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Päätoimittaja: Saku Mättö
Kuka on Maitreya? Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa olevan Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi.
Uskontokunnasta riippuen Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan
nimillä.Tässä infokirjeessä mainittava Mestari, on yksi Henkisen Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laajalti
tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. Yhdessä Maailmanopettaja ja
Henkinen Hierarkia ovat tulossa laajaan julkisuuteen osoittaakseen ihmiskunnalle sen todellisen luonteen henkisinä
olentoina, avustaakseen meitä ja johtaakseen meidät vesimiehen aikaan.

Tähän Share Infon numeroon olemme ensim-
mäistä kertaa saaneet mukaan astrologisen
katsauksen, joka kattaa tulevan Wesakin ja
silloin tapahtuvan kuunpimennyksen merki-
tystä meille kaikille. Paavin hautajaiset olivat
8.4. auringonpimennyksen aikaan ja sillä
päivällä saattoi olla vaikutuksia itse kunkin
meidän elämässä. Minun elämässäni ainakin
yksi suuri muutosprosessi sai silloin päätök-
sensä. Seuraava (kuun) pimennys, 24.4., on
ilmeisestikin vieläkin voimallisempi. Saas
kattoa mitä silloin saamme kokea. Riippumatta
ulkoisista tapahtumista, on kuitenkin hyvä
pitää mielessä, että kyseessä on Suunnitelman
toteutuminen ja pohjimmiltaan siis hyvä asia.
Tämän numeron osalta sisältö on todella mie-
lenkiintoinen muiltakin osin, sillä olemme
onnistuneet saamaan hyvän koosteen Mestari
D.K.:n lausuntoja aiheesta seksi oppilaan
elämässä. Tuo aihehan on nykyaikana
vääristynyt mitä erikoisimpiin muotoihin siitä,
mikä seksin tarkoitus varsinaisesti on. Jumalan
heijastuminahan meidän kunkin oikeus on
nauttia seksistä sinä kauniina asiana, joka se
pohjimmiltaan on. D.K.:n sanojen valossa se
lienee meille jokaiselle hiukan helpompaa ja
luonnollisempaa.
Tästä numerosta alkaen ryhdymme myös jul-
kaisemaan yhden Maitreyan viesteistä per
tiedote. Nämä viestithän Kristus antoi Ben-
jamin Cremen kautta 140:n viestin sarjana ja
ne ovat kaikki ihania oppaita siihen, millainen
ihmiselämän tulisi olla jakamisen ja rakkauden
maailmassa.
Hyvää alkanutta kevättä kaikille valon polun
kulkijoille!

Suomesta pääsee nykyään halpalennolla suo-
raan Kölniin, josta ajomatkaa Schmallenbergin
Nordenauhun kertyy vain noin 140 km, joten
viikonloppuretki Saksaan ei suinkaan ole mah-
dottoman kallis temppu. Köln-Bonnin lento-
kentältä saa vuokra-auton halvimmillaan Bud-
getilta jopa 49 eurolla päivässä, ilman
kilometrirajoituksia ja kun bensan hinta on
hiukan Suomen tason alla, selviää pariskunta
matkakustannusten osalta parhaimmillaan
jopa noin 250 - 300 euron budjetilla, yöpyminen
hintaan sisältyvänä. Auto kannattaa varata
etukäteen lentojen varauksen aikaan, jotta
kentällä ei myytäisi eioota. Halpalentoyhtiön
sivulta löytyvä hotellimajoitus on hinnaltaan
järkevää ja erittäin mukavaa.
Ajomatka kentältä menee ensin 59-tietä kohti
Kölniä ja hetimiten 4-tietä kohti Olpenia suuren
osan matkaa. Pikkutiet matkan jälkipuoliskolla
ovat hiukan vaikeasti tunnistettavissa, joten
vuokraamon karttaa kannattaa käyttää ja
mikäli kielikylpy maistuu, kannattaa myös
kysyä ohjeita paikallisilta, jotka ovat hyvin
avuliaita. Perillä itse lähde tunnetaan saksank-
ielisellä nimellä Stolle, ja se on aivan Hotel
Tommesin pihalla, josta saa ruokailujen lisäksi
myös kuuden euron liput lähteelle pääsemisek-
si.
Hotellin vastaanotosta saa 5L ja 10L kanisterei-
ta mukaan täytettäväksi, joten kantamisen
vaiva jää vain kotiin vettä vietäessä. Litra
pyhää vettä maksaa kanisterin ja lipun hinta
mukaan lukien noin 2 euroa. Vettä hotelli lupaa
myös lähettää Suomeen, kunhan heille lähettää
tarvittavan summan euroja etukäteen.

Pääkirjoitus

Matka Nordenaun
pyhälle lähteelle Saksaan

Henkisen Hierarkian julkisuuteentulo
Luento Helsingissä 21.5.2005 klo 10-11:30
Rajat iedon keskus,  Uudenmaankatu 33
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Kiertokäynti alkaa aina 30
minuutin välein ja sen kesto
on 20 minuuttia, jona aikana
saa istua lähteen ympärillä
olevan onkalon penkeillä, tai
seistä, oman valinnan mu-
kaan. Käynnin tarkoitus on
keho kokonaan rentoutta-
malla imeä itseensä energiaa,
jota virtaa lähteestä koko
ympäröivään luolaan. Ryh-
män hiljaisuudessa lähteen
veden solina kuuluu voi-
makkaana ja rentouttavana
läpi koko luolan. Onkalo on
kylmä ja kostea, joten lämmin
pukeutuminen on ehdoton
edellytys, jotta koko 20-
minuuttisen voi olla paikal-
laan kylmettymättä.
Lähteen vesi on vuosien
varrella houkutellut paikan
päälle varsinaisen pyhiin-
vaeltajien joukon ja monet palaavat Nordenau-
hun yhä uudestaan nauttimaan lähteen vettä
ja sen energiaa. Kiertokäynnin aluksi leveälle

kivipöydälle jätetyt tyhjät astiat saa oleskelun
lopuksi takaisin oppaan toimesta täytettynä
ja samaten jokainen saa juotavakseen mukil-
lisen lähteen raikasta vettä. Lähteelle otetaan
vieraita 9 ja 18:30 välillä, joten yhden päivän
aikana ehtii luolassa halutessaan käydä useit-
akin kertoja.
Lue lisää: http://www.share.fi/ihmeet/vedet.php

Suomennos: Satu Rommi
Kaikki tällä sivulla esitetyt ajatukset on kerät-
ty Mestari Djwhal Khulin Alice Baileyn kautta
antamista teksteistä. Lähteet ovat seuraavat
kirjat:
* Esoteric Psychology, Vol. I
* Initiation, Human and Solar
* Esoteric Astrology
* The Rays and the Initiations

“Haluan kirjoittaa jotakin aiheesta seksi op-
pilaan elämässä. Kokelaitten mielissä tähän
asiaan liittyy paljon sekaannusta, ja selibaat-

Ajatuksia
seksistä oppilaan elämässä

Valaistu luola
Vuonna 1992 rouva Theo Tommes Saksan
Nordenausta oli tutkimassa hylättyä
liuskekivikaivosta, etsien varastointipaikkaa
perheen hotellin viineille. Kun hän astui
luolaan, hän oli hämmästynyt huomatessaan
sen olevan valaistu kirkkaalla valkoisella
valolla. Hän näki myös pieniä valoristejä
säteilyssä. Asiantuntijoita pyydettiin paikan
päälle tutkimaan ilmiötä ja he havaitsivat
erittäin korkean energiatason lisäksi
poikkeuksellisen puhdasvetisen lähteen
siellä.

Kaksi saksalaista laboratoriota analysoivat
veden ja osoittivat sen olevan 8% kevyempää
kuin tavallinen vesi. Monet kävijät, jotka
ovat käyttäneet  vet tä todistelevat
parantumisista. Nykyään busseittain
pyhiinvaeltajia saapuu päivittäin. Bildin
saksalainen reportteri, Guido Brandenburg,
kokeili vettä itse ja totesi: "Viiden minuutin
kuluttua sormeni värähtelivät. Aivan kuin
lävitseni olisi virrannut sähkövirta."

Lähde: Bette Stockbauerin artikkeli
Parantavat vedet ja valoteknologia

Benjamin Cremen Mestari vahvistaa, että
Nordenaun lähde on Maitreyan
siunaama.
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timääräys on ottamassa uskonnollisen doktri-
inin aseman. Hyvää tarkoittavat mutta epälo-
ogiset ihmiset sanovat usein, että jos ihminen
on oppilas, hän ei voi mennä naimisiin, ja hän
ei voi saavuttaa henkisesti mitään todellista,
jos hän ei elä selibaatissa. Tämä teoria juontaa
juurensa kahdesta seikasta:
Ensinnäkin, Idässä on aina vallinnut virheel-
linen asenne naisia kohtaan. Toiseksi, Län-
nessä on ollut Kristuksen aikakaudesta lähtien
taipumus luostarimaiseen ja traditionaaliseen
käsitykseen henkisestä elämästä. Nämä kaksi
asennetta edustavat kahta
virheellistä käsitystä, ja niistä
juontuu paljon väärinkäsityksiä
ja paljon pahuutta. Mies ei ole
parempi kuin nainen, eikä
nainen parempi kuin mies...
Uskomus, että oppilaaksi
tuleminen vaatii elämistä seli-
baatissa, ja täydellistä kieltäy-
tymistä kaikista luonnollisista toiminnoista,
ei ole oikea eikä toivottava. Tämä voidaan
todistaa ymmärtämällä kaksi seikkaa:
Ensimmäinen on se, että jos jumaluus to-
siaankin on todellinen, ja kaikkivaltiaan ja
kaikkialla läsnä olevan sekä kaikkitietävän
ilmaisu, ja jos ihminen on pohjimmiltaan
jumala, siinä tapauksessa sellainen olotila ei
ole mahdollinen, jossa jumaluus ei olisi yli-
maallinen. Ei voi olla sellaista ihmisen toimin-
nan aluetta, jossa ihminen ei toimi jumalal-
lisesti, ja jossa kaikkia toimintoja ei voi
valaista puhtaan järjen ja jumalallisen viisau-
den valo...
Toiseksi, elämä, jota ei ole eletty normaalisti
kunnes kaikkia sen luontaisia toimintoja -
eläimen, ihmisen ja jumalan - (ja ihminen on
kaikki kolme yhdessä kehossa) on harjoitettu,
on turhautunut, estoinen ja epänormaali.
On totta, että näinä päivinä kaikki eivät voi
mennä naimisiin, mutta se tosiasia ei kumoa
sitä suurempaa tosiasiaa, että Jumala on
luonut ihmisen naimaan... yhtä väärin, epänor-
maalia ja ei-toivottua on käsitys, että pakotettu
selibaatti on merkki syvästä henkisyydestä,
ja välttämätön osa kaikkea esoteerista ja
henkistä koulutusta. Oppilaalle ja vihitylle ei
ole parempaa koulua kuin perhe-elämä ja sen
pakolliset suhteet, sopeutumisen ja mukau-
tumisen mahdollisuudet, sen vaatimat uhrauk-
set ja palvelukset, ja sen tilaisuudet ilmaista

täydellisesti ihmisluonnon jokaista osaa. Rod-
ulle ei ole annettu suurempaa palvelusta kuin
sisään tulevien sielujen kehoiksi tarjoutumin-
en, ja huomion ja opetusmahdollisuuksien
antaminen noille sieluille kodin rajojen
sisäpuolella...
Oppilaalla ja kokelaalla Polullaan, ja Vihityllä
“Valaistulla Tiellään” ei siten ole parempaa
harjoituskenttää kuin oikein käytetty ja oikein
ymmärretty aviosuhde.... On tietysti totta,
että joskus ihminen voidaan kutsua tiettyyn
elämään, jossa hän kohtaa selibaatin ongel-

man, ja on pakotettu pidät-
täytymään kaikista fyysisistä
suhteista, ja elämään tiukasti
selibaatissa, osoittaakseen
itselleen että hän kykenee
hallitsemaan luonteensa
eläimellisen ja vaistonvaraisen
puolen. Mutta tämä olotila on
usein seurausta liiallisuuk-

sista ja vapauksista entisessä elämässä, mikä
tekee välttämättömäksi tiukat keinot ja
epänormaalit olosuhteet, jotta menneet virheet
voidaan hyvittää ja korjata, ja alemmalle
luonnolle voidaan antaa aikaa sopeutua uudel-
leen. Mutta se ei taaskaan ole merkki henk-
isestä kehityksestä, pikemminkin päinvastoin.
Ei pidä unohtaa, että käsittelen tässä itse
määrätyn selibaatin erityistapausta, enkä
nykyistä maailmanlaajuista olotilaa, missä
taloudellisista ja muista syistä miehet ja naiset
on pakotettu elämään ilmaisematta elämää
luonnollisesti ja täydellisesti.
Seksin ongelma on viime kädessä ratkaistava
kotona ja normaaleissa olosuhteissa, ja maail-
man edistyneiden ihmisten ja kaikenasteisten
oppilaiden on täten ratkaistava se.” (Esoteric
Psychology, Vol. I, s. 304 – 307).
“Monet vihityt ovat saavuttaneet tavoitteensa
osallistuessaan asianmukaisesti ja viisaasti
aviosuhteeseen. Vihitty kehittää erityistä
mielen asennetta, joka tunnistaa kaikki il-
maistut muodot jumalallisiksi, ja ymmärtää
että fyysinen taso on yhtä lailla jumalallisen
ilmaisun muoto kuin joku muista korkeam-
mista tasoista. Hän käsittää, että jumaluuden
alhaisimman ilmaisun on oltava tuon sisäisen
jumaluuden tietoisessa hallinnassa, ja että
kaikkia ja kaikenlaisia toimintoja pitäisi
säädellä tavoite täyttää jokainen velvollisuus,
hallita jokainen toimi ja teko, ja käyttää fyy-
sistä kehoa niin, että ryhmä voi siten hyötyä
ja saada apua henkisessä kehityksessään...

Uskomus, että oppilaaksi
tuleminen vaatii elämistä
selibaatissa, ja täydellistä
kieltäytymistä kaikista luon-
nollisista toiminnoista, ei ole
oikea e ikä  to ivot tava.
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Vihityt ja Mestarit ovat usein naimisissa, ja
suorittavat normaalisti velvollisuutensa avi-
omiehinä, vaimoina ja perheenpäinä, mutta
kaikkea hallitsee ja säätelee tarkoitus ja aiko-
mus, eikä kukaan innostu liikaa intohimosta
ja mielihalusta. Fyysisellä tasolla täydellisessä
ihmisessä kaikki keskukset ovat täydellisessä
hallinnassa, ja niiden energia käytetään oikeu-
tetusti.” (Initiation, Human and Solar, s. 204/5)
Monista nyt käynnissä olevista seksuaalisista
kokeiluista tuleva sukupolvi saavuttaa tasa-
painon pisteen ja sitten sen seurauksena kal-
listuu haluttuun ja toivottavaan suuntaan.
Tästä ei ole mitään kysymystä tai epäilystä;
se riippuu vain ajankohdasta, joka määri-
tellään astrologisesti. Lainsäätäjien ja oikean-
laisen lainsäädännön avulla seksiä aletaan
lopulta pitää asianmukaisena ja jumalallisena
toimintona, ja sitä varjellaan nuorten ja
tietämättömien oikealla opetuksella ja esiin
astuvan nuoren ja erittäin viisaan sukupolven
– nykyisten lasten ja vauvojen – oikealla
toiminnalla.
Väärien seksuaalisten tapojen opettaminen,
esimerkiksi laajalle levinneen prostituution
(käytän tätä sanaa sekä miesten että naisten
yhteydessä), homoseksuaalisuuden yleistymis-
en (ei sen harvinaisissa fysiologisissa muodo-
issa ja taipumuksissa, vaan perverssin mie-
lenlaadun ja epäterveellisen mielikuvituksen

näkökulmasta, joka tänä päivänä niin usein
piilee sen ilmaisun takana), kapeakatseisen
kristillisyydestä perityn seksiin liittyvän
“syyllisyyskompleksin”, ja sairaiden ja yli- tai
aliseksuaalisten fyysisten kehojen perintö, on
johtanut rodun käsittelemään tärkeää ongel-
maa sen nykyisellä kaoottisella ja epäviisaalla
tavalla. Ratkaisua ei löydetä uskonnollisista
julistuksista, jotka perustuvat vanhentunee-
seen teoriaan, tai fysiologisista estoista tai
laillistetuista vapauksista; eikä myöskään
minkään yhteisöjen ja kansakuntien erilaisten
ajatusmallien innoittamasta lainsäädännöstä.
Se tulee olemaan seurausta henkisesti ajat-
televan tietoisuuden yhdistyneestä toiminnas-
ta, oikeudellisesta asenteesta, älykkäästä
havainnoinnista, ja vakaasta evoluutiopro-
sessin edistämisestä. Mikään ei voi estää
ratkaisun välttämättömyyttä, ja sellaisten
toivottavien asenteiden ja olosuhteiden ilmaan-
tumista, joissa seksi voi löytää oikean il-
maisun.” (Esoteric Astrology, s. 235/6)
“Samoin teille on kerrottu, että sakraa-
likeskuksen (ensimmäisen vihkimyksen aika-
na aktiivisimman ja siihen eniten liittyvän
keskuksen) energia on muunnettava ja nostet-
tava kurkkukeskukseen, ja siten muunnettava
fyysinen luova toiminta luovaksi prosessiksi
joka tuottaa hyvää, kaunista ja todellista.
Tässä on perimmäisen tietonne aakkoset:
seksin muuntaminen. Ihmiset ovat erehtyneet

pahasti tässä
m u u n -
tamisprosessis-
sa, ja lähestyneet
asiaa kahdesta
näkökulmasta:
1. He ovat yrit-
täneet tukah-
duttaa luonnol-
lisen halun, ja
yrittäneet ko-
rostaa pakollista
selibaattia; siten
he ovat säännöl-
l i s e s t i
vääristäneet lu-
ontoa, ja alis-
t a n e e t
“ luonnol l i sen
ihmisen” sään-
n ö i l l e  j a
määräyksil le ,
jotka eivät oleK
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jumalallisen tarkoituksen mukaisia.
2. He ovat yrittäneet - toisessa äärimmäisyy-
dessä - kuluttaa tavallisen seksuaalisen halun
loppuun siveettömyydellä, vapauksilla ja per-
versioilla, vahingoittaen itseään, ja luoden
perustan vaikeuksille monissa tulevissa inkar-
naatioissa... Kun seksielämän paikka
jokapäiväisessä elämässä ymmärretään oikein,
ja samalla keskitetään ajatus kurkkukeskuk-
seen, tuosta keskuksesta tulee automaattisesti
magneettinen, ja se vetää sakraalikeskuksen
voimia puoleensa ylöspäin selkärangan kautta
“luovan rakentamisen kohtaan”; silloin nor-
maali seksielämä on säädeltyä eikä surkastu-
nutta, ja sille annetaan sen oikea paikka
yhtenä tavallisista kyvyistä tai haluista, joita
ihmiselle on lahjoitettu; se saadaan hallintaan
koska siihen ei kohdisteta kiinnostusta, ja se
alistetaan vallitseville laeille suhteessa sen
vastakkaiseen ääripäähän - joko negatiiviseen
ja feminiiniseen tai maskuliiniseen ja positi-
iviseen. Kokelaalle siitä tulee pääosin väline,
jonka avulla luodaan jälleensyntyville sieluille
tarvittavia kehoja. Siten esimerkin voimalla,
välttämällä kaikkia äärimmäisyyksiä, omis-
tamalla ruumiin energiat korkeampiin
tarkoituksiin, ja hyväksymällä kussakin maas-
sa ja kunakin ajankohtana vallitsevat lait,
nykyinen epäjärjestys ja nykyinen seksiprin-
siipin väärinkäyttö antaa tilaa järjestykselle
ja tämän tärkeän ruumiintoiminnon oikealle
käytölle.” (The Rays and the Initiations,
s. 669/670)

Wesak-juhla (täysikuu Härän tähtiku-
viossa) ”Buddhan juhla”
Täysikuun aika sunnuntaina 24.4. klo
13.06
Maitreyan siunaavat energiat sunnuntai-
na 24.4. klo 15.00
Maitreyan siunauksen aikana keskity
päälakeen (kruunu-chakraan mutta vain
tuolloin - muina aikoina ei kruunu-
chakraan saa keskittyä) ja istu hiljaisessa
meditaatiossa antaen energian virrata .

Kristuksen viesti nro 1:
Syyskuun 6, 1977:
"Rakkaat ystäväni. Enää ei ole pitkä aika siihen,
kun tulette näkemään kasvoni.

Kun se aika tulee, minä otan teitä kädestä ja
johdatan teidät Hänen luokseen, jota me yhdessä
palvelemme.

Maallinen kehoni on valmis ja toteutettu. Minä
olen nyt maailmassa.

Tulette pian tuntemaan minut, ehkä seuraamaan
minua ja rakastamaan minua. Rakkauteni virta
lävistää alati teidät kaikki. Ja rakkauteni
ihmiskuntaa kohtaan on tuonut minut tänne.

Veljeni ja sisareni: Paluuni maailmaan on merkki
siitä, että se mitä kutsutte uudeksi ajaksi, on alkanut.
Tänä aikana tulen näyttämään teille asioita, niin
kauniita ja niin suuria ihmeitä, ettei ihminen voi
niitä käsittää ja jotka, yhtäkaikki, ovat teidän
synnyinoikeuksianne Jumalan lapsina. Lapseni,
ystäväni: Olen tullut nopeammin ehkä kuin jotkut
odottivat, mutta maailmassa on niin paljon tehtävää
ja niin paljon muutettavaa. Monet näkevät nälkää
ja monet kärsivät turhaan.

Minä tulen muuttaakseni tuon kaiken näyttääkseni
teille tien eteenpäin, kohti yksinkertaisempaa,
järkevämpää ja onnellisempaa yhteistä elämää. Ei
enää mies miestä vastaan, eikä kansa kansaa
vastaan, vaan yhdessä, veljinä, menemme uuteen
maailmaan. Ja ne, jotka ovat valmiit, tulevat
näkemään Isän kasvot.

Tulkoon ainoan Jumalan taivaallinen rakkaus ja
valo sekä voima mieliinne ja sydämiinne. Johtakoon
se rakkaus ja valo ja voima etsimään Sitä, mikä
aina on sydämenne syvyydessä. Löytäkää Se ja
toteuttakaa Se."

Maailmanopettaja, joka kristillisessä kulttuurissa
tunnetaan Kristuksen nimellä, antoi henkisen
valaisun avulla 140 viestiä englantilaisen taiteilijan
ja kirjailijan, Benjamin Cremen välityksellä. Tämä
sarja käsittelee ihmisen todellista luonnetta
henkisenä olentona ja ihmisen suhdetta
planeettaamme ja monia muita inspiroivia aiheita.
Kirjasta Messages from Maitreya, julkaisija Share
International Foundation.
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21.3.2005 - Kehottaen toimimaan, ei enää sanoihin,
täyttämään jo tehdyt lupaukset, pääsihteeri Kofi Annan
asetti tänään YK:n yleiskokouksen nähtäväksi suunnitel-
mansa YK:n uudistamiseksi, joka kattaa toimet aina
laajemmista investoinneista kehitysmaihin, katastrofaalisen
terrorismin vastaiseen taisteluun sekä yhteistoimiin kan-
sanmurhia ja -puhdistuksia vastaan.

”En pyydä anteeksi tämän esityksen yksityiskohtaista ja
suoraan asiaan -luonnetta. Mitä yksityiskohtiin tulee, voin
vakuuttaa tässä olevan vain jäävuoren huippu.”, hän totesi
191-jäseniselle kuulijakunnalleen, korostaen, että ehdot-
ukset hänen raportissaan - ”Laajemmassa vapaudessa -
kohti kehitystä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia kaikille”
“In Larger Freedom: towards develop-
ment, security and human rights for all”-
 ovat kokonaisuus, eivätkä á la carte -
menu, josta kansakunnat voisivat valita
vain ne seikat, jotka niitä miellyttävät.

”Mitä tulee suorasukaisuuteen, olen
tarkoituksellisesti säästänyt teidät kaikelta retoriikalta.
Tämä sali on kuullut tarpeeksi korkealentoisia julistuksia
seuraaviksi vuosikymmeniksi. Me tiedämme, mitkä on-
gelmat ovat ja me kaikki tiedämme mitä olemme luvanneet
aikaansaada. Mitä nyt tarvitaan on toimintaa täyttää nuo
lupaukset, eikä suinkaan lisää julistuksia.”, hän lisäsi.

Annan kuvasi eilen julkaistua raporttia viisivuotisuudis-
tukseksi Millennium-julistukselle (jossa maailman johtajat
sitoutuivat kehittämään paremman ja turvallisemman
planeetan seuraavalle vuosisadalle kollektiivisen turvallis-
uuden ja maailmanlaajuisen yhteistoiminnan ja kehityksen
ollessa kaikenkattava strategia).

”Se painottaa tasapuolisesti tämän organisaation kolmea
suurta tarkoitusta: kehitys, turvallisuus ja ihmisoikeudet
kaikille, jotka tulee taata lainsäädännöllä.”, hän julisti.
”Argumenttini saattavat olla mielestänne vakuuttavia, tahi
olla olematta sitä. Mutta muistakaa, että joka tapauksessa
jos tarvitsette muiden valtioiden apua omien tavoitteittenne
saavuttamiseksi, teidän tulee olla valmiit myös auttamaan
niitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Tämän vuoksi minä
kehotan teitä käsittelemään ehdotustani kokonaisuutena.”,
hän lisäsi.

Esittäen nuo kolme tukijalkaa, hän korosti että ensim-
mäinen tekijä ”Vapaus puutteesta”, vaatii kehittyviä maita
parantamaan hallintoaan, taistelemaan korruptiota vastaan
ja omaksumaan kehityksessä hyväksyvän asenteen, saa-
vuttaakseen MDG, Millennium Development Goals'in
kehitystavoitteet: äärimmäisen köyhyyden ja nälänhädän
puolittaminen, äitiys- ja lapsikuolemien lopettaminen ja
parantaa terveydenhuollon ja koulutuksen saatavuus

vuoteen 2015 mennessä.

Samaan aikaan kehittyneiden maiden tulee lisätä kehi-
tysapuun ja velkojen anteeksiantoon
käytettyjen varojen määrää, antaa välitön
veroton ja rajaton pääsy markkinoille
kaikkein köyhimmille maille sekä
sitoutua käyttämään 0,7 prosenttia niiden
BKT:stä kehitysapuun vuoteen 2015
mennessä.

Raportin toinen osio, nimeltään “Vapaus peloista”, kutsuu
kaikkia valtioita sopimaan uudesta turvallisuuskonsensuk-
sesta, “jolla ne sitoutuvat kohtelemaan mitä tahansa uhkaa
yhteen niistä uhkana kaikkia kohtaan ja työskentelemään
yhdessä estämään katastrofisen terrorismin, pysäyttämään
tappavien aseiden leviämisen, lopettamaan sisällissodat
sekä rakentamaan kestävän rauhan sodan runtelemiin
maihin.”, hän sanoi.

Kolmannessa pilarissa - “Vapaus elää arvokkaasti” -
Hra Annan korostaa tarvetta kansainvälisen yhteisön
omaksua “Velvollisuus suojella” -periaate “perustana
kollektiivisille toimille kansansurmia, etnisiä puhdistuksia
sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan - tunnustaen, että tämä
vastuu lepää ensisijaisesti kussakin yksittäisessä valtiossa,
mutta myöskin, että jos kansalliset viranomaiset ovat
kykenemättömiä tai haluttomia toimimaan kansalaistensa
suojelemiseksi, vastuu siirtyy kansainväliselle yhteisölle.”
Hän lisäsi: “Viimeisenä mahdollisuutena, turvallisuusneu-
vosto voi ottaa pakottamisroolin YK:n peruskirjan mukai-
sesti.”

Hra Annan kommentoi myös ehdotuksiansa YK:n järjest-
elmän vahvistamiseksi elävöittämällä yleiskokousta,
laajentamalla turvallisuusneuvoston kokoa nykyisestä
15:stä jäsenestä 24:ään, luomalla uusi Ihmisoikeuksien
neuvosto, joka valittaisiin 2/3 enemmistöllä yleiskokouk-
sessa - korvaamaan nykyisen Ihmisoikeuskomission,
“jonka kyky toimia on heikentynyt sen vähentyneen
ammattimaisuuden ja luottamuspulan vuoksi.”

Lähde: http://www.un.org/

Pääsihteeri Annanin toimen-
pide-ehdotus valtionpäämie-
hille julkistettiin 21.3.2005

Kehotuksella toimintaan, ei
enää sanoihin, Annan viitoit-
taa suunnitelman radikaalille
YK:n uudistukselle
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Keskiviikkona 20.4.2005 astumme Härän kuukauteen
(20.4 - 20.5). Tämä kuukausi tunnetaan myös Buddhan
syntymäkuukautena ja siten se liittyy symbolisesti
Valoon ja valaistumiseen. ”Tässä Valossa näen Valon/
In this Light I see the Light” on yksi Härän henkisistä
mantroista. Kuukauden energiahuippuja ovat:

Täysikuu:  sunnuntaina 24.4 kello 13.06
Osittainen kuun pimennys: sunnuntaina 24.4 kello 12.55
Uusikuu: sunnuntaina 8.5 kello 11.45

Härän täysikuu, Wesak, tunnetaan vuoden merkit-
tävimpänä henkisenä juhlana, hetkenä jolloin vain
kerran vuodessa Buddhan, Shamballan, Kristuksen &
muun Hierarkian sekä ihmiskunnan energiat yhdistyvät.
Juuri Härän täydenkuun aikaan Buddhan sanotaan
ilmestyvän Tiibetissä sijaitsevalle Wesak-vuorelle, tosin
planeetan eetteritasoilla. Hän tekee suuren & itselleen
”kivuliaan” uhrauksen laskeutuessaan kerran vuodessa
pariimme korkeilta kosmisilta tasoiltaan siunaamaan
ja vuodattamaan rakkaus-viisaus energiaa ihmiskunnan
& koko muun planeetan käyttöön. Koska tänä vuonna
tähän hetkeen sattuu myös pimennys, energiat ovat
entistä voimakkaammat. Tämän vuoden astrologinen
kartta juuri kyseiselle hetkelle korostaa Ykseyden
teemaa: sitä että olemme kaikki Yksi, on olemassa vain
Yksi, ja jolle Rakkaus on suuri yhteenliittäjä & suun-
nannäyttäjä.  Virittäydytään tähän kello: 13.06!

Härkä liittää meidät haluun, tahtoon ja suunnattuun
tarkoitukseen. Kuten kevätaurinko paljastaa kaiken
pölyn ja lian, loistaa (Buddhan) valo Härän silmästä
paljastaen pimeyden itsessämme ja planetaarisesti.
Härkä ja planeetta-avustajansa Venus sekä Vulkanus
johdattavat meidät epätodellisesta todelliseen.

Härän alaisuudessa opimme muuntamaan persoonalliset
halumme, alemman luontomme ja asettumaan jumalal-
lisen tahdon välineiksi. Tämä tapahtuu tuomalla sisäinen
kehote tai vaade ulkoiseen, määrättyyn fyysisen tason
ilmennykseensä.

Halu, Tahto, Valo ja Suunnitelma  ovat tämän merkin
avainsanoja. Näihin teemoihin on hyvä virittäytyä
vaikka meditoidessaan.

Härässä me opimme muuntamaan tiedon viisaudeksi.
Merkki liittyy myös fyysiseen kehoon ja se haastaa
meidät ymmärtämään ja kohtelemaan kaikkia kehotasoja
kokonaisuutena. Näinä vaikeina planetaarisina aikoina
mielen, tunteiden ja fyysisen kehon sekä koko fyysisen
elämän eheydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää.
Samalla rakennamme eheyttä koko ihmiskuntaan.

Tämä merkki liittyy myös arvoihin, ja Vesimiehen

aikakautena vaakakupissa ovat koko ihmiskunnan
arvovalinnat veljeyden, rauhan ja henkisyyden puolesta.

Selkeä näkeminen, puhdas iloinen tahto ja omien hen-
kilökohtaisten halujen kuolema ovat Härän testejä.

Halu on muodon, materian maailmasta tuleva voima.
Tahto on sielun energia, joka ilmentää itseään suuntana,
edistymisenä, vakautena ja varmuutena jumalallisesta
suunnitelmasta. Muistamme, miten Herkules joutui itse
muotoilemaan aseensa uudelleen, ennen kuin astui
taisteluun. Tässä merkissä meidät testataan siinä, ryn-
nimmekö härkäpäisesti sokeana eteenpäin, täynnä
henkilökohtaista itsepäisyyttä vai liikummeko vakaasti
vaaroista & vaikeuksista piittaamatta, luottaen kauaksi
kantavaan visioon. Jokaisen on myös hyvä kysyä it-
seltään: ” toteutanko persoonani halua vai perustuuko
toimintani ja suunnitelmani sielun impulsseihin? Onko
toimintani motiivi itsekkyys ja itsepäisyys vai älykkäästi
ilmaistu tahto, jonka käynnistäjänä on rakkaus. Sillä
itsekkyys, ns. oma tahto kiinnittää ihmisen materian
maailmaan, mutta Jumalan tahto kiinnittää ihmisen
sielun Henkeen.

Härän mysteeriin liittyy myös ns. Getsemane-kokemus.
Kuten Jeesus puutarhassa, joudumme useita kertoja
henkisellä polulla kulkemaan tämän dramaattisen,
yksinäisen testivaiheen läpi:  tulee hetki, jolloin kaikki
henkilökohtaiset halut ovat menettäneet merkityksensä.
Jumalan tahto ja Suunnitelma nähdään ainoana tärkeänä
tavoitteena ...mutta vielä ei ole ihminen todistanut
itselleen, Mestarille ja maailmalle, että hänessä on
voimaa liikkua eteenpäin maailmanpalvelun tiellä.
Ihmisen on polvistuttava, hän katsoo Valoon ja juuri
tällä paljastuksen hetkellä hän tietää tarkalleen, mitä
hänen on tehtävä.

Tämä astrologinen merkki hallitsee voimaa ja poten-
tiaalia, joka saattaa koko evolutionaarisen prosessin
liikkeelle! Lähdetään siis yhdessä liikkeelle, move on
– kuten englanniksi sanotaan :)

Härkä astrologisena merk-
kinä ja kuukauden
tärkeitä päivämääriä

Wesak-laakso Härän täysikuun aikoihin vuonna 2000
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Mestarin artikkeli

Ihmisten saavutus
- Mestarin artikkeli toukokuu 2005
Joka vuosisata ja jokaisen vuosisadan joka
kahdeskymmenesviides vuosi Me, Viisauden Mestarit,
kokoonnumme arvioimaan niiden monien projektien ja
suunnitelmien toteutumista tai onnistumista, jotka
olemme aikaisemmin käynnistäneet. Tällä tavalla
tiedämme, miten hyvin tietyt suunnitelmat menestyvät,
ja jolleivät, niin voimme tehdä tarvittavat muutokset
sekä tarkennukset, ennen kuin vahinkoa pääsee
syntymään.
Joidenkin mielestä tämä voi vaikuttaa hitaalta ja raskaalta
rytmiltä, mutta Meidän pitkä kokemuksemme kertoo
Meille, että kehitys edistyy hitaasti ja ihmiskunta vaatii
kauan luodakseen ja tasapainottaakseen tarvittavat
muutokset. Edistys on kuitenkin varmaa, jos
Suunnitelmaa seurataan tarkasti ja Meillä on suuri
luottamus toimintatapoihimme.
Katsoessamme taaksepäin 1900-lukua näemme
hämmästyttävän kuvan. Se todellakin oli titaanien
taistelujen ja saavutusten vuosisata ja todellinen
taistelutanner noille niin vastakkaisille sekä päättäväisille,
taisteleville voimille. Se näki ihmiskunnan viimeinkin,
taisteluista väsyneenä, mutta voitokkaana saavuttavan
täysi-ikäisyytensä. Meidän näkökulmastamme viime
vuosisadalla ihmiskunta saavutti aikuisuuden, valmiina
tekemään päätöksiä ja itse ajattelemaan tietä edessänsä.
Koettelemukset ja kärsimykset olivat moninaiset ja
pelottavat, vaatien ihmisiltä heidän parhaat
ominaisuutensa, valmistellen heidät päätöksiin, jotka
olivat välittömästi edessä.
Voitto
Viime vuosisadan kaksi sotaa näkivät ihmiskunnan
jakautuvan kahtia: niihin, jotka monista vioistaan
huolimatta seisoivat Valon puolella, kaikille suotavan
vapauden sekä oikeudenmukaisuuden puolesta ja
demokratian ajatuksen puolesta; sekä niihin, jotka
palvoivat valtaa sen itsensä tähden, jotka seisoivat elämän
pimeällä puolella ja pyrkivät orjuuttamaan itseään
heikompien mielet sekä sydämet. Valon Voimien
voitokkuus takaa sen, että ihmiset tietävät nyt paremmin
sen todellisuuden, missä elävät ja sen materialismin

luonteen, jota vastaan he niin katkerasti taistelivat, ja
millä hinnalla. Näin muokattiin tunne ihmiselämän
suuruudesta ja myöskin sen pyhyydestä sekä arvosta.
Saavutus
Se on tämä saavutus, joka on mahdollistanut Kristuksen
ja Hänen Mestareidensa ryhmän paluun maailmaan.
Kahdennenkymmenennen vuosisadan tapahtumat ovat
ol leet  merkityksel l iset .  Ne muodostavat
Maailmanoppilaan suurimmat kokeet, ja ovat osoittaneet
hänet valmiiksi, kun häntä johdamme, taistelemaan ja
voittamaan tyrannian, korjaamaan menneen vääryydet
ja oivaltamaan veljeyden merkityksen kaikessa sen
kauneudessa.
Jotkut, tutkiessaan maailmaa ja pienten, mutta
kunnianhimoisten ihmisten toimia, epäilevät tämän
olevan mahdollista. He näkevät vain ulkoiset,
muutoksessa olevat tapahtumat, eivätkä muutoksia
ihmisessä, jotka evoluution lait ovat aikaansaaneet.
Odotuksemme ihmisiä kohtaan ovat korkealla. Tätä ei
sanota kevyesti, sillä tiedämme, että paljon on vielä
tehtävää planeetan ja ihmiskunnan tulevaisuuden
varmistamiseksi. Näkemyksemme ihmisiin perustuu
pitkään kokemukseen niiden elämän koettelemusten ja
kokeiden suhteen, jotka ovat tuoneet ihmisen valmiuteen
periä kohtalonsa.
Lähde: Share International -lehti toukokuu 2005

Tätä infokirjettä julkaisee Share Suomi r.y.
Saat meidät kiinni sähköpostilla info@share.fi
www-sivumme ovat muuttuneet

www.share.fi
Yhdistyksen tarkoitus on informoiminen Maitreyan,
Maailmanopettajan julkisuuteen tulosta ja
transmissio-meditaation edistäminen. Otamme
lämpimin kiitoksin vastaan lahjoituksia, jotka menevät
lyhentämättömänä materiaali- ja tilakustannuksiin.
Share Suomi r.y.
PL 161, 00211 Helsinki
tili Nordea 102030-118198, viite 9991
Huomaa: Löydät jokaisesta Ultra-lehdestä
Mestarin artikkelin lehden loppupuolelta.


