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Uvod
V vsaki dobi ali v času izjemnih kriz so na svet prišli veliki duhovni
učitelji, da bi človeštvu omogočili napraviti naslednji razvojni korak.
Poznamo jih pod imeni, kot so Herkul, Rama, Šankaračarja, Krišna,
Buda, Mohamed in Kristus. Vsak od njih je človeštvu podal nauk,
katerega osrednja in skupna tema so bili ‘pravilni medčloveški odnosi’. Na primer:
ö Krščanstvo: »... Vse, kar želiš, da ljudje storijo tebi, stori ti njim ...«
ö Budizem: »Človek bi moral svojim prijateljem in bližnjim pomagati na pet načinov – z velikodušnostjo, prijaznostjo in dobrohotnostjo, tako da z njimi ravna kot s samim seboj in da je tako
dober, kot njegove besede.«
ö Hinduizem: »Ne stori drugim tistega, kar bi ti povzročilo bolečino, če bi bilo storjeno tebi.«
ö Islam: »Nihče od vas ni vernik, dokler ne ljubi svojega brata
tako kot samega sebe.«
ö Judovstvo: »Ne stori svojemu bližnjemu tistega, kar je boleče
zate.«
ö Taoizem: »Glej na pridobitev svojega soseda kot na lastno pridobitev in na njegovo izgubo kot na lastno izgubo.«
Iz tako preprostih naukov je človek skozi zgodovino zgradil zapletene dogme in rituale ter bil pripravljen v imenu svoje ideologije
ubijati in izgubiti življenje. Verska nestrpnost je bila in je še vedno
osnova mnogih nesoglasij in trpljenja na svetu. Ko bodo ljudje vseh
veroizpovedi prišli do spoznanja, da si delijo skupno duhovno zapuščino kot otroci istega očeta – ne glede na ime, s katerim ga po tradiciji
kličejo – se bo začela nova doba bratstva in miru.
Ta skupni vrelec modrosti je zbirka starodavnih duhovnih
naukov, ki so se prenašali iz roda v rod in jih poznamo kot ‘večno
modrost’. Kot ezoterična znanost (to preprosto pomeni nekaj, kar
presega razumevanje ali dojemanje povprečnega človeka) podaja
sistematičen in izčrpen pregled razvojnega procesa človeka in narave s stališča energij. Pojasnjuje, kako je prišlo do nastanka vesolja,
kako vesolje deluje in kakšno je človekovo mesto v njem. Ezoterika, kot jo včasih imenujemo, je tudi umetnost dela z energijami,
ki izhajajo iz najvišjih duhovnih virov. Ta nauk je iz ozadja vodil in
oblikoval civilizacijo za civilizacijo in privedel do vseh največjih dosežkov človeških prizadevanj, najsi bo v znanosti, politiki, umetnosti
ali religiji.
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Nauk večne modrosti
Nauk večne modrosti je bil širši javnosti prvič na razpolago okoli
leta 1875, ko je Helena Petrovna Blavatska objavila svoja odmevna
dela The Secret Doctrine (Tajni nauk) in Isis Unveiled (Razkrita Izida).
Da bi predstavila nov pogled na zgodovino in evolucijo človeštva je
Blavatska ustanovila Teozofsko društvo. Vmesna stopnja tega nauka
je bila razkrita prek Alice A. Bailey, ki je v letih od 1919 do 1949
sodelovala z mojstrom modrosti, znanim pod imenom ‘Tibetanec’.
Mojster Djwhal Khul je v procesu telepatske presvetlitve podal zelo
obsežno zbirko informacij o svetu in njegovi prihodnosti.
Od leta 1974 je vir nadaljnjih razkritij večne modrosti – še zlasti
tistih o ponovnem prihodu Maitreje, Kristusa in svetovnega učitelja
za prihajajočo dobo – britanski umetnik Benjamin Creme, ki prejema
informacije prek stalnega telepatskega stika z mojstrom modrosti.
Creme o tej tematiki predava po vsem svetu. Dal je na stotine
radijskih in televizijskih intervjujev ter intervjujev za tisk. Izbrani
deli teh predavanj sestavljajo njegove knjige, ki so prevedene v številne jezike. Prevedle in izdale so jih skupine ljudi, ki se odzivajo na
njegovo sporočilo. Benjamin Creme je tudi urednik revije Share International, ki je razširjena v več kot 70 državah. Creme za svoje delo
ne prejema nobenega honorarja in ne daje nobenih izjav o svojem
duhovnem statusu.
Glavni del te knjižice podaja pregled osnovnih načel ezoterike
in je zapis izbranih delov intervjuja Rollina Olsona z Benjaminom
Cremom. Intervju je potekal novembra 1994 v Los Angelesu. Bralci,
ki jim je ezoterika nova, bodo morda želeli najprej prebrati slovarček
ezoteričnih izrazov na 50. strani, da se seznanijo z nekaterimi pogosto uporabljenimi izrazi. Za tiste, ki želijo globlje spoznati skrivnosti
vesolja, je na koncu seznam priporočenega branja.
								
ö
»Ko me boste videli in slišali, boste spoznali, da že dolgo poznate resnice, ki jih razglašam ... Te preproste resnice, prijatelji moji, so osnova
vsega bivanja. Delitev dobrin in pravičnost, bratstvo in svoboda niso
novi pojmi. Človeštvo od pradavnine povezuje svoje hrepenenje s temi
zvezdami vodnicami. Zdaj, prijatelji moji, jih bomo zasidrali v svetu.«
Maitreja, svetovni učitelj
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Intervju Rollina Olsona z Benjaminom Cremom

Rollin Olson: Zdi se, da ljudje vsak dan znova ugotavljajo, da so stvari
ušle izpod nadzora. Korupcija uničuje dežele, rušijo se gospodarstva, ljudje izgubljajo zaposlitev, nekateri postajajo brezdomci, družina kot enota
družbe razpada. Veliko ljudi v življenju ne vidi nobenega smisla več, drugi
pa vedno znova upajo na preobrat. Ali vi vidite kakšno upanje za prihodnost?
Benjamin Creme: Zelo veliko upanje. Menim, da je pred človeštvom civilizacija, ki bo sijajnejša od vsega, kar smo videli doslej.
R. O.: Toda kako, ob problemih, ki jih imamo danes?
B. C.: Menim, da so ti problemi v resnici začasni, saj so posledica dejstva, da silne nove kozmične energije vplivajo na današnji
svet in ustvarjajo sedanji nemir in kaos, ki sta začasna. Mislim, da
je naša prirojena božanskost – potencial, ki je v vsakem človeškem
bitju – dovolj, da nam pokaže izhod iz teh problemov in ustvari razmere, ki bodo omogočale ne le nadaljevanje človeštva, temveč tudi
ustvarjanje civilizacije, ki bo izpolnila vsa naša hrepenenja.
R. O.: Pravite »prirojena božanskost«. Kdo pravzaprav smo?
B. C.: V bistvu smo bogovi v inkarnaciji. Spoznati moramo svojo tridelno konstitucijo. Smo iskra boga; to trdijo vse religije in človeštvu že na tisoče let govorijo o naši božanskosti, na katero lahko
gledamo tudi bolj znanstveno in še vedno pravilno. Kot ezoterik bi
rekel, da je božanska iskra po svoji vibraciji tako prefinjena, da se
ne more neposredno manifestirati na fizični ravni. Zato se odraža
kot individualizirana človeška duša, ki pa se spet odraža v človeški
osebnosti prek svojega fizičnega, čustvenega in mentalnega telesa.
Duša prek fizične ravni osebnosti udejanja inkarnacijski proces, dokler posameznik, moški ali ženska na fizični ravni končno do
popolnosti ne odraža
kvalitete duše, ki je
božanska kvaliteta iskre boga.
R. O.: Kaj ovira izražanje te božanskosti že
zdaj?

Benjamin Creme (levo) in Rollin Olson
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B. C.: Glavni razlog je v tem, da obstaja odpor na grobi fizični
ravni, ki omejuje izraz naše božanskosti. Od tod izraz sebičnosti pri
večini človeštva. Poleg tega človek ustvarja politične, gospodarske in
socialne razmere, ki naši božanskosti še nadalje preprečujejo, da bi
se izražala. Ko se bodo spremembe, ki so zdaj na pohodu, nadaljevale in odražale osnovno duhovno naravo človeštva, bomo ustvarili
politične, gospodarske, verske, socialne in znanstvene razmere, ki
bodo prirojeni božanskosti vseh ljudi omogočale, da se izrazi.
R. O.: Če smo prirojeno božanski, kaj je potemtakem naš namen, h
kateremu cilju kot človeštvo stremimo?
B. C.: Namen nas kot človeškega rodu je poduhoviti materijo. Smo
namreč duh v materiji, v utelešenju na razmeroma nizki ravni (čeprav
je to z vidika mineralov, rastlin ali živali sorazmerno visoka raven). Z
vidika duha pa človeško bitje s svojim fizičnim, čustvenim in mentalnim
telesom ni zelo popoln izraz božanskosti. Evolucijski proces je torej
proces, s katerim poduhovljamo materijo naših lastnih teles in s tem
materijo kot tako. Zato smo tu: da poduhovljamo materijo, da materijo
naših fizičnih, čustvenih in mentalnih teles prežamemo s kvalitetami
duše, ki je popolna, popolni duh, ki odraža iskro boga.
R. O.: Ljudje navadno govorijo o svojem fizičnem telesu, svojih čustvih
in mislih. Pravite, da obstaja poleg gostega fizičnega telesa tudi telo
čustev in telo misli?
B. C.: Tako je. To so izrazna sredstva za duhovni vidik, ki deluje
prek duše, da se izraža na teh ravneh. Postopoma, skozi številne inkarnacije in reinkarnacije dejansko ustvarimo telo, skozi katero se
vidik duha manifestira do zelo visoke stopnje. Ko se to zgodi, postanemo popolni, postanemo mojstri.

Ezoterika

pod njim. Vendar gre za razvoj zavesti
in ne za razvoj fizične oblike. Če hočete
izvedeti več o evoluciji fizičnih oblik, se
obrnite na Darwina, ki je dokaj dobro
povzel naravo razvoja, kar zadeva obliko
živalskega in človeškega kraljestva. Glede evolucije zavesti pa se morate obrniti
k ezoteričnemu – ezoteričnemu le doslej,
kajti to, kar je ezoterično, postopoma
postaja eksoterično. Človeštvu namreč
ne ostaja skrito nič, kar lahko varno
uporablja. Od nas je torej odvisno, koliko tega nauka bomo dobili v danem času.

Charles Darwin

R. O.: Preden nadaljujeva pojasniva nekaj izrazov. Kakšna je razlika
med ‘ezoteričnim’ in ‘okultnim’? Ta dva izraza se pogosto uporabljata
kot sinonima.
B. C.: Oba pomenita nekaj skritega, vendar skritega le za določen čas, ne za vselej. Skritega pa zato, ker je na tej stopnji razvoja
človeštva to še v veliki meri neznano in nesprejemljivo vsem, razen
razmeroma majhnemu številu posvečencev in učencev tistih, ki ta
nauk podajajo. Človeštvu na splošno je to neznano in torej ezoterično, oziroma okultno. Besedi ‘okultno’ so različne verske skupine
dodale precej slabšalen pomen; vidijo jo kot nekaj temnega, zlega, kot nekaj, kar je povezano s hudodelstvom, čaščenjem hudiča
in podobnim. To je povsem napačno razumevanje besede okultno.
Okultno preprosto pomeni skrito, še zlasti skrito znanje ali znanost o energijah, ki so v ozadju procesa evolucije. Ezoteriko bi lahko
označili bolj kot filozofijo procesa evolucije, okultizem pa bolj kot
znanost o energijah, ki do tega procesa privedejo.

Izvor nauka

R. O.: To, kar opisujete, ne sodi povsem v področje religije. Ali imam
prav, če ugotavljam, da gre za širši pogled na stvari?
B. C.: Vsekakor. Gre za nauk, ki združuje. Nauk večne modrosti
ali ezoterika, kot ga pogosto imenujemo, ni religija. V ožjem smislu
tudi ni filozofija. Ni umetnost ali znanost, vsebuje pa nekaj od vseh
teh področij.
Lahko bi rekli, da je ezoterika toliko filozofija ali znanost o procesu evolucije, kolikor se nanaša na človeško kraljestvo in kraljestva

R. O.: Kaj je vir teh informacij, ki nam jih posredujete?
B. C.: Nauk večne modrosti je star toliko kot človeštvo. To je
nauk skupine ljudi, ki so presegli človeško raven v ožjem pomenu
besede in vstopili v naslednje kraljestvo, duhovno kraljestvo. To so
mojstri modrosti in gospodje sočutja. So ljudje kot mi, moški in ženske, ki so tako razširili svojo zavest, da vključuje tudi duhovne ravni.
Na našem planetu je veliko teh razsvetljenih ljudi, ki že na tisoče let
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živijo v odmaknjenih področjih gora in
puščav. Od časa do časa človeštvu razkrijejo določene vidike svojega nauka v
meri, kot ga lahko vsrkamo in uporabljamo – da bi nas razsvetlili.
V moderni dobi je ta nauk dobil
svoj izraz prek Helene Petrovne Blavatske, ene od ustanoviteljev Teozofskega
društva, v letih med 1875 in 1890. Njena
knjiga The Secret Doctrine (Tajni nauk)
pomeni pripravljalno stopnjo nauka, ki
Alice A. Bailey
je dan za nov kozmični cikel, v katerega vstopamo in mu pravimo Vodnarjeva doba. Njegova kasnejša
stopnja je bila podana v obdobju od 1919 do 1949 prek angleške
učenke Alice A. Bailey. Posredoval jo je tibetanski mojster Djwhal Khul in velja za vmesno stopnjo tega nauka. Naslednja zbirka
teh naukov – nauk agni joge – je bila podana prek še ene ruske
učenke, Helene Roerich. Nauk večne modrosti je sredstvo, s pomočjo katerega je človeštvo ves čas seznanjeno s svojo božanskostjo kot bistvom svoje narave in s svojim evolucijskim potovanjem
k popolnosti.
R. O.: Kako sta Blavatska in Baileyeva dobili te informacije?
B. C.: Kar zadeva gospo Blavatsko, jih je dobivala od skupine
mojstrov modrosti, s katerimi je nekaj let živela v Himalaji. Mojstri
modrosti so šli skozi proces evolucije, ki nas same še vedno zaposluje, in so spoznali, kaj je evolucija in kako deluje. Oni so mojstri,
ne v smislu avtoritete, pač pa v smislu mojstrskega obvladovanja
sebe in sil narave. Imajo popolno zavest in popoln nadzor na vseh
ravneh tega planeta.
R. O.: Domnevam, da so največji učitelji vseh časov prihajali prav s te
ravni človeške dovršenosti.
B. C.: Tako je. Vsak nov kozmični cikel – zdaj vstopamo v enega od njih, v dobo Vodnarja – pripelje na svet učitelja. Ljudje, kot
so Herkul in Hermes, Rama, Mitra, Vjasa, Zoroaster, Konfucij,
Krišna, Šankaračarja, Buda, Kristus in Mohamed – so vsi mojstri
modrosti, ki so prišli iz istega duhovnega središča našega planeta,
imenovanega duhovna ali ezoterična hierarhija. Sestavljajo jo mojstri modrosti in njihovi posvečenci ter učenci na različnih stopnjah
6

razvoja. To središče je znano tudi kot kraljestvo boga ali kraljestvo
duš.
R. O.: To je torej stanje bivanja in ne kraj?
B. C.: Da. Kristjani pričakujejo, da se bo božje kraljestvo spustilo na Zemljo, ko bomo dovolj dobri, da ga bomo prejeli. Dejansko
je od nekdaj tu, v ozadju, sestavljajo ga moški in ženske, ki so se za
to usposobili skozi razširitev svoje zavesti (in potemtakem z izkazovanjem svoje božanskosti).
R. O.: Ali je to tisto, na kar meri Sveto pismo, ko govori o ‘nebeškem
kraljestvu med nami’?
B. C.: Kristus je prek Jezusa dejal: »Nebeško kraljestvo je v vas.
Ne iščite ga zunaj ali na nebu. V vas je.« In resnično tudi je – kot
zavest. Če imate to zavest, ste v božjem kraljestvu.

Bog
R. O.: Kaj pa bog? Kdo je bog? Kje je bog? V kakšnem odnosu je do
duhovne hierarhije in do nas?
B. C.: V ezoteričnem pomenu je bog celota vseh zakonov in vseh
energij, ki jim ti zakoni vladajo v manifestiranem in nemanifestiranem vesolju. bog je torej neoseben, vendar se ta transcendentni bog
manifestira v vsakem vidiku stvarstva, vključno z nami. Nismo ločeni
od tega stvarstva – od boga. Vsako človeško bitje ima potencial védenja, zavesti o vsem v stvarstvu, o vsem, kar si lahko zamislimo kot
to, kar pomeni boga.
Mojstri so uresničeni bog, kar je čisto posebno stanje. Svojo
zavest v smislu iskre boga, absoluta, sebstva, so privedli v popolno
enost s seboj kot ljudmi na fizični ravni. Osebnostni in božanski vidik sta popolnoma združena.
R. O.: Kaj pa bog, ki ni v telesu?
B. C.: Tudi veliko kozmično bitje, ki deluje kot duša planeta, je
bog. Kljub vsej svoji trdnosti, kljub svojim mestom, letalom, televizijskim studiem in podobnim je planet v bistvu telo, skozi katero se
izraža kozmično bitje, ki daje planetu njegovo življenje in ima načrt
razvoja za vsa kraljestva narave, vključno s človeškim. To, kar se v
resnici dogaja, je, da mi vsi na različnih ravneh – od mineralnega
kraljestva pa vse do kraljestva boga – izvajamo evolucijski proces, ki
7
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bo v svoji končni posledici iz planeta napravil popoln izraz miselne
oblike v umu ustvarjajočega logosa.
R. O.: Omenili ste boga, ki deluje kot duša planeta. Ali je nad njim še
kakšen bog ali višja raven zavesti?
B. C.: Vsekakor. Obstaja bog, ki deluje kot duša sončnega sistema. Naš planetarni logos je le del, eno od središč v telesu sončnega logosa, ki je spet eno od središč v telesu galaktičnega logosa. In
tako naprej in tako naprej, galaksija za galaksijo. Bogu ni konca; je
transcendenten (onkraj) pa tudi imanenten (znotraj) vsakega delčka stvarstva. Vsak vidik boga, vključno z nami, ima potencial, da
nekega dne spozna vse to, postane vse to in dela z energijami, ki
ustvarjajo vesolje.
Bog je vse, kar obstaja, in ves prostor med tem, kar obstaja,
med vami in menoj in okoli naju, okoli vsega. Vse to je bog. Bog
se manifestira skozi svoje stvarstvo, ki je ustvarjeno iz energij na
določenih vibracijskih stopnjah. Oblika je odvisna od posamezne
frekvence atomskega jedra in elektronov te oblike. Moderna znanost je bila sposobna analizirati zgradbo atoma in prikazati, da je v
središču vsakega jedro z elektroni, ki vibrirajo okoli jedra z določeno frekvenco, in da je vsak atom v vesolju sestavljen enako. V vsem
manifestiranem vesolju ni ničesar, razen energije. Razlika med tem
povsem znanstvenim pogledom in pogledom ezoterika je v tem, da
gre ezoterik še dlje in pravi: res je, vse je energija, vendar energija,
ki sledi misli in na katero misel vpliva. Misel je sredstvo, s pomočjo
katerega se dogaja stvarstvo.

Energije
R. O.: To je zelo provokativna izjava. Lahko navedete praktičen primer?
B. C.: Velika piramida v Gizi je bila zgrajena z mislijo. Kamniti
bloki so bili dejansko preneseni z mislijo. Ko veste kako to storiti, je
zelo enostavno. Oblikujete formulo, kot je, na primer, velika Einsteinova formula E = mc2, ki je spremenila ves naš koncept energije in
materije: energija je enaka masi, pomnoženi s hitrostjo svetlobe na
kvadrat, pri čemer je hitrost svetlobe 300.000 kilometrov na sekundo. Ta formula je spremenila našo fiziko in tako zdaj na materijo in
energijo gledamo kot na nekaj izmenljivega. Ko to spoznate, lahko
ustvarite mantro. Formulo E = mc2 lahko spremenite v mantro. Ko
8

mantro izgovarjate pravilno, lahko premikate predmete kamorkoli
želite. Energijo misli osredotočite tako, da učinkuje na prosto etrsko
energijo, ki obkroža vsak kamen, vsakega človeka, vsako ribo itd.,
kajti vse to je zgoščevanje (precipitacija) etrske energije. Prav tako
je mogoče doseči, da kamni nimajo teže, kajti pri teži gre za inertno
maso in gravitacijo. Ko pa iz formule ustvarite mantro in jo izgovorite, lahko premaknete kamen z enega mesta na drugega. To bomo
delali že v zelo bližnji prihodnosti.
R. O.: Kaj je po vašem mnenju glavna prednost razumevanja, da je
energija osnova vsega?
B. C.: To razumevanje nam daje možnost obvladovanja vesolja,
obvladovanja materije. Omogoča nam, da smo s pomočjo misli v
nekaj sekundah kjerkoli na svetu. Omogoča nam načine komunikacije v istem trenutku, denimo telepatijo. Prav poznavanje energije
omogoča vse to.
R. O.: Torej to niso le triki?
B. C.: Ne, ne gre za trike. To so naravne sposobnosti vseh ljudi,
potrebno jih je le še razviti.
R. O.: In tisti, ki so te sposobnosti že razvili, so na čelu poti, po kateri
gremo vsi?
B. C. Natanko tako. Telepatija je naravna sposobnost človeških
bitij. Večina ljudi ima občasne izkušnje telepatije. Mati in otrok imata
lahko zelo tesen telepatski odnos. To ne pomeni, da vesta dobesedno,
kaj drugi misli, vendar bo mati, če se z otrokom nekaj dogaja, v hipu
vedela in čutila, da je otrok v nevarnosti in bo temu primerno ukrepala. To je nekaj, kar si delimo z živalskim kraljestvom. Živali imajo
isto vrsto čustvenega, nagonskega telepatskega stika. Ko se to dvigne
na mentalno raven, dobimo neposredno miselno komunikacijo uma
z umom. Mojster modrosti s svojim učencem komunicira telepatsko.
Navadno se ne pojavi v fizični obliki. Lahko je v Himalaji, Andih,
Skalnem gorovju ali kjerkoli že, njegov učenec pa v New Yorku, Londonu ali Ženevi, in vendar se lahko vsak trenutek pogovarjata.
R. O.: Videl sem Kirlianove fotografije energij okoli fizičnih teles in
tako vem, da je znanost naredila določen napredek pri razlagi in merjenju teh energij. Kaj pa raven čustev, uma in misli? Je tudi to energijo
mogoče izmeriti?
9
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B. C.: To je nekaj, kar bo šele prišlo. Trenutno je to, kar dejansko merimo, raven energije, ki je znanost še ni razložila – etrska raven fizične energije. Moderna znanost priznava le tri ravni
materije: trdno, tekočo in plinasto. Nad plinom so še nadaljnja
štiri stanja materije, ki so v ožjem pomenu besede materialna –
vsako od njih je finejše od tistega pod njim. Za moderno znanost
so etrske ravni materije naslednja stopnja materialnega sveta, ki
ga je potrebno raziskati in sčasoma tudi prikazati. Tedaj bodo
etrske ravni postale realnost in vse več ljudi se bo rodilo s sposobnostjo videnja teh ravni materije. To je dejansko povezano z
določeno vitalnostjo in dvojnim fokusom gledanja: vidite fizično
raven, ko pa spremenite fokus, vidite etrsko raven. Obe ravni sta
tu. Fizična materija je v resnici zgostitev (precipitacija) etrske
materije navzdol.

Sedem žarkov
R. O.: Kako pa je z energijami z višjih ravni?
B. C.: Ezoterična znanost trdi, da obstaja sedem energijskih
tokov ali žarkov, ki v medsebojnem delovanju pri vseh možnih
frekvencah tvorijo vse v vesolju. Vsak žarek je izraz velikega kozmičnega življenja, ki ciklično izkazuje svojo edinstveno energijsko
kvaliteto prek oblik, v katerih se manifestira – najsibo zrno peska,
človek ali sončni sistem. Če, na primer, rečemo, da je človek, narod
ali planet ‘na 2. žarku’, to pomeni, da izraža kvaliteto 2. žarka in da
ga ta žarek obvladuje.
Število sedem najdemo na mnogih ravneh in na mnogih področjih našega življenja: poznamo sedem barv mavrice, sedem
tonov glasbene lestvice, sedem ravni bivanja, sedem svetih planetov itd. V skladu s to shemo je tudi sedem žarkovnih tipov
ljudi.
R. O.: Kako bi opisali žarke?
B. C.: Obstajajo trije primarni žarki ali žarki vidikov in štirje
sekundarni žarki lastnosti. Navadno so izraženi kot:
Žarki vidikov:
1. žarek: žarek moči, volje ali namena,
2. žarek: žarek ljubezni in modrosti,
3. žarek: žarek dejavne, ustvarjalne inteligence;
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Žarki lastnosti:
4. žarek: žarek harmonije skozi konflikt ali žarek lepote ali žarek umetnosti,
5. žarek: žarek konkretne znanosti ali znanja,
6. žarek: žarek abstraktnega idealizma ali predanosti,
7. žarek: žarek obrednega reda ali magije ali rituala ali organi
zacije.
R. O.: Kako ti žarki vplivajo na povprečnega človeka?
B. C.: V osnovi nam vsem vlada pet žarkovnih sil: žarek duše,
ki ostaja enak skozi nešteta življenja; žarek osebnosti, ki se spreminja od življenja do življenja, dokler se ne razvijejo vse kvalitete;
žarek mentalnega telesa; žarek astralno-čustvene opreme; in žarek
fizičnega telesa, vključno z možgani. Vsi ti žarki se ciklično spreminjajo. Vsak žarek se prvenstveno izraža skozi eno od energijskih
središč (ali čaker), skupaj pa določajo fizično zgradbo in zunanji
videz telesa, astralno-čustveno naravo človeka in kvaliteto njegove
mentalne enote. Žarki pri človeku povzročajo nagnjenja k določenim odlikam in šibkostim, ki jim pravimo vrline oziroma slabosti
žarkov.
Tako ima, na primer, 1. žarek volje ali moči moč, vztrajnost in
širino pogleda, med slabostmi pa najdemo ponos, ambicioznost,
svojeglavost in željo po obvladovanju drugih. 2. žarek ljubezni in
modrosti ima kvaliteto ljubezni, sočutja, sposobnosti videti stališče
drugega, po drugi strani pa lahko ustvarja brezbrižnost do drugih,
sebičnost in sumničavost, glede na telo, skozi katero se izraža.
Duša izraža le vrline žarka, medtem ko nepopolna osebnost
izraža bolj ali manj njegove slabosti. Evolucijski cilj je preobraziti
slabosti žarka v njegove višje vidike, v vrline.
R. O.: Kakšen pomen ima poznavanje žarkov, ki se izražajo skozi nas?
B. C.: Poznavanje lastnih žarkov posamezniku omogoča poglobljen vpogled v njegove moči in omejitve, njegovo linijo najmanjšega odpora v tem življenju, pa tudi razumevanje mostov in ovir med
njim samim in drugimi. Ljudje na istem žarku so nagnjeni k temu, da
na enak način vidijo stvari, da imajo enak pristop do življenja, medtem ko ljudje na različnih žarkih težko razumejo pristop in namen
drug drugega. Jasno je, da ti dejavniki pogojujejo, na primer, kakovost zakonskega življenja, oziroma posameznikov odnos do njegovih
otrok.
11
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R. O.: To zveni kot nov pristop do psihologije.
B. C.: Tako je. Sedanja psihološka znanost je še v povojih. Razumeti poskuša delovanje človekove psihe in ublažiti znake stresa
in motenj. Vse dokler ne bomo razumeli, da je človek duša v inkarnaciji, ki ji vladajo določeni žarkovni vplivi, bo še marsikaj ostalo
nejasno. Duša je namreč tista, ki določi žarke osebnosti in njenih
teles. Nova psihologija, ki je zaenkrat ezoterična, bo izhajala iz te
predpostavke.
R. O.: Rekli ste, da se žarki izražajo skozi vse v stvarstvu. Kako to deluje
na ravni, višji od človeka?
B. C.: Na primer, vsakemu narodu vladata dva žarka: žarek duše,
ki izraža najvišje, četudi še neizražene ideale naroda in nižji žarek,
žarek osebnosti, ki vlada sebičnim nacionalnim željam ljudi.
Če gledamo na zgodovino s stališča razumevanja žarkov, ki vladajo narodom in rasam, jo vidimo v povsem novi luči. Postane nam
jasno, zakaj so določeni narodi zavezniki, medtem ko imajo drugi le
malo skupnega ali pa so že po tradiciji drug drugemu sovražni. Ali
pa, zakaj so nekatere zamisli, gibanja in religije v neki dobi cvetele,
v drugi pa propadle; zakaj pridejo nekatere države za nekaj časa v
ospredje in postanejo najvplivnejše na svetu, medtem ko druge ostajajo tako rekoč v senci in čakajo na čas, ko jih bo prebudila vzpodbuda prihajajočega žarka.

diha borijo za njihovo ohranitev. Ta skupina tvori konzervativne in
reakcionarne sile na vseh področjih povsod po svetu. Druge, napredne sile, pa so tiste, ki so se sposobne odzivati na prihajajoče energije 7. žarka in čutijo potrebo po novih, bolj življenjskih oblikah, skozi
katere se lahko izraža civilizacija nove dobe. Najbolj nestrpni bi pometli kar z vsem, z dobrim in slabim, in potrebujejo pomoč duhovne
hierarhije, da to obrzda in doseže urejeno spreminjanje.
Pod vplivom božanskega načrta vsak žarek pripravlja pot za svojega naslednika. Sedmi žarek povezuje duha z materijo in tako spaja
ti dve nasprotji. Na fizični ravni bo prek svojih predstavnikov izrazil
ideale in vizije prejšnjih ciklov.

Ponovno rojstvo in reinkarnacija
R. O.: Prej ste omenili, da je cilj človeškega življenja postati uresničeni
bog. Očitno tega ne dosežemo v enem samem življenju. Ali dobimo še
kakšno priložnost za to?
B. C.: Evolucijski napredek temelji na procesu ponovnega rojstva; metoda našega razvoja zavesti je reinkarnacija.

R. O.: Kateri žarek, oziroma žarki, se izražajo zdaj in kakšen vpliv ima
to na človeštvo?
B. C.: Po letu 1675 prihaja v manifestacijo 7. žarek obrednega
reda ali rituala, medtem ko se 6. žarek abstraktnega idealizma ali
predanosti po letu 1625 počasi izteka. Današnji problemi so posledica dejstva, da ti dve zelo močni energiji delujeta istočasno in skoraj
z enako močjo.
Zaradi tega je svet politično, gospodarsko, versko in socialno
razdeljen na dve glavni skupini, ki si povsod po svetu nasprotujeta.
Na eni strani so predstavniki šestožarkovnega pristopa, ki se iz ljubezni do starih oblik oklepajo preživelih struktur in se do zadnjega

R. O.: Kako to deluje?
B. C.: Skupine duš pridejo v inkarnacijo prek dveh velikih kozmičnih zakonov: zakona ponovnega rojstva ter zakona vzroka in posledice. Najpomembnejši zakon je zakon vzroka in posledice in to lahko
vidimo na mnogo načinov. Z znanstvenega stališča lahko rečemo, da
gre za zakon akcije in reakcije, ki sta si, kot veste, nasprotni in enaki.
V religioznem smislu vidimo ta zakon v Stari zavezi kot boga, ki terja
»oko za oko in zob za zob« – zelo togega, hladnega, neusmiljenega in
kar malce hudega. V krščanskem evangeliju je Kristus – kot Jezus – ta
zakon zelo preprosto imenoval proces, v katerem žanjete to, kar sejete; to je tako preprosto, da ljudje na to pozabljajo.
Po tem zakonu vsaka misel, vsako dejanje, ki ga storimo, sproži vzrok; ves čas ustvarjamo vzroke. Posledice, ki iz njih izhajajo,
ustvarjajo naše življenje v dobrem ali slabem. Ta trenutek ustvarjamo preostali del sedanjega življenja in naše naslednje življenje. Doživljamo nekaj, čemur pravimo karma. Zakon karme je zakon vzroka in posledice. Posledice naših prejšnjih dejanj, dobrih ali slabih,
ustvarjajo razmere našega življenja danes, posledice naših današnjih
dejanj pa ustvarjajo razmere v naslednjem obdobju življenja, najsibo
zdaj ali ko se vrnemo v svojem naslednjem telesu.
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R. O.: Kaj mislite s ‘prihajajočim žarkom’?
B. C.: Kot vse v vesolju imajo tudi žarki obdobja dejavnosti in
nedejavnosti, plime in oseke. V primeru žarkov ti cikli trajajo na
tisoče let, določa pa jih logosov načrt.
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Duša magično ustvarja serijo teles, skozi katera se lahko sčasoma resnično izkaže kot duša. Ko smo na tej točki, smo na dobri
poti proti koncu evolucijskega procesa. Za to je potrebnih na stotine
tisočev inkarnacij. Ko pa je ta točka dosežena, ko duša gleda svoj
odsev (moškega ali žensko v inkarnaciji) in vidi, da se ta začenja
odzivati na njene kvalitete (kvalitete duše) in postaja vse bolj božanski, bolj nesebičen, bolj altruističen, bolj skrbi za druge ljudi in ne
le za zadovoljevanje svojih želja – vzpodbudi svoje izrazno sredstvo
(osebnost, op. p.) in začne s procesom, ki konča evolucijsko potovanje, s procesom posvečenj.
Posvečenja so bila uvedena za pospešitev evolucijskega procesa. Posvečenje ni nujno potrebno, lahko bi se razvijali tudi brez tega, vendar
bi bilo potrebnih na milijone in milijone let več, da bi dosegli točko, na
kateri smo danes. Do popolnosti je pet velikih planetarnih posvečenj.

sprejemajo reinkarnacijo kot dejstvo, vendar jo razumejo zelo fatalistično. Če ste rojeni v zelo revni družini, če v Indiji sodite med ‘nedotakljive’, je to zaradi vaših hudodelstev v prejšnjem življenju in glede
tega ni mogoče storiti ničesar. Vse svoje življenje ostanete ‘nedotakljivi’, na udaru revščine in vas bomo zato še bolj izkoriščali, ker vam
je namenjeno, da ste revni. To je tako, kot da sprememb ne bi smelo
biti. Karmo v celoti sprejemajo kot kazen, kot posledico nepravilnih
dejanj. Pa ni kazen. Kazni ni. Je le delovanje zakona vzroka in posledice, ki je neosebno. Družbene spremembe bi lahko naredile konec
revščini in trpljenju, ne glede na individualno karmo.

R. O.: Na primer?
B. C.: Ko so učenci govorili o Janezu Krstniku, so Jezusa vprašali: »Kdo je Janez? Kdo je ta izredni človek, ki pridiga ljudem?«
Jezus je rekel: »Se ne spomnite, kaj sem vam rekel? On je Elija,
ki mora priti.« Spet drugič, ko je človeka ozdravil slepote, so rekli:
»Kdo je grešil? On ali njegov oče, da se je rodil slep?« Z drugimi
besedami, ali je šlo za karmo očeta, ki je moral zaradi hudodelstva
v prejšnjem življenju dobiti slepega otroka, ali za karmo otroka, za
neko hudodelstvo otroka v prejšnjem življenju, ki je terjalo, da se
rodi slep? Mnogi prvotni cerkveni očetje, denimo Origen, so učili o
reinkarnaciji.

R. O.: Če v življenju dobimo te ponovljene priložnosti, da opravimo
svojo pot po razvojni lestvici navzgor, kaj se dogaja v vmesnem času?
Kaj se nam dogaja po smrti?
B. C.: Odvisno je od tega, na kateri razvojni stopnji smo. Če nismo
zelo razviti (in velika večina človeštva še ni zelo razvita), potem hitro
pridemo nazaj v inkarnacijo. Veliki magnet evolucije nas znova in znova pripelje v inkarnacijo. Ker se moramo še veliko naučiti, potrebujemo pogoste lekcije – izkušnjo življenja znova in znova, da sploh kaj
napredujemo. Če smo razmeroma bolj razviti, pridemo v inkarnacijo v
skupinah, v družinskih in razširjenih družinskih skupinah. Vsi smo bili
vedno znova drug drugemu mati, oče, brat, sestra, otrok, stari oče itd.
Na ta način ustvarjamo karmične vezi. Te karmične vezi držijo skupine
skupaj in nam tudi omogočajo, da rešujemo svoje karmične dolgove
v razmeroma ozkem krogu ljudi, vse dokler jih ne razrešimo. Ko se
naučimo biti neškodljivi, presežemo karmo. Pride čas, ko se duša tako
močno manifestira skozi svoj odsev – skozi moškega ali žensko v inkarnaciji – da ta preneha ustvarjati veliko negativne karme in postaja
vse bolj neškodljiv. Vidimo torej, da obstaja potreba po neškodljivosti
v vseh medčloveških odnosih. Če smo uničevalni, ustvarjamo negativno karmo, ki jo bomo morali razrešiti. Z njo se inkarniramo, vso
nesrečo, bolečino in trpljenje pa pripisujemo temu, da imamo smolo.
Ne gre za smolo, marveč za neposredno posledico naše karme.

R. O.: Kaj pa se je zgodilo z njo?
B. C.: Cesar Justinijan in njegova žena je nista marala in sta prisilila cerkvene očete, da so se je znebili. V 6. stoletju so jo odstranili
iz Svetega pisma, razen teh nekaj mest, ki so jih spregledali.
Toda celo na Vzhodu je pogled na reinkarnacijo zelo vprašljiv.
Budisti jo sprejemajo, prav tako tudi hindujci. Vse vzhodne religije

R. O.: Govorili ste o duši in telesu. Kaj se konkretno zgodi z njima med
dvema inkarnacijama? Ali gre duša, ko umremo, drugam kot telo?
B. C.: Da. Telo se vrne v prah, razen enega permanentnega
atoma fizičnega telesa, ki ostane, skupaj s permanentnim atomom
čustvenega in mentalnega izraznega sredstva. Okoli teh treh permanentnih atomov bo duša ustvarila naslednje telo – na fizični, čustve-
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R. O.: Nagibamo se k temu, da reinkarnacijo povezujemo le z vzhodnimi religijami. Zakaj je ni tudi v zahodni religiji?
B. C.: Saj je bila, pa so jo izrinili. Jezus je učil o njej in tistim, ki
so bili okoli njega, se je zdela samoumevna. Obstajajo odlomki v krščanskem Svetem pismu, kjer je povsem jasno, da so njegovi učenci
reinkarnacijo razumeli in jo sprejemali.
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ni in mentalni ravni. V inkarnacijo pridemo na natanko isti ravni,
z isto stopnjo vibracije, na kateri smo odšli. To je vibracija teh treh
permanentnih atomov.
R. O.: Kaj se dogaja med življenji?
B. C.: To je spet odvisno od tega, koliko smo razviti. Če nismo
zelo razviti, nimamo dolgega premora med inkarnacijami. Precej hitro vstopamo in izstopamo iz inkarnacije. Če smo razmeroma bolj
razviti, imamo razmeroma daljše obdobje tako imenovane pralaje.
Pralaja je nekaj takega kot krščanska zamisel o raju. Nič se ne dogaja, nič ne napredujete, vendar je to stanje nenehne blaženosti, ki se
občasno prekine, ko je na vrsti vaša ‘številka’ in ste ponovno poklicani v inkarnacijo.

stajajo štiri mentalne ravni. Najvišjo od njih imenujemo kavzalna
raven, na kateri se nahaja telo duše – kavzalno telo. Duša uporablja
kavzalno telo za večino inkarnacijskih izkušenj, vse do četrtega posvečenja, ko ga opusti. Na ta način rase napredujejo in se razvijajo.
Vsaka rasa ima sedem podras; Američani in Evropejci smo danes
peta podrasa arijske korenske rase.
R. O.: Ali obstaja za ljudi na drugih celinah kakšna druga kategorija?
B. C.: Da. Obstaja več različnih podras. Danes obstajajo ljudje,
ki so po svojem fizičnem videzu v resnici atlantski, podobno kot vsa
ljudstva mongolskega tipa – Kitajci, Japonci, severnoameriški in južnoameriški Indijanci, Eskimi – vsi ti imajo atlantska telesa, vendar
so ljudje, ki bivajo v teh telesih, seveda arijske rase.

R. O.: Če gre za proces reinkarnacij in se telo, kot pravite, vrne v prah,
kako je potem z različnimi načini ravnanja s telesom po smrti – s pokopavanjem v primerjavi z upepeljevanjem?
B. C.: Edini znanstveni in higienični način odstranjevanja telesa
je upepelitev, torej sežiganje. Vsakdo pride v inkarnacijo z dolgo
zgodovino bolezni človeštva in nekatere od njih segajo zelo daleč
nazaj, v najzgodnejše čase. Skozi prakso pokopavanja se te bolezni,
kot so rak, sifilis in tuberkuloza, vrnejo v zemljo, vstopajo v prehrambeno verigo, ljudje in živali pa jih ponovno užijejo. To se je
dogajalo na tisoče let in zato so te bolezni epidemične in potrebnih
bo več sto let, da jih povsem premagamo. Upepelitev je prvi pomembnejši korak v tem procesu.
Smo del pete korenske rase. Prva zares človeška korenska rasa
je bila lemurijska in je trajala okoli šest milijonov let. (Pred njo sta
bili še dve rasi, vendar ne v gostih fizičnih telesih.) Za njo je prišla
atlantska rasa, ki je trajala 12 milijonov let. Naša rasa – arijska rasa
(ki pa nima nič skupnega s Hitlerjevo idejo o arijskem človeku) – nastaja šele kakih 100.000 let in je tako šele na začetni stopnji razvoja.
Vsaka korenska rasa ima nalogo izpopolniti eno od teles. Lemurijska rasa je imela nalogo izpopolniti fizično telo. Atlantska rasa je
imela nalogo izpopolniti astralno-čustveno telo. To je opravila tako
dobro, da je to danes človekovo najmočnejše izrazno sredstvo in da
je velika večina ljudi še vedno v stanju atlantske zavesti, da so torej
‘polarizirani’ na astralni, oziroma čustveni ravni.
Arijska rasa, naša rasa, ima nalogo izpopolniti mentalno telo.
Zdaj uporabljamo le najnižji vidik mentalne ravni. Po ezoteriki ob-

R. O.: Domnevam, da je okrog tega, kaj se nam dogaja v reinkarnaciji,
veliko folklore. Ali si, na primer, telesa res izmenjujemo z živalmi?
B. C.: Ne. Preseljevanje duš se ne dogaja. Na Vzhodu si domišljajo, da glede reinkarnacije človek ne more storiti ničesar. Ne
glede na to, kako nizko ste v življenju, morate to pač sprejeti. Ni
družbenih sprememb, ki bi vam omogočale izboljšati vaš položaj.
Na Zahodu nekateri ljudje verjamejo, da se pomikamo naprej in
nazaj med živalskim in človeškim kraljestvom. Pa se ne. Ko si enkrat
človeško bitje, ostajaš človeško bitje, vse dokler ne postaneš nadčloveško bitje, mojster modrosti.
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R. O.: Vendar se lahko inkarniraš kot moški ali ženska.
B. C.: Vsakdo ima za seboj inkarnacije tako v moških kot ženskih telesih. Ni nujno, da se izmenjujejo, lahko imate dve ali tri inkarnacije kot moški in potem štiri ali pet kot ženska, nato spet eno
ali dve kot moški in tako dalje.
R. O.: Ali obstaja težnja, da se vračamo v določene skupinske odnose?
B. C.: Vsekakor. V inkarnacijo prihajamo v skupinah in to so
običajno družinske skupine. Seveda so tudi izjeme, v družino prihajajo vedno novi ljudje. V reinkarnacijskem ciklu v družine prihajajo
ljudje, ki vnašajo drugačno energijo, drugačno kvaliteto, drugačno
izkušnjo, toda potem so del družine in skupaj ustvarjajo karmične
vezi in razrešujejo karmične vozle. Pri vsem skupaj gre za razreševanje karmičnih vozlov v okviru družine, vozlov, ki smo jih ustvarili s
svojo sebičnostjo in egocentričnostjo.
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R. O.: Kaj pa utelešanje v različnih rasah?
B. C.: Lahko prebijemo številne inkarnacije v isti rasi ali pa imamo zaporedja različnih izkušenj v celi vrsti ras. Lahko pa smo omejeni le na eno raso. Tako se lahko nikoli ne inkarniramo na Vzhodu,
če živimo na Zahodu, ali pa nikoli na Zahodu, če živimo na Vzhodu,
lahko pa več inkarnacij prehajamo med Vzhodom in Zahodom. Vse
to je odvisno od naše individualne usode.
R. O.: Torej se lahko učiš lekcij in ponavljaš izkušnje ali pa pridobivaš
tiste, ki jih potrebuješ, da dosežeš stopnjo popolnosti prek različnih ras
ali rasnih kombinacij.
B. C.: Da. Vsi smo človeška bitja, vsi smo božji otroci in vsi imamo enak potencial.
R. O.: Zakaj se ne spomnimo svojih prejšnjih življenj?
B. C.: Ko bomo imeli kontinuiteto zavesti, se jih bomo spomnili,
vendar nimamo kontinuitete zavesti niti od spanja do budnega stanja. Lahko se sicer spomnimo nekaj sanj, toda to je v resnici dejavnost
astralno-čustvenega telesa v plitvem spanju. V globokem spanju sploh
ne sanjamo. Šele ko postane naše spanje plitvejše, ko pridemo iz globokega spanja, začnemo sanjati in teh sanj se lahko spomnimo. Večine
tega, kar se dogaja v globokem spanju, pa se ne spomnimo. Podobno se
ne spomnimo prehajanja iz življenja v smrt in spet v življenje. Sčasoma
bomo v stanje smrti vstopali povsem zavestno. Vedeli bomo, kdo in kaj
smo ter zakaj smo tam in kaj počnemo, in potem bomo prišli nazaj prav
tako zavestno. To se zgodi v procesu evolucije, ko postajate razvitejši.
Na koncu evolucijskega procesa posvečenci sveta, ki gredo zavestno
skozi proces evolucije, sčasoma razvijejo kontinuiteto zavesti. V inkarnacijo pridejo zato, ker poznajo načrt evolucije. Pridejo, da bi ta načrt izpeljali
in ne le zaradi karmične nuje – čeprav gre tudi za nekaj karmične nuje.

Zakon vzroka in posledice
R. O.: Če ljudje razumejo in spoštujejo zakon vzroka in posledice, ali
to pomeni, da lahko s tem, kar delajo zdaj, zavestno spremenijo svojo
prihodnost?
B. C.: Absolutno. To je bistvo tega. Ko veš, da vsaka misel in
vsako dejanje ustvari reakcijo, ki zadeva druge ljudi in seveda tebe
samega, ti je jasno, da moraš biti povsem neškodljiv. Ko bomo resnično razumeli ta osnovni zakon življenja, bomo spremenili svet.
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R. O.: Ali smo mi torej edini, ki določamo, kakšna bo naša karma?
B. C.: Ne. Obstajajo štirje veliki gospodje karme – niso na tem
planetu niti v tem sončnem sistemu – ki upravljajo in urejajo mnogokratne diferenciale zakona karme za 5,5 milijard ljudi, ki so zdaj
v inkarnaciji in za drugih 55 milijard, ki niso v inkarnaciji. Na tem
planetu je okrog 60 milijard duš, ki so potencialno sposobne, da
se inkarnirajo na tem planetu. To je torej glavno delo gospodov
karme.
R. O.: Torej obstaja stopnja, do katere lahko določamo svojo prihodnost s spreminjanjem svojih misli in dejanj. Pravite pa, da so nekatere
stvari že v teku za planet kot celoto in ne glede na to, kako zelo se trudimo, jih ne moremo razrešiti, dokler se ne iztečejo.
B. C.: Stvar je v tem, da ta planet ni zelo razvit niti v našem sončnem sistemu. To je še vedno ‘nesvet’ planet. Obstaja sedem svetih
planetov in mi nismo med njimi. Zato imamo vse te probleme. V
smislu svoje bodoče evolucije človeštvo sámo ni na zelo visoki stopnji razvoja. Celo naš sončni sistem ni kdo ve kako razvit. Verjetno
je precej nepomemben sončni sistem na robu galaksije.
Človeštvo že od svojega začetka – po ezoteričnem nauku je bil
ta pred 18 in pol milijoni leti – ustvarja karmo, dobro in slabo. Naj
pojasnim: po ezoteričnem nauku je dejansko več dobre kot slabe
karme, vendar mi opazimo le slabo. Ko je naša karma dobra, in
veliko je dobre, jo vzamemo kot pravilo, kot svojo pravico. Ko pa
je karma slaba, si mislimo: »Ne vem, zakaj trpim«. Seveda je to še
vedno naša karma. To se dogaja 18 in pol milijonov let in tako je tu
ogromen planetarni karmični dolg. Vsak človek je v to vpleten ne
le s svojo lastno karmo, ki jo je ustvaril kot posameznik, pač pa tudi
s karmo človeštva kot celote. To ni preprosto. Gospodje karme, ki
delajo iz nepredstavljivo visokega stanja zavesti, lahko upravljajo
ne le z našo individualno karmo, ampak tudi z našim razmerjem
do karme sveta. V tem pogledu mojstri delujejo kot posredniki.
Mojster lahko ublaži učinke individualne karme, če meni, da je to
primerno in če to dovoljuje zakon karme. To je božansko posredovanje, če hočete.
R. O.: Popravite me, če se motim. Vi pravite, da se bodo ljudje, ki imajo
v tem življenju srečo – imajo vsa sredstva, ki jih potrebujejo, in ne posvečajo pozornosti problemom, ki se dogajajo v preostalem svetu – na
koncu še vedno morali soočiti s problemi svetovne karme?
19
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B. C.: Da, res je, toda temu rečemo samozadovoljstvo in to nima
nič skupnega s karmo. Samozadovoljstvo in dobra karma sta dve različni stvari. Nihče ni prost karme sveta. Če živite tako, kot to počnejo
milijoni ljudi – kot da revnih ni, kot da na svetu ni revnih narodov, kot
da je božji dar človeštvu, da ima razviti svet, narodi G7, lahko visok
življenjski standard, ki ga zahteva in jemlje kot nekaj samoumevnega,
kot svojo pravico, popolnoma pa zanemarja dejstvo, da tri četrtine
človeštva živi v revščini in da milijoni umirajo od lakote v svetu izobilja – potem je to samozadovoljstvo. Če to sprejemamo, potem ne
živimo v pravilnih odnosih. Naslednji korak za človeštvo je ustvariti
pravilne medčloveške odnose. Mojstri pravijo, ali bomo to storili ali
pa bomo izumrli. Ali bomo ustvarili pravilne medčloveške odnose ali
pa bomo uničili vse življenje na tem planetu. To je naša izbira.

R. O.: Toda zakaj neškodljivost? Ali je to povezano z notranjo božansko naravo človeka, o kateri ste govorili?
B. C.: To je zato, ker je narava božanskosti altruizem. Ego je
vidik škodljivosti. Ego pripada le osebnosti. Osebnost potrebuje
ego, potrebuje princip želje, da pride do določene stopnje. Če ne bi
imela ega, ne bi prišla do te stopnje in ne bi ustvarila svoje individualnosti. Za dušo bi bila neuporabna. Sčasoma dosežemo točko, ko
duša lahko resnično ‘zgrabi’ močno individualiziranega človeka in
ga spremeni v boga – kar duša že je. Duša poustvari to božanskost
na fizični ravni v obliki moškega ali ženske in se odraža skozi to. To
je mogoče storiti le, ko individualna osebnost odraža kvalitete duše,
ki je popolnoma altruistična. Sebičnost je tista, ki se ji moramo na
koncu odreči, četudi je bila do določene točke potrebna.

R. O.: Kako v ta nabor pogojev z reinkarnacijo in zakonom vzroka in
posledice vstopa svobodna volja?
B. C.: Imamo omejeno svobodno voljo, naša svobodna volja
sega le do tja. ‘Kozmični magnet’ nas neizogibno potegne nazaj v
inkarnacijo. Včasih mi ljudje pišejo in pravijo: »Prosim, g. Creme,
ali bi lahko prosili vašega mojstra, da me osvobodi nuje, da se sploh
še kdaj utelesim? Življenje mi ni všeč, nočem ga. Hočem povsem
oditi iz življenja, vendar vem, da se bom spet vrnil, če umrem. Ali torej obstaja kakšen zakon, ki bi ukinil nujo po ponovni inkarnaciji?«
Takega zakona seveda ni. Nimate svobodne volje, da bi to storili. Ko
ste v življenju, imate svobodno voljo, da nadaljujete ali pa končate
svoje življenje; to pravico ima vsakdo. Vendar tega ne morete storiti
brez določenega povratnega učinka. Če si vzamete življenje, se morate vrniti in se soočiti z isto situacijo.

R. O.: Ko človek izve za reinkarnacijo in v zvezi z njo razvije neke vrste
prepričanje ali jo vsaj sprejme, ali ima to kakšen vpliv na njegov odnos
do smrti?
B. C.: Zelo velik vpliv. Če resnično verjamete v reinkarnacijo,
če je to del vaše zavesti in ne le ideja, za katero menite, da jo je
pametno sprejeti, če jo torej vzamete povsem resno, to v veliki meri
odpravi strah pred smrtjo. Lahko se bojite zadnjih trenutkov pred
smrtjo, vendar vam misel na smrt ne vzbuja več take groze kot večini
ljudi, ki vidijo v njej konec vsega in si sebe, tega zavestnega mislečega bitja, ne morejo predstavljati kot nekaj, kar se nadaljuje. In
vendar pride po smrti do razširitve zavesti. Še vedno ste isto bitje, le
vaša zavest se neizmerno razširi, ker se osvobodi omejitev fizičnega
telesa. Izven telesa obstajajo svoboda in védenje, radost in izkušnja
ljubezni in ponovno srečate ljudi, ki so umrli pred vami. Dejansko je
lažje umreti kot se roditi!

R. O.: Torej ne uidete ...
B. C.: Nikamor ne moremo uiti, vse dokler se ne naučimo biti popolni. Ne mislim popolni v religioznem smislu, da smo ‘dobri’ in verjamemo
v to in ne verjamemo v ono ter počnemo to in ne počnemo onega. Mislim
na popolnost v smislu popolnosti mojstrov, kar pomeni, imeti popoln
nadzor nad svojo fizično, čustveno, mentalno in duhovno naravo.
R. O.: Kaj je najboljši način, da se izognemo ustvarjanju slabe karme?
B. C.: Neškodljivost. Ključ do razvojnega procesa je spoznati in
sprejeti neškodljivost v odnosu do drugih. Ko smo resnično neškodljivi, ustvarjamo pravilne medčloveške odnose.

R. O.: Hotel sem reči, da to zveni skoraj tako, kot da je inkarnacija
nekakšna obveza.
B. C.: Ni obveza, pač pa priložnost za služenje, za širjenje naše
zavesti in razvijanje našega bitja. Vendar je rojstvo pogosto bolj
obremenjeno s problemi in bolečino kot smrt.
Srečal sem ljudi, ki pravijo: »Nočem priti nazaj«. Nočejo verjeti
v reinkarnacijo, ker nočejo priti nazaj in biti prisiljeni vse to početi
znova. Seveda ‘vsega tega’ ne počnemo znova. Nismo ista oseba, ker
se navadno ne spomnimo sebe v prejšnji inkarnaciji. Ne vlečemo vse
te ‘prtljage’ za seboj in ne pomislimo: »Zadnjič je bilo mnogo laž-
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je.« ali »Čisto v redu je. Zadnjič je bilo veliko težje«. Tega občutka
nimamo.
R. O.: Če naredimo nekaj, kar sproži negativne posledice, ali obstaja
način, da ublažimo te učinke?
B. C.: Da, lahko jih izravnate – služite do te mere, da vzpostavite
ravnovesje z učinki negativnega. To je eden od velikih učinkov zakona služenja, namreč da ‘sežiga’ karmo.
R. O.: Če gledamo na karmo iz veliko širšega zornega kota – s stališča
skupin ljudi, narodov ali celo ljudi vsega sveta – ali obstajajo določene
stvari, ki jih mi kot velike skupine ljudi sprožamo tako, da učinkujejo
na življenje na planetu?
B. C.: Da, vsekakor, to delamo ves čas. Vlade to delajo ves čas.
Ljudje kot, na primer, Hitler, sprožijo vojne, ki opustošijo življenje na planetu za leta vnaprej. Dogodke v Bosni sta sprožila vodja
uporniških srbskih skupin in predsednik Srbije. Ta dva človeka imata ogromen karmični dolg do stotin tisočev Bošnjakov in Hrvatov,
ki so trpeli zaradi njiju. Milijoni ljudi tretjega sveta stradajo zaradi
dejanj razvitih držav. Medtem ko govoriva, poteka po svetu okoli 40
vojn, ki se lahko nadaljujejo le, ker bogati narodi v vojne vpletenim
prodajajo orožje, s katerim se vojskujejo.
R. O.: Kako pa je sicer s spreminjanjem življenja na planetu?
B. C.: Zelo močno, na primer, vplivamo na spreminjanje vremena. Naše uničevalne misli učinkujejo na elementalne sile, ki vladajo podnebnim in vremenskim vzorcem po svetu. Če so naše misli v
neravnovesju, in danes so še kako, tudi te elementalne sile izgubijo
ravnovesje. Posledica tega so potresi, viharji, tornadi, strašanske poplave in tako dalje, ki neprestano pustošijo po obsežnih predelih
Zemlje. Vse to delamo sami. Tem pojavom sicer pravimo višja sila,
vendar so to v resnici dejanja človeštva, ki z napačnimi mislimi in dejanji iztirja elementalne sile. Ko bomo sčasoma prišli v ravnovesje,
bodo tudi te sile ponovno prišle v ravnovesje in podnebja se bodo
spet vrnila v svoje normalne vzorce.

zni, ki ga lahko izkazuje človeštvo kot celota. Bistveno je, da to dojamemo in po svojih najboljših močeh tudi manifestiramo. Pa ne le to.
Kot sem dejal, se človeku dobronamernost resnično zelo ‘splača’.
R. O.: To zveni, kot da se dobronamernost splača tudi družbi in svetu
nasploh.
B. C.: Seveda. Pa še kako! Dobronamernost, ki rodi dobronamernost, je prvi korak k manifestaciji ljubezni.

Načrt evolucije
R. O.: V katero smer gre načrt evolucije za človeštvo kot celoto? Govorili ste
o tem, kaj pomeni v smislu izpopolnjevanja posameznika. Kaj pa svet?
B. C.: Svet je v procesu spreminjanja. Gre skozi začasno obdobje skrajnih nemirov, nasilja in izraženega sovraštva. Toda na planet
se ves čas zlivajo nove energije, še zlasti mogočna energija kozmičnega avatarja, ki mu pravimo Duh miru in ravnovesja. Ta avatar
dela natanko v skladu z zakonom akcije in reakcije, ki mu pravimo
tudi zakon karme. Po tem zakonu sta si akcija in reakcija nasprotni
in enaki. Iz sedanjega nasilja in neenotnosti, sovraštva in nemirov
bomo stopili v dobo spokojnosti in miru, mentalnega in čustvenega
ravnovesja ter vzpostavljene harmonije, ki bo preobrazila ves svet
– v enakem sorazmerju z današnjo neenotnostjo in neubranostjo.

R. O.: Torej obstajajo utemeljeni razlogi za pravilno delovanje?
B. C.: Dobronamernost se ‘splača’. Osnovna narava našega bitja
je, da izraža dobronamernost. Če smo zlonamerni, žanjemo karmo
svoje zlonamernosti. Dobronamernost je najnižji vidik energije ljube-

R. O.: Od kod je prišel načrt? Ali gre za kraj, bitje ali avtoriteto, ki reče:
»To je načrt za človeštvo in tu se bo končal«?
B. C.: V osnovi načrt evolucije prihaja od logosa našega planeta, od
božanskega človeka, ki deluje kot duša planeta. Odraža se kot Gospod
sveta v središču imenovanem Šambala, ki
je na zelo visoki etrski ravni v puščavi Gobi.
Načrt boga izvira iz Šambale. Iz Šambale
ga Buda prenese mojstrom naše duhovne
hierarhije. Ti poskušajo načrt izpeljati prek
človeštva. Vidike načrta posredujejo raznim
posvečencem in učencem, moškim in ženskam po svetu, da ga izpeljejo, in tako prihaja do preobrazbe in načrt se uresničuje.
Mojstri so tudi skrbniki duhovnih energij,
ki prihajajo na planet. V svet jih spuščajo
tako, da pospešujejo uresničevanje načrta.
Buda
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Človeštvo se na te energije odziva, čeprav
ne ve, da obstajajo. Te energije so utelešene
v nekaterih velikih idejah, ki postanejo naši
ideali. Ko te ideale uresničujemo, se načrt
evolucije uresničuje, dobo za dobo, cikel za
ciklom.
R. O.: Kakšno vlogo imajo v načrtu evolucije sveti spisi sveta?
B. C.: Sveti spisi so z načrtom povezani, vendar so navadno (čeprav ne
Konfucij
vedno) podani bolj eksoterično, tako
da jih lahko zelo neposredno razumejo tudi najmanj izobraženi in
najpreprostejši ljudje. V glavnem čustveno privlačijo ljudske množice. Nad tem čustvenim privlakom pa je zbirka naukov, ki so zelo
mentalno in duhovno usmerjeni in jih mojstri podajajo posebej za
posvečence in učence sveta. Ti so na ta način seznanjeni z načrtom,
s svojo možno vlogo v njem, in povabljeni, da sodelujejo pri njegovem uresničevanju.
R. O.: Zdi se, da se ljudje brez konca prepirajo o tolmačenju svetih
spisov. Kako naj človek ve, kdo ima prav?
B. C.: Če svete spise jemljete dobesedno, so zelo pogosto videti
kot neke vrste nesmisel. Če pa jih razumemo v bolj ezoteričnem
pomenu kot metaforo in simbol, uživajo sveti spisi vseh religij zaupanje človeštva in vzdržujejo odnos med tem, kar imenujemo bog,
logos našega planeta, in njegovim izrazom – človeštvom in nižjimi
kraljestvi. Seznanjajo nas s tem, da obstaja odnos, da obstaja načrt
evolucije, da se to življenje ne konča, da bomo šli naprej, dokler na
planetu ne ustvarimo popolnosti – popolnosti kot uresničenja načrta logosa v vseh njegovih raznolikih manifestacijah. Drug problem s
temi starodavnimi svetimi spisi pa je, da so skozi stoletja postopnega širjenja postali vsi bolj ali manj popačeni.

naenkrat odkril naravo boga. Iz celotne slike izpuščajo kontinuiteto
razkrivanja, ki poteka vse od najzgodnejših dni bivanja človeštva na
planetu in se bo nadaljevala, vse dokler ne bomo popolni. Menim,
da gre pri krščanskih skupinah, ki se čutijo večvredne v odnosu do
drugih religij, za napačno razumevanje.

Evolucija in posvečenja
R. O.: Evolucija je izraz, ki ga večina od nas povezuje z Darwinom
in fizičnimi spremembami. Ali v ezoteriki govorite o evoluciji v širšem
kontekstu?
B. C.: Govorim o evoluciji zavesti. Kot samoumevno sprejemamo, da je Darwin prikazal evolucijo vidika oblike narave, fizičnega
telesa živalskega kraljestva, iz katerega je zraslo človeško kraljestvo.
Človek ni preprosto žival, ampak točka, v kateri se srečata duh in
materija. Po ezoteričnem nauku je individualizirana človeška duša
vstopila v inkarnacijo pred 18 in pol milijoni let, da bi omogočila
izraz višjega vidika.
Vsako kraljestvo zraste iz kraljestva pod njim. Prvo je mineralno
kraljestvo, ki je najgostejše. Iz tega je zraslo rastlinsko kraljestvo. Iz
rastlinskega je zraslo živalsko kraljestvo. Iz živalskega kraljestva je
zraslo človeško kraljestvo; svoje telo dolgujemo živalskemu kraljestvu. Iz človeškega kraljestva raste še eno kraljestvo (ki se ga niti ne
zavedamo, razen če smo ezoteriki), to je duhovno kraljestvo, ki ga
sestavljajo mojstri modrosti in posvečenci. Duhovno kraljestvo ali
kraljestvo duš je kraljestvo, ki je neposredno nad človeškim; vanj
vstopate skozi človeško kraljestvo. Ko se razvijete do točke, ko se
duša resnično začne odražati skozi svoj odsev – moškega ali žensko
na fizični ravni – vstopite v duhovno kraljestvo skozi ‘vrata’ posvečenj. Obstaja pet vrat, skozi katera greste, da bi postali mojstri. Teh
pet posvečenj so dosegli vsi mojstri. Sčasoma bo na enak način postal popoln vsak človek.

R. O.: Mislim, da je bil za mojim vprašanjem o svetih spisih občutek,
da mora evolucija potekati v določenih korakih in da je v ozadju vsakega koraka novo razkritje.
B. C.: Res gre za kontinuiteto razkrivanja. Nekateri nauki kot,
na primer, nauki krščanskih skupin dejansko kategorično trdijo, da
je Jezus prišel in podal najvišji in dokončni nauk, ki je človeštvu

R. O.: In kaj je teh pet korakov?
B. C.: Prvi korak je rojstvo Kristusovega načela. Vsi koraki so
prikazani v evangelijski zgodbi, pri čemer Jezusovo življenje simbolizira pot posvečenj. (Pot posvečenj je seveda mnogo starejša od
krščanstva. Stara je skoraj toliko kot človeštvo samo in je bila v preteklosti človeštvu na različne načine predstavljena vedno znova.) V
evangelijski zgodbi je Jezusovo rojstvo v Betlehemu simbol za prvo
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posvečenje, ki se imenuje ‘Rojstvo v Betlehemu’ ali ‘Rojstvo Kristusa v votlini srca’. To pripelje moškega ali žensko prvič v duhovno
hierarhijo in prikazuje obvladovanje fizičnega telesa.
Drugo posvečenje se imenuje ‘Krst’ in ga simbolizira Jezusov
krst v reki Jordan, ki ga je opravil Janez Krstnik. Prikazuje obvladovanje astralnega telesa.
Tretje posvečenje se imenuje ‘Preobrazba’. Simbolizira ga Jezusova preobrazba na Oljski gori. Za posvečenca je to vrhunec procesa, ko združi tri nižja izrazna sredstva – fizično, astralno-čustveno in
mentalno. S stališča mojstrov je to dejansko prvo posvečenje, ker je
prvo posvečenje duše.
Nato greste naprej do četrtega posvečenja, ki ga simbolizira
Jezusovo umiranje na križu. Imenuje se ‘Križanje’. Na Vzhodu se
imenuje ‘Velika odpoved’, s katero se človek odpove vsemu – če je
potrebno, tudi življenju samemu – da bi prikazal dvig posvečenca iz
materije v žarenje svetlobe duha. Jezus je šel skozi to posvečenje na
križu, da bi nam to prikazal, da bi dal svetu v fizičnem smislu primer
te velike izkušnje odpovedi.
Temu sledi ‘Vstajenje’. Vstajenje Jezusovega telesa tretji dan simbolizira posvečenje vstajenja, v katerem se človek – zdaj mojster – za
vselej osvobodi privlaka materije. Mojster je v telesu, ki je v celoti
svetlobno – v telesu iz svetlobe. Vsako posvečenje da posvečencu vse
več energije subatomskih delcev. Ko posameznik prejme četrto posvečenje, so tri četrtine telesa dobesedno svetloba. Na pogled je telo
popolnoma normalno kot vsako drugo telo, toda gledano okultno,
ezoterično, izžareva svetlobo. Le četrtina atomske zgradbe tega telesa
je resnično atomska, preostali del je subatomski. Ta proces se konča
pri petem posvečenju. Mojster je osvobojen fizičnega planeta in se mu
ni treba več utelesiti. V ezoteričnem pomenu besede je zdaj v telesu,
ki je popolnoma preobraženo in svetlobno. Mnogi mojstri ostanejo na
planetu, da nadzirajo evolucijo nas ostalih, mnogi pa gredo na višje
razvite planete ali celo povsem iz tega sončnega sistema.
R. O.: Kateri so predpogoji za začetek procesa posvečenj?
B. C.: Duša vidi, da začenja osebnost odražati njene kvalitete
na fizični, čustveno-astralni in mentalni ravni, da postaja osebnost
vedno bolj altruistična in da njenim dejanjem ne vladajo več le osebne želje. Osebnost postane ‘negativ’ duše in poskuša uresničiti njen
namen, četudi morda ne ve, da gre za dušo. Tedaj vidimo dobrodejnega človeka, ki je razmeroma altruističen, ki resnično želi in dela za
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izboljšanje življenja človeštva. Tak posameznik najde način služenja
in postavlja druge ljudi, evolucijo ter družbo kot celoto nekoliko višje od samega sebe.
R. O.: Kako dolgo je potrebno, da se povzpneš do stopnje mojstrstva, ko
enkrat začneš s tem procesom?
B. C.: Do prvega posvečenja je potrebnih več sto tisoč življenj.
Ko je to opravljeno, je od prvega do drugega posvečenja potrebnih
od 2 do 15 ali 18 življenj. Povprečje je okoli šest ali sedem življenj.
Ko je doseženo drugo posvečenje, ki velja za najtežje – potrebno je
izkazovati obvladovanje astralnega oziroma čustvenega elementala,
ki je pri človeštvu zelo močan – se cela stvar zelo pospeši. Tedaj lahko pridete do tretjega posvečenja v istem življenju ali takoj v naslednjem, do četrtega pa v življenju po tem ali celo v istem življenju in
do petega v naslednjem, če je to vaša usoda. Za posvečenja obstajajo
določeni pogoji, ki so preveč zapleteni, da bi se zdaj spuščali vanje,
toda povedano na splošno, zadnjih nekaj inkarnacij hitro zaključi
evolucijski proces.
R. O.: In na koncu postane človek, kot pravite, mojster samega sebe,
mojster življenja?
B. C.: Da. Z zavestjo na vseh ravneh in obvladovanjem vseh ravni, kar je nekaj povsem drugega. Vsi imamo zavest na fizični ravni,
za nas je to resničnost. Le malo ljudi pa to raven tudi obvladuje.
Trenutno je v inkarnaciji pet in pol milijard ljudi, okoli 850.000 ljudi
v inkarnaciji pa je že prejelo prvo posvečenje in torej izkazujejo to
obvladovanje.
R. O.: To ni veliko.
B. C.: Ne, ni prav veliko. Okoli 240.000 ljudi, ki so v inkarnaciji,
je prejelo drugo posvečenje, okoli 2300 – 2400 pa jih je prejelo tretje posvečenje. Četrto posvečenje je prejelo le 450 od tistih, ki so v
inkarnaciji.
R. O.: Koliko jih ima peto posvečenje?
B. C.: S človeško evolucijo je povezanih 63 mojstrov. Ampak tu
je še mnogo več mojstrov, ki delajo z evolucijami, nižjimi od človeške: z živalskim, rastlinskim in mineralnim kraljestvom. Mnogo je
tudi mojstrov, ki se ukvarjajo z angelskimi ali devskimi evolucijami,
ki so zelo številne.
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Mojstri modrosti
R. O.: Kakšen je odnos mojstrov do nas?
B. C.: Oni so naši ‘starejši bratje’. Po tej poti so šli pred nami
in zaključili svoje evolucijsko potovanje, s katerim se mi še vedno
ukvarjamo. Prevzeli so odgovornost za nadziranje naše evolucije.
Poznajo pot, nevarnosti in možnosti. Poznajo korake, ki jih je najbolje ubrati, kajti mnogo je stranpoti in pasti – in učijo pravo pot.
Prava pot je pot brez osebnostnega jaza, brez ega. To je težka pot. Je
počasna, ker smo vsi tako zelo sebični.
R. O.: Ali katerega od teh mojstrov poznamo po imenu?
B. C.: Enega od njih poznamo vsi, to je mojster Jezus. Jezus je
bil v Palestini zelo visoko razvit učenec, posvečenec četrte stopnje,
tik pred mojstrstvom. Četrto posvečenje – ‘Križanje’ – je prejel javno, na zunanji ravni. Praviloma se ne pričakuje, da bi umrli na križu,
ko prejmete četrto posvečenje. Jezus pa je to storil, da bi za nas
simboliziral to veliko izkušnjo odpovedi v vsej njeni dramatičnosti.
Zdaj je mojster, kar je postal takoj v svojem naslednjem življenju
kot Apolonij Tianski, ki je odprl ašram v severni Indiji, kjer je tudi
pokopan. Iz tega dejstva izhaja legenda, da Jezus nekako ni umrl na
križu, ampak je na skrivaj zapustil Palestino in odšel v Indijo, kjer
je pokopan. To je bilo bitje, ki je bilo Jezus, toda v svoji naslednji
inkarnaciji kot Apolonij. Jezus je zdaj zelo visoko razvit mojster. V
sedmem in osmem stoletju je šel v Ameriko in učil Indijance, nato je
odšel na Pacifik in učil Polinezijce. Vsa ta ljudstva imajo legendo o
belem možu, ki je prišel in učil, vsa imena pa so povezana z besedo
‘Jezus’. Učil je, da bo z Vzhoda prišel še en veliki učitelj, ki bo znova
učil Indijance. Ko so torej prišli Španci, Cortez in njegovi ljudje, so
jih Montezuma in njegovo ljudstvo sprejeli odprtih rok; kot vemo,
pa so bili za svoj trud krvoločno pobiti.

Helene Petrovne Blavatske. Ta je nekaj
let živela in delala s skupino mojstrov
v Himalaji. Eden od njih je bil mojster
Morya, njen mojster, drugi pa mojster
Koot Hoomi. Oba sta zelo visoko razvita mojstra. Ta dva mojstra sta globoko
vpletena v delo s človeštvom in bosta z
mojstrom Jezusom uvedla novo svetovno religijo, ki se bo kasneje razvila. To
bo zelo znanstvena religija, ki bo temeljila na procesu posvečenj, o katerih smo
govorili.
Helena Petrovna Blavatska

R. O.: Omenili ste Jezusa. Ali so nam znana še katera druga imena?
B. C.: Eden od dobro znanih je mojster Djwhal Khul. Med letoma 1919 in 1949 je Alice A. Baileyevi s pomočjo mentalne telepatije
narekoval serijo 19 knjig. (Baileyeva je sama napisala še 5 dodatnih
knjig.) Teh 19 knjig zelo globokega in po mojem mnenju zelo praktičnega nauka je vmesna stopnja nauka, ki so ga mojstri podali za
novo dobo, dobo Vodnarja, ki se zdaj začenja. The Secret Doctrine
(Tajni nauk) je bila pripravljalna stopnja nauka, ki je bil podan prek

R. O.: Vsi mojstri, ki ste jih omenili, so moški. Ali med njimi ni žensk?
B. C.: V sedanjem času ni mojstrov v ženskih telesih. Mojstri v
nekem smislu niso niti moškega niti ženskega spola. Oba vidika so v
popolnosti uravnovesili. Na ravni duš ni spola, ne moškega ne ženskega. Je preprosto ena energija z dvema poloma: eden je pozitiven,
drugi pa negativen kot pri elektriki. To je ista energija v polarnosti.
Mojstri so izpopolnjene duše in so oba pola uravnovesili. Toda ko
prevzamejo fizično telo, česar ne storijo vsi (približno dve tretjini
mojstrov, to je okrog 40, jih je danes v fizičnih telesih), v sedanjem
času vzamejo moško telo, da na svetu trdno zasidrajo energijo, s katero so tako močno obdarjeni – energijo moškega, oziroma duhovnega vidika – da vzpostavijo razmerje do mnogo obsežnejšega vidika
materije, ki se danes manifestira na svetu. To je povezano s stopnjo
evolucije, ki jo je dosegel ta planet. V približno 350 do 400 letih se
bo to spremenilo in mojstri bodo prihajali v ženskih telesih, dokler
se ne bo vzpostavilo ravnotežje med mojstri v moških in ženskih telesih.
To nima nič skupnega s kakršnimikoli predsodki do žensk ali
do ženskega vidika. Prav nasprotno. V ozadju vzpodbujanja gibanja
za osvoboditev žensk so mojstri. Z vidika mojstrov je bistveno, da
ženske v novi dobi zasedejo svoje pravo mesto in postanejo povsem
enakopravne z moškimi, v dobi, ki bo postala znana kot doba Tare,
doba matere. Doba Maitreje je doba, v kateri se izraža vidik matere. Ženska je mati in predstavlja vidik hranjenja; hrani otroka, družino, civilizacijo. Tudi narodi so ženskega ali moškega spola in tisti,
ki so ženskega spola lahko postanejo sedež civilizacije. In zato je
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bistveno, da ženske v življenju človeštva odigrajo svojo polno vlogo
z enakopravnim položajem. Na Zahodu to že v veliki meri postaja
dejstvo, v mnogih predelih na Vzhodu pa so še zelo daleč od tega.
Na žensko pogosto gledajo kot na nekaj, kar je le malo več kot predmet. Zgoditi se mora velika sprememba. Zaradi tega so mojstri dali
navdih za gibanje za osvoboditev žensk.
R. O.: Kakšno je telo mojstra v primerjavi z našim fizičnim telesom?
B. C.: Videti je enako – le bolje – vendar je njegovo telo popolno. To je telo iz svetlobe in mojster lahko po svoji volji izgine in se
spet pojavi. Lahko hodi skozi zidove in v trenutku s pomočjo misli
odpotuje kamorkoli.
R. O.: So osvobojeni bolezni?
B. C.: Vsekakor. Ne umrejo in se ne starajo. Mojster je lahko
star več tisoč let in je še vedno v istem telesu. Ljudje bodo kmalu
videli mojstra Jezusa v telesu, ki je staro več kot 650 let. Nekateri so
v telesih, v katerih so postali mojstri. Drugi so v telesih, ki so stara
dobesedno več tisoč let. Mojstri ne spijo in ne jedó. Živijo neposredno od prane, od energije, ki prihaja neposredno od sonca. V svojih
oblekah so brezhibni in če so to zahodnjaška oblačila, so zelo dobro
ukrojena. Naredijo jih s pomočjo misli.
R. O.: Kam v vsej shemi hierarhije sodi človeštvo?
B. C.: Obstajajo tri velika središča in dve od njih sem že omenil. Prvo središče, ki se imenuje Šambala, je veliko etrsko središče v
puščavi Gobi. To je središče, kjer sta znana volja in načrt evolucije
božanstva, ki deluje kot duša planeta. Načrt deluje prek posredovanja drugega središča – duhovne hierarhije mojstrov in posvečencev
– prek središča, kjer se izraža ljubezen boga. Tretje središče je človeštvo samo, središče, kjer se izraža inteligenca boga. Ta središča so
danes ločena, vendar se bodo prek evolucijskega procesa združila.
Ravno tako, kot se bosta z evolucijskim procesom združili iskra boga
– v teozofski terminologiji ‘monada’, katere odraz je duša – in človeška osebnost, ki je odraz duše, se bo po zunanji shemi stvari tudi
človeštvo združilo s hierarhijo. Ko bo človeštvo pripravljeno, ko bo
na svetu dovolj učencev, ki bodo ustvarili vez s hierarhijo, bo središče, ki mu pravimo človeštvo, postalo eno in isto s središčem, kjer se
izraža ljubezen boga – z duhovno hierarhijo. Ta se bo na koncu združila s Šambalo, središčem, kjer je znana volja boga. Mojstri težijo k
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spojitvi s Šambalo, tako kot mi težimo k združevanju s hierarhijo, če
se tega zavedamo ali ne. Na koncu bodo vsa tri središča povezana in
evolucijski proces bo končan.
R. O.: Ali mojstri delajo neodvisno ali kot skupina? Ali imajo vodjo?
Kako je hierarhija zgrajena?
B. C.: Mojstri si delijo zavest. Kot osebnosti nimajo ločene zavesti. Nikoli ne rečejo ‘jaz’, ker nimajo občutka jaza. So skupina s
skupinsko zavestjo. Na čelu te skupine je mojster vseh mojstrov z
osebnim imenom Maitreja. Napovedal ga je Buda. Pred 2500 leti
je Gautama Buda prerokoval, da bo ob tem času prišel še en veliki
učitelj – Buda kot on – po imenu Maitreja in navdihnil človeštvo, da
bo ustvarilo novo sijajno zlato civilizacijo, ki bo temeljila na pravičnosti in resnici. V duhovni hierarhiji je 60 mojstrov in trije veliki gospodje, kot jim pravijo. Eden od teh treh je Maitreja. Zaseda mesto
svetovnega učitelja in uteleša energijo, ki jo imenujemo Kristusovo
načelo ali zavest in predstavlja drugi vidik krščanske svete trojice.
Pred 2000 leti je Maitreja tri leta presvetljeval svojega učenca Jezusa
in Jezus je postal Jezus Mesija, oziroma, prevedeno v grščino, Jezus
Kristus. Kristus sam je Maitreja. Njegova zavest se je od Jezusovega
krsta v Jordanu do Jezusovega križanja izražala prek Jezusa in uvedla dobo Rib, ki se zdaj končuje. Maitreja je zdaj prišel nazaj v svet,
da izpelje delo, ki ga je začel prek Jezusa in ga bo dokončal v dobi
Vodnarja, ki se zdaj začenja.
R. O.: Omenili ste Maitrejo in Jezusa. Kakšen je njun odnos do drugih
učiteljev v zgodovini, kot so Buda, Krišna, Mohamed?
B. C.: Jezus je učil prek Mohameda. Tako kot je Maitreja učil
prek njega, je on učil prek Mohameda. Buda je učil prek princa Gautame in Mitre, Maitreja pa je v prejšnjih časih učil tudi prek Krišne
in Šankaračarje.

Kristus
R. O.: Kako bi primerjali Kristusa, kot dejansko deluje, z ortodoksnimi
verskimi pogledi?
B. C.: Ortodoksni pogled na Kristusa je, da je edini božji sin.
Dejansko pa take osebe ni; take osebe nikoli ni bilo in je nikoli ne
bo. Prav vsak človek, moški, ženska ali otrok na tem svetu, je božji
sin ali hči. Vsakdo od nas ima v potencialu to božanskost. Obstaja
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samo ena božanskost in vsi si jo delimo.
Edina razlika med Kristusom in nami ali
med Budo, Krišno in nami je, da so oni
svojo božanskost izrazili. Oni vedo, da so
božji sinovi in to tudi izkazujejo. Mi pa
ne vemo, da smo božji sinovi. Cerkev nas
je učila drugače: učila nas je, da smo rojeni v grehu in da boga lahko spoznamo
le z Jezusovim posredovanjem.
Dejansko lahko boga vsak trenutek
Krišna
spozna kdorkoli. Da bi ga spoznali, vam
ni treba biti kristjan, hindujec, budist ali musliman. Boga lahko
spoznate, če ste verni ali če ste ateist, če verjamete vanj ali ne. To
nima nič opraviti z verskim prepričanjem, ampak le z neposredno
izkušnjo. Ker ste bog, ker ste božanski – kakršnakoli že je vaša vera
ali nevera – lahko spoznate boga kot neposredno izkušnjo v svojem
življenju, tako kot to samodejno in nagonsko počne vsak otrok, ko
pride na svet, ne da bi slišal, da je rojen v krščanski, budistični, muslimanski ali hindujski družini. S tem se ne ukvarja, ukvarja se le s
svojo izkušnjo.
Bog se ne ukvarja s tem, ali ste budist, hindujec ali kristjan. To so
le začasne manifestacije v času in prostoru, glede na to, kje ste rojeni.
Če ste rojeni na Zahodu, ste verjetno kristjan. Če ste rojeni na Vzhodu, ste verjetno hindujec ali budist. Če ste rojeni na Bližnjem vzhodu, boste najbrž judovske vere ali musliman. To popolnoma umetno
ločevanje so ustvarili fanatični predstavniki krščanstva, islama, hinduizma, judovske vere ali budizma in tako dalje. To ovira človeško
evolucijo. Zadržuje nas v razvoju. Preprečuje ustvarjanje pravilnih
človeških odnosov. Pravilni človeški odnosi pa so za človeštvo naslednji korak naprej in karkoli ga zadržuje, ne more biti dobrodošlo.
R. O.: Omenili ste ‘naslednji korak za človeštvo’. Ali ima to kaj opraviti z dejstvom, da je Maitreja danes tukaj?
B. C.: Da, zelo veliko. Vstopamo v novo dobo, v dobo Vodnarja, in to je seveda astronomski, ne astrološki dogodek. Nanaša se na
razmerje med našim sončnim sistemom in ozvezdjem Vodnarja, ki
se zdaj vzpostavlja v vesolju. Naslednjih 2500 let bomo absorbirali kozmično energijo Vodnarja, kar bo spremenilo vse življenje na
planetu. To je energija spajanja, ki vleče skupaj, raztaplja in meša,
medtem ko so energije Rib, dobe, ki se zdaj končuje, svet ločevale
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in delile. Ta proces se bo nadaljeval naslednjih 2500 let in človeštvo
bo postopoma dojelo resničnost svoje duhovne narave.
To je mojstrom omogočilo, da so se začeli vračati v svet. Dejstvo, da je na svetu tako veliko učencev, ki se bližajo prvemu posvečenju in s tem vstopu v hierarhijo, vzpostavlja magnetni privlak,
kanal, ki mojstre magnetično vleče v svet. Mojstri so na to pripravljeni že 500 let, vprašanje je bilo le, kdaj bo to mogoče. Kazalo je,
da bi se to lahko zgodilo čez 12 ali 13 stoletij. Toda ob koncu vojne
leta 1945 je Maitreja sporočil svojo namero, da se vrne v najkrajšem možnem času in s seboj v svet pripelje svojo skupino mojstrov.
Prav to se zdaj dogaja.
R. O.: Kar težko si je predstavljati take učitelje med nami in še toliko po
vrhu. Zakaj prihajajo vsi ob tem času?
B. C.: Prišli smo do konca dobe, v kateri je človeštvo postalo
zelo razdeljeno, vendar je naredilo tudi velik korak naprej. Razvili
smo individualnost, imamo idealizem, ki nas lahko popelje daleč naprej v evoluciji, če ga bomo pravilno razvijali. Hkrati pa, kot sem že
rekel, je veliko ljudi, ki so postali učenci in vlečejo hierarhijo v svet.
Toda v bistvu so mojstri prišli do konca cikla v svojem lastnem razvoju, ki se precej razlikuje od našega in terja njihovo vrnitev v svet.
Vsak mojster je kot posameznik to že opravil, zdaj pa morajo še kot
skupina pokazati sposobnost, da delujejo istočasno na vseh ravneh,
od goste fizične do najvišje duhovne.
R. O.: Če modrosti dob ne bo več potrebno razlagati prek raznih ljudi,
kaj bo potem z religijami?
B. C.: Obstajale bodo še naprej, vendar prečiščene. Očitno je, da
z vrnitvijo mojstrov v svet poteka preobrazba v zavesti, in to se bo še
nadaljevalo. Poudarek religij se bo spremenil. V bistvu so to vzgojna
mesta za ohranjanje zavedanja o duhovni resničnosti v ozadju vsakdanjega življenja in za zaščito mladih duš, da ostanejo na duhovni
poti. Na ta način omogočajo določeno mero nadzora in samodiscipline posameznikov. Ko ti v svojem življenju vzpostavijo disciplino,
stopijo na ezoterično pot in kot učenci bolj zavestno nadaljujejo s
svojim razvojem.
R. O.: Bodo v prihodnosti nastale nove verske oblike oziroma strukture?
B. C.: Mojster Djwhal Khul, ki je predal nauk prek Alice Bailey,
je za prihodnost napovedal svetovno religijo, ki bo zelo znanstvena.
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Temeljila bo na ezoteričnem procesu evolucije, na posvečenjih kot
osrednji točki te poti; prvi dve posvečenji bosta postali cilj množice
ljudi. Obstajale bodo posebne šole, v katerih bo potekala priprava
na posvečenje (tega se namreč ne da poučevati), ki bo usposobila
ljudi, da bodo lahko prejeli prvo in drugo posvečenje. Maitreja, ki
je posvečevalec pri prvih dveh posvečenjih, bo hodil po svetu in v ta
globlji vidik življenja posvetil na stotine tisočev ljudi. Vsako posvečenje podeli učencu globlji uvid v um ustvarjajočega logosa, tako
da se posameznik zaveda vse večjega dela načrta evolucije. Če se
zavedate načrta in svoje vloge v njem, lahko delujete veliko bolj zavestno in zato tudi veliko bolj učinkovito. In tako se vidik služenja
pri učencu okrepi.

Antikrist
R. O.: Če je Maitreja Kristus, kdo ali kaj je potem antikrist?
B. C.: Glede antikrista gre za velikanski nesporazum, vsaj kar
zadeva krščanske skupine. Kristusa pričakujejo ‘ob koncu sveta’.
Dejansko pa je prišel ob koncu dobe, ne ob koncu sveta. Pričakujejo, da bo ob koncu sveta, ko bo ves svet v razkroju, na oblaku
prišel v Jeruzalem. Mislijo, da sedi tam zgoraj v ‘nebesih’, toda
Kristus zadnjih nekaj tisoč let ni bil nič bliže nebesom kot Himalaja, ki je visoka 6000 metrov. In od tod prihaja v svet, ne iz
bajeslovnih nebes. Nebesa so stanje bivanja. Nebeško kraljestvo
je znotraj, kot je učil Jezus. To je duhovna hierarhija, katere član
je on sam.
Antikrist ni človek, kot verjamejo kristjani, ki se bo pojavil pred
Kristusom in bi ga lahko zmotno celo imeli za Kristusa. Ideja prihaja iz Razodetja sv. Janeza: ‘zver’, 666, je za eno dobo spuščena z
verige, potem pa za eno dobo in pol spet priklenjena. To se nanaša
na sprostitev energije, ki jo imenujemo antikrist. To ni človek, ampak
energija, uničevalna sila, ki je namenoma spuščena v svet, da poruši
stari red, staro civilizacijo. Ta energija je bila spuščena v svet tudi v
Janezovem času prek cesarja Nerona, da bi končala vladavino Rimljanov in pripravila pot krščanstvu. V našem času je bila ponovno
spuščena prek Hitlerja in skupine enako zlih ljudi okoli njega v nacistični Nemčiji, skupaj s skupino militaristov na Japonskem ter skupino okoli Mussolinija v Italiji. Te tri skupine, sile osi, so v vojni od leta
1939 do 1945 utelešale energijo, ki ji pravimo antikrist. Ta uničevalna sila je bila spuščena, da pripravi pot vrnitvi Kristusa v svet. In res
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je Maitreja junija leta 1945, prav ob koncu vojne, napovedal, da se
namerava vrniti v svet v najkrajšem možnem času in tokrat pripeljati
svojo skupino, mojstre duhovne hierarhije. V njihovem primeru je
to prva vrnitev po približno 95.000 letih.
Antikrist je že za nami; bil je tu, opravil je svoje uničevalno delo
in odšel. Zdaj mora biti ‘priklenjen eno dobo in pol’. To pomeni, da
bo popolnoma zaprt na svoje področje delovanja za dobo Vodnarja,
to je za ‘eno dobo’ in za pol naslednje dobe, dobe Kozoroga, ko bo
znova spuščen. Sredi dobe Kozoroga bo ‘zver’ še enkrat spuščena
z verige. Prišlo bo do še ene velike vojne, ki pa bo tedaj potekala na mentalnih ravneh. To bo tretja stopnja manifestacije antikrista. Vojna med silami svetlobe in silami teme, kot jih imenujemo
(mojstri sile teme imenujejo sile materialnosti), je bila tista, ki je
pred 100.000 leti uničila starodavno atlantsko civilizacijo. Zadnjih
100.000 let se bije vojna na astralnih ravneh. Leta 1939 se je energija antikrista zgostila (precipitirala) na fizični ravni prek Hitlerja in
njegove skupine skupaj z italijansko in japonsko skupino in tako za
ta čas manifestirala antikrista. Zdaj mora biti popolnoma zaprta na
svoje področje delovanja.
Sile materialnosti imajo svojo vlogo: vzdrževanje materialnega
vidika planeta. Če bi delale le to, ne bi bilo nobenega zla. Toda svoje
dejavnosti ne omejujejo na involucijski lok, ki je njihovo naravno
področje delovanja. Njihovo delo sega tudi na evolucijski lok, kjer
smo mi, in to nasprotuje našemu duhovnemu napredku, zato se je
temu treba postaviti po robu. Dvig človeštva nad raven, na kateri te
materialistične sile lahko ljudi uporabijo, nanje vplivajo in z njimi
vzpostavljajo stik, zapečati sile antikrista na njihovo področje dela.
Ta dvig je delo Kristusa in mojstrov modrosti v dobi Vodnarja, ki se
zdaj začenja.
R. O.: V ljudski kulturi, in gotovo do neke mere tudi v religijah, so antikrist, satan, lucifer poosebljeni, kar je seveda zelo dramatično. Kaj je z
ezoteričnega stališča satan, lucifer?
B. C.: Satan je to, kar imenujemo antikrist. Pravkar sem omenil
sile materialnosti. Njihova vloga je, da vzdržujejo materijo planeta.
Krščanske skupine vidijo Luciferja kot hudiča, kar pa nikakor ni! Lucifer je v resnici ime za velikega angela, ki deluje kot
duša človeškega kraljestva. Vsaka človeška duša je individualizirani del velike nadduše. Ime te velike nadduše, ki je božanska, je
Lucifer.
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R. O.: Kdo pa je potem hudič?
B. C.: Hudič kot posameznik ne obstaja. Lahko bi rekli, da je
hudič nasprotje dobrega, to pa je v vsakem od nas. To je sebičen
in pohlepen izraz osebnosti posameznika. Toda v ezoteričnem
smislu, v globokem, pravem pomenu besede, imajo hudič ali sile
zla ali sile materialnosti vlogo skrbeti za ognje planeta. Planet
je živo bitje, ki diha. Ti ognji so pod znanstvenim nadzorom,
sicer bi eksplodirali in planet bi bil uničen. Vsa stvar poteka
po zakonih. Gospodje materialnosti, ki imajo vlogo vzdrževanja
materije planeta, delajo z devsko evolucijo pod ravnjo človeške evolucije, z elementali na involucijskem loku, da opravijo to
delo. S tem pa niso zadovoljni in posegajo na evolucijski lok in
tu nastopi zlo.
R. O.: Se mora torej hierarhija ukvarjati z njimi?
B. C.: Hierarhija se mora ukvarjati z njimi; mojstri se z njimi
ukvarjajo tako, da ščitijo človeštvo pred preveliko poplavo zla, ki ga
mi ne bi mogli obvladati. Dobro smo zaščiteni.

Izvor človeka
R. O.: Kako je prišlo do tako napačnega razumevanja?
B. C.: Zaradi simbolične narave predstavitve v svetopisemski
zgodbi o Adamu in Evi. Prvotni, živalski človek, ki še ni bil zares
človek, pa tudi ne več preprosto žival, je z močnim, koordiniranim
fizičnim telesom, čutečim oziroma občutljivim astralnim telesom in
zametkom uma, ki je pozneje tvoril jedro mentalnega telesa, dosegel
določeno točko v svojem razvoju. Ko je bila pred 18 in pol milijoni
let dosežena ta stopnja razvoja, so se človeške duše, ki so na ravni
duš čakale prav na ta trenutek v razvoju, prvič utelesile v prvotne
živalske ljudi. To je Adamov in Evin ‘izgon iz raja’.
R. O.: To je bila prispodoba.
B. C.: Res je. Vsa stvar je prispodoba. To ni bil izgon iz raja, temveč premišljen del načrta evolucije. Človeške duše so se morale odreči ‘raju’, življenju v pralaji, v čudovitem rajskem stanju neskončne
blaženosti in ‘jesti od sadeža drevesa spoznanja‘ – spustiti se v utelešenje na fizični ravni, v tedaj še živalske ljudi. To je bilo tisto, kar se
je zgodilo in je bilo napačno tolmačeno kot izgon iz raja, češ da je bil
Lucifer veliki angel, ki se je uprl bogu, misleč, da je tako dober kot
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bog in je bil zato izgnan iz nebes. To je zgodba, samo zgodba in je
popolnoma napačno razumljena. V resnici je to zgodba o utelešenju
v okviru človeške evolucije.

Meditacija in služenje
R. O.: Ali obstaja kaj, kar lahko kot posamezniki storimo in bi nam
pomagalo, da se hitreje razvijamo?
B. C.: Razvoj se pospeši z meditacijo in služenjem. To sta dve
gibali razvojnega procesa. Nič ne pospeši razvoja bolj kot pravilna,
znanstvena meditacija in močno altruistično služenje svetu.
Duša pride v inkarnacijo predvsem zato, da služi načrtu evolucije. Zaveda se načrta planetarnega logosa in ga na vse načine poskuša izpeljati. Glavni vidik načrta je poduhovljanje materije, kar
duša stori z vstopom v inkarnacijo. Na svoji ravni je duša popolna, v
inkarnaciji pa mora skozi omejitve naših bednih življenj: skozi sebičnost in pohlep, skozi popačene misli, ki jih projiciramo v okolico in
ustvarjajo Bosne, Ruande in strahotne razmere v Afriki – milijone,
ki stradajo v svetu izobilja.
R. O.: S čim meditacija pospeši človekov razvoj?
B. C.: Meditacija uskladi vsa izrazna sredstva in človeka privede
v stik z dušo. Meditacija je bolj ali manj znanstvena metoda – odvisno od posamezne meditacije – ki posameznika privede do stika z
njegovo dušo in sčasoma do popolne enosti z njo. S tem namenom je
bila podana. Ko je stik vzpostavljen, posameznik uporablja meditacijo kot sredstvo, da gre še višje in globlje v naravo duše, ker je duša
v resnici tridelna. Je odsev iskre boga, ki ima tri vidike: atmo, budi
in manas. Vidik manasa se osredotoča na vidik inteligence, budijski
vidik na vidik ljubezni in modrosti, atmični pa na vidik volje. Skozi
meditacijo in služenje učenec postopoma prihaja v stik z inteligenco,
ljubeznijo in modrostjo ter sčasoma doseže stik z voljo boga in jo
spozna. Vse to pa postane del njegove narave.
R. O.: Kakšna je razlika med meditacijo in molitvijo?
B. C.: Molitev je pogosto čustvena prošnja za pomoč, v svoji najvišji obliki pa je srčna vez z božanstvom. Meditacija je bolj ali manj
znanstvena metoda vzpostavljanja stika z dušo in doseganja združitve
z njo. Čustva v to niso vpletena. Molitev se bo sčasoma spremenila
in postala invokacija. Na boga bomo gledali kot na zavest, ki se kaže
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kot energija, ki jo je mogoče priklicati. To bo glavnina nove, svetovne
religije, za katero je mojster Djwhal Khul dejal, da se bo postopoma
razvila. Ljudje se bodo oddaljevali od čustvenih prošenj v ožjem smislu in se približevali znanstvenemu priklicu tega, kar vemo, da je bog:
energije, duhovna narava boga, ki se nato kaže v svetu.
R. O.: Vi sami ste na svet prinesli nekaj, kar je znano kot transmisijska
meditacija. Pravite, da je to tako meditacija kot služenje. Kako je s tem?
B. C.: Moj mojster je transmisijsko meditacijo predstavil marca
leta 1974, ko je bila ustanovljena prva skupina v Londonu. Zdaj je po
vsem svetu več sto transmisijskih skupin. Transmisija je oblikovana
tako, da daje sodobnemu, zaposlenemu, dejavnemu učencu oboje –
polje služenja in meditacijo, katere učinek na svet je zelo močan.
R. O.: Kako deluje transmisija?
B. C.: Mojstri so skrbniki vseh energij, ki prihajajo na planet.
Mnoge od teh energij so kozmične in če bi bile v svet poslane neposredno, bi bile previsoke in bi se od ljudskih množic enostavno
odbile. Tako so bile ustanovljene transmisijske skupine, prek katerih
lahko energije sestopajo. Energije so poslane skozi čakre, energijska središča, ki so ob hrbtenici vsakega posameznika v skupini, in
to energije avtomatično preoblikuje na raven, na kateri jih človeštvo lahko brez težav absorbira. To so velike energije preobrazbe, ki
spreminjajo svet tako, kot se človeštvo nanje odziva.
Delo poteka tako, da daje učencem polje služenja, ki je močno in učinkovito, zahteva zelo malo energije in časa, obenem pa
spodbuja njihov duhovni razvoj. Teh močnih kozmičnih in sončnih
energij ni mogoče transmitirati na znanstven način, ne da bi to spodbudilo čakre. Ko se torej pridružite transmisijski skupini, vstopite v
neke vrste toplo gredo, v proces, ki pospeši razvoj posameznikov, ki
pri tem sodelujejo.

letih smo imeli veliko idealov: ideal bratstva in sestrstva, prepoznanje, da smo vsi božji otroci, željo po miru na Zemlji, dobro voljo do
vseh ljudi in tako dalje. To izjavljamo za vsak božič, enkrat na leto,
in morda to ponovimo še za veliko noč. Dejansko pa smo v našem
vsakdanjem življenju pokvarjeni, kar se le da. To je zato, ker imamo
le predstavo o duhovnosti. Odgovornost za to je potrebno v veliki
meri pripisati religioznim skupinam. Njihova naloga je bila, da učijo
in zdravijo. Po mojem mnenju so učile zelo slabo, zdravile pa praktično sploh niso in to je človeštvo ločilo od njegove lastne duhovne
narave. Mojster Djwhal Khul kategorično trdi, da je ena največjih
zmag sil zla, sil materialnosti, prav dejstvo, da so religiozne skupine
monopolizirale idejo duhovnosti: karkoli je religiozno, je avtomatično duhovno (pa če v resnici je ali pa ni), vse ostalo pa je lahko po
mili volji pokvarjeno. Poslovno področje je korumpirano, politika
je korumpirana, ekonomski sistemi so korumpirani. Za religijo pa
velja, da je izvzeta iz te korupcije, to je ‘duhovno’. Razumeti moramo, da beseda duhovnost pomeni aktivno izboljšanje življenja za vse
ljudi, za večino ljudi. Duhovno je vse, kar moškega ali žensko privede do višjega stanja v življenju, najsibo na fizični, čustveno-astralni,
mentalni ali duhovni ravni, oziroma ravni duše. Karkoli kar človeštvo vodi k izboljšanju, je v osnovi duhovno, ne le religiozne stvari.
Religiozna pot je le ena od poti. Torej moramo ustvariti strukture
– politične, gospodarske in družbene – ki bodo po svojem osnovnem
namenu duhovne.

R. O.: Nekateri ljudje menijo, da se inteligenca prek človeštva ne izraža
najbolje.
B. C.: Pri tem ne gre za pomanjkanje inteligence, ampak za pomanjkanje duhovne volje. Imamo velike ideale, mislimo pa, da je to
dovolj in da se bodo ideali kar nekako sami uresničili. Mi moramo to
storiti. Potrebna je uporabna, praktična duhovnost. V zadnjih 2000

R. O.: Ali bi torej rekli, da je bistvena vloga vseh religij, da učijo pravilno živeti, za razliko od tega, da nekoga napravijo za boga?
B. C.: Vsekakor. To je tisto, kar je bilo v jedru nauka vseh velikih učiteljev. Vsak učitelj je prišel, podal svoj nauk majhni skupini
ljudi, potem pa navidez izginil s planeta. Postavili so ga v nebesa
ali v nirvano, vsekakor s poti, ga ločili od človeštva in tako smo bili
prepuščeni nadzoru duhovnikov. Nauke so razlagali (ali pa napačno
razlagali) večinoma tako, da so se obdržali na oblasti. So razlagalci, so vez med človekom in bogom. Toda človek ne potrebuje teh
vezi. Človek ima boga v sebi. Cerkveni voditelji so vedno učili, da
je bog ‘tam zgoraj’ in da morate paziti, kaj govorite in delate, ker
bog posluša, medtem ko je bog znotraj tisti bog, ki resnično šteje, ki
vas vodi naprej po poti razvoja in se ga morate naučiti izkazovati v
njegovi pravi naravi, ki je altruizem, ljubezen, velikodušnost, skrb za
druge in tako naprej.
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R. O.: Kako gojiti duhovnost?
B. C.: Maitreja pravi, da je potrebno gojiti tri stvari: poštenost
uma, iskrenost duha in nenavezanost. To se sliši preprosto, vendar
je zelo težko, sicer bi to že vsi počeli. Vsi mislimo eno stvar, govorimo drugo, delamo pa nekaj tretjega; imamo le malo poštenosti
uma. Poštenost uma moramo vzgajati in vaditi. To nam omogoči, da postanemo nenavezani. Vadite nenavezanost in to vam bo
omogočilo poštenost uma, kar vključuje tudi iskrenost duha. Le
malokdo je to, kar v resnici je. Ves čas se pretvarjamo. Hočemo, da
drugi mislijo, da smo to, ne pa ono, da smo prijazni, da smo dobri,
da smo pošteni, da utelešamo ideale, ki bi jih radi predstavili svetu.
Le redko najdemo ljudi, ki so iskreno in pošteno to, kar v resnici
so; to ustvarja stanje, ko človek govori iz srca in na ta način lahko
prenese svojo duhovno naravo nekomu drugemu, ki se lahko odzove. To je odnos ‘srca do srca’, ki si ga prizadevate vzpostaviti. Tedaj
ste to, kar ste. To je kot zaznavanje in izražanje svoje prave identitete – iskreno in v celoti, kar pa spet ustvarja nenavezanost. To
troje deluje skupaj: nenavezanost ustvarja poštenost in iskrenost,
kar ustvarja vse več nenavezanosti. Maitreja pravi: »Le sebstvo je
pomembno.« (sebstvo pomeni božanski vidik, pomeni boga). »Vi
ste to sebstvo, nesmrtno bitje.« Pravi, da je vzrok za naše bolečine, trpljenje in težave dejstvo, da se istovetimo z vsem, razen s
sebstvom. Pravi: »Vprašajte se: ‘Kdo sem?’« Če boste to storili,
boste odkrili, da se istovetite s fizičnim telesom, ki traja samo eno
življenje, nato pa se vedno znova in znova rojeva in torej ne more
biti večno sebstvo.
Ali pa se istovetite s svojimi čustvi, občutki in energijskimi
zaznavami, ki so začasne – en dan čutite nekaj, naslednji dan
nekaj drugega. Čustva niso sebstvo. Ali pa se istovetite s konstrukti uma, svojimi verovanji, ideologijo, če ste kristjan, budist,
hindujec ali karkoli že, in z vsemi tradicijami, ki sodijo zraven.
Za sebstvo niti en sam trenutek ni pomembno, ali ste kristjan,
budist, musliman ali hindujec, ali pa nobene veroizpovedi. Pomembno je le to, da se doživljate kot sebstvo, da se istovetite s sebstvom, ki je isto kot bog. Samouresničitev – uresničitev
sebstva – je uresničitev boga. Če vadite pravilno istovetenje in
nenavezanost, neizbežno pridete do zavedanja sebstva, ki vodi
k samouresničitvi – uresničitvi sebstva. To ni prepričanje, ni religija, ni ideologija, ampak nekaj, kar koristi vsem ljudem in je
dejansko cilj vsega življenja.

R. O.: Pravite, da ljudje razvijejo duhovnost tudi skozi služenje. Ali
obstaja pravilna oblika služenja, ki naj bi jo ljudje iskali?
B. C.: Pravilna oblika služenja je tisto, s čimer lahko v danem trenutku naredite največ. Seveda obstajajo različne ravni
služenja. Mati Tereza je služila dan za dnem, tako da je pomagala
bolnim in umirajočim v Kalkuti in drugod. Drugi služijo kot predsedniki vlad in kot predsedniki velikih narodov, dobro ali slabo,
vendar služijo. Tretji služijo kot verski svetovalci ali svetovalci,
kot učitelji, umetniki in tako dalje. Oblik služenja je veliko, vse
pa so povezane z altruizmom. Služenje ni služenje, če ni altruistično.
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Spremembe v prihodnosti
R. O.: Povejte kaj o spremembah, ki jih vidite pred nami in kako bo do
njih prišlo?
B. C.: Imeli bomo novo tehnologijo, tako imenovano ‘tehnologijo svetlobe’. Začeli bomo uporabljati svetlobo neposredno s sonca.
Vse oblike energije, ki jih uporabljamo danes, bodo zastarele. Nova
energija bo zadovoljevala vse energetske potrebe človeštva in seveda ne bo mogla biti v domeni posameznikov ali skupin. Ta energija
je povsod, je vsem na voljo in to v neomejenih količinah. Uporabljali jo bodo tudi v medicini v zvezi z bolj razvitimi vidiki genskega
inženiringa, s katerim se človeštvo že ukvarja. Tako bo mogoče na
novo ustvariti cele organe. Namesto da bi vam presadili srce, jetra
ali ledvice, boste preprosto za nekaj ur odšli na kliniko, kjer vam
bodo s tehniko genskega inženiringa in tehnologijo svetlobe brez
operacije vgradili nov organ. Ne vem kolikokrat, morda enkrat ali
dvakrat v življenju.
Promet bo postal na videz nepremičen, tako tih in brez tresljajev, da bo utrujenost izginila in bomo lahko dolgo potovali, ne da bi
bili utrujeni.
Prihaja tudi čas, ko se bomo ljudje z mislijo, tako kot zdaj to
delajo mojstri, premestili kamorkoli na svetu. Če boste torej hoteli
iti v Avstralijo, si boste sebe zamislili tam in nato spet tu.
R. O.: Ali moramo kaj storiti, da bi si to zaslužili?
B. C.: Postati moramo spodobni ljudje in spoznati, da smo eno,
bratje in sestre enega človeštva in da zato hrana, surovine, energija,
znanost, tehnologija, vzgojno-izobraževalni sistemi in zdravstvena

Prihod svetovnega učitelja - kratek pregled
nega sveta pripadajo vsem in jih je potrebno po svetu na novo in
bolj enakopravno razdeliti, tako da bomo ustvarili realnost enega
človeštva in bratstvo med ljudmi. Na ta način bomo ustvarili prave
razmere, da si bomo zaslužili vse te tehnološke dosežke.

Julij 1977: Maitreja je zapustil svoje središče v Himalaji in z letalom
odpotoval v London – kot je bilo prerokovano, ‘na oblakih neba’,
‘kot tat ponoči’. Od takrat živi kot na videz navaden človek, ki se
ukvarja s sodobnimi političnimi, gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi problemi.
Marec 1978: Maitreja se je začel pojavljati kot govornik v pakistansko-indijski skupnosti v Londonu. Ko kaže na izhod iz sedanjih
problemov sveta, ne govori kot verski voditelj, temveč kot učitelj v
najširšem pomenu besede. Čeprav je zelo spoštovan zaradi svojih
modrih nasvetov, je njegov pravi status znan razmeroma malo ljudem.
Maj 1982: Med novinarsko konferenco v Los Angelesu je angleški
umetnik in mednarodni predavatelj Benjamin Creme prvič razkril,
da Maitreja živi v azijski skupnosti v vzhodnem Londonu in pričakuje povabilo človeštva, da se javno predstavi. Na ta način ne krši naše
svobodne volje.
Avgust 1987: Creme je sporočil: »Maitreja bo intenzivno delal na
tem, da bi prišlo do preboja v mednarodnih odnosih.« Manj kot mesec dni po tem se je preboj začel. V decembru so sledila srečanja
ameriških in sovjetskih politikov, ki so sprejeli dogovor o razorožitvi, za katerega pred tem nihče ni verjel, da je mogoč.
Sledilo je še več na videz nemogočih prebojev: konec apartheida v južni Afriki, padec berlinskega zidu, izraelsko-palestinski mirovni sporazum, odločitev NATA, da vzpostavi mir v Bosni, potem
ko je več let ignoriral ta problem, in mirovni proces na Severnem
Irskem.
V prihodnosti je pričakovati, da bo do pomembnejših svetovnih
sprememb prihajalo še pogosteje, poudarek pa bo na reševanju gospodarskih, političnih, kulturnih in socialnih nepravičnosti, ki povzročajo današnje najbolj žgoče svetovne probleme.
April 1988: Maitreja je začel prek svojega tesnega sodelavca v azijski
skupnosti predajati duhovne nauke kot tudi niz napovedi svetovnih
dogodkov dvema neodvisnima novinarjema. Napovedi so se uresničile in se še vedno uresničujejo s presenetljivo natančnostjo.
Maitreja se je začel ‘čudežno’ prikazovati – tako osebno kot v
sanjah – znanim voditeljem v različnih deželah, mnogim navadnim
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ljudem in velikim skupinam po vsem svetu. Prvič se je tako prikazal
11. junija 1988 v Nairobiju v Keniji, kjer se je nenadoma, ‘kot strela
z jasnega,’ pojavil na srečanju, na katerem so molili za ozdravljenje.
Fotografirali so ga, ko je nagovoril tisoče ljudi, ki so ga v trenutku
prepoznali kot Kristusa, in mnogi so ozdraveli. Novico so skupaj s
fotografijo objavili mediji po vsem svetu, vključno s CNN.
Od leta 1991 do danes: Maitreja nadaljuje s čudežnim prikazovanjem večjim skupinam, v glavnem fundamentalistom različnih religij. Na širšem področju treh krajev, kjer se je pojavil, v mestu Tlacote v Mehiki, v Nadani v Indiji in v Nordenau v Nemčiji, so odkrili
zdravilno vodo. Doslej je več kot 300 vodnih virov po vsem svetu
dobilo zdravilne lastnostni in okoliški prebivalci jih bodo postopoma
odkrili.
Število nerazložljivih pojavov se dramatično povečuje in vzbuja
pozornost javnosti kot tudi medijev: jokajoči kipi device Marije, srečanja z angeli, svetlobni križi, liki v žitu, avtoštoparji, ki izginjajo, in
nedavno religiozni kipi, o katerih poročajo, da ‘pijejo’ mleko, ki jim
ga darujejo njihovi častilci.
Pričakovati je, da bo Maitrejev prvi večji javni nastop intervju
prek televizijske mreže. To bo privedlo do dneva razglasitve, ko bo
Maitreja notranje spregovoril vsemu človeštvu in ga bo vsakdo slišal
v svojem jeziku. Obenem bo prišlo do več sto tisoč čudežnih ozdravitev. Tisti, ki imajo televizijo, bodo videli tudi njegov obraz – oddajo
bodo prek satelitske povezave prenašale svetovne televizijske hiše.
Na ta način bodo ljudje po vsem svetu izvedeli, da je svetovni učitelj
zdaj med nami.

Maitrejevo sporočilo lahko povzamemo z naslednjimi besedami: »Delite si med seboj in rešite svet.« Na ta način lahko napravimo
konec grožnjam vojn, zatiranju in lakoti. Svetuje nam: »Vzemite potrebo svojega brata za merilo svojih dejanj in rešite probleme sveta.
Druge poti ni.«
Maitreja je prepričan, da bomo to sporočilo sprejeli in da smo
zdaj na pragu dobe miru in dobronamernosti.

Maitrejev nauk
Maitreja ni prišel, da bi ustanovil novo religijo. Je učitelj, vodnik in
svetovalec vsemu človeštvu – ne glede na versko pripadnost. Pokazal
nam bo, kako naj se posvetimo načelu ljubezni v vseh naših odnosih
– najsibo na gospodarskem, političnem, vzgojno-izobraževalnem,
kulturnem ali socialnem področju.
Vodil nas bo, da bomo prepoznali svojo lastno božanskost in
svojo resnično identiteto kot duše. Večje duhovno razumevanje in
ustvarjalna moč bosta prinesla nov razcvet življenja, harmonijo in
radost. Naučili se bomo načela delitve dobrin in globokega razumevanja enosti vsega življenja, tako velikega kot majhnega.
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Prerazporejanje prioritet
Mojster -, prek Benjamina Crema

Človek se mora spremeniti ali umreti
Maitreja, svetovni učitelj, sporočilo št. 81

Človeštvo danes živi pod takim pritiskom, da le malokdo opaža preobrazbo, ki se dnevno dogaja na globalni ravni. Vzpostavljena je
bila gonilna sila sprememb, ki je nič ne more zaustaviti ali preusmeriti. Na ta način je svet izpostavljen preporodu, čiščenju in trpljenju
kot pripravi na popolnoma novo civilizacijo.
Nova civilizacija bo zgrajena na temeljih preteklosti, toda veliko starega je potrebno odpraviti, saj je korumpirano in neuporabno. Za tiste, ki imajo oči, da vidijo, so nova znamenja že očitna.
Kamorkoli ljudje danes usmerijo pogled, se kažejo nova obzorja,
nove zamisli zaposlujejo um, nove strukture zavzemajo poskusne
oblike. Svet se v nenehnem spreminjanju preobraža, vse večje tegobe sprememb pa občutijo vsi.
V to stanje je prišel Kristus, željan pomagati ljudem v času njihove stiske. Nobenega dvoma ni, da lahko pomaga, toda ljudje morajo spremembe, ki jih bo priporočal, želeti in jih uresničiti po svoji
svobodni volji. Nič ne bo vsiljeno in nič naloženo, ker bi bil sicer
kršen zakon.
Hitrost spremembe bo pogojena s sposobnostjo ljudi, da sprejmejo ukrepe, po katerih vpije bolni svet: delitev dobrin in pravičnost, sodelovanje in sprejemanje vladavine zakona. Le tako bodo
ljudje našli mir, po katerem hrepenijo narodi.
Da bi ljudem pomagal pri njihovi nalogi, je Kristus izoblikoval
določene prioritete, ki bodo, ko bodo uvedene, vzpostavile ravnovesje in red in tako ustvarile harmonijo, od katere sta odvisna blagostanje in mir. Te prioritete so preproste in samoumevne, vendar
v večjem obsegu ne obstajajo nikjer. Pokrivajo pa osnovne potrebe
vseh moških, žensk in otrok: prva prioriteta je zadostna oskrba s
primerno hrano. Druga so primerna stanovanja in zavetišča za vse
ljudi. Tretja sta zdravstvena zaščita in izobraževanje kot splošni pravici.
To so minimalni pogoji za stabilen svet in zagotavljanje teh pogojev bo glavna obveznost vlad povsod po svetu ... Ko bo to storjeno,
bo velik ustvarjalni val radosti zajel planet in ljudje vseh narodov se
bodo odzvali. Sodelovanje in delitev dobrin bosta postala pravilo in
narodi povsod po svetu bodo odkrili nov namen in pomen svojega
življenja. Maitreja bo navzoč, da bo svetoval in vodil in pod njegovim modrim vodstvom se bo svet prenovil. Ta čas je zdaj pred vrati.

... Moj prihod v človeku prebuja željo po spremembi, željo po izboljšanju, kakorkoli se že izraža.
Moje energije v človeku vzbujajo božansko nezadovoljstvo.
Vse, kar je neuporabnega v naših strukturah, mora oditi.
Mnogo je takih, ki so danes nevredne človeka.
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Človek je bog, ki se razkriva, in zato je potrebno izoblikovati načine
življenja, ki bodo temu bogu omogočili, da zacveti.
Kako ste lahko zadovoljni z načinom življenja, kot ga živite zdaj, ko
milijoni stradajo in umirajo v bedi, medtem ko bogati razkazujejo
svoje bogastvo pred revnimi, ko je vsak človek sovražnik svojega
soseda in ko nihče ne zaupa svojemu bratu?
Kako dolgo morate še živeti tako, prijatelji moji?
Kako dolgo lahko še prenašate to razvrednotenje?
Moj načrt in moja dolžnost je, da vam razkrijem novo pot, pot naprej, ki bo božanskemu v človeku dopustila, da zasije.
Resno vam govorim, prijatelji moji in bratje.
Dobro prisluhnite mojim besedam.
Človek se mora spremeniti ali umreti: druge poti ni. Ko boste to dojeli, se boste z veseljem zavzeli za mojo stvar in dokazali, da človeka
čaka prihodnost, ki se koplje v svetlobi.
Moj nauk je preprost:
pravičnost, delitev dobrin in ljubezen so božanski vidiki.
Da bi človek izrazil svojo božanskost, mora to troje sprejeti.
Naj se božanska svetloba in ljubezen in moč enega in najsvetejšega
boga zdaj izrazijo v vaših srcih in umih. Naj vas ta izraz pripelje do
uresničevanja vašega deleža v velikem načrtu.

VELIKA INVOKACIJA

MOLITEV ZA NOVO DOBO

Iz točke luči v umu boga
naj luč razsvetli umove ljudi,
naj svetloba oblije Zemljo.

Jaz sem stvarnik vesolja.
Jaz sem oče in mati vesolja.
Vse izhaja iz mene,
vse se bo vrnilo vame.
Um, duh in telo so moja svetišča,
da sebstvo v njih uresničuje
moje najvišje bitje in postajanje.

Iz točke ljubezni v srcu boga
naj se ljubezen prelije v srca ljudi,
naj se Kristus vrne na Zemljo.
Iz središča, kjer je poznana volja boga,
naj namen vodi majhne volje ljudi,
namen, ki ga poznajo in mu služijo mojstri modrosti.
Iz središča, ki mu pravimo človeški rod,
naj se uresniči načrt ljubezni in luči
in naj zapečati duri, za katerimi prebiva zlo.
Naj luč in ljubezen in moč obnovijo načrt na Zemlji.
ö

ö
Molitev za novo dobo, ki nam jo je dal Kristus Maitreja, je velika
mantra ali afirmacija, ki ima invokacijski učinek. Uporaba te molitve posamezniku omogoči, da spozna, da sta bog in človek eno,
da ni ločenosti. ‘Jaz’ je božansko načelo v ozadju vsega stvarstva.
Sebstvo izhaja iz božanskega načela in je z njim istovetno.
Najučinkovitejši način za uporabo mantre je, da besede izgovorimo ali mislimo z osredotočeno voljo, s pozornostjo v čelni čakri
med obrvmi. Ko bo razum dojel idejni pomen mantre in bo človek
hkrati osredotočil voljo, tedaj bodo misli mantre postale dejavne in
mantra bo delovala. Če jo resno izgovarjate vsak dan, se bo v vas
začelo uresničevati vaše resnično sebstvo.

Veliko invokacijo je Kristus prvič uporabil junija 1945. Človeštvu jo
je predal, da bi človeku omogočil priklic energij, ki bodo spremenile
svet in omogočile vrnitev Kristusa in hierarhije. Invokacija je bila
prevedena v številne jezike in se danes uporablja v vseh deželah
sveta.
Lahko pa postane še močnejša. Zelo veliko moč dobi, kadar jo
uporabljamo tako, da tvorimo trikotnike. Če želite delati na tak način, se dogovorite z dvema prijateljema, da boste invokacijo glasno
izrekli vsak dan. Ni potrebno, da ste v istem mestu ali isti državi ali
da jo izgovorite ob istem času. Preprosto jo izgovorite, kadar vam
ustreza. Pri tem se na mentalni ravni povežite s prijateljema in vizualizirajte trikotnik bele svetlobe, ki kroži nad vašimi glavami in je
povezan v mrežo takih trikotnikov po vsem svetu.
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Slovar ezoteričnih izrazov
antahkarana – neviden kanal svetlobe, ki tvori most med fizičnimi
možgani in dušo; gradi se prek meditacije in služenja
antikrist – energija vidika volje boga v svoji involucijski fazi, ki uničuje stare oblike in odnose, na primer ob koncu dobe, da pripravi
pot graditeljskim silam Kristusovega načela; v rimskih časih se je
manifestiral skozi cesarja Nerona, v sodobnem času pa skozi Hitlerja in njegovih šest sodelavcev
astralna raven – raven čustev, ki vsebuje polarna nasprotja, kot so
upanje in strah, sentimentalna ljubezen in sovraštvo, sreča in trpljenje; raven iluzij
astralno telo – čustveno izrazno sredstvo posameznika
ašram – mojstrova skupina; v duhovni hierarhiji je 49 ašramov, 7
glavnih in 42 manjših; na čelu vsakega je mojster modrosti
avatar – duhovno bitje, ki se v odgovoru na klic in potrebe človeštva
‘spusti navzdol‘; obstajajo človeški, planetarni in kozmični avatarji;
slednje lahko imenujemo tudi ‘božanske inkarnacije’; njihov nauk,
če ga človeštvo pravilno razume in ga začne postopoma uporabljati,
razširja naše razumevanje in predstavlja naslednji korak v evolucijskem razvoju človeštva
Avatar sinteze – veliko kozmično bitje, ki uteleša energije volje, ljubezni, inteligence in še ene energije, za katero še nimamo imena; te
energije pošilja na Zemljo od 40-ih let 20. stoletja in razdeljenost
postopoma transformira v enotnost
bog (glej tudi logos) – veliko kozmično bitje, ki deluje kot duša
tega planeta tako, da uteleša vse zakone in energije, ki jim vladajo ti zakoni, kar tvori vse, kar vidimo in česar ne moremo
videti
Buda – zadnji avatar dobe Ovna; prejšnji svetovni učitelj, ki se je
manifestiral prek princa Gautame okrog leta 500 pr. n. š.; utelešenje
modrosti, ki zdaj deluje kot ‘božanski posrednik’ med Šambalo in
duhovno hierarhijo; budisti pričakujejo svojega naslednjega velikega učitelja pod imenom Maitreja Buda
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budi – univerzalna duša ali um, višji razum, ljubeče razumevanje,
ljubezen in modrost; energija ljubezni, kot jo doživljajo mojstri modrosti
budijska raven – raven božanske intuicije
čakra adžna – čelna čakra, energijsko središče med obrvmi; središče, ki uravnava osebnost; na fizični ravni temu središču ustreza žleza hipofiza
čakre – energijska središča (vrtinci) v etrskem telesu, povezana s
hrbtenico in sedmimi najpomembnejšimi žlezami z notranjim izločanjem; odgovorne so za usklajevanje in vitalizacijo vseh teles (mentalnega, astralnega in fizičnega) in za njihovo povezavo z dušo, glavnim središčem zavesti; obstaja 7 glavnih in 42 manjših čaker
dan razglasitve – dan, ko se bo Maitreja predstavil svetu v radijski
in televizijski oddaji, ki jo bodo prenašali po vsem svetu; celo tisti, ki
oddaje ne bodo poslušali oziroma gledali, bodo telepatsko slišali njegove besede v svojem jeziku; istočasno bodo sto tisoči po vsem svetu
čudežno ozdraveli; začetek Maitrejevega javnega poslanstva v svetu
deva – angel oziroma nebeško bitje, ki pripada kraljestvu narave, ki
se razvija vzporedno s človeštvom in sega od elementalov na ravni,
nižji od človeške, do bitij na ravni, višji od človeške, na ravni planetarnega logosa; to so ‘aktivni graditelji’, ki inteligentno delajo s
snovjo in ustvarjajo vse oblike, ki jih vidimo, vključno z mentalnimi,
čustvenimi in fizičnimi telesi človeštva
doba – svetovni ciklus, ki traja približno 2350 let, določa ga odnos
med Zemljo, Soncem in ozvezdji zodiaka
duh – kot izraz uporablja Maitreja, pomeni vsoto vseh energij – življenjsko silo, ki animira in oživlja posameznika; v bolj ezoteričnem
smislu pomeni monado, ki se odraža v duši
Duh miru in ravnovesja – kozmično bitje, ki podpira Maitrejevo
delo tako, da Maitrejo presvetljuje s svojo energijo; dela v tesni povezavi z zakonom akcije in reakcije, da bi sedanje kaotične razmere
transformiral v temu nasprotno stanje v natanko enakem razmerju
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duhovna hierarhija (Belo bratstvo, Družba razsvetljenih umov) –
kraljestvo boga, duhovno kraljestvo ali kraljestvo duš, ki ga sestavljajo mojstri in posvečenci vseh stopenj; njen namen je izvršiti božji
načrt; je planetarno središče ljubezni in modrosti
duhovno – lastnost katerekoli dejavnosti, ki človeka vodi v neko
obliko razvoja – fizičnega, čustvenega, intuitivnega, socialnega – v
napredovanje njegovega sedanjega stanja
duša – (ego, višji jaz, notranji vladar, notranji Kristus, sin uma, sončni angel) – povezovalno načelo med duhom in materijo, med bogom
in njegovo obliko; daje zavest, značaj in kakovost vsemu, kar se manifestira v obliki

Gospod sveta – glej Sanat Kumára
guru – duhovni učitelj
hierarhija – glej duhovna hierarhija
hierofant – glej posvečevalec
iluzija – utvara na mentalni ravni; duša, ki kot svoj instrument uporablja zaslepljen um, dobi popačeno podobo o pojavnem svetu
imam Mahdi – prerok; vrnil naj bi se, da dokonča delo, ki ga je začel
Mohamed; njegovo vrnitev pričakujejo nekatere islamske sekte

energija – z ezoteričnega stališča v vsem manifestiranem vesolju ni
ničesar, razen energije; energija vibrira na različnih frekvencah in
določena frekvenca določa obliko, ki jo bo energija zavzela; na energijo je mogoče vplivati in jo voditi z mislijo

iniciacija – glej posvečenje

etrske ravni – štiri ravni materije, ki so finejše od fizične ravni plina;
zaenkrat večini ljudi nevidne

invokacija – klic, priklic določenih duhovnih energij prek pravilno
osredotočene pozornosti, lahko s pomočjo molitve ali mantre; če
je pravilno in iskreno izvedena, ji sledi evokacija, odziv duhovnih
energij

etrsko telo – energijski dvojnik fizičnega telesa; sestavljeno je iz 7
večjih središč (čaker) in 42 manjših, iz mreže, ki povezuje vsa središča in neskončno majhne energijske niti (nadije), na katerih temelji
ves živčni sistem; zastoji v etrskem telesu lahko povzročijo fizično
bolezen
evolucija – proces poduhovljanja materije; pot nazaj k izvoru; odstranjevanje slepil in iluzij, kar na koncu privede do kozmične zavesti
ezoterika – filozofija evolucijskega procesa, tako človeškega kot tudi
nižjih kraljestev narave; znanost nakopičene modrosti vseh dob;
predstavlja sistematično in izčrpno poročilo o energijski strukturi
vesolja in človekovem mestu v njem; opisuje sile in vplive, ki so v
ozadju pojavnega sveta; je tudi proces ozaveščanja in postopnega
obvladovanja teh energij

inkarnacija – utelešenje, manifestacija duše kot tridelne osebnosti,
po zakonu ponovnega rojstva

involucija – proces, v katerem se duh spusti v materijo, v svoje polarno nasprotje
izrazno sredstvo – oblika, s pomočjo katere se višja bitja izražajo na
nižjih ravneh; na primer: fizično, astralno in mentalno telo tvorijo
izrazna sredstva duše na nižjih ravneh
Jezus – mojster modrosti in učenec Kristusa Maitreje; Kristusu je
dovolil, da je deloval skozi njega v obdobju od njegovega krsta do
križanja; v prihajajoči dobi bo imel zelo pomembno vlogo pri ponovnem navdihovanju in preusmeritvi celotnega področja krščanske
religije

fizična raven – najnižja vibracijska stanja snovi; obsega gosto fizično, tekočo, plinasto in etrsko materijo

joga – združitev nižje narave z višjo; tudi različne oblike in tehnike
za doseganje obvladovanja fizičnega, astralnega ali mentalnega telesa
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karma – vzhodnjaško ime za zakon vzroka in posledice; temeljni
zakon, ki ureja naše bivanje v tem sončnem sistemu; vsaka misel, ki
jo imamo, vsako dejanje, ki ga storimo, sproži vzrok; ti vzroki imajo svoje posledice, ki ustvarjajo naše življenje v dobrem in slabem;
povedano s svetopisemskimi besedami: »Kar seješ, to žanješ.«; ali
povedano znanstveno: »Za vsako akcijo obstaja enaka in nasprotna
reakcija.«

meditacija – znanstven način vzpostavljanja stika z dušo in postopnega postajanja enega z njo; tudi proces odpiranja za duhovne vtise in s tem za sodelovanje z duhovno hierarhijo

kavzalna raven – tretja od štirih višjih mentalnih ravni, na kateri
prebiva duša

mojstri modrosti – posamezniki, ki so prejeli peto posvečenje potem, ko so šli skozi vse izkušnje, ki jih ponuja življenje na tem svetu
in so v tem procesu dosegli popolno obvladovanje sebe in zakonov
narave; varuhi načrta evolucije in vseh energij, ki vstopajo na naš
planet, kar omogoča izpolnjevanje načrta

kavzalno telo – izrazno sredstvo izraza duše na kavzalni ravni; sprejemno mesto, kjer je shranjena zavest o človekovi stopnji duhovnega
razvoja
Kristus – izraz, ki se uporablja za označevanje vodje duhovne hierarhije, svetovnega učitelja, mojstra vseh mojstrov; to funkcijo zdaj
opravlja Maitreja
Kristusova zavest – energija kozmičnega Kristusa, znana tudi kot
Kristusovo načelo; za nas jo uteleša Kristus; zdaj se prebuja v srcih
milijonov ljudi po vsem svetu; energija duhovnega razvoja kot taka
Krišna – veliki avatar, ki se je pojavil okrog leta 3000 pr. n. št. in je
služil kot izrazno sredstvo manifestacije za gospoda Maitrejo v dobi
Ovna; s tem, ko je prikazal potrebo po obvladovanju astralno-čustvene narave, je Krišna odprl vrata drugemu posvečenju; hindujci
pričakujejo novo inkarnacijo Krišne ob koncu Kali juge, dobe teme
logos – bog; kozmično bitje, ki deluje kot duša planeta (planetarni
logos), duša sončnega sistema (sončni logos), duša galaksije (galaktični logos) in tako naprej do neskončnosti
Maitreja – svetovni učitelj za dobo Vodnarja; Kristus in vodja duhovne hierarhije našega planeta, mojster vseh mojstrov

mentalna raven – raven uma, na kateri potekajo miselni procesi
mentalno telo – izrazno sredstvo osebnosti na mentalnih ravneh

monada/sebstvo – čisti duh, ki odraža trojnost božanstva: 1) božansko voljo ali moč (oče); 2) ljubezen in modrost (sin); 3) dejavno inteligenco (sveti duh); ‘iskra boga’, ki prebiva v vsakem človeku
moški/ženska – fizična manifestacija duhovne monade (ali sebstva),
ki je posamezna iskra enega duha (boga)
okultno – skrito; skrita znanost o energiji (glej ezoterika)
osebnost – tridelno izrazno sredstvo duše na fizični ravni, sestavljeno iz mentalnega, čustvenega (astralnega) in fizično-etrskega telesa
permanentni atomi – trije atomi materije – fizični, astralni in mentalni – okoli katerih se oblikujejo telesa za novo inkarnacijo; v trenutku smrti obdržijo vibracijsko stopnjo in tako zagotovijo, da se
dosežen energijski evolucijski ‘status’ prenese v naslednje življenje
planetarni logos – božansko bitje, ki deluje kot duša planeta

mantra – formula oziroma razvrstitev besed ali zlogov, ki prikličejo
energijo, kadar so pravilno izrečeni

posvečenje – prostovoljni proces, v katerem potekajo zaporedne in
postopne faze poenotenja in postajanja enega med moškim/žensko
v inkarnaciji, njegovo/njeno dušo in božansko monado ali ‘iskro
boga’; vsaka stopnja da posvečencu globlje razumevanje pomena
in namena božjega načrta, polnejše zavedanje njegove/njene vloge
v tem načrtu in vse večjo sposobnost zavestnega ter inteligentnega
dela v smeri njegove izpolnitve
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manas – višji um

posvečevalec – pri prvih dveh planetarnih posvečenjih je to Kristus
Maitreja, pri tretjem in višjih posvečenjih pa Gospod sveta
pralaja – nementalno, neastralno, nematerialno stanje bivanja nekje med smrtjo in ponovnim rojstvom, ko življenjski impulz zastane;
izkušnja popolnega miru in neskončne blaženosti pred ponovnim
utelešenjem; ustreza krščanski zamisli o nebesih
presvetlitev – prostovoljni proces sodelovanja, pri katerem zavest
mojstra modrosti začasno vstopi in deluje skozi fizično, čustveno in
mentalno telo učenca

slepilo – iluzija na astralni ravni; stanje, v katerem um zastrejo čustveni impulzi, ki nastajajo na astralni ravni in preprečujejo očesu
uma, da bi jasno razlikovalo stvarnost; primeri: strah, samopomilovanje, kriticizem, sumničavost, slepo prepričanje v pravilnost lastnega mnenja, pretiran materializem
sončni logos – božansko bitje, ki deluje kot duša našega sončnega
sistema

raven – raven manifestacije

Šambala – središče energije, glavno središče na planetu; leži nad
puščavo Gobi na dveh najvišjih etrskih ravneh; iz nje in skoznjo tečejo sile Šambale – energije volje ali namena; predstavlja temensko
središče (čakro)

reinkarnacija (zakon ponovnega rojstva) – proces, ki bogu omogoča, da se prek posrednika (nas) spusti v svoje polarno nasprotje –
materijo, z namenom, da to materijo privede nazaj vase, popolnoma
prežeto z naravo boga; zakon karme nas vleče nazaj v utelešenje,
dokler postopoma skozi evolucijski proces resnično ne odkrijemo
svoje prirojene božanskosti

transmisijska meditacija – specializirana oblika skupinske meditacije in služenja, pri kateri člani skupine dajo na voljo svoja energijska središča (čakre) kot orodje za sestopanje energij, ki jih oddaja
duhovna hierarhija mojstrov; planet oskrbuje z ‘bazenom energij’,
ki so tako za človeštvo bolj dostopne in uporabne; tudi učinkovita
metoda osebnega duhovnega razvoja

samouresničitev – proces prepoznavanja in izražanja naše božanske
narave

trikotnik – skupina treh ljudi, ki se v mislih vsak dan povežejo za
nekaj minut ustvarjalne meditacije

Sanat Kumára – Gospod sveta; izraz našega planetarnega logosa na etrski fizični ravni; prebiva v Šambali; veliko bitje, ki
izvira iz Venere in se je pred 18,5 milijoni let žrtvovalo tako,
da je postalo izrazno sredstvo osebnosti za božanstvo, ki deluje kot duša planeta; je najbližji vidik boga, ki ga lahko dojamemo

svetovni učitelj – vodja duhovne hierarhije v danem ciklu; mojster
vseh mojstrov; to funkcijo v sedanjem času opravlja gospod Maitreja

sebstvo/monada – božanska iskra v vsakem človeku
sile svetlobe (sile evolucije) – duhovna hierarhija našega planeta;
planetarno središče ljubezni in modrosti
sile teme (sile zla, sile materialnosti) – involucijske ali materialistične sile, ki vzdržujejo materialni vidik planeta; ko prekoračijo
svojo vlogo in posežejo v duhovni napredek, jih označujemo kot
zlo
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večna modrost – starodavna zbirka duhovnih naukov, ki so skupna
osnova vseh svetovnih religij kot tudi vseh znanstvenih, družbenih in
kulturnih dosežkov; prvič dana na voljo javnosti ob koncu 19. stoletja z deli Helene Petrovne Blavatske, v 20. stoletju pa prek Alice A.
Bailey, Helene Roerich in Benjamina Crema
Velika invokacija – starodavna formula, ki jo je hierarhija priredila,
da človeštvo z njo prikliče energije, ki bodo spremenile svet; prevedena je v mnogo jezikov, vsak dan jo uporablja na milijone ljudi
vibracija – gibanje energije; vsa energija vibrira na njej lastni posebni frekvenci; evolucijski proces napreduje prek zviševanja vibracijske stopnje kot odziv na prihajajoče višje energije
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Priporočeno branje
Vodnar – v astronomskem smislu doba Vodnarja, ki se zdaj začenja
in bo trajala približno 2350 let; ezoterično se nanaša na prinašalca
vode, na Maitrejevo dobo in na duhovne energije Vodnarja – energije sinteze in bratstva
zakon ponovnega rojstva – glej reinkarnacija
zakon vzroka in posledice (zakon akcije in reakcije) – glej karma
zlo – vse, kar ovira duhovni razvoj
žarki – sedem tokov univerzalne božanske energije, od katerih je vsak
izraz velikega življenja, katerega interakcija na vseh možnih frekvencah ustvarja sončne sisteme, galaksije in vesolja; gibanje teh energij v
spiralnih ciklih pritegne vse bitje v manifestacijo in iz nje, pri tem pa
ga obarva in prežame s svojskimi kvalitetami in lastnostmi

V slovenščino prevedene knjige Benjamina Crema
Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga
Knjiga je prvi del trilogije o Maitrejevem poslanstvu in opisuje prihod
Maitreje, svetovnega učitelja in njegove nauke. Človeška zavest se nenehno razvija in ta knjiga je človeštvu lahko vodnik na njegovi razvojni
poti. Zajema široko paleto tem: od novih Kristusovih naukov do meditacije in karme, od življenja po smrti in reinkarnacije do zdravljenja
in družbene preobrazbe, od posvečenj do vloge služenja. Pripravlja
prizorišče za delo Maitreje kot svetovnega učitelja in ustvarjanje boljšega življenja za vse. Knjiga je močno sporočilo upanja.
ISBN: 961-90620-5-1
obseg: 362 strani
Maitrejevo poslanstvo, druga knjiga
Knjiga predstavlja nauke Maitreje, svetovnega učitelja s praktične,
zunanje ravni kot tudi iz notranje, duhovne. Prinaša novo upanje in
vodstvo trpečemu svetu na pragu zlate dobe. Obravnava teme, kot
so rast zavesti, nove oblike vladanja, komercializacija in tržne sile,
načelo delitve dobrin, življenje v novi dobi, šole brez zidov, tehnologija svetlobe, žitni krogi, sebstvo, telepatija, bolezen in smrt, energija in misel, transmisijska meditacija, namen duše.
ISBN: 961-90620-7-8
obseg: 705 strani
Transmisija: meditacija za novo dobo
Knjiga obravnava transmisijsko meditacijo kot obliko skupinske meditacije, ki je namenjena sestopanju (transformiranju) energij, tako
da postanejo dostopne ljudem. Poteka v sodelovanju z mojstri modrosti, pri čemer se ustvarja bazen energij za dobrobit človeštva. To
je preprosta oblika služenja in hkrati učinkovita metoda osebne rasti, primerna za sodobnega človeka. V knjigi so opisani cilji, tehnika
in učinki transmisijske meditacije.
ISBN: 961-90620-8-6
obseg: 156 strani
Sporočila Kristusa Maitreje
Knjiga je zbirka 140 sporočil, ki jih je v letih priprav na svoj prihod
Maitreja podal prek Benjamina Crema na njegovih javnih predavanjih. Sporočila o delitvi dobrin, sodelovanju in enotnosti bralce
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navdihujejo, da širijo vest o njegovem ponovnem prihodu in se zavzemajo za rešitev milijonov ljudi, ki trpijo zaradi revščine in lakote
v svetu izobilja. Maitrejeve besede so edinstven vir modrosti, upanja
in pomoči v teh kritičnih časih svetovnih sprememb.
Umetnost sodelovanja
Umetnost sodelovanja obravnava najbolj žgoče probleme našega
časa in njihove rešitve s stališča nauka večne modrosti. Kaže nam
pot v svet pravičnosti, svobode in miru prek vse večjega zavedanja,
da je enotnost temelj vsega življenja.
Teme zajemajo nujnost sodelovanja, ZDA in tekmovanje, organizem proti organizaciji, priložnost za služenje, strah pred izgubo,
karmo, ljubezen, pogum in nenavezanost, preseganje slepil, kako
učijo mojstri, enotnost v različnosti, soglasje, zaupanje.
V slovenščino prevedena knjiga Wayne S. Petersona
Nenavadni časi, nenavadni ljudje
Avtor, nekdanji ameriški diplomat, razkriva svoje osebne izkušnje z
Maitrejo in mojstri modrosti ter te zgodbe prepleta s pogledom na
Maitrejevo poslanstvo, na vzroke za njegov prihod in znamenja, ki
spremljajo ta edinstven dogodek.
ö
Slovenske prevode knjig lahko naročite na naslovu
Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj,
po telefonu: 04 / 23 66 571,
elektronski pošti: info.slo@share-international.net
ali prek spletne strani: www.share-international.net/slo/

Druge knjige Benjamina Crema
The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom
(Ponovni prihod Kristusa in mojstrov modrosti)
V svoji prvi knjigi Benjamin Creme podaja ozadje in informacije v
zvezi s prihodom Kristusa Maitreje kot svetovnega učitelja za novo
dobo, ki se zdaj začenja. Knjiga zajema velik razpon tem, kot so:
učinek Maitrejevega prihoda na obstoječe svetovne ustanove, antikrist in sile zla, duša in reinkarnacija, meditacija, telepatija, jedrska
energija, NLP (neznani leteči predmeti) in starodavne civilizacije,
problemi Tretjega sveta in novi gospodarski red.
ISBN: 978-0-936604-00-8, Tara Center
Maitreya’s Mission, Vol. III (Maitrejevo poslanstvo, Tretja knjiga)
Benjamin Creme predstavlja vizijo prihodnosti, v kateri bo človeštvo pod vodstvom in navdihom Maitreje, svetovnega učitelja,
ustvarilo civilizacijo, vredno človekovega božanskega potenciala.
Vzpostavljen bo mir, medsebojna delitev svetovnih virov bo norma,
varovanje okolja pa najvišja prednostna naloga. Novo izobraževanje
bo učilo o resničnosti duše in evoluciji zavesti. Knjiga zajema tudi
žarkovne strukture 950 posvečencev skozi zgodovino človeštva.
ISBN: 978-90-71484-15-5, Share International Foundation
A Master Speaks (Mojster govori)
Mojster Benjamina Crema za vsako številko revije Share International prispeva članek. Ti članki so bogastvo navdihov, modrosti in
praktičnih informacij o današnjem nemirnem svetu.
Knjiga vsebuje 223 člankov, objavljenih med leti 1982 in 2003. Zajema teme, kot so zdravje in zdravljenje, življenje v novi dobi, človekove pravice, delitev dobrin za mir, problem AIDS-a, novo izobraževanje, obeti prihodnosti, konec lakote, pomoč mirovnim prizadevanjem,
skrivnost življenja, vzpon moči ljudstva, konec odvisnosti.
ISBN: 978-90-71484-29-2, Share International Foundation
The Great Approach: New Light and life for Humanity
(Veliko približevanje: nova svetloba in življenje za človeštvo)
Ta preroška knjiga se loteva problemov našega kaotičnega sveta in
njegovega postopnega spreminjanja pod vplivom skupine popolnih
ljudi, mojstrov modrosti. Knjiga zajema teme, kot so delitev dobrin,
ZDA v kočljivem položaju, etnični konflikti, zločin in nasilje, okolje
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in onesnaževanje, genski inženiring, znanost in religija, narava svetlobe, zdravje in zdravljenje, vzgoja in izobraževanje, čudeži, duša in
inkarnacija.
ISBN 978-90-71484-23-0, Share International USA
Maitreya’s Teachings: The Laws of Life
(Maitrejevi nauki: Zakoni življenja)
Od naukov prejšnjih Učiteljev sveta nimamo niti fragmentov, v
tej knjigi pa lahko prvič okusimo aromo misli in uvidov bitja neizmerne veličine. Daje nam jih, da bi nam omogočil razumeti pot
evolucije, ki se razprostira pred nami. Nekaterim bodo največ zanimanja pritegnili izjemni uvidi v svetovne dogodke, drugim pa bo
odkritje razgrinjanje skrivnosti samouresničenja in preprost opis
doživete resnice. Vsakogar, ki išče in poskuša razumeti zakone življenja, bodo ti pretanjeni in vsebinsko bogati uvidi pripeljali do
bistva življenja samega ter mu pokazali preprosto pot, ki pelje na
vrh gore.
ISBN 978-90-71484-31-5, Share International Foundation

Revija Share International
Revija Share International je mesečnik, ki izhaja tudi v slovenskem
prevodu. Prinaša tekoče informacije o prihodu Maitreje, svetovnega učitelja, članek mojstra modrosti, nadaljnje vsebine ezoteričnih
naukov, odgovore Benjamina Crema na širok spekter tematskih in
ezoteričnih vprašanj, članke in intervjuje z ljudmi, ki so v ospredju
naprednih svetovnih sprememb, vesti agencij OZN in poročila o pozitivnem razvoju preobrazbe sveta.
Revija Share International združuje dve glavni smeri novodobnih miselnih tokov – politično in duhovno. Kaže na sintezo v ozadju
političnih, družbenih, gospodarskih in duhovnih sprememb, ki se
zdaj pojavljajo na globalni ravni, in poskuša vzpodbujati praktično
delovanje za obnovo sveta v smeri večje pravičnosti in sočutja.
Urednik revije Share International je Benjamin Creme, revija
pa izhaja v holandskem, francoskem, nemškem, japonskem, romunskem, slovenskem in španskem jeziku.
ö

The Art of Living, Living within the Laws of Life
(Umetnost življenja, življenje po zakonih življenja)
V Umetnosti življenja Benjamin Creme obravnava izkušnjo življenja kot umetnosti. Da bi dosegli visoko stopnjo izražanja je potrebno znanje in privrženost nekaterim temeljnim zakonom. Skozi razumevanje velikega zakona vzroka in posledice ter z njim povezanega
zakona ponovnega rojstva dosežemo ravnovesje neškodljivosti, ki
vodi v osebno srečo, pravilne medčloveške odnose in pravo pot za
vse človeštvo na njegovi razvojni poti.
ISBN: 978-90-71484-37-7, Share International Foundation

Slovensko izdajo revije lahko naročite na naslovu
Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj,
po telefonu: 04 / 23 66 571,
elektronski pošti: info.slo@share-international.net
ali prek spletne strani: www.share-international.net/slo/
Naslov angleške izdaje revije Share International:
Share International, PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland

ö
Večina teh knjig je prevedenih v nizozemščino, francoščino, nemščino, japonščino in španščino. Nekatere so izšle tudi v kitajskem, hrvaškem, finskem, grškem, hebrejskem, italijanskem, portugalskem,
romunskem, ruskem in švedskem jeziku. Prevedle in izdale so jih
skupine, ki se odzivajo na to sporočilo.
Več informacij in možnost naročanja:
www.share-international.org/background/printed/books.htm
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Knjige drugih avtorjev
Bailey, Alice A.: različna dela, ki jih je objavila založba Lucis Publishing Co., New York, med drugimi:
Initiation, Human and Solar (1922),
The Reappearance of the Christ (1948),
Ponder on This [izbor iz del Alice A. Bailey] (1971).
Jurriaanse, Aart:
Bridges (Pretoria [S.A.]: Bridges Trust),
Prophecies (Craighall [S.A.]: World Unity and Service, Inc., 1977).
Bridging Books: knjižice in knjige, ki v poenostavljeni obliki
predstavijo modrost iz del Alice A. Bailey. Obrazec za naročilo
knjig dobite na naslovu: Meditation Groups, Inc., P.O. Box 566,
Ojai, CA 93024-0566, USA.
Blavatsky, H.P.:
The Secret Doctrine (London: Theosophical Publishing House,
1888),
Isis Unveiled (London: Theosophical Publishing House, 1877).
Roerich, Helena: različna dela, ki jih je objavilo društvo Agni Yoga
Society, New York, med drugim:
Leaves of Morya’s Garden, Vol. I: The Call (1924),
Leaves of Morya’s Garden, Vol. II: Illumination (1925).

Leadbeater, C.W.: Različna dela, ki jih je objavila založba Theosophical Publishing House, Wheaton, IL, med drugim:
The Masters and the Path (1973),
Man, Visible and Invisible (1971),
The Inner Life (1978).
Murphet, Howard:
Walking the Path With Sai Baba (York Beach, ME: Samuel Weiser, 1993).
Spalding, Baird T.:
Life and Teachings of the Masters of the Far East (Marina del
Rey, CA: DeVorss & Co., 1924).
Sinnet, A.P.:
The Mahatma Letters (Pasadena, CA: Theosophical University
Press, 1992)
Esoteric Buddhism (San Diego, CA: Wizards Bookshelf, 1987).
Yogananda, Paramahansa:
Avtobiografija jogija (Ljubljana: Gnostica, 2003)

ö
Alder, Vera Stanley:
The Initiation of the World (London: Rider, 1939),
Humanity Comes of Age (London: Rider, 1950).
Besant, Annie:
Esoteric Christianity (Wheaton, IL: Theosophical Publishing
House, 1989),
Hall, Manly P.:
Secret Teachings of all Ages (Los Angeles: Philosophical Research Society, 1994).
Krishnamurti, Jiddu: različna dela, med drugim:
Commentaries on Living, Series 1-3 (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House,1992),
The First and Last Freedom (New York: Harper & Row, 1975),
Education and the Significance of Life (New York: Harper &
Row, 1982).
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Skupine za transmisijsko meditacijo v Sloveniji
V Sloveniji deluje več transmisijskih skupin. Udeležba je brezplačna (V nekaterih skupinah pobirajo prostovoljne prispevke za najem
prostora.), vrata pa so odprta vsem. Ker skupine včasih spremenijo
dan ali uro srečanj, za natančne informacije pokličite predstavnika
skupine.
Bilje

031 464 386

Celje

torek, četrtek ob 19:00, 031 479 081

Črenšovci

torek, petek ob 19:00, 02 / 571 11 13

Izola

torek ob 19:30, 041 345 634

Kamnik

torek od 19:00, sreda ob 18:00, 041 558 002

Kranj

ponedeljek, sreda, petek ob 20:00,
04 / 236 65 71

Lendava

sreda ob 19:00, 02 / 571 11 13

Ljubljana

ponedeljek, sreda, petek ob 20:00, 		
031 435 369, 031 446 152

Maribor

ponedeljek, torek, četrtek ob 20:00,		
041 322 544

Podvelka

torek ob 20:00, 041 986 551

Postojna

ponedeljek ob 18:00, 041 696 370

Ptuj

četrtek ob 17:30, 031 548 078

Sežana

ponedeljek ob 19:00, 031 765 657

Slovenska Bistrica

sreda ob 20:00, 031 881 946

O avtorju
Na Škotskem rojeni slikar in ezoterik Benjamin Creme svet že 34 let
pripravlja na najbolj izjemen dogodek v zgodovini človeštva – vrnitev naših duhovnih mentorjev v vsakdanji svet.
Benjamin Creme se pojavlja na televiziji, radiu in v dokumentarnih filmih po vsem svetu in predava po Zahodni in Vzhodni Evropi, ZDA, Japonski, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi in Mehiki.
Z javnim delom, za katerega ga je mnoga leta usposabljal in
nadziral njegov mojster, je začel leta 1974. Leta 1982 je sporočil, da
gospod Maitreja, dolgo pričakovani svetovni učitelj, živi v Londonu,
pripravljen, da se predstavi javnosti, ko ga bodo k temu povabili mediji. Ta dogodek se zdaj približuje.
Benjamin Creme nadaljuje z izvajanjem svoje naloge kot glasnik navdihujočih novic. Njegove knjige, doslej jih je dvanajst, so
bile prevedene v mnogo jezikov. Je tudi urednik revije Share International, ki je razširjena v več kot sedemdesetih državah. Za to delo
ne prejema honorarja.
Živi v Londonu, je poročen in ima tri otroke.

Šempeter pri Gorici torek ob 20:00, 041 330 467
Šentrupert

torek, četrtek, sobota ob 18:00, 041 489 074

Velenje

četrtek ob 19:00, 040 264 286
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