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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.

Pääkirjoitus
Syksyn suosittu tapahtuma, Hengen ja tiedon
messut, on taas takana päin ja messujen saldo
oli tänäkin vuonna Share-toiminnan kannalta vahvasti positiivinen. Messuosaston sijainti
toisen kerroksen aulassa oli omiaan lisäämään
mielenkiintoa osastoa
kohtaan, mutta myös
Maailmanopettajan tuloon kohdistuva mielenkiinto oli tällä kertaa
aikaisempaakin
suurempi.
Messujen saldopuolta
lisäsi vielä suuri kiinnostus käännettävänä
olevaan kirjaan, Suuri lähentyminen, joka
näillä näkymin valmistuu juuri sopivasti ennen kevään Minä olen
-messuja. Kyseessä on
Benjamin Cremen 10. kirja, joka käsittelee
laajasti Maailmanopettajan julkisuuteen tuloa,
mutta myös henkisen elämän perustotuuksia
ja lainalaisuuksia. Kirja tulee yli 300 sivullaan
antamaan monille Share-toiminnasta kiinnnostuneille ja henkisen elämäntyylin kannattajille
monia vastauksia, jotka tulevien aikojen tapahtumien edetessä, tulevat olemaan kallisarvoisen
tärkeitä.

leita sisarlehtemme Share Internationalin sivuilta. Erityisen piristävä on artikkeli Maitreyasta
ranskalaisena lipunmyyjänä. Artikkeli osoittaa
jumaluuden perusluonteen olevan ilo ja sen ilon
jakaminen toisten kanssa. On suorastaan ällistyttävä ajatus, että kirkon piirtämän kuvan sijasta Kristus onkin leikkiä laskeva ja ilmapalloista
leikkimielisesti eläimiä tekevä ilon tuoja. Tus-

Yllä: Maitreya Ranskassa kondukkin maltan tööriksi naamioituneena.

odottaa aikaa, jolloin me kaikki saamme olla osallisina
tuosta ilosta ja saamme kaikki varmuuden Hänen olemassaolostaan omin silmin katsomalla.

Kohtaamisia Maitreyan kanssa
Hauskanpitoa junassa

Uuden kirjan odottelua helpottamaan, tulemme keräämään seuraavaan numeroon muutamia Kesäkuussa 2005 matkustimme ystäväni Josyn
kanssa Lontooseen. Junassa lähellä Lilleä astui
lainauksia kirjan sisällöstä.
vaunuun konduktööri. Hän otti heti tulta tasTähän infoon olemme keränneet joitain artikke-
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kustaan.
Sitten
hän alkoi tehdä taikatemppuja korteilla ja
jatkettavilla kepeillä ja
puhaltaa
ilmapalloja, jotka hän
muutti
eri eläimiksi.

Yllä ja alhaalla: Maitreya konduktööriksi
naamioituneena, tekemässä ilmapalloeläimia ja taikatemppuja sekä opettamassa elämän totuuksia kaikkea yhdellä kertaa.
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toivoi salaa, että mies antaisi hänelle jotakin.
Konduktööri meni pois ja keskusteli muitten
matkustajien kanssa, tuli sitten takaisin Josyn
luo ja antoi hänelle nallen, jolla oli namia kainalossaan.
Valkeahuopahattuinen nainen tuli minun luokseni ja kysyi: “Mitä ajattelet tästä kaikesta?”
Minä “Tämä on ihanaa,” vastasin. “Ymmärrätkö
todella, mitä nyt juuri tapahtuu?” nainen kysyi.
Sanoin “Ymmärrän,” ja olisin halunnut itkeä.
Otin joitakin valokuvia, jotka ovat tässä mukana. Muistan vieläkin, miten herkät miehen kädet olivat. Ne saivat minut ajattelemaan kuvaa
Maitreyan kädestä.
Ennen lähtöään mies sanoi: “Minä olen kanssasi.” Myöhemmin tapasimme hänet ravintolavaunussa. Hän toisti sanomansa siitä, kuinka
tärkeää on, että ihminen työskentelee sydämellään:” On parempi, että on tyytyväisiä matkustajia kuin saada valituskirjeitä.”

Ajattelen usein tätä tärkeää asiaa, työskennellä sydämellään ja yritän noudattaa tätä ohjetta
iloisen Lontoon matkamme jälkeen. Itse asiassa
Matkustajat olivat hämmästyksissään ja iloisia. tunnen itseni rauhallisemmaksi. Josykin tuntee
He puhelivat toisilleen, nauroivat ja vaihtoivat
paikkoja.

Mies tuli luokseni ja sanoi: ”Meidän pitää tehdä
työtä sydämellämme”. Sitten hän sanoi Josylle:
“Tavallisesti sinä palvelet muita, tänään on minun vuoroni palvella sinua.” (Josy kertoi minulle hetkeä aikaisemmin, että hän tunsi itsensä
hyvin väsyneeksi.)
Sitten mies jatkoi showtaan muille vaunussamme olleille matkustajille, sulkien erään miehen
suun teipillä sanoen, että tämä puhui liikaa ja
pyytäen erästä naista muuttamaan istuma-asentoaan, koska tämä istui väärässä asennossa.
Hän tuli takaisin luoksemme ja sanoi” Kaikki
on illuusiota,” ja “Kun ihminen tietää tämän,
elämästä tulee yksinkertaisempaa.” Hän katsoo
kiinteästi Josya pitkään samalla kun hän teki
uuden lelun. Josy ei katsonut häneen, mutta
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Sivu 3

olonsa paremmaksi ja dynaamisemmaksi tämän kistä testattavana ja kokemassa sitä yhdeksän
kohtaamisen jälkeen.
kertaa. Jokainen testi kattaa kolme aspektia,
Kuka tuo mies oli? Oliko nainen joku Mestareista joita kutsutaan nimillä: elämä, laatu ja ilmeneminen (life, quality, apperance). Skorpionin
vai oppilas?
päätestejä on siis kaikkiaan yhdeksän ja siten
(Benjamin Cremen Mestari vahvistaa, että kon- tarina yhdeksänpäisestä pedosta ja Herkuleen,
duktööri oli Maitreya ja `nainen´oli Mestari jumalan pojan loistokkaasta voitosta liittyvät
Jeesus.)
tähän astrologiseen merkkiin. On mielenkiintoista, että jumalan pojat Herkules, Buddha ja
Kristus liitetään Suuren Valkoisen Loosin arSkorpionin testit
kistoissa tiettyihin merkkeihin, joissa he saavuttivat voiton testistä:
Skorpionin kuukauden (23.10 -22.11) tärkeitä
• Skorpionissa, Herkuleesta tuli voitokas
päivämääriä ovat:
opetuslapsi
• Uusikuu: Keskiviikkona 2.11 kello 3.25
• Seuraavan täydenkuun jakso alkaa maanantaina 14.11 ja päättyy perjantaina
18.11. Itse täysikuu on keskiviikkona
16.11 kello 2.57.

• Härässä Buddha voitti haluluontonsa ja
saavutti valaistumisen
• Kaloissa Kristus voitti kuoleman ja hänestä tuli maailmanpelastaja

Nämä kolme konstellaatiota muodostavat vihkimyksen kolmion. Kyseinen kolmio tuottaa
olosuhteet ja energian, joka testaa ja täydellistää persoonallisuuden kolmea aspektia, jotta ne
lopulta tulevat kolmen jumalallisuuden aspektin
Skorpioni on yksi koko aurinkokunnan neljästä heijasteiksi. Ilmentyminen tapahtuu muuttuvan
merkittävästä konstallaatiosta (Oinas, Leijona, ja kiinteän, ei johtavan ristin kautta.
Skorpioni ja Vesimies eli kiinteä risti), joka
• Skorpioni tuottaa testin suoraan alas fyyliittyy itse koko aurinkokunnan logoksen ”persiselle tasolle ja samalla kun se kohdasoonallisuuden ilmentymään”, tai jumalaiseen
taan ja käsitellään siellä, ihmisen elämä
nelinäisyyteen, nelilukuisen jumaluuden manitulee kuin nostetuksi taivaaseen. Testiin
festaatioon.
liittyvä ongelma ratkotaan päättelevän/
Skorpioni on uudelleenorientoitumisen, kriisitai käännöskohdan merkki niin yksilölle kuin
ihmiskunnallekin. Sen pääteemoja ovat testi,
koettelemus ja voitto.

Skorpionin testejä on kolmenlaisia, sillä ne liittyvät kolminaisen persoonallisuuden valmiuteen:
1) uudelleenorientoitua sielun elämään ja
aika orientoitumisen jälkeen
2) todiste valmiudesta vihkimykseen
3) demonstroida herkkyyttä Suunnitelmalle
ja siten tulla yksisuuntaiseksi oppilaaksi
Jousimiehessä
Kolme päätestiä on puolestaan jaettu kolmeen
vaiheeseen, siten moni löytää itsensä tästä mer-

pohtivan mielen avulla.
• Härkä liittyy haluihin ja tuo testin emotionaaliselle eli astraalitasolle. Halu-taipumus kohotetaan muotojen maailman
elämästä herkän tarkkailun maailmaan,
jota kutsumme intuitiiviseksi tasoksi.
• Kalat tuovan testin mentaalisten prosessien tasolle, joka on jumaluuden tahtoaspektin heijaste. Vihityn ongelmaa tässä
merkissä voisi kuvata Kristuksen sanoin:
”Jumala ei minun tahtoni, vaan Sinun.”
Testissä persoonallisuuden nk. oma tahto
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kohotetaan jumalallisen tahdon alueelle
ja lopputuloksena on inspiraatio ja maailmanpelastajan syntyminen.

Skorpionin testit liittyvät siten myös ihmisen
kolmeen olemuspuoleen, kun ne yhdistyvät
ja sulatuvat fyysisellä tasolla. Ne ovat ennen
kaikkea halun testejä (test of appetite). Ne ovat
perintöä eläinluonnostamme ja niitä on tietysti kolme: seksi, fyysinen mukavuus/mukavuudenhalu ja raha, konkretisoituneena energiana.
Toiseksi testit liittyvät halu- eli astraaliluonteeseen. Ne ovat hienovaraisempia luonteeltaan,
tuottaen kuitenkin automaattisesti vaikutuksia
fyysiselle tasolle. Ne eivät johdu eläinluonnosta vaan ovat haluluonnon säätelemiä. Jälleen
niitä on kolme: pelko, viha, kunnianhimo tai
vallanhalu. Kolmantena ovat alemman, kriittisen mielen testit: ylpeys, erillisyyden tunne ja
julmuus. On syytä muistaa, että pahin julmuus
ei ole fyysistä vaan mentaalista luonteeltaan.
Siten seuraavat kategoriat, yhdeksän pedon
päätä, testataan ja niiden olemattomuus on todistettava. Jokaisessa elämässä , ei siis vain
Skorpioni-merkkisillä henkilöillä, yleensä yksi
näistä on leimaavimpana:
1. Seksi (Sex)- vastakohtaparien suhde,
tämä voi olla itsekkäästi hyödynnettyä
tai jumalallisesti sulautunutta.
2. Mukavuudenhalu (Physical comfort) –
elämän olosuhteet, itsekkäästi anastettu
3. Raha (Money) – itsekkäästä kulmasta
4. Pelko (Fear) – ehdollistaa tämän päivän
toimintaa
5. Viha (Hate) – määrittää/muokkaa ihmissuhteita
6. Kunnianhimo (Ambition) – tavoitteiden
perustana
7. Ylpeys (Pride) – älyllistä tyydytystä, tehden mielestä esteen sielun kontrollille
8. Erillisyyden tunne (Separativiness)
– eristäytyneisyyden tunne, joka tekee
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mielestä esteen oikeille ryhmäsuhteille.
9. Julmuus (Cruelty) – persoonallisuuden
menetelmien tyydytystä, mielestä tulee
vallantunteen instrumentti.
Kun nämä erheet tunnistetaan ja voitetaan, tulokset ovat kaksinaisia: oikeanlaisen suhteen
muodostuminen sielun sekä myös ihmisen ympäristön kanssa. Nämä tulokset ovat kaikkien
testien päämäärä.
Skorpionin pääteemoja olivat siis testi, koettelemus ja voitto. Niitä voisi myös kutsua taisteluksi, voimaksi ja jousimiesmäiseksi asenteeksi.
Toisesta kulmasta katsottuna Skorpionin testejä
voisi kuvata sanoilla uudelleenantautuminen ja
uudelleenorientoituminen.
Tässä merkissä kaksi okkulttista tekijää ilmestyvät menneisyydestä ja alkavat vallata oppilaan huomioita: toinen on muisti ja toinen sen
seuraus eli Kynnyksenvartija. Muistia ei nähdä
tässä vain mielen kykynä, vaan luovaa voimana, sillä ajatukset ovat asioita. Syvälle juurtunut
menneisyys, joka ehdottomasti muistetaan sekä
rodullinen ja yksilöllinen alitajunta (tai muotoutuneet ja vakiintuneet ajatusvarastot ja halut,
perityt ja luontaiset) pulpahtavat esiin yksilöllisistä entisistä elämistä ja kokemuksista. Nämä
ovat summa kaikista vaistomaisista taipumuksista, peritystä lumo/halumaailmasta ja kaikista
väärien mentaalisten asenteiden vaiheista, jotka
sulautuvat kokonaisuudeksi. Kaikkea tätä yhdessä kutsutaan Kynnyksenvartijaksi. Vartija on
kokonaisuus voittamattomista ja kukistamattomista persoonallisuuspiirteistä, jotka on lopulta
nujerrettava ennen vihkimyksen saavuttamista.
Jokaisessa elämässä edistytään hiukan, persoonallisuuden puutteet oikenevat ja todellista edistymistä tapahtuu. Mutta voittamattomia jäämiä
ja muinaisia velkoja on lukuisia ja monet niistä
ovat sangen voimallisia. Kun sieluyhteys on
kunnolla vakiinnutettu, tulee elämä, jossa kehittyneestä ja voimallisesta persoonallisuudesta tulee itsestään Kynnyksenvartija. Läsnäolon
Enkeli eli sielu ja Vartija seisovat vastakkain
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ja jotain on tehtävä. (Tähän voisi sopia vertaus
Gautama Buddhan kisauksista, joissa hän viimeisenä kohtasi oman kauniin kuvajaisensa.)
Vähitellen persoonallinen itse himmenee todellisen loiston tieltä, joka säteilee Enkelistä.
Suurempi loisto häivyttää pienemmän. Tämä
on mahdollista vain, kun persoona innokkaasti halajaa sieluyhteyttä, ymmärtää itsensä
Vartijana ja aloittaa oppilaana taistelun vastakohtiensa kanssa – ja päättyy siten Skorpionin
testeihin. Testit ja koettelemukset ovat aina itse
aloitettuja. Oppilas asettaa itsensä positiiviseen
tai ehdollistavaan ympäristöön, jossa testi ovat
väistämättömiä ja välttämättömiä. Kun mieli on
saavuttanut suhteellisen korkean kehitysasteen
ja muisti-aspekti on herätetty uuteen ja tietoiseen tapaan, kohoavat jokainen piilevä luonteenlaatu, jokainen kansallinen ja rodullinen
vaisto, jokainen voittamaton tilanne ja jokainen vielä hallitseva erhe esiin tietoisuudessa ja
silloin - taistelu on ohi. Skorpionin pääaihe on
voitto. Tämä on kyseisen merkin fyysisen tason
tärkein ilmentymä.
Taistelun ja voiton tuloksena koko jumalallinen
ihminen – vaikka ei vielä täydellisesti ilmaisekaan itseään – on ankkuroitunut fyysiselle
tasolle sellaisella täsmällisyydellä ja selkeydellä, että ei kukaan hänen ympäristössään, eivät ystävät, perhe ja ryhmä voi paeta sitä, että
hän on oppilas (disciple). Tästä näkökulmasta
häntä tarkkaillaan pikkutarkasti ja hän oppii,
mitä ”esimerkki” tarkoittaa. Syrjästäkatsojat
häpäisevät hänet julkisesti. Ensimmäiset askeleet kohti ryhmätietoisuutta, ryhmäreaktiota ja
–palvelua otetaan nyt. Sellainen on Skorpionikokemuksen tulos ja palkkio.

Sivu 5
olla merkittävämpi ja valaisevampi:
”Olen soturi ja voittajana selviän taistelusta”

Transmissio-meditaatio
Transmissio-meditaatio on ryhmäpalvelutoimintaa, joka muuntaa suuria henkisiä energioita, joita jatkuvasti virtaa planeetallemme.
Transmissio-meditaation aikana Viisauden
Mestarit ohjaavat näitä energioita henkisiltä tasoilta ryhmän jäsenten energiakeskusten (chakrojen) kautta erittäin tieteellisellä tavalla.Tämä
prosessi, joka tekee energiat käyttökelpoisemmiksi ihmiskunnalle ja muille luomakunnille on
verrattavissa sähkömuuntajiin, jotka muuntavat
virran generaattorien ja kotitalouksien välillä.
Suuressa viisaudessaan Mestarit kohdistavat
nämä muunnetut energiat sinne, missä maailmankolkassa niitä kulloinkin eniten tarvitaan.
Reaktiona näihin energioihin esimerkiksi kansat, jotka ovat olleet vuosisatoja toistensa vihollisia, huomaavatkin voivansa keskustella pyöreän pöydän ääressä ja työskennellä ratkaisujen
löytämiseksi kaikessa rauhassa. Transmissiomeditaatio on turvallista, tieteellistä, uskonnollisesti sitoutumatonta ja äärimmäisen tehokasta.Se ei häiritse minkään muun uskonnon tai
hen-gellisyyden harjoittamista. Itse asiassa se
voi-mistaa omaa henkilökohtaista mietiskelyäsi taimuita mahdollisia palveluaktiviteettejasi,
joitaharjoitat. Monet ovat huomanneet voivansa
kokea ja osoittaa rakkautta helpommin. Toiset
taas kertovat että heidän mielensä on aktiivisempi ja luovempi. Jotkut ovat saaneet vastaanottaa parantavaa voimaa spontaanisti transmission aikana.

Tässä merkissä tuhlaajapoika palaa omaan kotiinsa, hän tulee itsekseen. Nautittuaan elämän
siemenistä ja ollen maailman halujen ja himoMaailmassa on yli 600 säännöllisesti kokoonjen uuvuttama, hän sanoo: ”Palaan Isän tykö. I
tuvaa transmissio-ryhmää 40 eri maassa. Voit
will arise and go to my Father”
liittyä jo olemassa olevaan ryhmään omalla
Skorpioni merkitsee aina hengen, henkisyyden paikkakunnallasi tai muodostaa oman ryhja sielun voittoa materiasta. Sen mantra ei voisi män yksinkertaisesti kutsumalla muutaman
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asiasta kiinnostuneen ystäväsi kokoontumaan
kanssasi vähintään kerran viikossa. Muuta ei
tarvita kuin ryhtymistä asiaan ja halu palvella. Osallistuminen ei koskaan maksa mitään.
Ryhmä voi alkaa jopa kolmen ihmisen voimin.
Kun rutiini on muodostunut siitä tulee usein
tärkeä keskipiste kunkin ihmisen elämään.
Saadaksesi lisätietoja itseäsi lähellä toimivasta
ryhmästä, lähetä nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi: info@share.ﬁ. Tämä tiedosto
kerätään vain tätä tarkoitusta varten eikä siitä
anneta tietoa ulkopuolisille tai käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Huom: Jos jollakin
paikkakunnalla ei ole toimivaa ryhmää, uudettiedustelijat ohjataan saman alueen aikaisempien tiedustelijoitten yhteyteen siinä toivossa, että
vähitellen joku ottaa asiakseen uuden ryhmän
muodostamisen. Tällaisessa tapauksessa ainoastaan puhelinnumerosi annetaan tiedoksi.

Ryhmän muodostaminen
Maailmassa on satoja säännöllisesti kokoontuvia transmissio-ryhmiä. Voit liittyä jo olemassa
olevaan ryhmään omalla paikkakunnallasi tai
perustaa oman ryhmän. Voit aloittaa kutsumalla
muutamia asiasta kiinnostuneita ystäviäsi kokoontumaan yhteen säännöllisesti. Ryhmän tulee valita päivä ja aika ja pitäytyä siinä. Tämä
on tärkeä tieto Mestareille, jotka voivat luottaa
siihen, että tietty ryhmä on käytettävissä tiettynä
aikana, jolloin transmissio-ryhmän energia voidaan integroida Mestarien suurempaan työhön.
Jotkut ryhmät haluavat aloittaa kuuntelemalla
Maitreyan Benjamin Cremen kautta välittämiä
viestejä, jolloin Maitreyan energioitavälittyy
käyttöön – tai lukemalla ääneen jonkin viestin.
Toiset ryhmät rajoittavat toimintansavarsinaiseen transmissioon. Palvelu on tehokkainta,
kun se tapahtuu ryhmässä. Silloin kun kyseessä
on mietiskely, tiedetään, että ryhmä pystyy käsittelemään paljon suurempaa energiaa,kuin jos
ihminen mietiskelisi yksinään. Siten transmissio-meditaatio tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden palvella ihmiskuntaa yhteistyössä muitten
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kanssa juuri siellä, missä olet.

Mitä tapahtuu transmission aikana?
Mestarit ohjaavat henkisten tasojen energioita
ryhmän jäsenten energiakeskusten, chakrojen,
kautta alas mentaalitasoille, josta käsin ihmiskunta saa ne paremmin käyttöönsä. Ryhmä toimii kirjaimellisesti “sisäänkäyntikohtina” energioille, niin että ne saavuttavat ihmiskunnan ja
edesauttavat inhimillistä kehitystä. Energioita
lähettävät Mestarit muokkaavat niitä keskit-tyneesti mielessään ja tietävät, missä niitä eniten
tarvitaan ja missä täsmällisessä suhteessa ja
voimakkuudessa, jotta ne saisivat aikaan halutun vaikutuksen. Ryhmän ei pidä yrittää ohjata
energioita kenellekään tietylle henkilölle, ryhmälle tai maalle, jolle he arvelisivat niistä olevan hyötyä. Riittää, kun toimimme positiivisina, mentaalisina, auttamaan valmiina kanavina,
joitten kautta energioita voidaan lähettää erittäin
tieteellisellä tavalla. Muista meditaatiotavoista
poiketen transmissio on kokonaan Mestareitten
valvonnassa. He ovat asiantunti-joita eivätkä lähetä keskuksiesi kautta enempää energiaa,kuin
mihin turvallisesti pystyt. Kuitenkaan ei suositella, että alle 12-vuotiaat lapset osallistuisivat
transmissio-ryhmään, koska heidän energiakeskuksensa eivät ole vielä riittävän kehittyneet ja
ne voisivat vahingoittua. Niinikään henkilöt,
joilla on ollut sydänvaivoja tai mentaalisia tai
emotionaalisia sairauksia, voivat kokea nämä
energiat liian voimakkaiksi.

Kolmiot
Mikäli ryhmään osallistuminen ei ole mahdollista, mietiskelykolmion muodostaminen kahden muun henkilön kanssa mahdollistaa silti
osallistumisen energian välityspalveluun, vaikkakaan ei yhtä tehokkaalla tasolla. Kolmio on
kolmen ihmisen ryhmä, joka päivittäin on yhteydessä toisiinsa ajatuksen avulla muutaman
minuutin luovassa meditaatiossa. Heidän ei tarvitse asua samassa paikassa eikä heidän tarvitse synkronoida työskentelyajankohtaansakaan,
sillä kun kolmioyhteys on muodostettu mentaa-
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liaineeseen, se elävöityy heti, kun joku kolmion
jäsenistä suorittaa työnsä. Kolmiotyöskentely
on helppoa. Muodosta yhteys mentaalisesti
kahden muun jäsenen kanssa, visualisoi valkoisen valon muodostama kolmio päittenne
yläpuolelle ja sano Suuri avuksikutsu hiljaa
mielessäsi. Näe oman kolmiosi liittyvän kaikkiin muihin planeetalla toimiviin kolmioihin,
transmissio- ja mietiskelyryhmiin. Näe, miten
valo virtaa näitten keskipisteitten verkostossa ja
verhoaa maailmaa auttaen muodostamaan valon ja rakkaudenkanavan koko ihmiskunnalle.
Kolmiotyöskentely, jonka tiibettiläinen Mestari
Djwhal Khul pani alulle yhteistyönsä aikana
Alice Baileyn kanssa, on arvokasta palvelua
ihmiskuntaa kohtaan ja sitävoidaan harjoittaa
transmissio-meditaation rinnalla.
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kaansaamaan vaikutuksia, täyttämään kehitystä, jonka he tietävät kuuluvan planeetan kehityssuunnitelmaan. Mestarit ovat suunnitelman
vartijoita ja niitten energioitten vartijoita, jotka
saavat suunnitelman täyttymään. Monet näistä
energioista ovat lähtöisin kosmisista lähteistä
ja mikäli ne pääsisivät sellaisenaan maailmaan,
ne olisivat värähtelytaajuudeltaan liian korkeita
ja kimpoaisivat pois suurimasta osasta ihmiskuntaa. Transmissio-meditaatioryhmät toimivat
ala-muuntajina. Mestarit lähettävät näitä henkisiä energioita ryhmässä toimivien yksilöitten
chakrojen kautta. Tämä muuntaa automaattisesti energioita niin, että niistä tulee käyttökelpoisempia ihmiskunnalle. Sitten Mestarit ohjaavat
energiat maailmassa sinne, missä niitä tarvitaan.

Seuraava artikkeli on kirjoitettu puhtaaksi Transmissio-ryhmiä kaikkialla maailBenjamin Cremen Japanin luentomatkan aikamassa
na Nagoyassa ja Osakassa transmissio-mediMaailmassa on useita satoja transmissio-ryhtaatiota käsittelevistä puheista.
miä, jotka kokoontuvat säännöllisesti tiettynä
Meditaatio on, riippuen sen tyypistä, enemmän
kellonaikana ja päivänä, mikä parhaiten kulletai vähemmän tieteellinen keino ottaa yhteys siekin ryhmälle sopii. Tämä voi olla kerran, kaksi
luun ja vähitellen yhdistymistä sieluun. Tämä on
tai kolme kertaa viikossa. Ryhmä voi kooltaan
kaiken meditaation perustarkoitus. Transmissioolla kolmesta ylöspäin. Kolme ihmistä muodosmeditaatio on tapa palvella maailmaa. Poiketen
taa kolmion, se on perusryhmä. Ryhmä tapaa
monista muista mietiskelyn muodoista se vetää
ja sanoo yhdessä ääneen Suuren avuksikutsun,
puoleensa ainoastaan niitä ihmisiä, joilla on halu
joka on annettu ihmiskunnalle tätä tarkoitusta
palvella. Tämä palveluhalu ilmestyy ihmiselle
varten. Avuksikutsun maailmalle antoi Maitreya
vain jos ko. henkilö on saanut jonkinasteisen
vuonna 1945, jotta meillä olisi tekniikka, jonka
yhteyden omaan sieluunsa. Tämä johtuu siitä,
avulla kutsua energioita, jotka muuntavat maaettä ko. sielu haluaa palvella. Sielun ominaisuus
ilmaa ja valmistavat tietä hänen tulemiselleen.
on palvella. Ensimmäinen reaktio sielukontakTämän suuren mantran ääneen lausumisella ja
tiin (riippumatta siitä, noudatetaanko kutsua vai
huomion kiinnittämisellä ajna-keskukseen (kulei) on halu palvella maailmaa jollakin tavalla.
makarvojen väliin) muodostetaan johdin ryhTransmissio-meditaatio tarjoaa yksinkertaisen,
män ja Hierarkian Mestareiden välille. Tämän
vaivattoman tavan erittäin tehokkaaseen maajohtimen välityksellä Mestarit lähettävät enerilman palvelemiseen, joka samanaikaisesti on
giaansa. Nämä henkiset voimat ovat juuri niitä
äärimmäisen tehokas ja nopea tapa henkilökohenergioita, jotka muuttavat maailmaa tälläkin
taiseen kasvuun. Tämä henkilökohtainen kehetkellä.
hitystulos on transmissio-meditaatioprosessin
sivuvaikutus. Mestareilla on käytössään valtavat henkiset energiat. Suuri osa Mestareiden
työtä on välittää näitä energioita maailmaan ai-

Share Info

Nro 9 / 2005 – 11.11.2005

tietämään elämän tarkoituksen. Kun ihmiset
jakavat, he tulevat kokemaan ylevyyttä ja tulevat
Mestarin artikkeli
rakastamaan sitä mitä tekevät. Jakaminen
tulee
tekemään
ihmisestä
kokonaisen.
Tulevaisuuden avain
Jakaminen tulee tekemään ihmisistä Yhtä.
Surulla
seuraamme
ihmisen
jatkettuja Jakamisen periaatteella ei ole loppua. Se tulee
ponnisteluita
ratkaista
ongelmansa osoittautumaan ihmisten pelastukseksi.
menneisyyden
toimintatavoin.
Nämä
ongelmat ovat moninaisia ja ne liittyvät yhtä Vakuutuksia
lailla niin tulevaan, kuin nykyisyyteenkin.
Kun ihmiset näkevät Maitreyan, he tulevat
Pääosin ne ovat menneisyyden jäänteitä ja
kuulemaan nämä totuuden sanat. He tulevat
ne muodostavat raskaan taakan kukoistaville
kuuntelemaan Hänen vakuutuksensa apposen
yhteiskunnille tänään. Eksyneenä kiivaisiin
avoimin sydämin ja, niihin reagoiden,
markkinakamppailuihinsa, hallitukset kaikkialla
he tulevat vaatimaan tyrannian sekä
kokeilevat kaikkia vakiotapoja saavuttaa
epäoikeudenmukaisuuden loppumista. He
turvaa ja vahvuutta, kehitystä ja innovaatiota
tulevat kokoontumaan Hänen ympärilleen ja
sekä stabiiliutta muutosten keskellä. Se on
Hän tulee olemaan heidän puhemiehensä. Pian,
mahdoton tehtävä. On vain yksi vastaus
ihmiset tulevat näkemään Hänen kasvonsa. Pian,
kaikkiin heidän huoliinsa, yksi ratkaisu kaikkiin
Hän tulee esittämään ajatuksensa maailmalle ja
heidän ongelmiinsa, ja siltikään kukaan, tähän
saattelemaan pois vanhan ajan.
mennessä, ei ole yrittänyt kuiskata tuota sanaa,
joka yhdellä iskulla vapauttaisi heidät ja Hän on ihmisten lähellä nyt. Häntä ei voi kiistää.
maailman. Sanaa, joka yhdellä iskulla, saattaisi Hänen rakkautensa täyttää kaikki tasot ja tuo
tämän maailman oikeudenmukaisuuden ja muutoksen näkyviin.
totuuden aikakauteen. Kaikukoon tuo sana,
osoittakoon tuo sana uuden sivilisaation ja Harkitkaa tätä: ilman Maitreyan apua ihminen
uuden yhteiskunnan. Kuultakoon tuo sana on tuhoon tuomittu. Hartaudella me odotamme
ihmisen vastinetta.
kaikkialla ja ihminen vastatkoon siihen.
Tuo sana on oikeudenmukaisuuden ääni. Se on
totuuden ääni. Tuo sana saattaa kaikki ihmiset
yhteen ja rakentaa ihmisten veljeskunnan. Tuo
sana asettuu kevyesti sydämiin, tuoden kaikille
iloa. Tuo sana on viisas, antelias ja täynnä
rakkautta. Tuo sana on jakaminen, tulevaisuuden
avain.

Lähde: Share International -lehti, marraskuu 2005
Tätä infokirjettä julkaisee Share Suomi r.y.
Saat meidät kiinni sähköpostilla info@share.ﬁ
www-sivumme ovat: www.share.ﬁ
Yhdistyksen tarkoituksena on informoiminen Maitreyan, Maailmanopettajan, julkisuuteen tulosta ja
transmissio-meditaation edistäminen. Otamme lämpimin kiitoksin vastaan lahjoituksia, jotka menevät
lyhentämättömänä materiaali- ja tila- sekä vastaaviin
kustannuksiin.

Jakaminen on ratkaisu kaikkiin ihmisten
ongelmiin. Jakaminen on toinen sana pyhyydelle.
Jakaminen saattaa alkuun korkeimman, mitä
ihminen voi saavuttaa, sillä se avaa oven
luottamukseen. Jakaminen tulee johtamaan Share Suomi r.y.
ihmiset Jumalan jalkojen juurelle.
PL 161, 00211 Helsinki

Kun ihmiset oppivat jakamaan, he tulevat tili Nordea 102030-118198, viite 9991

