είναι στην Νιγηρία και σε
άλλα μέρη της Αφρικής. Θα είναι η τελευταία περίπτωση έλλειψης
ανεκτικότητας στον κόσμο που θα επιλυθεί. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός
λαού είναι εγγύτερα σε αυτόν από οτιδήποτε άλλο, το οποίο σημαίνει με άλλα
λόγια ότι η σχέση της ανθρωπότητας με εκείνο που αποκαλούμε Θεό, είναι
ισχυρότερη απ’ ό,τι παραδεχόμαστε πως είναι. Είναι η πλέον ισχυρή σκέψη
στον νου των περισσότερων ανθρώπων στον κόσμο. Μόνον οι μορφωμένοι
διανοητές της Ευρώπης και μερικών άλλων χωρών έχουν πλατύτερη θεώρηση
και δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία. Μόνο εάν έχετε
εγκαταλείψει την θρησκεία νωρίς στη ζωή σας, πράγματι θα κρατήσετε αυτή
την στάση. Αλλιώς, κυριαρχεί ο φόβος μήπως χωρισθείτε από την χώρα την
οποία ταυτίζετε με την θρησκεία σας. Μέχρι να μάθουμε να είμαστε πιο
ανεκτικοί, αυτό θα συνεχίσει.
Υπάρχουν τρία επίπεδα πλατιάς σύμπραξης στην ανθρωπότητα: το
πολιτικό, το οικονομικό και το θρησκευτικό, τα οποία εάν δεν διαχειρίζονται
ορθά αποβαίνουν διεφθαρμένες ιδεολογίες ή ολοκληρωτισμοί. Υπάρχουν οι
πολιτικοί ιδεολόγοι: Δημοκράτες, Φασίστες και Κομμουνιστές και ούτω κάθ’
εξής. Ο πολιτικός ολοκληρωτισμός φθίνει και είναι πραγματικά σε παρακμή. Ο
οικονομικός ολοκληρωτισμός οργιάζει ανεξέλεγκτα αυτή την ώρα. Αυτό
ακριβώς είναι εκείνο στο οποίο έχει προγραμματίσει να στραφεί ο Μαϊτρέγια
περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο επειδή αυτό είναι το κλειδί για τα άλλα, το
κλειδί στην έλλειψη ανεκτικότητας η οποία απαιτείται προκειμένου να
αντιμετωπισθούν τα άλλα. Και το τελευταίο που θα εξαλειφθεί είναι ο
θρησκευτικός ολοκληρωτισμός ο οποίος, ωστόσο, τώρα είναι στην κορύφωση
της ισχύος και επιρροής του. Εάν βρισκόσαστε στην κορυφή, μόνο μια
κατεύθυνση υπάρχει να ακολουθήσετε κι αυτή είναι προς τα κάτω. Η επιρροή
του θα μειωθεί βαθμιαία αλλά αυτό θα πάρει χρόνο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ερ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια γενική συμβουλή για το πώς να μιλάμε στο
κοινό;
Απ. Μερικοί αναρωτιούνται με ποιο τρόπο πρέπει να κάνουν αυτό που λέτε –
πώς να μιλάνε με τρόπο που να αποσπούν την προσοχή και να συγκινήσουν το
κοινό, μιλώντας από καρδιάς, κάνοντάς το να καταλάβει τι είναι εκείνο το
οποίο εννοούν όταν αναφέρονται στα χάσματα μεταξύ του αναπτυγμένου και
του υποανάπτυκτου κόσμου. Αν και μάλλον δεν θα χαρείτε να ακούσετε αυτό
που θα πω, το κλειδί είναι να το εξασκηθείτε πολύ, να μιλάτε πολύ. Αν μιλάτε
μια φορά τον χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση να εξασκηθείτε αρκετά στο να
δίνετε ομιλίες. Δεν είναι δυνατόν να μπορείτε να εξασκήσετε τις διάφορες
ικανότητές σας. Δεν μπορείτε ούτε κατ’ ιδέα να τις φέρετε σε επίπεδο
αποτελεσματικής λειτουργίας αφού δεν τους δίνετε την ευκαιρία. Αν μιλάτε,
είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε ομιλίες τακτικά. Δεν εννοώ κάθε μέρα, αλλά
κάθε δεύτερη ημέρα θα είναι ό,τι πρέπει! Όσο πιο πολύ το κάνετε, τόσο
καλύτεροι σ’ αυτό θα γινόσαστε.
Ερ. Η διάλεξή σας μου αποκάλυψε ακόμη βαθύτερα το ποιος είναι ο Μαϊτρέγια
ως ο Κύριος της Αγάπης και της Συμπόνιας. Θα έπρεπε σαν ομάδα να
επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σ’ έναν τρόπο δουλειάς με μεγαλύτερη
εστίαση στην καρδιά;
Απ. Ναι, ασφαλώς. Αλλά δεν είναι σαν να μπορούσατε να επιλέξετε: «Σήμερα
έχω σκοπό να είμαι εστιασμένος στην καρδιά. Εχθές ήμουν πολύ εστιασμένος
στο νοητικό, κι έκανα μια θαυμάσια διάλεξη. Σήμερα σίγουρα θα δώσω μια
διάλεξη εστιασμένη στην καρδιά. Θα αγγίξει διαφορετικούς ανθρώπους. Θα
είναι πιο αποτελεσματική σε μία κάποια κατεύθυνση, λιγότερο
αποτελεσματική στους εγκεφαλικούς τύπους, αλλά σε αυτούς που κινούνται με
την καρδιά…» Όταν δίνετε διάλεξη, να χρησιμοποιείτε ό,τι έχετε. Και καρδιά
και μυαλό. Όχι περισσότερη επικέντρωση στην καρδιά. Όποιος μεταδίδει το
μήνυμα ετούτο, είναι υποχρεωμένος να είναι επικεντρωμένος στην καρδιά.
Είναι αδύνατο να το κάνετε με άλλο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
χρησιμοποιήσετε την ελάχιστη απαραίτητη ευφυΐα (μυαλό). Αρθρώστε λόγο
που να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν, που να τους επηρεάσει, που να
τους κάνει να σκεφθούν. Χρησιμοποιείστε οτιδήποτε έχετε μέσα σας για να το
κάνετε. Μην λέτε: «Είμαι άνθρωπος τόσο επικεντρωμένος στην καρδιά. Μόνο
από την καρδιά μπορώ να μιλήσω κι από την καρδιά προέρχεται ό,τι κάνω.»
Δεν είναι έτσι. Απλώς μιλάτε κι η καρδιά σας παίρνει μέρος από μόνη της·

αλλιώτικα δεν θα βρισκόσασταν σε αυτή την δουλειά. Ο εγκέφαλος και ο νους
σας παίρνουν μέρος· αλλιώτικα δεν θα δίνατε την διάλεξη. Όταν κάνετε
διάλεξη, ολόκληρος ο εαυτός σας παίρνει μέρος.
Αν το κάνετε έχοντας ικανά υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, θα
διαπιστώσετε ότι θα ενεργήσει η διαίσθησή σας. Η διαίσθηση είναι η φωνή της
ψυχής. Είναι η ψυχή σας που αναλαμβάνει τον έλεγχο χρησιμοποιώντας τον
εξοπλισμό του εγκεφάλου για την σύνθεση των ιδεών.
Οι ιδέες και οι σκέψεις που πραγματικά έχουν σημασία για ένα
ακροατήριο, σας επιτρέπουν να υπερβείτε την απώτατη ανία του να
επαναλαμβάνετε τα ίδια ξανά και ξανά, επειδή αυτό ακριβώς είναι αυτό που
κάνουμε. Λέω τα ίδια εδώ και 30 χρόνια, μολαταύτα ο κόσμος νομίζει πως
κάθε φορά που τα ακούει είναι διαφορετικά. Να τα λέτε όπως τα νοιώθετε. Να
τα λέτε με την διαίσθησή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε την φυσική σας
λειτουργία της διαίσθησης, θα διαπιστώσετε ότι λέτε πράγματα που γνωρίζετε
ότι είναι αλήθεια αλλά που ποτέ ξανά δεν είχατε σκεφθεί ή πει. Ωστόσο,
γνωρίζετε ότι είναι αλήθεια αμέσως μόλις τα πείτε. Αυτό συμβαίνει επειδή
λειτουργεί η διαίσθησή σας και μπορείτε να την αφήσετε να λειτουργήσει
μόνον όταν είσαστε χαλαροί και συγκεντρωμένοι, συγκεντρωμένοι ψηλά στο
κεφάλι.
Ερ. Πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πληροφορίες μας σε λόγια που να
καταλαβαίνουν απτά οι άνθρωποι; Πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο
πραγματικά και εύκολα κατανοητά γι’ αυτούς;
Απ. Με προσωπικές εμφανίσεις, με ομιλίες στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση,
αυτά είναι τα όπλα, ο τρόπος λειτουργίας για να έλθετε σε επαφή με τον κόσμο
και να πείτε μια ιστορία. Όπως έχω πει, όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο πιο
καλοί θα γινόσαστε σ’ αυτό. Και όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο πιο πολύ θα
το απολαμβάνετε.
Εάν σας ενδιαφέρει, θα το κάνετε ενδιαφέρον. Εάν σας ενδιαφέρει το θέμα
και οι ιδέες, και τα ενστερνισθείτε, αν μιλήσετε για αυτά σαν να ήτανε δικά
σας και τα συνδέσετε με τον κόσμο, τα συνδέσετε με την πραγματικότητα, κι
όχι σαν να ήταν κάτι το νεκρό, τότε αναπόφευκτα το ακροατήριό σας θα
ανταποκριθεί. Αλλά θα πρέπει να το απολαμβάνετε όταν το κάνετε. Πρέπει να
ξεχάσετε τα περί του εαυτού σας και να ξεχάσετε ότι είσαστε εσείς που το
κάνετε κι απλώς να το κάνετε. Μάθετε να το κάνετε· αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να το κάνετε συχνά.
Αυτή είναι η σπουδαιότερη ιστορία στον κόσμο. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς
για να μιλήσει κάποιος για σπουδαία πράγματα όπως η Επανεμφάνιση του
Χριστού, για πρώτη φορά πραγματικά με την πλήρη, φυσική Του υπόσταση

μέσα στον κόσμο, όχι κάποια επιφώτιση ενός μαθητή. Αυτό δεν έχει συμβεί
ξανά στο παρελθόν κι ούτε θα συμβεί στο μέλλον. Είναι η κορύφωση 98.000
ετών εμπειρίας και ζωής στο παρασκήνιο, όπως οι Διδάσκαλοι έκαναν όλο
αυτόν τον καιρό. Πρόκειται για μια στιγμή χωρίς προηγούμενο σε όλη την
ιστορία του κόσμου.
Έχουμε την σημαντικότερη ιστορία που έχει ποτέ δοθεί σε ομάδα για να
μιλήσει γι’ αυτή. Είναι ανεκτίμητης αξίας, είναι θαυμάσια. Έχει τόσες πολλές
επιπτώσεις κι είναι τόσο σχετική με τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Μπορείτε
να συγκεντρώσετε τα διάφορα γεγονότα που την κάνουν την πιο γοητευτική
ιστορία. Οι δημοσιογράφοι τρελαίνονται για κάτι τέτοιο.
Στον κόσμο αρέσει πολύ να διασκεδάζει. Μην φοβάσθε να κάνετε κάποιο
τυχαίο αστείο αν μπορείτε να σκεφθείτε ένα. Ακόμη καλύτερα, αφήστε το
αστείο να έλθει μόνο του. Όταν έλθει, αρπάξτε το και βάλτε το στην ομιλία
σας.
Ερ. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί η αποστασιοποίηση είναι τόσο σημαντική
στην παρουσίαση της πληροφορίας;
Απ. Θα έλεγα ότι το ερώτημα της αποστασιοποίησης είναι κεντρικό αμφότερα
τόσο για την κατανόηση του ρόλου των ομάδων στην παρουσίαση της
πληροφορίας στον κόσμο, όσο και για την λειτουργία στα όρια των
δυνατοτήτων κάποιου, προς τα έσω και προς τα έξω, το να μαθαίνει κάποιος να
είναι αποστασιοποιημένος χωρίς να είναι απομονωμένος. Αυτό είναι το κλειδί,
νομίζω, για την δήλωση που έκανα σχετικά με την βαθύτερη ματιά μέσα στην
καρδιά του Μαϊτρέγια, που είναι επιφορτισμένη μ’ όλη την οδύνη, τον πόνο
και τα δεινά, την εξαθλίωση, την απογοήτευση, την νοσταλγία
δισεκατομμυρίων ανθρώπων, και ταυτόχρονα την ικανότητα να είναι αστείος,
να είναι γεμάτος χαρά μέχρις άκρων, αυθόρμητος στις σχέσεις Του με τους
ανθρώπους που συναντάει στον δρόμο.
Σε μια εμπειρία σε ένα πρόσφατο τεύχος του Share International, για
παράδειγμα, μια γυναίκα διαπίστωσε ότι της ζητούσαν 65 Αμερικανικά λεπτά
για τρίτη φορά. Άρχισε να αισθάνεται κάποια ενόχληση επειδή την πρώτη
φορά τα έδωσε με ευχαρίστηση, την δεύτερη φορά τα έδωσε με ίσως κάποιο
παραπάνω δισταγμό, αλλά αυτή την φορά είπε: «Γιατί είναι πάντα 65 λεπτά;»
Εξήντα πέντε λεπτά είναι τόσο συγκεκριμένο ποσό, αλλά δεν έχει σχέση με
κάτι, εκτός ίσως από ένα γραμματόσημο 65 λεπτών και δεν υπάρχει κάτι άλλο
σε αυτή την αξία. Ο Μαϊτρέγια είπε (ήταν ο Μαϊτρέγια Ο Οποίος ζήτησε τα 65
λεπτά): «Είναι ένα δώρο από τον Θεό.» Εκείνη αποκρίθηκε: «Εξήντα πέντε
λεπτά είναι δώρο από τον Θεό;» Εκείνος είπε: «Είναι 70 λεπτά στ’ αλήθεια.»
Ένοιωσε ότι η αυθόρμητη απάντηση ήταν τόσο αστεία ώστε έδωσε, δεν είπε

πόσα, αλλά τουλάχιστον ήταν 65 λεπτά. Ύστερα συνειδητοποίησε ότι ο
Μαϊτρέγια της έδινε την ευκαιρία να δώσει, να μάθει να δίνει. Πολλοί
Αμερικανοί, θεωρώ, δίνουν. Δείχνουν απέραντη γενναιοδωρία, αλλά ένας
σχεδόν ίσος αριθμός Αμερικανών, κι αυτό ισχύει εξ ίσου παντού στον
αναπτυγμένο κόσμο, γενικά, είναι ταυτόχρονα γενναιόδωροι αλλά και μάλλον
τσιγκούνηδες. Τσιγκούνης είναι μια λέξη που σημαίνει να μην σου αρέσει να
χωρίζεσαι από τα χρήματά σου, ειδικά για να δώσεις σε κάποιον άγνωστο που
σου ζητάει 65 λεπτά για τρίτη φορά. Την έκανε να καταλάβει πως ήταν ένα
δώρο, η ευκαιρία να δώσει ένα δώρο, ακόμη κι αν ήταν 65 λεπτά μόνο. Από
πνευματική άποψη, είναι ένα δώρο που δίνεις από αυτό που είσαι.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτή την ποιότητα
την οποία οι Δάσκαλοι έχουν σε τόση αφθονία. Είναι μια γενναιοδωρία
καρδιάς, πνεύματος. Καταλαβαίνουν ότι το να δίνεις είναι σαν αυτά που κάνει
ο Θεός. Εάν κάποιος είναι σε ανάγκη, η χειρονομία του να δώσεις είναι πράξη
Θεού. Ο Μαϊτρέγια φαίνεται πάντα να επανέρχεται σε αυτό, παρουσιαζόμενος
πάλι ως ζητιάνος ξανά και ξανά, ζητώντας 65 λεπτά ή 2 δολάρια.
Τον συνάντησα μια φορά όταν ζητούσε 2 δολάρια. Εμφανίσθηκε στο
Μπέρκλι, στην Καλιφόρνια σαν ένας καλοντυμένος νεαρός που δεν φαινότανε
να έχει ανάγκη τα 2 δολάρια. Είπε ότι ήταν για βενζίνη, για το φορτηγάκι του.
Κοίταξα πάνω, κάτω στον δρόμο αλλά δεν είδα φορτηγάκι. Δεν με πείραζε
καθόλου να του δώσω τα 2 δολάρια, αλλά σκέφθηκα καθώς τα έδινα,
αποκλείεται να είναι για το φορτηγάκι σου. Πόση βενζίνη μπορείς να
αγοράσεις με 2 δολάρια;
Ερ. Τι αποτέλεσμα θα έχει η εμφάνιση του Μαϊτρέγια στις ομάδες που
προετοιμάζουν την Επανεμφάνιση;
Απ. Κατ’ αρχή, θα είναι αναζωογονητικό. Το ότι θα βγει στο προσκήνιο
προφανώς θα τερματίσει την εργασία της γνωστοποίησης του γεγονότος της
παρουσίας του Μαϊτρέγια στον κόσμο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα απαιτηθεί μια τεράστια μορφωτική
προσπάθεια από τις ομάδες επειδή παντού οι άνθρωποι θα θέλουν να μάθουν.
Θα είσαστε υποχρεωμένοι να μελετήσετε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Πολλές
από τις ερωτήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα, θα είναι γύρω από τον
Ιησού, και γύρω από εκείνους στον περίγυρο του Ιησού και την μητέρα Του. Ο
κόσμος θα θέλει να μάθει: «Στα αλήθεια παντρεύτηκε την Μαρία την
Μαγδαληνή ο Ιησούς; Είχαν παιδιά; Πόσα είχαν και πως τα έλεγαν; Υπάρχει
κάποιο απ’ αυτά πουθενά εδώ τώρα;» και τα τοιαύτα. Οι άνθρωποι δεν
χορταίνουν από τέτοιες ερωτήσεις. Πρόκειται να έχετε πάρα πολλή εργασία να

κάνετε, κυρίως μορφωτική. Αλλά υπάρχει επίσης κι ένας κόσμος να σωθεί κι
οι ομάδες μπορούν να κάνουν έργο σε αυτή την δουλειά.
Ερ. Η Αμερική είναι τόσο μεγάλη και πολυμορφική, χρειαζόμαστε να
αναπτύξουμε περισσότερο την ενεργή τοπική συμμετοχή. Θα μπορούσατε,
παρακαλώ, να αναφερθείτε στην σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών σε
τοπικό επίπεδο και στην ομαδική εργασία;
Απ. Η τοπική συμμετοχή είναι πρώτιστη ανάγκη. Αυτό ακριβώς είναι η
δημοκρατία. Οι πολιτικοί μιλούν για δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχει στην
πραγματικότητα πολλή δημοκρατία. Υπάρχουν εκείνοι που παίρνουν τις
αποφάσεις, κι αυτοί είναι η κυβέρνηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η δημοκρατία
σας περιορίζεται.
Η δημοκρατία γίνεται δημοκρατία όχι με την κατάθεση της ψήφου αλλά με
την συμμετοχή. Όση περισσότερη συμμετοχή υπάρχει, τόσο περισσότερο
δημοκρατία υπάρχει. Μέχρι αυτό να γίνει το κύριο χαρακτηριστικό, μπορούμε
να πούμε μόνο ότι υπάρχει μια κίνηση προς την δημοκρατία, όχι πραγματική
δημοκρατία όπως η λέξη το εννοεί. Εάν επιθυμείτε δημοκρατία, είσαστε
υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Αυτό σημαίνει δράση. Αυτό σημαίνει να μην
αφήνετε την υπόθεση της συμμετοχής σε κάποιον άλλο – εσείς είσαστε
υποχρεωμένοι να το πράξετε. Σε τοπικό επίπεδο, όσο περισσότερα κάνετε,
τόσο πιο αποτελεσματικοί γίνεστε. Εάν συμμετέχετε ως ομάδα σε τοπικό
επίπεδο, η αποτελεσματικότητά σας μπορεί να είναι πολύ περισσότερο θετική,
στην πραγματικότητα περισσότερο αποτελεσματική απ’ ό,τι μπορεί να ήταν
στο αφηρημένο επίπεδο της εθνικής και διεθνούς πολιτικής. Είναι πολύ
δύσκολο ένα πρόσωπο να αλλάξει τις πράξεις μιας κυβέρνησης, αλλά δεν είναι
αδύνατο για ένα πρόσωπο να έχει ισχυρή επίδραση πάνω σε μια ομάδα σε
τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Άνθρωποι που έχουν κάτι να πουν,
με ιδέες που η κοινότητα θεωρεί ότι είναι καλές και πρακτικές, αλλάζουν τώρα
την ζωή σε κάθε χώρα στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει είτε το συνειδητοποιούμε
είτε όχι.
Σε κάθε χώρα, σε τοπικό επίπεδο, αυτή την στιγμή συμβαίνει κάποια πολύ
μεγάλη αλλαγή· όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις που
αφορούν την ζωή τους. Το κάνουν αυτή την στιγμή στην Ανατολή, σε χώρες οι
οποίες έως τώρα ουδέποτε είχαν αληθινή αντιπροσώπευση, πόσο μάλλον
συμμετοχή. Εδώ στις Η.Π.Α. έχετε αντιπροσώπευση αλλά όχι πάρα πολύ
συμμετοχή, εκτός από μία πολύ στενή έννοια εντοπιότητας. Αυτό είναι που
πρέπει να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν κάθε είδους
ομάδες οι οποίες εργάζονται με συμμετοχικό τρόπο στην παιδεία, στην
κοινοτική ζωή, στον αθλητισμό και ούτω κάθ’ εξής.

Το θέμα μας είναι η Επανεμφάνιση του Χριστού, όχι τα αθλητικά ή το
κοινοτικό έργο, μολονότι ίσως το θέμα μας συμπεριλαμβάνει κοινοτικό έργο.
Αν δουλέψετε σε κοινοτικό επίπεδο, ίσως βρείτε πολλούς περισσότερους
υποστηρικτές απ’ ό,τι θα περιμένατε. Θα είσαστε σε θέση να τους πλησιάσετε
πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν υπάρχει καλύτερη προσέγγιση από εκείνη που είναι
πρόσωπο με πρόσωπο, την επαφή ένας προς έναν όταν παρουσιάζονται οι ιδέες
της Επανεμφάνισης, κι ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μεταμόρφωση του
κόσμου, για την συνείδηση ενός άλλου προσώπου. Είναι περισσότερο δεκτικοί
όταν τους μιλάτε, κι είσαστε πιο πειστικοί όταν το κάνετε – με την προϋπόθεση
ότι δεν παραβιάζετε τα προσωπικά πράγματα!
Εάν εργαζόσαστε με μια ομάδα, είσαστε πιο αποτελεσματικοί. Η ομαδική
δουλειά είναι ο τρόπος εργασίας του μέλλοντος. Μόνο σε ομαδικό σχήμα
μπορούν να αναγνωρισθούν, να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν οι
ενέργειες του Υδροχόου. Θα δείτε να αναπτύσσονται ομάδες παντού τις
επόμενες εκατονταετίες. Όταν απαρτίζετε μια ομάδα, ενεργοποιείτε
αποτελεσματικά όλη την δράση που τα άτομα επενδύουν στην ομάδα. Είναι
ένας ιδιαίτερα δραστικός τρόπος δουλειάς.
Δεν είναι τυχαίο που όποτε η Ιεραρχία ξεκινάει κάτι, δημιουργούν μια
ομάδα. Έρχονται σε επαφή με ένα άτομο και του δίνουν μια ομάδα, ή του
δίνουν τα μέσα να έλθει σε επαφή με μια, κι ύστερα η ομάδα εργάζεται ως ένα
σώμα. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της Θεοσοφικής Εταιρείας, της Σχολής
Αρκέην, και των ομάδων μας παντού στον κόσμο που εργάζονται για την
ανάδυση του Μαϊτρέγια και των Δασκάλων. Η ομαδική εργασία είναι η
απάντηση.
Ερ. Έχετε εσείς ή οι Δάσκαλοι κάτι το συγκεκριμένο το οποίο θεωρείτε ότι θα
ήταν το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε στην κατεύθυνση να προσεγγίσουμε
τον κόσμο αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή;
Απ. Ναι. Να προσεγγίσετε τον κόσμο περισσότερο. Περισσότερο από την ίδια
δράση, ή κάτι καλύτερο απ’ αυτή. Αν ανεμίζετε σημαίες, το οποίο όντως
κάνετε, ίσως ανεμίζετε τις λάθος σημαίες – υπερβολικά πολλές Αστερόεσσες
αλλά όχι αρκετές σημαίες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαραίτητο να
διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να παύσετε να σκεφτόσαστε τον εαυτό σας,
δηλαδή, την Αμερική. Αναλογισθείτε τον κόσμο και την επίδραση της
Αμερικής στον κόσμο την παρούσα χρονική στιγμή. Είναι απαραίτητο να
διευρύνετε την αντίληψη που έχετε περί αφοσίωσης και να την προσφέρετε σε
όλο τον κόσμο ως μία οντότητα. Μιλώντας για την πράξη, αυτό είναι τα
Ηνωμένα Έθνη – όχι το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά η Γενική Συνέλευση, η
οποία είναι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.

Ερ. Αναφέρατε ότι ήταν πεπρωμένο να είμαστε εδώ, ότι το κάρμα μας είναι να
βρισκόμαστε σε ομάδες. Αναρωτιόμουνα εάν αυτό ισχύει για όλους ή απλώς
μόνο για μερικούς ανθρώπους;
Απ. Υπάρχει μια ομάδα της οποίας το έργο είναι να κάνει την αρχική επαφή με
το κοινό σχετικά με την πληροφόρηση της επιστροφής του Χριστού στον
κόσμο. Αυτή η ομάδα αποτελείται από μεταξύ 4.000 και 5.000 ανθρώπους οι
οποίοι έχουν έλθει σε ενσάρκωση αυτή την χρονική στιγμή. Αυτοί έχουν σχέση
καρμική, όχι σχέτικά με την Επανεμφάνιση του Χριστού, ασφαλώς, αλλά ο
ένας με τον άλλο σε σχέση με την Ιεραρχία. Τους δόθηκε η καρμική ευκαιρία
(είναι πράγματι, καρμική ευκαιρία) να ξεπεράσουν το κάρμα του δικού τους
παρελθόντος: να κάνουν την δουλειά που θα προετοιμάσει το έδαφος για τον
Χριστό, δημιουργώντας το κλίμα προσδοκίας, έτσι ώστε Εκείνος να μπορέσει
να εισέλθει στη ζωή μας χωρίς να παραβιάσει την ελεύθερη βούλησή μας· να
παρουσιάσουν όχι τον Χριστό αλλά τα λόγια, τις ιδέες, τις ανησυχίες του
Χριστού. Κι αυτό να γίνει πριν επέλθει η δημόσια φυσική Του παρουσία. Σε
αντίδωρο, ο Χριστός δίνει στις ομάδες Του τις ευλογίες Του κι ανάβει μέσα
τους μια πυρά η οποία, καθώς φουντώνει όλο και θερμότερη, τους ωθεί εμπρός
στην εξέλιξη.
Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει. Ο Χριστός τους δίνει την ευκαιρία να
υπηρετήσουν, μια ευκαιρία που είναι απίστευτη. Πιθανώς δεν γνωρίζω ποιο
είναι το βάθος της πραγματικότητας αυτής της δήλωσης, αλλά μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι ετούτη εδώ είναι μια ευκαιρία η οποία παρουσιάζεται μόλις
αυτή την στιγμή και ποτέ δεν θα επαναληφθεί επειδή τώρα είναι που η
Ιεραρχία επιστρέφει στον κόσμο. Την επόμενη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό,
μια διαφορετική κατάσταση. Οι Δάσκαλοι γνωρίζουν τους ανθρώπους στους
οποίους προσφέρθηκε η ευκαιρία ετούτη και γνωρίζουν ότι είναι σίγουρο, είναι
βέβαιο πως πρόκειται να το κάνουν. Πρόκειται να εργασθούν όσο καλύτερα
μπορούν. Αυτοί εδώ, λοιπόν, πρόκειται να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν με
τρόπο ήσυχο. Κι ετούτοι εκεί, τι να πει κανείς, υπάρχει ένα ερωτηματικό που
πλανάται γύρω από το εάν θα το πράξουν ή όχι, αλλά εάν έχουν την
στοιχειώδη λογική να αδράξουν την ευκαιρία, θα το κάνουν.
Αυτό ακριβώς είναι το όλο θέμα – η ευκαιρία παρουσιάζεται αλλά δεν
υπάρχει παραβίαση της ελεύθερης βούλησης. Παρουσιάζεται στην ομάδα το
δώρο της υπηρεσίας. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Έχουν κάτι περισσότερο από
4.000 ανθρώπους, το οποίο δεν ακούγεται πολύ σ’ έναν παγκόσμιο πληθυσμό
των 6,5 δισεκατομμυρίων, αλλά όλοι σχετίζονται με την Ιεραρχία με κάποιον
τρόπο. Είναι όλοι μαθητές ή υποψήφιοι για μαθητεία.

Είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι
κοινό, μια καρμική σχέση. Είναι μέλη – σε χαμηλό επίπεδο, ασφαλώς, - της
Ιεραρχίας, και τους έχει προσφερθεί μια ευκαιρία να υπηρετήσουν αυτό το
σχέδιο του να γίνει η αρχική προσέγγιση της ανθρωπότητας σχετικά με την
‘ιστορία’ της Επανεμφάνισης κι όλα τα σχετικά με αυτή μέρη της. Ποτέ δεν θα
είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν οι έκτακτες ανάγκες αυτής της χρονικής στιγμής.
Είναι μέρος της καλής τύχης (μόνο που δεν είναι ζήτημα τύχης) των ανθρώπων
που σχετίζονται μ’ αυτό, το ότι έχουν κάνει αρκετά στις προηγούμενες ζωές
τους. Απλώς θεωρείστε τον εαυτό σας τυχερό που ακούσατε για αυτή την
ιστορία, τυχερό που έχετε την ευκαιρία να εργασθείτε σε αυτό, να το κάνετε
κτήμα σας και να είσαστε ένας από τους 4.000 γενναίους!
Ερ. Δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές που θα μπορούσαν να αναλάβουν να κάνουν
γνωστή την παρουσία του Χριστού όπως εσείς;
Απ. Υπήρχαν πέντε άνθρωποι τους οποίους ίσως θα μπορούσατε να θεωρήσετε
ανθρώπους κλειδιά ανάμεσα στους 4.000 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε
αυτό το έργο παντού στον κόσμο: ένας στην Νέα Υόρκη, εγώ στο Λονδίνο,
ένας στην Γενεύη, ένας στο Νταρζίλινγκ, ένας στο Τόκυο, όλοι επιλεγμένοι να
είναι οι πρώτοι παρουσιαστές. Θα συγκεντρωνόντουσαν κι άλλοι γύρω τους,
έτσι ώστε να γινόταν παγκόσμιο γεγονός. Αυτή η πληροφορία θα ερχόταν από
πέντε κύρια πνευματικά κέντρα σε όλο τον κόσμο από την Νέα Υόρκη ως το
Τόκυο, ένα λαμπρό σχέδιο, εκτός του ότι εκείνο το πρόσωπο στην Νέα Υόρκη
δεν πιστεύει. Έχει έλθει στις διαλέξεις μου αρκετές φορές αλλά δεν πιστεύει
την ιστορία. Εγώ είμαι εκείνος στο Λονδίνο. Εκείνο το πρόσωπο στην Γενεύη,
όπως κι εκείνο στην Νέα Υόρκη, δεν πιστεύει την ιστορία. Είναι κι οι δύο
Χριστιανοί μυστικιστές, επηρεασμένοι από τον Ρούντολφ Στάινερ ο οποίος
πέθανε πριν οριστικοποιηθεί το σχέδιο ότι θα ερχόταν ο Χριστός ο Ίδιος. Ο
Στάινερ ήταν ανυποχώρητος στην άποψη ότι δεν ήταν δυνατόν ο Χριστός να
επιστρέψει σε φυσικό σώμα και θεωρούσε πως όταν η Χριστική Αρχή
αφυπνισθεί επαρκώς στις καρδιές των ανθρώπων, τότε θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο Χριστός είναι στον κόσμο. Αυτό είναι μόνο μία από τις όψεις της
Επανεμφάνισης του Χριστού. Εκείνοι που ακολουθούν τον Στάινερ, ούτε καν
μπορούν να διανοηθούν την παραμικρή πιθανότητα της Επανεμφάνισης του
Χριστού στον κόσμο ως άνθρωπος με φυσικό σώμα, για να μην αναφέρουμε
όλους τους 40 ή τόσους περίπου Δασκάλους Οι Οποίοι είναι βέβαιο ότι πολύ
σύντομα παρομοίως θα έλθουν.
Ο άνθρωπος στο Νταρζίλινγκ είναι ακόμη σε ύπνο, κι εκείνος στο Τόκυο
είναι μια γυναίκα που πιστεύει ότι αυτή είναι ο Μαϊτρέγια, έτσι λοιπόν δεν
κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αυτό δεν ήταν λάθος της Ιεραρχίας, επειδή η

Ιεραρχία απλώς παρουσιάζει την ευκαιρία για υπηρεσία. Οι μαθητές όλοι
έχουν ελεύθερη βούληση κι έχουν το δικαίωμα να μην αναλάβουν το έργο.
Είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε εμείς να συμβεί. Είμαστε
αναγκασμένοι να ‘κάνουμε θόρυβο’ στον κόσμο, τέτοιο θόρυβο που να κάνει
τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ετούτο συμβαίνει και έτσι να
δημιουργήσουμε το κλίμα της ελπίδας, της προσδοκίας για να συμβεί αυτό, κι
έτσι να αναθερμάνουμε την ελπίδα της ανθρωπότητας που είναι τόσο
απελπισμένη. Είναι ανάγκη να έχουν ελπίδα για το μέλλον και δεν υπάρχει
τίποτε καλύτερο που να τους δίνει ελπίδα από την σκέψη της Επανεμφάνισης
του Χριστού ή του Ιμάμη Μαντί ή του Μαϊτρέγια Βούδδα ή του Κρίσνα. Τους
κάνει αισιόδοξους κι ανακουφίζει την αγωνία και την έντασή τους.
Ερ. Αυτή είναι ερώτηση για την διαφορετικότητα στην παρουσίαση της ιστορίας
της Επανεμφάνισης. Εάν είναι αλήθεια ότι τέσσερις άλλοι μαθητές ανώτερου
βαθμού αρνήθηκαν να την παρουσιάσουν στο κοινό, τότε ίσως η ιστορία έχει
παρουσιασθεί ως τώρα από μία άποψη μόνο, δηλαδή, ως συνέχιση της δουλειάς
των Μπλαβάτσκυ/Μπέιλη. Θα θέλατε να σχολιάσετε, παρακαλώ;
Απ. Είναι αλήθεια, πράγματι, έτσι έχει παρουσιασθεί, αλλά ποτέ δεν είπα ότι
αυτοί οι τέσσερις άλλοι είναι μαθητές ανώτερου βαθμού. Είπα ότι υπάρχουν
άλλοι τέσσερις μαθητές. Δεν είπα ότι οποιοσδήποτε απ’ αυτούς είναι ανώτερου
βαθμού. Υπάρχει διαφορά. Κανένας τους δεν ήταν σε επαφή με κάποιον
Δάσκαλο. Εάν είχαν έλθει σε επαφή, πιθανότατα θα έπρατταν όπως κι εγώ.
Εάν δεν είχα έλθει σε επαφή με Δάσκαλο κι είχα λάβει την πληροφορία όπως
εκείνοι πιθανώς την έλαβαν, ίσως ούτε εγώ είχα δράσει. Αλλά είχα έναν
Δάσκαλο που έλεγε: «Προχώρα, έβγα και πες το στον κόσμο.»
Δεν έχετε ιδέα πόσο δύσκολο ήταν. Δεν ήταν καθόλου δική μου ιδέα να
βγω και να μιλήσω στον κόσμο. Ποτέ δεν θα το είχα κάνει, αν δεν με είχαν
ωθήσει να το κάνω. Έτσι λοιπόν, δεν κατηγορώ εκείνους τους άλλους επειδή
δεν βγήκαν στο προσκήνιο. Είναι αλήθεια, ως εκ τούτου, ότι έχει φανεί κατά
μέγα μέρος ως μια συνέχιση της πληροφόρησης των Μπλαβάτσκυ/Αλίκης
Μπέιλη, η οποία πιστεύω ότι είναι ορθή. Δεν θα μπορούσα να έχω μιλήσει με
κάποιον άλλο τρόπο. Είμαι εμποτισμένος με τις διδασκαλίες της Μπλαβάτσκυ
και της Αλίκης Μπέιλη, οι οποίες πιστεύω είναι απ’ ευθείας διδασκαλίες από
την Ιεραρχία. Με ενδιαφέρει μόνο εκείνο το οποίο πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που θα μπορούσε να
παρουσιασθεί η διδασκαλία. Θα μπορούσατε να είσαστε ένας πιστός
Χριστιανός. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί στις ομάδες είναι πιστοί Χριστιανοί. Θα
μπορούσαν να βγουν και να μιλήσουν για την επιστροφή του Χριστού, και δεν
θα ήταν απαραίτητο να αναφερθούν στην Αλίκη Μπέιλη ή στην Μπαβάτσκυ ή

οποιαδήποτε άλλη δοσμένη διδασκαλία. Θα μπορούσε να παρουσιασθεί με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προσωπικά δεν είμαι εκείνοι οι άλλοι
άνθρωποι, έτσι λοιπόν μου είναι αδύνατο να τη παρουσιάσω με κάποιον άλλο
τρόπο από ό,τι κάνω. Αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μπορεί να
παρουσιασθεί και με άλλους τρόπους.
Για παράδειγμα, οι Μουσουλμάνοι αναμένουν τον Ιμάμη Μαντί. Ήταν δύο
Πακιστανοί οι οποίοι στάλθηκαν στο Λονδίνο περίπου την εποχή κατά την
οποία ο Μαϊτρέγια ήλθε εκεί. Κι οι δύο είχαν συναντήσει έναν ‘άγιο άνθρωπο’,
ο ένας στην Λαχώρη κι ο άλλος στο Καράτσι. Δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλο,
κι οι άγιοι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί, αλλά ο καθένας τους είπε την ίδια
ιστορία. Προορισμός τους ήταν να πάνε στο Λονδίνο να προετοιμάσουν το
έδαφος για τον Ιμάμη Μαντί. Ο ένας ήταν δημοσιογράφος κι ενεργός στα
πολιτικά πράγματα. Είπε: «Όχι, μου είναι αδύνατο να μπορέσω. Έχω την
δουλειά μου, είμαι δημοσιογράφος κι είμαι μέλος του πολιτικού κόμματος του
πατέρα της Μπεναζίρ Μπούττο» (πριν αυτός δολοφονηθεί). Είπε: «Δεν
υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να πάω.» Ο άγιος άνθρωπος του είχε πει μήνες
νωρίτερα πως θα υποχρεωνότανε να πάει στο Λονδίνο, και του είχε δώσει
πράγματα που είχε χάσει χρόνια πριν κι ήξερε πράγματα γύρω από την
οικογένειά του τα οποία μόνο η οικογένειά του γνώριζε. Παρουσιάσθηκε ως
κάποιος με πολλές γνώσεις. Αυτός ο άγιος άνθρωπος είπε: «Εάν δεν πας, τα
γεγονότα θα συνωμοτήσουν ώστε να σε εξαναγκάσουν να πας.»
Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον άλλο άνθρωπο, ο οποίος ήταν
δικηγόρος. Είπε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να πάω. Έχω την
δικηγορία μου.» Ο άγιος άνθρωπος είπε: «Εάν δεν πας, τα γεγονότα θα
συνωμοτήσουν ώστε να σε εξαναγκάσουν να πας.»
Η κατάληξη ήταν ότι ο κύριος Μπούττο σκοτώθηκε κι οποιοσδήποτε είχε
σχέση μαζί του έγινε ύποπτος. Αναζητούσανε μέλη του κόμματος του
Μπούττο. Δεν γνωρίζω τι θέση κατείχε ο δημοσιογράφος, αλλά είχε ισχυρούς
δεσμούς μέσα το κόμμα. Είχε έναν αδελφό ο οποίος ζούσε στην Ασιατική
κοινότητα του Λονδίνου. Εγκατέλειψε την εργασία του και πήγε στο Λονδίνο,
κι έπιασε δουλειά ως δημοσιογράφος σε μια Πακιστανή εφημερίδα.
Ο δικηγόρος στο μεταξύ, διαπίστωσε ότι η δουλειά του μειωνόταν, και
πριν καταρρεύσει τελείως, απλώς πούλησε τον «αέρα», την πελατεία της μέχρι
τότε δικηγορίας του, και έφυγε κι αυτός για το Λονδίνο. Αυτοί οι δύο
άνθρωποι δεν γνωριζόντουσαν, και ούτε είχαν συναντηθεί μέχρι που έβαλα μια
ολοσέλιδη αγγελία σε μια από τις εφημερίδες στην Ασιατική κοινότητα στο
Λονδίνο, λέγοντας ότι ο Μαντί είχε επιστρέψει στον κόσμο και ζούσε στην
Ασιατική κοινότητα στο Λονδίνο. Η είδηση αυτή διαδόθηκε στην κοινότητα.
Εκείνοι οι δύο άνθρωποι από το Πακιστάν την διάβασαν. Συνέβη κατ’

ανεξήγητο τρόπο, ο αδελφός ενός από αυτούς να γνωρίζει τον άλλο άνθρωπο.
Έτσι λοιπόν, κάλεσε και τους δύο μαζί, και ανακάλυψαν ότι είχαν ακριβώς την
ίδια εμπειρία. Στον καθένα, σε διαφορετικές πόλεις, διαφορετικοί άγιοι
άνθρωποι τους είχαν δώσει ακριβώς τις ίδιες οδηγίες. Έτσι λοιπόν,
αποφάσισαν να έλθουν σε επαφή μαζί μου και τους συνάντησα.
Είχα ανακοινώσει τον Μάιο του 1982 ότι ο Μαϊτρέγια ήταν στην Ασιατική
κοινότητα στο Λονδίνο, και πως εάν έγκριτοι δημοσιογράφοι εγνωσμένου
διαμετρήματος έμπαιναν στην διαδικασία να τον αναζητήσουν, ο Μαϊτρέγια θα
ερχόταν να τους συναντήσει δημόσια. Ανέμενα πολλοί αλλοδαποί
δημοσιογράφοι να το πράξουν και ζήτησα από εκείνους τους ανθρώπους να
λειτουργήσουν ως ξεναγοί τους μέσα στην μάλλον κλειστή Ασιατική
κοινότητα, και συμφώνησαν.
Ωστόσο, εκείνος που ήταν δημοσιογράφος απλώς περίμενε τον Μαϊτρέγια
να τον κτυπήσει ελαφρά στον ώμο. Ο άλλος διάβασε όλα όσα μπορούσε για
τον Ιμάμη Μαντί, και στην διαδικασία άλλαξε σε Μουσουλμάνο ακραίων
απόψεων (φονταμενταλιστής). Από τότε, έχει συγγράψει ένα βιβλίο για τον
ερχομό του Ιμάμη Μαντί στον κόσμο.
Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτή εδώ την πληροφορία κατά τρόπο που να
αρμόζει σε Χριστιανούς, σε Μουσουλμάνους, σε Βουδδιστές. Ο Μαίτρέγια
Βούδδα αναμένεται από όλους τους Βουδδιστές. Οι Ιάπωνες Βουδδιστές
θεωρούν ότι η εμφάνισή Του είναι ακόμη περίπου 5 δισεκατομμύρια 670
εκατομμύρια χρόνια μπροστά στο μέλλον, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει βιασύνη.
Μπορεί να παρουσιασθεί ότι πρόκειται για τον Κρίσνα ή τον Κάλκι Αβατάρ, ή
ως ο Εβραϊκός Μεσσίας. Όλοι αυτοί αναφέρονται στον Μαϊτρέγια,
ενσυνείδητα ή όχι.
Το παρουσιάζω κατά τον τρόπο της Ιεραρχίας, ο οποίος πιστεύω είναι ο
πλέον καλά πληροφορημένος, ο πλέον αληθής, ο πλέον βαθυστόχαστος, ο
λιγότερο παραποιημένος. Όλα τα θρησκευτικά ρεύματα αποτελούν
παραποιήσεις σε κάποιο βαθμό. Χρειάσθηκαν εκατοντάδες χρόνια για να μας
δοθούν, κι όλα διαστρέφονται. Κάθε μία από τις άγιες γραφές αποχρωματίζεται
σε κάποιο βαθμό. Μόνο από την εσωτερική διδασκαλία, πιστεύω, παίρνει
κάποιος πραγματικά την αληθινή πληροφόρηση.
Εάν είσαστε σε επαφή με έναν Δάσκαλο, αυτό είναι το καλύτερο απ’ όλα.
Δεν έχετε ανάγκη βιβλία ή οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία. Μπορείτε να μιλάτε
απ’ ευθείας κι αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά είναι σπάνιο· είναι πολύ σπάνιο
αυτό.

ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ
Ερ. Στην διάλεξη στην Νέα Υόρκη, είπατε «Είναι ανάγκη να σώσουμε τους
εαυτούς μας», και λάβατε σαν απάντηση ένα μεγάλο χειροκρότημα. Διαπίστωσα
ότι αυτή είναι μια καταπληκτική διατύπωση της ενότητας μέσα στην ευρύτερη
έννοια της Επανεμφάνισης, η οποία μάλιστα καλύπτει κάποιες ανησυχίες ή και
απώτερες σκέψεις σχετικά με τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο ως σωτήρα.
Απ. Υπάρχουν δύο όψεις σ’ αυτή την ερώτηση. Η μία είναι παγκόσμια, η άλλη,
προσωπική. Ο Μαϊτρέγια έρχεται για να εμπνεύσει την ανθρωπότητα να σώσει
τον πλανήτη και να μην καταστρέψει τον εαυτό της. Μέσα από τις διδασκαλίες
Του είναι που επιδιώκει να μας εμπνεύσει να φέρουμε αυτή την αλλαγή. Αυτή
ακριβώς είναι η προσδοκία που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απ’ Αυτόν ως
‘Σωτήρα’. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή την αλλαγή εμείς
οι ίδιοι. Όπως είπε ο Μαϊτρέγια πριν από αρκετό καιρό, κάθε πέτρα, κάθε
τούβλο πρέπει να μπει στη θέση του από την ανθρωπότητα την ίδια: «Είμαι ο
αρχιτέκτονας του Σχεδίου, εσείς είσαστε οι πρόθυμοι οικοδόμοι του Ναού της
Αλήθειας.»
Η δεύτερη όψη αφορά την σχέση Του με κάθε άτομο. Σε αυτή την
περίπτωση δεν είναι σωτήρας αλλά διδάσκαλος ξανά. Πρέπει να σώσουμε τον
εαυτό μας με ορθή ανταπόκριση στην διδασκαλία Του. Κανείς άλλος δεν
μπορεί να το κάνει αυτό, ούτε καν ο ίδιος ο Μαϊτρέγια. Ο Παγκόσμιος
Διδάσκαλος είναι ένας σωτήρας, αλλά δεν έρχεται να σώσει χωρίς εμάς.
Έρχεται να διδάξει, κι είναι αλήθεια ότι εμείς θα υλοποιήσουμε την σωτηρία.
Σώζουμε τον εαυτό μας με την ορθή ανταπόκριση στις διδασκαλίες, δηλαδή,
με το να κάνουμε τις διδασκαλίες ένα δυναμικό σφρίγος μέσα στη ζωή μας.
Διάσωση σημαίνει γνώση. Όταν γίνετε και είσαστε ο Εαυτός, σωζόσαστε.
Έχει παρουσιασθεί στον κόσμο από τις Χριστιανικές ομάδες εδώ και 2,000
χρόνια σαν Σωτήρας ο οποίος έρχεται στον κόσμο να σώσει την ανθρωπότητα
από τα αποτελέσματα των αμαρτιών της. Αλλά δεν έχει σχέση με την αμαρτία.
Έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό του εαυτού. Αλλάζουμε τον εαυτό μας
και μπαίνουμε στην διαδικασία του να σωθούμε. Είναι μια σταδιακή
διαδικασία.
Σώζουμε τον εαυτό μας ανταποκρινόμενοι στις διδασκαλίες και πάνω απ’
όλα, εφαρμόζοντάς αυτές στον εαυτό μας. Μπορεί να ακούτε διδασκαλίες και
να παραμένουν μόνο διδασκαλίες, όπως συμβαίνει με αυτές για 2.000 χρόνια
σε εκατομμύρια ανθρώπους. Οι διδασκαλίες του Μαϊτρέγια μέσω του Ιησού,
τις οποίες οι άνθρωποι άκουσαν και κατέγραψαν μέσα στην Βίβλο, που έχουν
εξαντλητικά επεξηγηθεί αλλά εξακολουθούν να είναι τόσο σχετικές με τον
άνθρωπο σήμερα όσο πριν, αλλά παραμένουν χωρίς να έχουν εφαρμοσθεί.

Εάν δεν εφαρμόσουμε τις διδασκαλίες, εάν οι διδασκαλίες δεν
αποτελέσουν ένα δυναμικό σφρίγος μέσα μας, και για τον λόγο αυτό, δύναμη
για αλλαγή, δεν θα φθάσουμε να σωθούμε. Όταν εφαρμόζονται ορθά,
καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε έτος, οι διδασκαλίες μας μεταμορφώνουν,
λίγο με λίγο την κάθε φορά. Ερχόμαστε πιο κοντά στην ψυχή μας, εμποτίζουμε
τον εαυτό μας όλο και περισσότερο με την ενέργεια της ψυχής, όλο και
περισσότερο με το φως της ψυχής. Εισάγουμε περισσότερη υποατομική ύλη
μέσα στο σώμα μας, αλλάζοντάς το έτσι, του προσδίνουμε πνευματικό
χαρακτήρα και βαθμιαία το τελειοποιούμε. Αυτό σημαίνει το να σώνετε τον
εαυτό σας – το να αναπτυσσόσαστε καθ’ ομοίωση προς την ψυχή.
Η ψυχή ζητεί να εκφρασθεί μέσω του φορέα της, τον άνδρα ή την γυναίκα,
αλλά αυτοί πρέπει να ανταποκριθούν στις διδασκαλίες. Ετούτος ακριβώς είναι
ο λόγος που έρχεται ο Διδάσκαλος, για να μας υπενθυμίσει τους Νόμους για
άλλη μια φορά: τον Νόμο του Κάρμα, τον Νόμο της Αναγέννησης, τον Νόμο
της Ακακίας (Στμ: Μεταφράζεται συχνά ‘Νόμος της Αβλάβειας’). Είναι ανάγκη
να εφαρμόσουμε αυτούς τους Νόμους ορθά, δυναμικά στη ζωή μας, όχι απλώς
ως μια ιδέα που παραμένει στη σκέψη αλλά δεν κάνει κάτι. Αν είναι μόνο μια
ανάμνηση στο νου, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να την
βάλουμε σε πράξη πραγματικά και να την κάνουμε ένα προζύμι ώστε να μας
αλλάξει. Μας ανορθώνει και μας αλλάζει. Είναι ανάγκη να αλλάξετε σύμφωνα
με τις διδασκαλίες.
Δεν είναι η γνώση για χάρη της γνώσης. Είναι η ενστικτώδης ανταπόκριση
στην δυναμική της διδασκαλίας. Είναι μια διαδικασία, όχι μόνο λέξεις, όχι
μόνο ομιλίες, όχι μόνο κάτι να θυμόμαστε. Δεν έχει σημασία αν την
θυμόσαστε με τις λέξεις που εκφράσθηκε. Εκείνο που έχει πραγματικά
σημασία είναι το αν θα γίνει ενεργή διαδικασία στη ζωή σας, αν σας οδηγήσει
από την μια συνειδητοποίηση στην επόμενη, από την μια μύηση στην επόμενη,
και τελικά στην τελειοποίηση. Αυτό σημαίνει να σωθεί κάποιος και δεν μπορεί
άλλος κανείς να το πράξει παρά μόνο το ίδιο το άτομο.

Ο ΜΑΙΤΡΕΓΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Από τον Δάσκαλο —, δια μέσου του Μπέντζαμιν Κρεμ
Η ανάδυση του Μαϊτρέγια απέχει πολύ από το να έχει επιτευχθεί πλήρως. Το
ανοικτό, δημόσιο έργο Του θα εκκινήσει πραγματικά σύντομα. Από εκείνη την
ώρα είναι που θα αρχίσει η διαδικασία της διδασκαλίας και του να γίνει
γνωστός ο Μαϊτρέγια στους λαούς όλου του κόσμου σταδιακά. Παραμένει
αδιευκρίνιστο το πόσο χρόνο θα απαιτήσει ετούτο, ωστόσο θα πρέπει να
προχωρήσει σχετικά γρήγορα. Στην αρχή, βεβαίως, ίσως υπάρξει ισχυρή
εναντίωση στις απόψεις Του και στη φύση των συμβουλών Του. Αυτό πρέπει
να είναι αναμενόμενο βέβαια, τόσο απέχει το σκεπτικό Του από τον τρόπο που
σκέφτεται ο κόσμος τώρα. Σταδιακά, ασφαλώς, ο οξύς νους του Μαϊτρέγια θα
διαπεράσει και θα φέρει στο φως τα ελαττώματα που έχουν οι κρατούσες
πεποιθήσεις στα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και στα θέματα που
αφορούν την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Η λογική κι η σοφή
κατανόηση των λόγων Του θα πείσουν πολλούς να ακούσουν και να σκεφθούν
βαθιά περαιτέρω, ενώ η Ακτίνα Του θα διαπεράσει τις καρδιές εκατομμυρίων
ανθρώπων και θα μετατρέψει τα απλά Του λόγια σε αποκαλύψεις της
Αλήθειας. Κανείς ως τώρα, δεν γνωρίζει την δύναμη της αγάπης του
Μαϊτρέγια, κι ούτε καν μπορούν οι άνθρωποι να προσμετρήσουν την απύθμενη
σοφία Του.
Καθώς εκατομμύρια θα υποστηρίζουν τον σκοπό Του, απαιτώντας ειρήνη
και δικαιοσύνη μέσα από το μοίρασμα των αγαθών και την κατανόηση, οι
άνθρωποι θα κατακλυσθούν και θα ατσαλωθούν από καινούργια ελπίδα και
μια νοσταλγία για αδελφοσύνη κι ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Θα απαιτήσουν
αλλαγή σε κλίμακα που αυτή την στιγμή είναι αδύνατο να μπορεί να
προβλεφθεί. Οι κυβερνήσεις κι οι άνθρωποι με ισχύ θα υποχρεωθούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, και βήμα με βήμα, το σύστημα που
εναντιώνεται στην αλλαγή θα καταρρεύσει μπροστά στην ακατάσχετη
πλημμυρίδα μιας τότε ενδυναμωμένης φωνής της κοινής γνώμης. Με αυτό τον
τρόπο, δια μέσου της λογικής, της αποκάλυψης και της εμπιστοσύνης που η
αγάπη Του γεννάει, είναι που ο Μαϊτρέγια θα ζεύξει την αγαθή πρόθεση που
ακόμη κι αν αυτό δεν είναι γνωστό, υπάρχει σε κάθε καρδιά.
Ο Μαϊτρέγια θα μιλήσει σε εκατομμύρια ανθρώπων δια μέσου της
τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να μοιρασθούν
την ευλογία Του η οποία θα συνοδεύει την κάθε Του εμφάνιση. Με αυτό τον
τρόπο, οι άνθρωποι παντού στον κόσμο θα εξοικειωθούν με το μήνυμά Του και
την ανάταση στην καρδιά τους. Πολλές υποθέσεις θα γίνουν γύρω από την

ταυτότητά Του και πολλές θα είναι οι θεωρίες που θα παρουσιασθούν, ωστόσο,
μέσα από τις διαφορετικότητες του τρόπου ζωής τους, όλοι θα τον
αναγνωρίσουν ως τον προάγγελο του καινούργιου, τον κομιστή ευεργετικών
αληθειών και ως έναν οδοδείκτη ενός τρόπου ζωής που αρμόζει στην καρδιά
τους.
Ασφαλώς, θα υπάρξουν κι εκείνοι που θα αισθανθούν ότι απειλούνται από
τις ιδέες Του, και οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σταματήσουν την πρόοδό Του
αλλά, όλο και περισσότερο, η ομορφιά και η κοινή λογική των λόγων Του θα
εμπνέουν τους ανθρώπους όλων των εθνών έτσι ώστε να Τον βλέπουν ως Τον
εκπρόσωπο και ηγέτη τους. Έτσι πρόκειται να γίνει. Οι άνθρωποι θα Του
ζητούν να ομιλεί για λογαριασμό τους σε όλο τον κόσμο γενικά, και θα
ανακοινωθεί η Ημέρα της Αναγγελίας.
Αυτή η ημέρα, που όμοιά της ούτε έχει υπάρξει μα ούτε και θα υπάρξει
ξανά, θα δώσει στον Μαϊτρέγια την ευκαιρία να αποκαλύψει το όνομά Του,
τον τίτλο και τον σκοπό Του, ως ο Διδάσκαλος της Νέας Εποχής, ως ο ηγέτης
της Πνευματικής Ιεραρχίας και ο Αναμενόμενος από όλες τις θρησκευτικές
ομάδες. Ως ο φίλος και διδάσκαλος όλων όσων χρειάζονται την βοήθειά Του,
είναι που θα παρουσιασθεί· ως ένας απλός άνθρωπος Ο Οποίος γνωρίζει τον
πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων και επιδιώκει να ελαφρύνει όλα τους τα
δεινά, Ο Οποίος αγαπάει όλους συνολικά, χωρίς όρους, κι Ο Οποίος έχει έλθει
για να μας δείξει τα βήματα προς την χαρά.
Ένας τέτοιος είναι έτοιμος να βγει μπροστά στον κόσμο και να προσφέρει
τις συμβουλές Του σε όλους. Ίσως να έχουμε ακούσει τα λόγια ξανά. Τώρα, με
την ευλογία Του, θα καταλάβουμε την σημασία τους, και θα δράσουμε.
(Share International, Ιανουάριος/Φεβρουάριος, 2007)

ΤΟ ‘ΧΕΡΙ’ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ
Η ακόλουθη φωτογραφία δείχνει το αποτύπωμα του χεριού του ίδιου του
Μαϊτρέγια, το οποίο φανερώθηκε θαυματουργά σε έναν καθρέφτη λουτρού
στην Βαρκελώνη, στην Ισπανία το 2001. Δεν είναι ένα απλό αποτύπωμα αλλά
μια τρισδιάστατη εικόνα με φωτογραφική λεπτομέρεια.

Αν βάλετε το χέρι σας επάνω από την εικόνα, ή αν απλώς την κοιτάξετε,
μπορεί να γίνει επίκληση για θεραπεία και βοήθεια του Μαϊτρέγια
(παραμένοντας υποκείμενο του Καρμικού Νόμου). Μέχρι που ο Μαϊτρέγια να
αναδυθεί πλήρως, και να δούμε το πρόσωπό Του, είναι το εγγύτερο που Αυτός
μπορεί να έλθει σε εμάς.

«Η βοήθειά μου είναι στην διάθεσή σας να την ορίζετε,
το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το ζητήσετε.»
Μαϊτρέγια, Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος
Από το Μήνυμα αρ. 49.

Το Χέρι του Μαϊτρέγια

Η ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
από τον Δάσκαλο - , μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ
Σημαντικά γεγονότα λαβαίνουν χώρα σε πολλά μέρη του κόσμου. Παντού ο
κόσμος θα εκπλαγεί με τις αναφορές που θα συμπεριλαμβάνουν πρωτοφανείς
αριθμούς εμφανίσεων διαστημοπλοίων από τους γειτονικούς μας πλανήτες,
συγκεκριμένα τον Άρη και την Αφροδίτη. Ποτέ στο παρελθόν δεν θα έχει
ξαναδεί ο κόσμος τέτοια αυξημένη δραστηριότητα πάνω από πολύ μεγάλες
περιοχές της Γης. Εκείνοι που έχουν επίμονα αρνηθεί να πάρουν στα σοβαρά
την πραγματικότητα αυτών των φαινομένων θα βρούνε δύσκολο να μην το
παραδέχονται πλέον. Όλο και περισσότερες λεπτομερείς αναφορές για επαφή
με τους επιβάτες αυτών των διαστημοπλοίων θα προσθέτουν την μαρτυρία
τους στο γεγονός της ύπαρξής τους. Συμβάντα θαυμάτων κάθε είδους θα
συνεχίσουν και θα πολλαπλασιάζονται σε αριθμό και ποικιλία. Αμηχανία και
κατάπληξη θα προκαλούν αυτά τα θαύματα στο μυαλό των ανθρώπων, κι αυτό
θα τους κάνει να στοχασθούν βαθιά.
Σε αυτόν τον γεμάτο από απορία και θαυμασμό κόσμο είναι που ο
Μαϊτρέγια θα εισέλθει αθόρυβα και θα αρχίσει το έργο Του δημόσια. Θα Του
ζητηθεί να αντικρούσει τις αμφιβολίες και τους φόβους τους, να εξηγήσει αυτά
τα συμβάντα κι Εκείνος θα επικυρώσει την εγκυρότητά τους πέρα από κάθε
αμφιβολία. Αυτά τα γεγονότα θα συνεχίσουν αμείωτα και θα προκαλέσουν
πολλούς να προφητέψουν το τέλος του κόσμου. Ωστόσο, ο Μαϊτρέγια θα
συνεχίσει τον απλό Του δρόμο και θα διερμηνεύσει αυτά τα γεγονότα
διαφορετικά.
Έτσι ο Μαϊτρέγια θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δούνε το θαυμαστό
εύρος και τον απώτερο ορίζοντα της ζωής, τα πολλά επίπεδα για τα οποία ο
άνθρωπος δεν γνωρίζει παρά ελάχιστα ακόμη. Θα τα παρουσιάσει με ήπιο
τρόπο, ένα προς ένα, σε σχέση με τις βασικές αλήθειες της ύπαρξής μας, τους
Νόμους οι οποίοι την κυβερνούν, και τα οφέλη που μπορούν να εξαχθούν από
την ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με αυτούς τους Νόμους. Θα εξοικειώσει τον
άνθρωπο με την απεραντότητα του Γαλαξία μας και θα δείξει ότι με το
πέρασμα του χρόνου, οι άνθρωποι της Γης θα κατακτήσουν τον Χώρο και τον
Χρόνο. Θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους στην εσωτερική αναζήτηση, όπως
επίσης και την εξωτερική, για να βρούνε τις απαντήσεις στα προβλήματά τους,
και θα επιβεβαιώσει την διαρκή και ταυτόχρονα σταθερή τους σύνδεση που
έχουν ο ένας με τον άλλο και με το Σύμπαν. Θα υπενθυμίσει στην

ανθρωπότητα την μακρά ιστορία της και τους πολλούς κινδύνους που ο
άνθρωπος έχει ξεπεράσει. Θα σπείρει τους σπόρους της πίστης μέσα στο δικό
μας λαμπρό μέλλον και θα διασφαλίσει την παντοτινή θεία φύση του
ανθρώπου. Θα δείξει ότι η ατραπός της ζωής, το ταξίδι της εξέλιξης, οδηγεί
προς τα άνω μόνο, όπως επίσης και πάντοτε εμπρός, κι ότι το να κάνουμε αυτό
το ταξίδι μαζί, ως αδελφοί και αδελφές, είναι ο πλέον σίγουρος τρόπος κι ο
δρόμος που πιο πολύ από κάθε άλλο, θα φωτίζεται από την χαρά. Ψάξτε λοιπόν
για τα σημάδια της εισόδου του Μαϊτρέγια, κάνετε την γνωστή στους άλλους,
κι εξυψώστε την ελπίδα στα αδέλφια σας.
(Share International, Μάρτιος 2007)
[Σημείωμα Συντάκτη: Όπως τόσο γλαφυρά και παραστατικά έδειξε ο
Δάσκαλος σε ετούτο εδώ το άρθρο, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συμβεί σε
ευρεία κλίμακα να δούμε διαστημόπλοια και άλλους οιωνούς της εμφάνισης
του Μαϊτρέγια. Οι αναφορές από τέτοιες εμφανίσεις παντού στον κόσμο 16,
δημοσιεύονται στο περιοδικό Share International.]
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Στμ: Εκατοντάδες φωτογραφίες από εμφανίσεις διαστημοπλοίων με τη μορφή
'άστρου', 'σπείρας' κτλ έχουν αναρτηθεί και συνεχίζουν μέχρι αυτή την στιγμή (Ιούλιος
του 2010) να αναρτώνται στον ιστοτόπο του Ελληνικού Share International:
http://www.share-gr.org/Star/StarSign.html, όπως και στον Αγγλικό μητρικό
ιστοχώρο.

ΤΑ ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ17
Τα αγρογλυφικά δημιουργούνται από αυτό που γενικά ονομάζουμε
δραστηριότητες των Α.Τ.Ι.Α.18. Τα Α.Τ.Ι.Α. προέρχονται κυρίως από τον Άρη
και την Αφροδίτη, όχι έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Όλοι οι πλανήτες
αυτού του συστήματος κατοικούνται, αν και δεν θα βλέπατε ούτε έναν κάτοικο
εάν πηγαίνατε στον Άρη ή στην Αφροδίτη – είναι όλοι ενδεδυμένοι με
ανώτερη αιθερική ύλη. Το φαινόμενο των Α.Τ.Ι.Α. είναι στενά συνδεδεμένο με
την Επανεμφάνιση του Χριστού και την εξωτερίκευση του έργου της
Ιεραρχίας, και τους χρωστάμε πολλά. Εποπτεύουν αυτόν εδώ τον πλανήτη
πλήρως και δραστήρια με αποτέλεσμα ένα τεράστιο όφελος για τον κόσμο.
Εκείνο το οποίο κάνουν οι Διαστημάνθρωποι στα αγροφλυφικά
συγκεκριμένα, είναι το να αναπαράγουν ως κάποιο βαθμό, το ‘πλέγμα’ του
μαγνητικού πεδίου της Γης μας στο φυσικό επίπεδο. Καθένα από αυτά τα
αγρογλυφικά είναι ένα τσάκρα σαν να λέγαμε, μια δίνη μαγνητικής ενέργειας,
και εξαπλώνονται παντού στον κόσμο αρχίζοντας από την Αγγλία. Είναι όλα
‘ιδεογράμματα’, κι αν γνωρίζατε την ‘ιδεογραφή’ της αρχαίας Ατλαντίδος, θα
αναγνωρίζατε μερικά από αυτά. Είναι σκόπιμο να μην είναι αναγνωρίσιμα
όσον αφορά την ερμηνεία τους αλλά έχουν ερμηνεία στην πραγματικότητα, και
πολλοί άνθρωποι θα την ‘διαισθανθούν’. Είναι μια υπενθύμιση της πανάρχαιας
σχέσης με τα Διαστημικά Αδέλφια.
(Share International,Ιούλιος/Αύγουστος 1991)

Σημ. Μετ.: Γενικά περίτεχνα σχέδια σε αγρούς με σπαρτά, σχηματισμένα από
λυγισμένα στελέχη των βλαστών, κατά συντριπτική συχνότητα στην Αγγλία. Πρώτη
αναφορά αγρογλυφικών έγινε στο Nature το 1880 και στην Ελλάδα, στην Αταλάντη
το 2002. Μετά από έρευνα, το Μ.Ι.Τ. θεωρεί ανεξήγητο το πώς μπορεί να γίνονται με
ανθρώπινα μέσα.
18
Σημ. Μετ.: Α.Τ.Ι.Α. : Ακρονύμιο για το Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα,
κοινώς ιπτάμενοι δίσκοι.
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Straight Soley, Berkshire, Αγγλία, 20 Ιουλίου 2006. © Steve Alexander

Uffington Castle, Oxfordshire, Αγγλία, 8 Ιουλίου 2006. © Steve Alexander

Aldbourne, Wiltshire, Αγγλία, 14 Ιουλίου 2006. © Steve Alexander

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ένας ομαδικός διαλογισμός που παρέχει αμφότερα μια δυναμική υπηρεσία στον
κόσμο και ισχυρή, προσωπική ανάπτυξη.
Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι ένας ομαδικός διαλογισμός που καθιερώθηκε
για να διανέμει καλύτερα πνευματικές ενέργειες από τους Φύλακές τους, τους
Δασκάλους της Σοφίας, την πλανητική μας Πνευματική Ιεραρχία. Είναι ένας
τρόπος να ‘κατεβαίνουν’ (να μετασχηματίζονται) αυτές οι ενέργειες έτσι ώστε
να γίνονται προσβάσιμες και χρήσιμες στο πλατύ κοινό. Είναι η δημιουργία, σε
συνεργασία με την Ιεραρχία των Δασκάλων, μιας δίνης ή δεξαμενής ανώτερης
ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας.
Τον Μάρτιο του 1974, κάτω από τις οδηγίες του Δασκάλου του, ο
Μπέντζαμιν Κρεμ έφτιαξε την πρώτη ομάδα Διαλογισμού Διαβίβασης στο
Λονδίνο. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες από τέτοιες ομάδες παντού στον
κόσμο, και σχηματίζονται καινούργιες ομάδες διαρκώς.
Οι ομάδες Διαλογισμού Διαβίβασης παρέχουν έναν σύνδεσμο μέσα από τον
οποίο η Ιεραρχία μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Το
πρώτιστο κίνητρο αυτού του έργου είναι η υπηρεσία, αλλά συνιστά επίσης και
κι έναν ισχυρό τρόπο ζωής προσωπικής ανάπτυξης. Πολλοί αναζητούν
τρόπους για να βελτιώσουν τον κόσμο· αυτή η επιθυμία για υπηρεσία μπορεί
να υπάρχει έντονη αλλά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα στην
πολυάσχολη ζωή μας. Η ψυχή μας χρειάζεται έναν τρόπο για να υπηρετήσει,
αλλά δεν ανταποκρινόμαστε πάντα στο κάλεσμά της, κι έτσι παράγουμε
ανισορροπία και σύγκρουση εντός μας. Ο Διαλογισμός Διαβίβασης προσφέρει
μια μοναδική ευκαιρία για υπηρεσία κατά έναν αποτελεσματικό και πλήρως
επιστημονικό τρόπο με την ελάχιστη δαπάνη χρόνου και ενέργειας για τον
άνθρωπο.
Ο Μπέντζαμιν Κρεμ διεξάγει οργανωμένες συγκεντρώσεις Διαλογισμού
Διαβίβασης παντού στον κόσμο. Στην διάρκεια του διαλογισμού, επιφωτίζεται
από τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, πράγμα το οποίο επιτρέπει
στον Μαϊτρέγια να παρέχει σπουδαία πνευματική τροφή σε όσους
συμμετέχουν. Πολλοί ενθαρρύνονται να αρχίσουν Διαλογισμό Διαβίβασης
αφού παρακολουθήσουν μια τέτοια οργανωμένη συγκέντρωση, και πολλοί
παραδέχονται ότι έχουν λάβει θεραπεία κατά την διαδικασία.
[Βλέπε Διαβίβαση: Ένας Διαλογισμός για την Νέα Εποχή του Μπέντζαμιν
Κρεμ, Ίδρυμα Share International]

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ
Από την εστία του Φωτός μέσ’ από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.
Από την εστία της Αγάπης μέσ’ από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.
Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων Ο σκοπός που οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.
Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί.
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.
Το Φως, η Αγάπη κι η Δύναμη,
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.
●
Η Μεγάλη Επίκληση, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον Χριστό για πρώτη
φορά τον Ιούνιο του 1945, δόθηκε από Αυτόν στην ανθρωπότητα ώστε να
καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να επικαλεσθεί τις ενέργειες οι οποίες θα
μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο μας, και να καταστήσουν εφικτή την
επιστροφή του Χριστού και της Ιεραρχίας. Αυτός εδώ δεν είναι ο τύπος ο
οποίος χρησιμοποιείται από τον Χριστό. Χρησιμοποιεί έναν αρχαίο
υποδειγματικό τύπο, που αποτελείται από επτά μυστικές φράσεις, σε μια
αρχαία ιερατική γλώσσα. Έχει μεταφρασθεί (από την Ιεραρχία) με όρους τους
οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κατανοήσουμε, κι αφού έχει
μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται σήμερα σε κάθε χώρα του
κόσμου.

H ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Είμαι ο δημιουργός του σύμπαντος.
Είμαι ο πατέρας και η μητέρα του σύμπαντος.
Όλα προέρχονται από εμένα.
Όλα θα επιστρέψουν σ’ εμένα.
Νους, πνεύμα και σώμα είναι οι ναοί μου,
για να πραγματώσει ο Εαυτός μέσα τους
το υπέρτατό Μου Eίναι και το Γίγνεσθαί Μου.
●
Η Προσευχή για τη Νέα Εποχή, την οποία έχει δώσει ο Μαϊτρέγια, ο
Παγκόσμιος Διδάσκαλος, είναι ένα σπουδαίο μάντραμ ή επιβεβαίωση με
αποτέλεσμα επίκλησης. Θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να αναγνωρίσουμε
ότι ο άνθρωπος και ο Θεός είναι Ένα, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Το ‘Εγώ’
είναι η Θεϊκή Αρχή πίσω από όλη τη δημιουργία. Ο Εαυτός εκπορεύεται απ’
αυτή και είναι ταυτόσημος με την Θεϊκή Αρχή.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιούμε αυτό το μάντραμ
είναι να λέμε ή να σκεφτόμαστε τα λόγια με εστιασμένη την θέληση ενώ
κρατούμε την προσοχή στο κέντρο άζνα μεταξύ των φρυδιών. Όταν ο νους
συλλάβει το νόημα των εννοιών και ταυτόχρονα λειτουργήσει η θέληση
συνειδητά, αυτές ακριβώς οι έννοιες θα ενεργοποιηθούν και το μάντραμ θα
λειτουργήσει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν αυτή η προσευχή λέγεται με
σοβαρότητα κάθε μέρα, θ' αναπτυχθεί μέσα σας μια συνειδητοποίηση του
αληθινού σας Εαυτού.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Αβατάρ19— Ένα πνευματικό Ον Το Οποίο «κατέρχεται στη Γη» ως απάντηση
στο κάλεσμα και στις ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν ανθρώπινοι,
πλανητικοί και κοσμικοί Αβατάρ. Αυτοί οι τελευταίοι θα ονομάζονταν «Θείες
Ενσαρκώσεις». Εφ όσον η ανθρωπότητα συλλάβει και προοδευτικά εφαρμόσει
την διδασκαλία τους ορθά, θα επέλθει η διεύρυνση της κατανόησής μας και θα
παρουσιασθεί το επόμενο βήμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση της
εξελικτικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας.
Αβατάρ της Σύνθεσης— Ένα μέγα κοσμικό Όν Το Οποίο ενσωματώνει τις
ενέργειες της Θέλησης, της Αγάπης, της Νοημοσύνης και μια άλλη ενέργεια
για την οποία δεν έχουμε κάποιο όνομα ακόμη. Από την δεκαετία του 1940,
στέλνει αυτές τις ενέργειες μέσ’ τον κόσμο, βαθμιαία μεταμορφώνοντας την
διαιρετότητα σε ενότητα.
Άζνα, το κέντρο— Το ενεργειακό κέντρο (τσάκρα) μεταξύ των φρυδιών.
Κέντρο που κατευθύνει την προσωπικότητα. Στο φυσικό πεδίο, αντιστοιχεί
στον μυξαδένα (υπόφυση).
Αιθερικά Πεδία— Τέσσερα πεδία ύλης λεπτότερης από την αέρια-φυσική. Ως
τώρα αόρατα στους περισσότερους ανθρώπους.
Αιθερικό σώμα— Το ενεργειακό αντίστοιχο του φυσικού σώματος, που
αποτελείται από επτά κύρια κέντρα (τσάκρα) και 42 δευτερεύοντα κέντρα, ένα
δίκτυο που συνδέει όλα τα κέντρα, και άπειρα μικρές χορδές ενέργειας (νάντι)
που βρίσκονται στη βάση κάθε τμήματος του νευρικού συστήματος. Εμπόδια
μέσα στο αιθερικό σώμα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την φυσική
ασθένεια.
Αιτιατό πεδίο— Το τρίτο από τα τέσσερα ανώτερα νοητικά πεδία όπου
κατοικεί η ψυχή.
Αιτιατό σώμα — Το όχημα της έκφρασης της ψυχής στο αιτιατό επίπεδο. Ο
υποδοχέας όπου αποθηκεύεται η συνείδηση του εξελικτικού σημείου
ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται κάποιος.
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Ακτίνες— Τα επτά ρεύματα της συμπαντικής θείας ενέργειας, καθένα η
έκφραση μιας πολύ μεγάλης Ζωής, Της Οποίας η αλληλεπίδραση σε κάθε
συχνότητα που υπάρχει, δημιουργεί τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες και
τα σύμπαντα. Η κίνηση ετούτων των ενεργειών, σε σπειροειδείς κύκλους,
παρασύρει όλα τα Όντα μέσα και έξω από την εκδηλωμένη φύση,
χρωματίζοντας και διαποτίζοντάς τα με συγκεκριμένες ποιότητες και
χαρακτηριστικά.
Ακτίνες των Εθνών— Κάθε έθνος κυβερνάται από δύο ακτίνες, μια ακτίνα
της ψυχής που γίνεται αντιληπτή και εκφράζεται από τους μυημένους και τους
μαθητές ενός έθνους· και μια ακτίνα της προσωπικότητας που είναι η κυρίαρχη
μαζική επίδραση και έκφραση. Από καιρό σε καιρό, μέσα από τις
δραστηριότητες των μυημένων και των μαθητών μιας χώρας, η ακτίνας της
ψυχής μπορεί να λάβει έκφραση και να γίνει ορατή η αληθινή ποιότητα του
έθνους.
Άνθρωπος (Άνδρας/Γυναίκα)— Η φυσική εκδήλωση μιας πνευματικής
Μονάδας (ή Εαυτού) που είναι μια μοναδική σπίθα του Ενός Πνεύματος
(Θεού).
Αντακαράνα— Ένας αόρατος δίαυλος φωτός που συγκροτεί την γέφυρα
μεταξύ του φυσικού εγκεφάλου και της ψυχής, που δημιουργείται με τον
διαλογισμό και την υπηρεσία.
Αντίχριστος— Σε φάση υποστροφής ενέργεια της όψης της Θέλησης του
Θεού, η οποία καταστρέφει τα παλαιά σχήματα και σχέσεις, για παράδειγμα
στο τέλος μιας εποχής, προκειμένου να προετοιμάσει την οδό για τις
δημιουργικές δυνάμεις της Χριστικής Αρχής. Εκδηλώθηκε μέσω του
αυτοκράτορα Νέρωνα στους Ρωμαϊκούς χρόνους και του Χίτλερ και έξι
συνεργατών του στην σύγχρονη εποχή.
Απόκρυφο— Κρυμμένο. Η κρυμμένη επιστήμη της ενέργειας (βλέπε
Εσωτερισμός).
Άσραμ— Η ομάδα ενός Δασκάλου. Στην Πνευματική Ιεραρχία υπάρχουν 49
άσραμ, επτά κύρια και 42 δευτερεύοντα, καθένα από αυτά καθηγούμενο από
έναν Δάσκαλο Σοφίας.
Αστρικό πεδίο— Το πεδίο των συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των

πολικών αντιθέτων όπως την ελπίδα και τον φόβο, την συναισθηματική αγάπη
και το μίσος, την ευτυχία και την δυστυχία. Το πεδίο της ψευδαίσθησης.
Αστρική Πόλωση— Η εστίαση της συνείδησης είναι στο αστρικό πεδίο. Η
πρώτη ρίζα-φυλή, η Λεμούρια, είχε ως στόχο την τελειοποίηση της συνείδησης
του φυσικού πεδίου. Ο στόχος του Ατλάντιου ανθρώπου ήταν η τελειοποίηση
της συνείδησης στο αστρικό/συναισθηματικό πεδίο. Η πλειοψηφία στην
ανθρωπότητα σήμερα είναι ακόμη πολωμένη στο αστρικό πεδίο. Βλέπε επίσης
Νοητική Πόλωση.
Αστρικό σώμα— Ο συναισθηματικός φορέας του ατόμου.
Αυτοπραγμάτωση— Η διαδικασία της αναγνώρισης και έκφρασης της θείας
φύσης μας.
Βούδδας— Ο τελευταίος Αβατάρ της εποχής του Κριού. Παρελθών
Παγκόσμιος Διδάσκαλος Ο Οποίος εκδηλώθηκε μέσω του Πρίγκιπα Γκοτάμα
περί το 500 π.Χ. Η Ενσωμάτωση της Σοφίας, τώρα ενεργεί ως ο «Θείος
Διαμεσολαβητής» μεταξύ της Σαμπάλλα και της ιεραρχίας. Οι Βουδδιστές
προσδοκούν τον επόμενο μέγα διδάσκαλό τους με το όνομα Μαϊτρέγια
Βούδδα.
Βουδδικό πεδίο— Πεδίο θείας ενόρασης.
Γιόγκα— Ένωση της κατώτερης φύσης με την ανώτερη. Επίσης, διαφορετικές
μορφές και τεχνικές για την απόκτηση ελέγχου στο φυσικό, αστρικό ή νοητικό
σώμα.
Γκουρού20— Ένας πνευματικός Διδάσκαλος.
Δάσκαλοι της Σοφίας— Άτομα Οι Οποίοι έχουν λάβει την πέμπτη μύηση,
αφού διέτρεξαν όλες τις εμπειρίες που η ζωή σε αυτό τον κόσμο προσφέρει και
κατά την διαδικασία αυτή, έχουν αποκτήσει πλήρη κυριαρχία στον εαυτό τους
και τους νόμους της φύσης. Φύλακες του Σχεδίου της εξέλιξης και όλων των
ενεργειών που εισέρχονται σε αυτό τον πλανήτη που επιφέρουν την
εκπλήρωση του Σχεδίου.
Διαλογισμός— Επιστημονικό μέσο για την επικοινωνία ενός ανθρώπου με την
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ψυχή του και τελικά της ένωσής του με αυτή. Επίσης η διαδικασία να είναι
κάποιος ανοικτός σε πνευματικές αντιλήψεις κι επομένως στην συνεργασία με
την Πνευματική Ιεραρχία.
Διαλογισμός Διαβίβασης— Ένας ομαδικός διαλογισμός με σκοπό την
‘κάθοδο’ (μεταμόρφωση) πνευματικών ενεργειών που εκπορεύονται από την
Πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων οι οποίες έτσι γίνονται προσβάσιμες και
χρήσιμες για το γενικό κοινό. Είναι η δημιουργία μιας δίνης ή μιας δεξαμενής
ανώτερης ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αυτή είναι μια μορφή
υπηρεσίας που είναι εύκολο να κάνει κάποιος, και ταυτόχρονα είναι ένα
ισχυρό μέσο για την προσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν εκατοντάδες ομάδων
Διαλογισμού Μετάδοσης ενεργές σε πολλές χώρες τριγύρω στον κόσμο.
Δόνηση— Κίνηση της ενέργειας. Κάθε ενέργεια δονείται στη δική της
συγκεκριμένη συχνότητα. Η εξελικτική διαδικασία πορεύεται μέσα από την
αύξηση του ρυθμού δόνησης ώστε να ανταποκριθεί σε ανώτερες ενέργειες οι
οποίες έρχονται σε επαφή μαζί της.
Δυνάμεις του Σκότους (Δυνάμεις του Κακού, Δυνάμεις της Υλισμού)— Οι
υπόστροφες ή υλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν την υλική όψη του πλανήτη.
Όταν παραβιάζουν τον ρόλο τους και προσκρούουν στην πνευματική πρόοδο
της ανθρωπότητας, ορίζονται ως ‘κακό’.
Δυνάμεις του Φωτός (Δυνάμεις της Εξέλιξης)— Η Πνευματική Ιεραρχία του
πλανήτη μας. Το πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας. Βλέπε επίσης
Πνευματική Ιεραρχία.
Εαυτός/Μονάδα— Η θεία σπίθα μέσα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.
Ενέργεια— Από την άποψη του εσωτερισμού, δεν υπάρχει παρά ενέργεια σε
ολόκληρο το εκδηλωμένο σύμπαν παντού. Η ενέργεια δονείται σε διάφορες
συχνότητες και η συγκεκριμένη συχνότητα καθορίζει την μορφή που θα λάβει
η ενέργεια. Η σκέψη μπορεί να επιδράσει επάνω στην ενέργεια και να την
κατευθύνει.
Ενσάρκωση— Εκδήλωση της ψυχής ως τρίπτυχη προσωπικότητα, σύμφωνα
με τον Νόμο των Αναγεννήσεων.
Εξέλιξη— Η διαδικασία της πνευματικοποίησης της ύλης· η οδός που απάγει

πίσω στην Πηγή. Η απόρριψη των προπετασμάτων της πλάνης και των
ψευδαισθήσεων, που οδηγεί τελικά στην κοσμική συνείδηση.
Επανενσάρκωση (Ο Νόμος των Αναγεννήσεων)— Η διαδικασία που
επιτρέπει στον Θεό, μέσα από ένα παράγοντα (εμάς) να κατέλθει στο πολικό
Του αντίθετο – την ύλη – προκειμένου να επαναφέρει εκείνη την ύλη μέσα
στον Εαυτό Του, απόλυτα εμποτισμένη με την φύση του Θεού. Ο Νόμος του
Κάρμα μας σύρει πίσω σε ενσάρκωση μέχρι που σταδιακά, μέσα από την
εξελικτική διαδικασία, να αποκαλύψουμε την έμφυτή μας θεϊκότητα
περισσότερο επακριβώς.
Επιφώτιση— Μια εθελούσια διαδικασία συνεργασίας κατά την οποία η
συνείδηση ενός Δασκάλου προσωρινά εισέρχεται και εργάζεται μέσα από το
φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό σώμα ενός μαθητή.
Εποχή— Παγκόσμιος κύκλος, κατά προσέγγιση 2.500 έτη, που καθορίζεται
από τις σχετικές θέσεις της Γης, του Ηλίου και των αστερισμών του Ζωδιακού.
Εσωτερισμός— Η φιλοσοφία της εξελικτικής διαδικασίας τόσο στον άνθρωπο
όσο και στα κατώτερα βασίλεια στη Φύση. Η επιστήμη της συσσωρευμένης
σοφίας των αιώνων. Παρουσιάζει μια συστηματική και κατανοητή λεπτομερή
περιγραφή της ενεργειακής δομής του σύμπαντος και της θέσης του ανθρώπου
μέσα σε αυτό. Περιγράφει τις δυνάμεις και τις επιρροές που βρίσκονται πίσω
από τον φαινομενικό κόσμο. Επίσης, η διαδικασία της συνειδητοποίησης
αυτών των δυνάμεων και της προοδευτικής ικανότητας του να γίνει ο
άνθρωπος κύριος αυτών.
Η Ημέρα Της Αναγγελίας— Η ημέρα όταν ο Μαϊτρέγια θα εμφανίσει εαυτόν
στον κόσμο στην διάρκεια μιας παγκόσμιας ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής
εκπομπής. Ακόμη κι εκείνοι που δεν την ακούν ή δεν παρακολουθούν, θα
ακούσουν τα λόγια Του τηλεπαθητικά στη δική τους γλώσσα και ταυτόχρονα,
εκατοντάδες χιλιάδες θεραπείες θα συμβούν στον κόσμο. Η αρχή της ανοικτής
αποστολής του Μαϊτρέγια στον κόσμο.
Ηλιακός Λόγος— Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή του ηλιακού μας
συστήματος.
Θεός (βλέπε επίσης Λόγος) — Το μέγα Κοσμικό Ον Το Οποίο αποτελεί την
ψυχή ετούτου του πλανήτη, κι ενσωματώνει όλους τους Νόμους και όλες τις

ενέργειες που κυβερνώνται από αυτούς τους Νόμους, που συνιστούν όλα όσα
μπορούμε να δούμε και όσα δεν μπορούμε.
Θυμική αυταπάτη— Η ψευδαίσθηση στο αστρικό πεδίο. Η κατάσταση όπου
ο νους συσκοτίζεται από συναισθηματικές ορμές που δημιουργούνται σε
αστρικά επίπεδα, κι εμποδίζει τον οφθαλμό του νου από του να διακρίνει την
πραγματικότητα καθαρά. Παραδείγματα: φόβος, αυτολύπηση, επικριτική
διάθεση, τάση για υποψίες, προσποιητή ευλάβεια, υπερβολική προσήλωση στα
υλικά πράγματα.
Ιεραρχία— Βλέπε Πνευματική Ιεραρχία.
Ιεροφάντης— Ο Μυητής. Είτε ο Χριστός, στις δύο πρώτες πλανητικές
μυήσεις, ή ο Κύριος του Κόσμου, στην τρίτη και στις ανώτερες μυήσεις.
Ιησούς— Ένας Δάσκαλος της Σοφίας και μαθητής του Χριστού, Μαϊτρέγια.
Επέτρεψε στον Χριστό να εργασθεί μέσα από Αυτόν στο διάστημα από την
βάπτισή Του έως την σταύρωσή Του. Στο προσεχές μέλλον, θα έχει έναν
καταλυτικό ρόλο προκειμένου όλος ο χώρος της Χριστιανικής θρησκείας να
επανακτήσει την πνευματικότητά του και να προσανατολισθεί ξανά. Ως ο
Δάσκαλος Ιησούς, συνεργάζεται στενά με τον Μαϊτρέγια, συχνά
εμφανιζόμενος στους ανθρώπους (συγκαλυμμένα).
Ιμάμης Μα(χ)ντί— Ο προφήτης Του οποίου την επιστροφή προσδοκούν
μερικές Ισλαμικές θρησκευτικές ομάδες προκειμένου να μπορέσει να
ολοκληρώσει την εργασία που άρχισε ο Μωάμεθ.
Κακό— Ο,τιδήποτε το οποίο εμποδίζει την εξελικτική ανάπτυξη.
Κάρμα— Ανατολική ονομασία για τον Νόμο της Αιτίας και του
Αποτελέσματος. Ο βασικός Νόμος που κυβερνάει την ύπαρξή μας σε αυτό το
ηλιακό σύστημα. Κάθε σκέψη που έχουμε, κάθε πράξη που κάνουμε, βάζει σε
κίνηση ένα αίτιο. Αυτά τα αίτια έχουν τα αποτελέσματά τους τα οποία
επηρεάζουν τη ζωή μας προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Με βιβλικούς όρους,
αυτό εκφράζεται με την φράση: «όπως έσπειρες, έτσι θα θερίσεις»· με
επιστημονικούς όρους: «για κάθε δράση υπάρχει μια ισοδύναμη και αντίθετη
αντίδραση.»
Κρίσνα— Ένας μέγας Αβατάρ που εμφανίσθηκε περί το 3.000 π.Χ. και

υπηρέτησε ως ο φορέας της εκδήλωσης του Κυρίου Μαϊτρέγια στην διάρκεια
της εποχής του Κριού. Ο Κρίσνα άνοιξε την θύρα προς την δεύτερη μύηση
δείχνοντας πρακτικά την ανάγκη για έλεγχο της αστρικής/συναισθηματικής
φύσης. Οι Ινδουϊστές αναμένουν μια νέα ενσάρκωση του Κρίσνα στο τέλος της
Κάλι Γιούγκα, της σκοτεινής εποχής.
Κύριος του Κόσμου— Βλέπε Σανάτ21 Κουμάρα.
Λόγος— Θεός. Το Κοσμικό Ον Που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη
(Πλανητικός Λόγος), ενός ηλιακού συστήματος (Ηλιακός Λόγος), ενός
γαλαξία (Γαλακτικός Λόγος) και ούτω καθ’ εξής στο άπειρο.
Μαϊτρέγια— Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για την εποχή του Υδροχόου. Ο
Χριστός και κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη μας. Ο
Δάσκαλος όλων των Δασκάλων.
Μάνας— Ανώτερος νους.
Μάντραμ— Σχήμα ή διάταξη λέξεων ή συλλαβών που όταν προφέρεται ορθά,
επικαλείται ενέργεια.
Μεγάλη Επίκληση — Μια αρχαία στερεότυπη διατύπωση που μεταφράσθηκε
από την Ιεραρχία για να χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα προκειμένου να
επικαλείται τις ενέργειες που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Έχοντας
μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται καθημερινά από
εκατομμύρια ανθρώπους.
Μονάδα/Εαυτός— Αγνό Πνεύμα που καθρεφτίζει την τριαδικότητα της
Θεότητας:
(1) Την Θεία Θέληση ή Δύναμη (τον Πατέρα)· (2) Την Αγάπη-Σοφία (τον
Υιό)· (3) Την Ενεργή Νοημοσύνη (το Άγιο Πνεύμα). Η «σπίθα του Θεού» που
κατοικεί σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.
Μόνιμα άτομα— τα τρία άτομα της ύλης – φυσικά, αστρικά και νοητικά –
γύρω από τα οποία σχηματίζονται τα σώματα για μια νέα ενσάρκωση.
Διατηρούν την συχνότητα δόνησης του ατόμου την στιγμή του θανάτου, κι
έτσι εγγυώνται ότι η ενεργειακή «κατάσταση» της εξέλιξης που έχει μέχρι
εκείνη την στιγμή επιτευχθεί, θα μεταφέρεται και στις επόμενες διαδοχικές
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ζωές.
Μπούντι— Η συμπαντική ψυχή ή νους· η ανώτερη λογική· η κατανόηση με
αγάπη· η αγάπη-σοφία. Η ενέργεια της αγάπης όπως οι Δάσκαλοι την βιώνουν.
Μύηση— Μια αυτόβουλη διαδικασία όπου διαδοχικά και σταδιακά βήματα
ένωσης και εξιλέωσης συμβαίνουν μεταξύ του άνδρα ή της γυναίκας σε
ενσάρκωση, της ψυχής του/της, και της θείας Μονάδας ή «σπίθας του Θεού».
Κάθε στάδιο επιφέρει στον μυούμενο μια βαθύτερη κατανόηση του νοήματος
και του σκοπού του Σχεδίου του Θεού, μια πληρέστερη επίγνωση της θέσης
του/της μέσα σε εκείνο το Σχέδιο και μια αυξανόμενη ικανότητα να εργάζεται
συνειδητά και ευφυώς προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσής του.
Νοητική Πόλωση— Η εστίαση της συνείδησης επάνω στο νοητικό πεδίο. Η
μετατόπιση της συνείδησης πάνω στο νοητικό πεδίο αρχίζει περίπου στα μισά
μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλανητικής μύησης.
Νοητικό πεδίο— Το πεδίο του νου όπου συμβαίνουν οι νοητικές διαδικασίες.
Nοητικό σώμα— Ο φορέας της προσωπικότητας στα νοητικά πεδία.
Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος (Νόμος Δράσης και Αντίδρασης)
— Βλέπε Κάρμα.
Νόμος των Αναγεννήσεων— Βλέπε Επανενσάρκωση.
Ντέβα— Άγγελος ή ουράνιο ον που ανήκει σε ένα βασίλειο της Φύσης το
οποίο εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρωπότητα, και ποικίλει από
στοιχειακά κατώτερα του ανθρώπινου έως υπεράνθρωπα όντα στο ίδιο επίπεδο
με τον πλανητικό Λόγο. Αυτοί είναι οι «ενεργοί κτίστες», εργαζόμενοι νοητικά
με την ουσία προκειμένου να δημιουργήσουν όλες τις μορφές που βλέπουμε,
συμπεριλαμβανομένων των νοητικών, συναισθηματικών και φυσικών
σωμάτων της ανθρωπότητας.
Παγκόσμιος Διδάσκαλος— η κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας σε κάθε
δεδομένο κύκλο. Ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων. Το αξίωμα κατέχεται
αυτή την στιγμή από τον Κύριο Μαϊτρέγια.
Πεδίο— Ένα επίπεδο εκδήλωσης.

Πλάνη— Παραπλάνηση στο νοητικό πεδίο. Η ψυχή αποκτά μια διεστραμμένη
εικόνα του κόσμου των φαινομένων επειδή χρησιμοποιεί, ως όργανο για αυτό,
νου που έχει πλανηθεί, έχει σαγηνευθεί.
Πλανητικός Λόγος— Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη.
Πνεύμα— Όπως χρησιμοποιείται από τον Μαϊτρέγια, ένας όρος που σημαίνει
το γενικό σύνολο όλων των ενεργειών – την δύναμη της ζωής – που ζωοποιεί
και ζωογονεί ένα άτομο. Επίσης χρησιμοποιείται, βαθύτερα εσωτεριστικά, για
να σημάνει την Μονάδα η οποία αντανακλά τον εαυτό της μέσα στην ψυχή.
Πνεύμα της Ειρήνης ή Εξισορρόπησης— Ένα κοσμικό Ον Το Οποίο
συνεργεί στην εργασία του Μαϊτρέγια επιφωτίζοντάς Τον με την ενέργειά Του.
Εργάζεται στενά με τον Νόμο της Δράσης και Αντίδρασης, προκειμένου να
μεταμορφώσει τις παρούσες χαοτικές συνθήκες στην αντίθετη κατάσταση σε
επακριβή αναλογία.
Πνευματική Ιεραρχία (Λευκή Αδελφότητα, Κοινωνία των Φωτισμένων
Μυαλών)— Το Βασίλειο του Θεού, το Πνευματικό Βασίλειο ή το Βασίλειο
των ψυχών, που αποτελείται από του Δασκάλους και τους μυημένους όλων
των βαθμών και των Οποίων ο σκοπός είναι η εφαρμογή του Σχεδίου του
Θεού. Πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας.
Πνευματικό— Η ποιότητα κάθε δραστηριότητας που οδηγεί το ανθρώπινο
πλάσμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση κάποιου είδους ανάπτυξης –
φυσικής, συναισθηματικής, ενορατικής, κοινωνικής – που προάγει την
παρούσα του/της κατάσταση.
Πραλάγια— Μια μη-νοητική, μη-αστρική, μη-υλική κατάσταση ύπαρξης
κάπου μεταξύ θανάτου και αναγέννησης, όπου η παρόρμηση για ζωή
αναπαύεται. Μια εμπειρία τέλειας ειρήνης και ατελείωτης ευδαιμονίας πριν
την επόμενη ενσάρκωση. Αντιστοιχεί στην Χριστιανική ιδέα του παραδείσου.
Προαιώνια Σοφία— Ένα αρχαίο σύνολο πνευματικών διδασκαλιών που
υπάρχει στο υπόβαθρο όλων των θρησκειών του κόσμου όπως επίσης και σε
όλα τα επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα. Έγινε διαθέσιμο
με γραπτό λόγο στο πλατύ κοινό για πρώτη φορά στα τέλη του 19 ου αιώνα από
την Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ και στον 20 ο αιώνα από την Αλίκη Α.

Μπέϊλη, την Έλενα Ρέριχ και τον Μπένζαμιν Κρεμ.
Προσωπικότητα— Τρίπτυχος φορέας της ψυχής στο φυσικό πεδίο,
αποτελούμενο από ένα νοητικό, ένα συναισθηματικό (αστρικό) και ένα
φυσικό-αιθερικό σώμα.
Σαμπάλλα— Ένα κέντρο ενέργειας· το κύριο κέντρο μέσα στον πλανήτη.
Εντοπίζεται πάνω από την Έρημο Γκόμπι στα δύο ανώτατα αιθερικά πεδία. Η
Δύναμη της Σαμπάλλα – η ενέργεια της Θέλησης ή του Σκοπού - ρέει από
αυτή και μέσα από αυτή. Αντιστοιχεί στο κέντρο (τσάκρα) στην κορυφή του
κεφαλιού.
Σανάτ Κουμάρα— Ο Κύριος του Κόσμου· η αιθερική-φυσική έκφραση του
Πλανητικού μας Λόγου Ο Οποίος κατοικεί στη Σαμπάλλα. Ένα πολύ μεγάλο
Ον, προερχόμενο από την Αφροδίτη, Ο Οποίος θυσίασε τον εαυτό Του
προκειμένου να γίνει ο φορέας της προσωπικότητας για την θεότητα που
αποτελεί την ψυχή του πλανήτη μας 18,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η
εγγύτερη όψη του Θεού που μπορούμε να γνωρίζουμε.
Τα Τσάκρα— Ενεργειακά κέντρα (δίνες) στο αιθερικό σώμα που σχετίζονται
με την σπονδυλική στήλη και τους επτά πιο σπουδαίους ενδοκρινείς αδένες.
Υπεύθυνα για τον συντονισμό και την ζωογόνηση όλων των σωμάτων
(νοητικό, αστρικό και φυσικό) και τον συσχετισμό τους με την ψυχή, το κύριο
κέντρο της συνείδησης. Υπάρχουν επτά κύρια τσάκρα και 42 ελάσσονα τέτοια.
Τρίγωνο— Μια ομάδα τριών ανθρώπων που συνδέονται με την σκέψη κάθε
ημέρα για λίγα λεπτά δημιουργικού διαλογισμού.
Υδροχόος— Αστρονομικά, η εποχή του Υδροχόου, που τώρα αρχίζει και
διαρκεί 2.350-2.500 έτη. Εσωτερικά, αναφέρεται στον Φέροντα το Ύδωρ, την
εποχή του Μαϊτρέγια, και την πνευματική ενέργεια του Υδροχόου : αυτή της
σύνθεσης και της αδελφοσύνης.
Υποστροφή— Η διαδικασία στην οποία το πνεύμα κατέρχεται μέσα στην ύλη,
το πολικό του αντίθετο.
Φορέας— Η μορφή μέσα από την οποία ανώτερα όντα βρίσκουν έκφραση στα
κατώτερα πεδία. Το φυσικό, αστρικό και νοητικό σώμα για παράδειγμα,
σχηματίζουν τους φορείς της ψυχής σε κατώτερα επίπεδα.

Φυσικό πεδίο— Οι κατώτατες καταστάσεις δόνησης της ουσίας, που
συμπεριλαμβάνουν: πυκνή-φυσική, υγρή, αεριώδη και αιθερική ύλη.
Χριστική συνείδηση— Η ενέργεια του Κοσμικού Χριστού, επίσης γνωστή
και ως η Χριστική Αρχή. Ενσωματώνεται για χάρη μας στον Χριστό, αυτή την
ώρα ξυπνάει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων ολούθε στον κόσμο. Είναι
η ενέργεια της εξέλιξης αυτή καθ’ αυτή.
Χριστός— Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την κεφαλή
της Πνευματικής Ιεραρχίας· τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο· τον Δάσκαλο όλων
των Δασκάλων. Αυτή την ώρα, το αξίωμα κατέχει ο Κύριος Μαϊτρέγια.
Ψυχή (Εγώ, Ανώτερος Εαυτός, εσωτερικός κυβερνήτης, ο Χριστός μέσα
μας, Υιός του Νου, Ηλιακός Άγγελος)— Η συνδετική αρχή μεταξύ του
Πνεύματος και της ύλης· μεταξύ του Θεού και της μορφής Του. Παρέχει
συνείδηση, χαρακτήρα και ποιότητα σε κάθε εκδήλωση που έχει λάβει μορφή.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ
(Με σειρά δημοσίευσης της Αγγλικής έκδοσης)
Η Επανεμφάνιση του Χριστού και των Δασκάλων της Σοφίας
The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom
Στο πρώτο του βιβλίο, ο Μπέντζαμιν Κρεμ δίνει το υπόβαθρο κι όλη την
σχετική πληροφόρηση που αφορά στην ανάδυση του Μαϊτρέγια (του
Χριστού), ως ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για την Νέα Εποχή που τώρα
ανατέλλει. Αναμενόμενος υπό διαφορετικά ονόματα από όλες τις θρησκευτικές
ομάδες, ο Μαϊτρέγια έρχεται για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε
συνεργασία ανάμεσα στις πολλές ιδεολογικές φατρίες, να προάγουμε και να
θεμελιώσουμε την παγκόσμια αγαθή πρόθεση22 και το μοίρασμα των αγαθών,
και να εμπνεύσει σαρωτικές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις. Ο Μπέντζαμιν Κρεμ θέτει το πλέον
σημαντικό γεγονός των τελευταίων 2.000 ετών στο σωστό ιστορικό κι
εσωτερικό του πλαίσιο και περιγράφει τι αποτέλεσμα θα έχει η παρουσία του
Παγκόσμιου Διδάσκαλου ταυτόχρονα και στους παγκόσμιους θεσμούς και
στον μέσο άνθρωπο. Μέσω της τηλεπαθητικής του επαφής με έναν Δάσκαλο
της Σοφίας, ο Κρεμ προσφέρει διεισδυτικές απόψεις σε θέματα όπως η ψυχή
και η επανενσάρκωση· ο φόβος του θανάτου· η τηλεπάθεια· ο διαλογισμός· η
πυρηνική ενέργεια· οι αρχαίοι πολιτισμοί· τα Α.Τ.Ι.Α.· τα προβλήματα του
αναπτυσσόμενου κόσμου· η νέα οικονομική τάξη· ο Αντίχριστος· και η
‘Τελευταία Κρίση’.
1η έκδοση 1979. 2η έκδοση 2007. ISBN: 978-90-71484-32-2,288σσ23. Στην
Αγγλική γλώσσα.
Μηνύματα από τον Μαϊτρέγια τον Χριστό
Messages from Maitreya the Christ.
Στην διάρκεια των ετών της προετοιμασίας για την ανάδυσή Του, ο Μαϊτρέγια
παρέδωσε 140 Μηνύματα μέσα από τον Μπέντζαμιν Κρεμ στην διάρκεια
δημοσίων διαλέξεων στο Λονδίνο από το 1977 έως το 1982. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η διανοητική επιφώτιση κι έτσι δημιουργήθηκε μια
τηλεπαθητική επαφή.
Τα μηνύματα του Μαϊτρέγια για το μοίρασμα των αγαθών, την συνεργασία και
την ενότητα εμπνέουν τους αναγνώστες να διαδώσουν τα νέα της
επανεμφάνισής Του και να εργασθούν άμεσα για την διάσωση εκατομμυρίων
Συχνά μεταφράζεται ‘καλή θέληση’.
Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από τις εκδόσεις ‘Τετράεδρο’ αλλά
έχει εξαντληθεί πλέον.
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που υποφέρουν από φτώχια και λιμοκτονία σε έναν κόσμο αφθονίας. Στο
Μήνυμα με αριθμό 11, ο Μαϊτρέγια λέει: «Το Σχέδιό Μου είναι να σας δείξω
ότι ο δρόμος για την έξοδο από τα προβλήματά σας είναι να ακούσετε πάλι την
αληθινή φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά σας, να μοιρασθείτε με τους
αδελφούς σας και τις αδελφές σας παντού, τους καρπούς αυτού εδώ που είναι ο
πιο πλούσιος κόσμος … .» Τα λόγια του Μαϊτρέγια είναι μια μοναδική πηγή
σοφίας, αγάπης και αρωγής σ’ ετούτη την στιγμή μιας παγκόσμιας αλλαγής, κι
όταν εκφωνούνται, αυτά τα Μηνύματα επικαλούνται την ενέργεια και την
ευλογία Του.
1η έκδοση Τόμος I 1981, Τόμος II 1986. 2η, συνδυασμένη έκδοση1992,
ανατύπωση 2001. ISBN 978-90-71484-22-3 ,286σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.
Διαβίβαση: Ένας διαλογισμός για την Νέα Εποχή
Transmission: A Meditation for the New Age
Ο Διαλογισμός Διαβίβασης είναι ένα είδος ομαδικού διαλογισμού με σκοπό
την ‘κάθοδο’ (μεταμόρφωση) πνευματικών ενεργειών οι οποίες έτσι γίνονται
προσβάσιμες και χρήσιμες για το κοινό. Είναι η δημιουργία, σε συνεργασία με
την Ιεραρχία των Δασκάλων, μιας δίνης ή μιας δεξαμενής ανώτερης ενέργειας
προς όφελος της ανθρωπότητας.
Παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1974 από τον Μπέντζαμιν Κρεμ, κάτω
από τις οδηγίες του Δασκάλου του. Είναι μια μορφή υπηρεσίας η οποία είναι
απλή να την κάνει κάποιος, και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για την
προσωπική ανάπτυξη. Ο διαλογισμός είναι ένας συνδυασμός δύο μορφών
γιόγκα: της Κάρμα Γιόγκα (της γιόγκα της υπηρεσίας) και της Λάγια Γιόγκα
(της γιόγκα της ενέργειας ή των τσάκρας). Είναι μια υπηρεσία με την οποία
μπορούμε να κάνουμε έργο για το υπόλοιπο της ζωής μας γνωρίζοντας ότι
βοηθούμε την εξέλιξη της ανθρωπότητας μέσα στην Νέα Εποχή και πιο πέρα
από αυτή. Υπάρχουν εκατοντάδες ομάδων Διαλογισμού Διαβίβασης που
δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες παντού στον κόσμο.
Σε αυτό το πρακτικό βιβλίο που τόσο εμψυχώνει, ο Μπέντζαμιν Κρεμ,
περιγράφει τους σκοπούς, την τεχνική και τα αποτελέσματα του Διαλογισμού
Διαβίβασης, όπως επίσης και τον σκοπό που αποτελεί την βάση του
διαλογισμού για την ανάπτυξη των μαθητών.
1η έκδοση 1983. 5η έκδοση 2006. ISBN 978-90-71484-35-3,212 σσ. Στην
Αγγλική γλώσσα.

Ένας Δάσκαλος ομιλεί
A Master Speaks
Η ανθρωπότητα καθοδηγείται από το παρασκήνιο, από μια ομάδα ιδιαίτερα
ανεπτυγμένων και φωτισμένων ανθρώπων Οι Οποίοι προηγούνται από εμάς
επάνω στο μονοπάτι της εξέλιξης. Αυτοί οι Δάσκαλοι της Σοφίας, όπως
καλούνται, σπάνια εμφανίζονται δημόσια, αλλά συνήθως ενεργούν μέσω των
μαθητών Τους – ανδρών και γυναικών οι οποίοι επηρεάζουν την κοινωνία με
το έργο τους στην επιστήμη, στην παιδεία, στην τέχνη, στην θρησκεία, στην
πολιτική, και σε κάθε τομέα της ζωής.
Ο Βρετανός καλλιτέχνης Μπέντζαμιν Κρεμ είναι μαθητής ενός Δασκάλου
με Τον Οποίο βρίσκεται σε τηλεπαθητική επαφή. Από το ξεκίνημα του Share
International, το περιοδικό του οποίου την σύνταξη έχει ο Μπέντζαμιν Κρεμ, ο
Δάσκαλός του έχει συνεισφέρει ένα αποκαλυπτικό άρθρο σε κάθε τεύχος πάνω
σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων: λογική και διαίσθηση· ο νέος πολιτισμός·
υγεία και θεραπεία· η τέχνη του να ζούμε· η ανάγκη για σύνθεση· η δικαιοσύνη
είναι θεϊκή· ο Υιός του Ανθρώπου· τα ανθρώπινα δικαιώματα· ο νόμος της
αναγέννησης· το τέλος της πείνας· το μοίρασμα των αγαθών για χάρη της
ειρήνης· η ανατολή της δύναμης του λαού· το πλέον λαμπρό μέλλον·
συνεργασία – και πολλά ακόμη.
Ο κύριος σκοπός αυτών των άρθρων είναι να επιστήσουν την προσοχή στις
ανάγκες του παρόντος και το άμεσου μέλλοντος, και να προσφέρουν
πληροφορίες γύρω από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Δασκάλου όλων
των Δασκάλων. Αυτή η Τρίτη έκδοση περιέχει όλα τα 223 άρθρα από τους
πρώτους 22 τόμους του Share International.
1η έκδοση 1985. 3η εκτεταμένη έκδοση 2004.ISBN 978-90-71484-29-2, 452σσ.
Στην Αγγλική γλώσσα.
Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Πρώτος Τόμος
Maitreya’s Mission, Volume One
Το πρώτο μιας τριλογίας βιβλίων τα οποία περιγράφουν την ανάδυση και τις
διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου. Καθώς ωριμάζει η
ανθρώπινη συνειδητότητα σταθερά, πολλά από τα αρχαία ‘μυστήρια’
αποκαλύπτονται τώρα. Αυτός ο τόμος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας οδηγός για
την ανθρωπότητα καθώς αυτή διαγράφει το ταξίδι της εξέλιξης. Ο καμβάς του
βιβλίου είναι απέραντος: από τις νέες διδασκαλίες του Χριστού έως τον
διαλογισμό και το κάρμα· από το θέμα της ζωής μετά τον θάνατο και την
επανενσάρκωση, έως την θεραπεία και τον κοινωνικό μετασχηματισμό· από
την μύηση και τον ρόλο της υπηρεσίας έως τις Επτά Ακτίνες· από τον
Λεονάρντο Ντα Βίντσι και τον Μότζαρτ έως τον Σάτυα Σάι Μπάμπα. Θέτει το

σκηνικό και προετοιμάζει τον δρόμο για το έργο του Μαϊτρέγια, ως Παγκόσμιο
Διδάσκαλο, και την δημιουργία μιας νέας και καλύτερης ζωής για όλους. Είναι
ένα πανίσχυρο μήνυμα ελπίδας.
1η έκδοση 1986. 3η έκδοση 1993,ανατύπωση 2003. ISBN 978-90-71484-08-7,
419σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.
Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Δεύτερος Τόμος
Maitreya’s Mission, Volume Two
Το βιβλίο αυτό που ταυτόχρονα εμπνέει και εμψυχώνει, προσφέρει νέα ελπίδα
και καθοδήγηση σε έναν κόσμο που υποφέρει ενώ βρίσκεται στο κατώφλι μιας
Χρυσής Εποχής. Παρουσιάζει τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου
Διδάσκαλου, και στα δύο πεδία, και το εξωτερικό, το πρακτικό, και το
εσωτερικό, το πνευματικό πεδίο· τις μοναδικά ακριβείς προβλέψεις Του για τα
γεγονότα του κόσμου, οι οποίες έχουν καταπλήξει τα παγκόσμια Μέσα
Ενημέρωσης· και τις εκ θαύματος εμφανίσεις Του οι οποίες έχουν φέρει ελπίδα
και θεία φώτιση σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Επίσης περιέχει μια σειρά από
μοναδικές συνεντεύξεις με τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ οι οποίες
φωτίζουν εκ νέου κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα.
Αυτό το βιβλίο καλύπτει ένα τεράστιο εύρος: τις διδασκαλίες του
Μαϊτρέγια· την ανάπτυξη της συνειδητότητας· νέες μορφές κυβέρνησης· την
εμπορευματοποίηση και τις δυνάμεις της αγοράς· την αρχή του να
μοιραζόμαστε τα αγαθά· την ζωή στην Νέα Εποχή· τα σχολεία χωρίς τοίχους·
την Τεχνολογία του Φωτός· τα αγρογλυφικά· τον Εαυτό· την τηλεπάθεια· την
ασθένεια και τον θάνατο· την ενέργεια και την σκέψη· τον Διαλογισμό
Διαβίβασης· τον σκοπό της ψυχής. Επίσης περιλαμβάνει τα κείμενα από τις
αποκαλυπτικές διαλέξεις του Μπέντζαμιν Κρεμ με θέμα ‘Το Ξεπέρασμα του
Φόβου’ και ‘Το Κάλεσμα σε Υπηρεσία’.
1η έκδοση 1993,ανατύπωση2004. ISBN 978-90-71484-11-7,753σσ. Στην
Αγγλική γλώσσα.
Η Διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας
The Ageless Wisdom Teaching
Μια επισκόπηση της πνευματικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, αυτό το
μικρό βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά μια περιεκτική κι εύκολη στην κατανόηση
εισαγωγή στην Διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας. Εξηγεί τα βασικά
αξιώματα του εσωτερισμού, και συμπεριλαμβάνει: την πηγή της Διδασκαλίας·
την ανάδυση του Παγκόσμιου Διδασκάλου· την αναγέννηση και την
επανενσάρκωση· τον Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος· το Σχέδιο της

εξέλιξης· την προέλευση του ανθρώπου· τον διαλογισμό και την υπηρεσία· τις
μελλοντικές αλλαγές. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ένα λεξιλόγιο εσωτερισμού
και ένας κατάλογος με προτεινόμενα αναγνώσματα.
1η έκδοση 1996,ανατύπωση 2006. ISBN 978-90-71484-13-1,76σσ. Στην Αγγλική
γλώσσα24.
Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Τρίτος Τόμος
Maitreya’s Mission, Volume Three
Ο Μπέντζαμιν Κρεμ παρουσιάζει μια ακαταμάχητη όψη του μέλλοντος. Με
τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, και τους μαθητές Του, τους
Δασκάλους της Σοφίας, να προσφέρουν την καθοδήγησή Τους δημόσια, η
ανθρωπότητα θα δημιουργήσει έναν πολιτισμό άξιο του θεϊκού της δυναμικού.
Η ειρήνη θα καθιερωθεί· το μοίρασμα των αγαθών θα είναι ο τρόπος ζωής· η
διατήρηση του περιβάλλοντος θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η νέα παιδεία
θα διδάσκει το γεγονός της ψυχής και της εξέλιξης της συνειδητότητας. Οι
πόλεις του κόσμου θα μετασχηματισθούν σε κέντρα μεγάλης ομορφιάς.
Αυτό το βιβλίο προσφέρει ανυπολόγιστης αξίας σοφία πάνω σε ένα πλατύ
εύρος θεμάτων. Συμπεριλαμβάνει τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια για το
μέλλον, και συνεντεύξεις ενός Δασκάλου στο θέμα ‘Η Πρόκληση του 21ου
Αιώνα’. Εξερευνεί το κάρμα και την επανενσάρκωση, την προέλευση της
ανθρωπότητας, τον διαλογισμό και την υπηρεσία, το Σχέδιο της εξέλιξης, και
άλλες θεμελιώδεις έννοιες της Διδασκαλίας της Προαιώνιας Σοφίας.
Περιλαμβάνει μια καταπληκτική ματιά του Μπέντζαμιν Κρεμ – που είναι
καλλιτέχνης ο ίδιος, από μια εσωτερική, πνευματική άποψη 10 διάσημων
καλλιτεχνών – μεταξύ τους τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Μιχαηλάγγελλο
και τον Ρέμπραντ.
Όπως και οι δύο πρώτοι τόμοι της Αποστολής του Μαϊτρέγια , αυτό το
έργο συνδυάζει βαθιές πνευματικές αλήθειες με τις πρακτικές λύσεις των πιο
πολύπλοκων προβλημάτων της σημερινής εποχής. Είναι πραγματικά ένα
μήνυμα ελπίδας για μια ανθρωπότητα η οποία είναι έτοιμη «να αρχίσει την
δημιουργία ενός πολιτισμού που ο κόσμος ποτέ δεν έχει δει ξανά ως τώρα».
1η έκδοση 1997. ISBN 978-90-71484-15-5, 705σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά και μοιράζεται δωρεάν σε
ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International www.share24

gr.org

Η Μεγάλη Προσέγγιση: Νέο Φως και Ζωή για την Ανθρωπότητα
The Great Approach: New Light for Humanity
Αυτό το προφητικό βιβλίο ασχολείται με τα προβλήματα του χαοτικού κόσμου
μας και της βαθμιαίας αλλαγής του κάτω από την επιρροή μιας ομάδας
τελειοποιημένων ανθρώπων, των Δασκάλων της Σοφίας, Οι Οποίοι, με ηγέτη
Τους τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, επιστρέφουν τώρα δημόσια
στον κόσμο για πρώτη φορά μέσα σε 98.000 χρόνια.
Το βιβλίο καλύπτει τέτοια θέματα όπως: το μοίρασμα των αγαθών· οι
Η.Π.Α σε αμηχανία· φυλετικές συγκρούσεις· έγκλημα και βία· περιβάλλον και
ρύπανση· τροποποίηση του γενετικού κώδικα· επιστήμη και θρησκεία· η φύση
του φωτός· υγεία και θεραπεία· παιδεία· θαύματα· η ψυχή κι επανενσάρκωση.
Μια εξαιρετική σύνθεση γνώσης, ρίχνει φως στο μέλλον· με ξεκάθαρη θωριά
προλέγει τα υψηλότερα επιτεύγματα της σκέψης του ανθρώπου για να
αποκαλύψει τις καταπληκτικές επιστημονικές ανακαλύψεις που μέλλουν να
γίνουν. Μας δείχνει έναν κόσμο όπου ο πόλεμος ανήκει στο παρελθόν, κι οι
ανάγκες όλων των ανθρώπων καλύπτονται.
1η έκδοση 2001. ISBN 978-90-71484-23-0, 320σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.
Η Τέχνη της Συνεργασίας
The Art of Co-operation
Η Τέχνη της Συνεργασίας καταπιάνεται με τα πιο βασανιστικά προβλήματα
των καιρών μας, και με την λύση τους, από την άποψη των Διδασκαλιών της
Προαιώνιας Σοφίας οι οποίες εδώ και εκατομμύρια χρόνια αποκαλύπτουν τις
δυνάμεις που υπάρχουν στην βάση του εξωτερικού κόσμου. Ο Μπέντζαμιν
Κρεμ ενημερώνει αυτές τις διδασκαλίες ως την σύγχρονη εποχή,
προετοιμάζοντας έτσι την οδό για την επικείμενη ανάδυση του Μαϊτρέγια, του
Παγκόσμιου Διδασκάλου, και της ομάδας Του από Δασκάλους της Σοφίας.
Αυτός ο τόμος παρατηρεί κριτικά έναν κόσμο εγκλωβισμένο σε πανάρχαιο
ανταγωνισμό, έναν κόσμο που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του με
παλιές και ξεφτισμένες μεθόδους, ενώ η απάντηση – η συνεργασία – είναι στο
χέρι μας και μόνο. Δείχνει τον δρόμο προς έναν κόσμο δικαιοσύνης,
ελευθερίας κι ειρήνης μέσα από την ανάπτυξη της εκτίμησης της ενότητας που
υπάρχει στην ουσία όλων των μορφών ζωής. Ο Μαϊτρέγια θα εμπνεύσει μέσα
μας αυτή την αναπτυσσόμενη κατανόηση.
Τα θέματα περιλαμβάνουν: την ανάγκη για συνεργασία· οι Η.Π.Α. κι ο
ανταγωνισμός· ο ζωντανός οργανισμός σε αντιδιαστολή με τον κοινωνικό
οργανισμό· ευκαιρία για υπηρεσία· ο φόβος της απώλειας 25· το κάρμα· η
Σημ. Μετ.:Το ουσιαστικό ‘απώλεια’ (loss) που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο
κυριολεκτεί στην απώλεια πραγμάτων ή όντων, όχι στην απώλεια της ψυχής αφού εξ
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αγάπη· το κουράγιο κι η αποδέσμευση· το να ξεπεράσουμε την θυμική
αυταπάτη· πώς οι Δάσκαλοι διδάσκουν· η ενότητα στην διαφορετικότητα·
κοινή συναίνεση· εμπιστοσύνη.
1η έκδοση 2002. ISBN 978-90-71484-26-1, 235σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.
Οι Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια: Οι Νόμοι της Ζωής
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life
Δεν έχουμε καν ψήγματα από τις διδασκαλίες προηγούμενων Παγκόσμιων
Διδασκάλων που να δόθηκαν πριν από την βέβαια γνώση της παρουσίας Τους.
Δεν έχουμε τις διδασκαλίες ενός Χριστού, ή ενός Βούδδα, ή ενός Κρίσνα,
παρά μόνο από τον τρόπο που τις είδαν οπαδοί τους μετά την εμφάνισή Τους.
Είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται τώρα, αυτή την στιγμή το άρωμα των
σκέψεων και των βαθύτερων γνώσεων που έχει ένα Ον ασύγκριτου
αναστήματος, προκειμένου να μας καταστήσει ικανούς να κατανοήσουμε την
ατραπό της εξέλιξης η οποία βρίσκεται μπροστά μας και την οποία έχει έλθει
για να σκιαγραφήσει για χάρη μας. Η εντύπωση που αφήνει στο νου ο
Διδάσκαλος είναι ότι η ευρύτητα και το βάθος της γνώσης και συνειδητότητάς
Του δεν έχουν όρια· πως είναι ασύλληπτα ανεκτικός και σοφός, κι εκπληκτικά
ταπεινός.
Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να διαβάσουν από ετούτες τις
σελίδες χωρίς να αλλάξουν οι ίδιοι. Σε κάποιους, οι εξαιρετικές γνώσεις περί
των γεγονότων του κόσμου θα είναι κυρίου ενδιαφέροντος, ενώ σε άλλους η
παράθεση των μυστικών της αυτοπραγμάτωσης, η απλή περιγραφή της
αλήθειας όπως αυτή βιώθηκε, θα αποτελέσει μια αποκάλυψη. Όσον αφορά
οποιονδήποτε ο οποίος αναζητά να κατανοήσει τους Νόμους της Ζωής, αυτές
οι λεπτοφυείς και μεστές γνώσεις θα τους οδηγήσουν γρήγορα στον πυρήνα
της ίδιας της Ζωής, και θα τους προσφέρουν μια απλή ατραπό η οποία απάγει
στην κορυφή του όρους. Η ουσιαστική ενότητα όλων των μορφών ζωής,
υπογραμμίζεται κατά έναν τρόπο ξεκάθαρο και πλήρη νοήματος. Θα λέγαμε
ότι πως ποτέ ως τώρα δεν είχαν φανεί οι Νόμοι με βάση τους οποίους ζούμε,
τόσο φυσιολογικοί και μη δεσμευτικοί.
1η έκδοση, 2005. ISBN 978-90-71484-31-5, 258σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

αιτίας της συντακτικής δομής, στερείται συνεκδοχής ή μεταφορικής προέκτασης. Άρα
ο συγγραφέας εδώ, δεν αναφέρεται στον φόβο της Απώλειας.

Η Τέχνη Του Να Ζούμε: Ζώντας εντός των Νόμων της Ζωής
The Art of Living: Living Within the Laws of Life
Εμπνευσμένο από τα γραπτά δύο Δασκάλων της Σοφίας, τον Δάσκαλο Τζβαλ
Κουλ, και ιδιαίτερα τον Δάσκαλο του ίδιου του Μπέντζαμιν Κρεμ, το Πρώτο
μέρος αυτού εδώ του βιβλίου εξετάζει την εμπειρία του να ζει κάποιος ως ένα
είδος τέχνης, σαν την ζωγραφική ή την μουσική. Το να επιτύχει κάποιος ένα
υψηλό επίπεδο έκφρασης, απαιτεί ταυτόχρονα και την γνώση ορισμένων
θεμελιωδών κανόνων και την πιστή τήρησή τους. Στην τέχνη της ζωής, είναι
μέσα από την κατανόηση του σπουδαίου Νόμου της Αιτίας και του
Αποτελέσματος, και του σχετικού με αυτόν Νόμου της Αναγέννησης, που
επιτυγχάνουμε την ισορροπημένη ακακία26 η οποία οδηγεί στην προσωπική
ευτυχία, στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και στον σωστό δρόμο για όλη την
ανθρωπότητα στο εξελικτικό της ταξίδι.
Το Δεύτερο και Τρίτο Μέρος, ‘Τα Ζεύγη των Αντιθέτων’ και ‘Η Πλάνη’,
διατυπώνουν την πρόταση ότι είναι η μοναδική θέση του ανθρώπου στο σχέδιο
της εξέλιξης – το σημείο όπου συναντώνται το πνεύμα και η ύλη – η οποία
παράγει ως αποτέλεσμα την φαινομενικά ατέρμονα πάλη του ταυτόχρονα και
εντός του και στην εξωτερική ζωή. Το μέσο το οποίο επιτρέπει την έξοδο από
την ομίχλη της πλάνης, και αναμιγνύει αυτές εδώ τις δύο όψεις του σε ένα
τέλειο Όλο, είναι το να διάγει τον βίο με όλο και περισσότερη αποδέσμευση
και αντικειμενική αυτογνωσία.
1η έκδοση 2006. ISBN 978- 90-71484-37-7, 215σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.
~~~
Τα ως άνω βιβλία εκδίδονται από το Ίδρυμα Share International (Άμστερνταμ,
Λονδίνο). Τα περισσότερα έχουν μεταφρασθεί στην Ολλανδική, στην Γαλλική,
στην Γερμανική, στην Ιαπωνική και στην Ισπανική από ομάδες οι οποίες
ανταποκρίνονται σε αυτό το μήνυμα. Μερικά έχουν επίσης μεταφρασθεί στην
Κινεζική, στην Κροατική, στην Φιλανδική, στην Ελληνική, στην Εβραϊκή,
στην Ιταλική, στην Πορτογαλική, στην Ρουμανική, στην Ρωσσική, στην
Σλοβενική και στην Σουηδική. Σχεδιάζονται περαιτέρω μεταφράσεις.
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Συχνά μεταφράζεται ‘αβλάβεια’.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SHARE INTERNATIONAL
Ένα μοναδικό περιοδικό (στην Αγγλική γλώσσα) με μηνιαία αναφορά: ενημερωμένες
πληροφορίες για την ανάδυση του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου· ένα
άρθρο από έναν Δάσκαλο της Σοφίας· προεκτάσεις των εσωτερικών διδασκαλιών·
απαντήσεις του Μπέντζαμιν Κρεμ σε μια μεγάλη ποικιλία επίκαιρων και
εσωτεριστικών ερωτήσεων· άρθρα και συνεντεύξεις ανθρώπων που βρίσκονται στην
προμετωπίδα της προοδευτικής αλλαγής του κόσμου· νέα από κλιμάκια των
Ενωμένων Εθνών και αναφορές από θετικές εξελίξεις στο θέμα του μετασχηματισμού
του κόσμου μας.
Το Share International συγκεράζει τις δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις της νοοτροπίας
της Νέας Εποχής – την πολιτική και την πνευματική. Δείχνει την σύνθεση που
βρίσκεται στην βάση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πνευματικών
αλλαγών οι οποίες τώρα λαβαίνουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα, και αναζητεί να
ενισχύει τονωτικά την πρακτική δράση στην κατεύθυνση του να κτίσουμε ξανά τον
κόσμο μας σε κατευθύνσεις περισσότερο δίκαιες και μεγαλύτερης συμπόνιας.
Το Share International καλύπτει νέα, γεγονότα και σχόλια σχετικά με τις
προτεραιότητες του Μαϊτρέγια: επαρκή παροχή της σωστής τροφής, κατοικίας και
στέγης για όλους, φροντίδα υγείας και παιδεία ως δικαιώματα όλων των ανθρώπων
χωρίς εξαίρεση, και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον κόσμο.
Διαφορετικές εκδόσεις του Share International είναι διαθέσιμες στην Ολλανδική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιαπωνική, Ρουμανική, Σλοβενική και Ισπανική. Για
πληροφορίες σχετικά με συνδρομή, επικοινωνήστε με το κατάλληλο γραφείο
παρακάτω.
Για την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και τις
Φιλιππίνες,
Share International
PO Box 971, North Hollywood, CA 91603, USA
Για το Ηνωμένο Βασίλειο
Share International
PO Box 3677, London NW5 1RU, UK
Για τον υπόλοιπο κόσμο
Share International
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland
Εκτενείς πληροφορίες και αποσπάσματα από το περιοδικό δημοσιεύονται στο
Διαδίκτυο στο: http://www.share-international.org/
Ορισμένα αποσπάσματα μεταφράζονται και αναρτούνται στον ιστοχώρο του
Ελληνικού Share International: http://www.share-gr.org/

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Γεννημένος στην Σκωτία, ο ζωγράφος και εσωτεριστής Μπέντζαμιν Κρεμ, εδώ
και πάνω από 30 έτη προετοιμάζει τον κόσμο για το πλέον εξαιρετικό γεγονός
στην ανθρώπινη ιστορία – την επιστροφή των πνευματικών μας σοφών
συμβούλων στην καθημερινή ζωή.
Ο Μπέντζαμιν Κρεμ έχει εμφανισθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και
σε αφηγηματικές ταινίες μικρού μήκους παντού στον κόσμο και σε διαλέξεις
απ’ άκρη σ’ άκρη στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, στις Η.Π.Α., στην
Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Εκπαιδευόμενος και εποπτευόμενος για πάρα πολλά χρόνια από τον δικό
του Δάσκαλο, άρχισε το δημόσιο έργο του το 1974. Το 1982 ανακοίνωσε ότι ο
Κύριος Μαϊτρέγια, ο από πολύ καιρό αναμενόμενος Παγκόσμιος Διδάσκαλος,
ζούσε στο Λονδίνο, έτοιμος να παρουσιασθεί δημόσια όταν τα Μέσα
Ενημέρωσης θα Τον προσκαλούσαν να πράξει ετούτο. Το γεγονός είναι τώρα
επικείμενο27.
Ο Μπέντζαμιν Κρεμ συνεχίζει να εκτελεί την αποστολή του ως
αγγελιαφόρος που φέρνει αυτά τα τόσο ενθουσιώδη νέα. Τα βιβλία του,
δεκατρία αυτή την στιγμή, έχουν μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες. Είναι
επίσης ο συντάκτης του περιοδικού Share International, το οποίο κυκλοφορεί
σε περισσότερες από 70 χώρες. Δεν δέχεται χρήματα για οτιδήποτε από ετούτη
την εργασία.
Ο Μπέντζαμιν Κρεμ ζει στο Λονδίνο, είναι έγγαμος, κι έχει τρία παιδιά.

Στμ: Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο Μπέντζαμιν Κρεμ την 14η
Ιανουαρίου του 2010, η δημόσια παρουσία του Μαϊτρέγια έχει ξεκινήσει.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον ιστοχώρο του Ελληνικού
Share International:
http://www.share-gr.org/
ή του Αγγλικού:
http://www.share-international.org/
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