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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 ih-
miskunnalle sen todellisen luonteen henkisinä olentoina, avustaakseen meitä ja johtaakseen meidät Vesimiehen aikaan. 

Päätoimittaja: Saku Mättö

Pääkirjoitus
Viime aikoina lienee ollut vaikeata löytää ihmis-
tä, kenen ajatuksissa luonto ja ilmaston muutos 
ei olisi ollut - onneksi. Maitreyan viesti ihmisil-
le on jo pitkään ollut selvä: ensin jakaminen ja 
sitten luonto.

Kevään Minä Olen -messut ovat tulevana vii-
konloppuna ja löydät meidät ensimmäisestä 
kerroksesta. Messuilla meillä on myös mukana 
uusin käännetty kirja: Elämisen taide. Kirjaa on 
saatavilla myös kirjakaupoista kautta maan.

Iloisten kirjauutisten rintamalla on myös se, että 
Suuri lähentyminen on ehdolla vuoden 2006 
rajakirjaksi. Kymmenen ehdokasta ovat esil-
lä Ultrissa 4 ja 5-6/07 sekä nettisivuilla www.
ultra-lehti.com. Yleisöllä on mahdollisuus ää-
nestää omaa suosikkiaan ja voittaja julkistetaan 
Ultran avoimissa ovissa Kylämällä helatorstai-
na 17.5.

Tämän Share infon anti on kuitenkin Benjamin 
Cremen puhe viime syksyltä. Ensimmäinen osa 
on tässä numerossa ja lisää tulossa. Nauttikaa!

Yhtenäisyys moninaisuudessa

Seuraava artikkeli on muokattu versio puhees-
ta, jonka Benjamin Creme piti Transmissio-
meditaatio–konferenssissa San Franciscossa 
USA:ssa elokuussa 2006.

Puheeni pohjautuu seuraavaan Mestarini artik-
keliin, joka on julkaistu Share International-
lehden toukokuun 2006 numerossa.

Yhtenäisyys moninaisuudessa

Kautta vuosisatojen ihmiset ovat omaksuneet 

monia erilaisia hallinnon malleja, kaikkein 
despoottisimmasta aina kaikkein tasa-arvoi-
simpaan. Tänä päivänä useimmat maat ovat 
valinneet demokraattisen mallin, siis sellai-
sen, jossa äänestyksen tuloksella valitaan 
jostain poliittisesta puolueesta edustajat. 
Oletuksena on, että käytetty äänestysjärjes-
telmä on oikeudenmukainen, rehellinen ja 
vapaa väärinkäytöksistä sekä petoksista.

Valitettavasti, kuten lähihistoria osoittaa, 
näin ei usein kuitenkaan ole, edes niissä 
maissa, jotka antavat suurta arvoa vaalijär-
jestelmänsä moitteettomuudelle. Harhautus 
sekä selkään puukottaminen rehottavat ja ih-
miset sekä ryhmittymät tuodaan valtaan po-
liittisin kepulikonstein ja viekkaudella.

Autoritäärisempiä ovat ne yksipuoluevalti-
ot, joissa päätökset tehdään armeijan sekä 
poliisin tukeman ”voimakkaiden miesten” 
komitean voimin. Ihmisillä on vain vähän 
sananvaltaa niihin lakeihin, jotka heitä hal-
litsevat ja, vielä, he eivät koe tarvetta ottaa 
omakseen näitä oikeuksia.

Jotkut maat ovat julmien vallannälkäisten ja 
vallan tuoman omaisuuden nälkäisten des-
poottien kourissa. Joitakin hallitsevat har-
haiset kiihkoilijat, jotka ovat varmoja että 
he itse ja seuraajansa ovat Jumalan ohjauk-
sessa ja ovat toteuttamassa Hänen suunni-
telmaansa. Toiset ponnistelevat auttaakseen 
kansansa pois köyhyydestä ja kärsimyksestä 
ja väistääkseen varakkaiden naapureidensa 
vaatimukset.

Ja jotkin taistelevat itsenäisyytensä puolesta 
tai ovat kaulaansa myöten kaaoksessa sekä 
sisällissodan tiimellyksessä.

Ihmisten on sydämissään opittava tämän 
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näytön opetus: erilaisten ihmisten tarpeiden 
tyydyttämisen järjestämisen tavat ovat moni-
naiset. Suurempi suvaitsevaisuus, sen vuoksi, 
on välttämätön lähestyttäessä tätä elintärke-
ätä kysymystä. Kansoja ohjaavien säteiden 
energiat ovat erilaisia ja ne tarvitsevat erilai-
sia rakenteita ilmaistakseen ominaisuutensa. 
Evoluution suunnitelma ei ole, että jokin yk-
sittäinen hallinnon muoto, demokraattinen 
tahi muu, voittaisi. Ihmisten tarpeet ovat to-
dellisempia ja tärkeämpiä kuin ideologiat. 
Erilaisuuden sietäminen yhdistää, siinä mis-
sä ideologiat jakavat.

Sen vuoksi, kun Maitreya tulee puhumaan 
julkisesti, Hän tulee osoittamaan, että yhte-
näisyys moninaisuudessa on avain tulevai-
suuden harmoniaan. Että kaikilla kansoilla 
on oma ja pyhä tulevaisuutensa. Hän tulee 
osoittamaan tien saavuttaa tämä siunattu tila 
ja Hän tulee kannustamaan ihmisiä avaaman 
sydämensä viisaammalle suunnitelman ym-
märtämiselle. Maitreyan ohjauksessa ihmi-
set tulevat arvostamaan omiansa ja muiden 
saavutuksia. Kilpailemisen ja dominoimisen 
pyrkimys tulee hitaasti väistymään ja ihmi-
sille aukeaa uusi luku veljeydessä ja rauhas-
sa. Näin tulee olemaan. (Mestarin artikkeli 
5/2006)

Ennen kuin kerron omia syventäviä ajatuksiani 
edellä esitetystä artikkelista, haluaisin virkistää 
muistianne Maitreyan esittämistä peruskysy-
myksistä, ihmiskunnan perustarpeista. Haluan 
tehdä tämän siksi, koska jos nämä Hänen esittä-
mänsä tärkeimmät asiat ovat niin kuin Hän sa-
noo niiden olevan, ja näin uskon, niin ne toteu-
tuvat nopeammin silloin, kun ne ovat silmiem-
me edessä ja huomiomme on niihin jatkuvasti 
kiinnittynyt.

Kun huomiomme siirtyy pois jostain asiasta, 
asia ei mitä ilmeisimmin toteudu. Näin on tänä-
kin päivänä.

On aika, että ihmiskunta kohtaa 
tämän traagisen tilanteen, jossa 
miljoonat ihmiset ovat tällä hetkel-
lä, ja tekee lopun siitä ikiajoiksi.

Muutaman vuoden välein ilmaantuu jokin suu-
ri kriisi – maanjäristys, hyökyaalto tai kauhis-
tuttava nälänhätä, kuten nyt osassa Afrikkaa 
tai muualla. Ihmisten sydämet heräävät välit-
tömästi tällaisen katastrofi n edessä, ja ihmiset 
tekevät kaikkensa kerätäkseen niin paljon rahaa 
kuin mahdollista hädän lieventämiseksi. Kun 
kriisi on huomion kohteena, hätään ja tarpee-
seen vastataan. Valtavia rahasummia välitetään 
ja ohjataan hätää kärsivän maan auttamiseksi. 
Muutaman kuukauden kuluttua tiedotusväli-
neissä ei enää pyydetä lisää rahaa. Näyttää siltä, 
että tarve on tullut tyydytetyksi, vaikkei ole var-
muutta siitä, onko apua jaettu vaiko ei. Tarpeen, 
äkillisen ja epätoivoisen kiireellisen hädän aja-
tusmuoto katoaa ajattelustamme, ja palaamme 
omien asioidemme pariin.

Kuinka monia hyväntekeväisyyskonsertteja 
onkaan pidetty eri puolilla maailmaa? Kuinka 
monesti ihmiset ovat keränneet rahaa hyvän-
tekeväisyyteen iskulauseella: ”Pelastakaamme 
maailman miljoonat nälkää näkevät”? Muuta-
man vuoden välein on yksittäisiä tapahtumia, 
vaikka maailman miljoonat nälkää näkevät tar-
vitsevat todellista taloudellista oikeudenmukai-
suutta. Voitte olla varmoja, että Maitreya saa 
ihmiset hyvin selvästi tajuamaan, että on vält-
tämätöntä lopettaa katastrofi , joka jatkuu maa-
ilmassa päivästä toiseen: 35.000 ihmistä kuolee 
päivittäin nälkään yltäkylläisyyden maailmas-
sa. Päivä toisensa jälkeen, viikosta viikkoon, 
kuukausi toisensa perään, vuosi vuoden perään 
sama katastrofi  jatkuu. On aika, että ihmiskunta 
kohtaa tämän traagisen tilanteen, jossa miljoo-
nat ihmiset ovat tällä hetkellä, ja tekee lopun 
siitä ikiajoiksi.

Uskon, että tämän aikaansaamiseen tarvitaan 
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Maitreyaa – ei välttämättä Häntä itseään, vaan 
Hänen läsnäoloaan, opetuksiaan, Hänen esille 
tuomaansa ja korostamaansa kiireellisyyttä ja 
häpeää. ”Mikään ei liikuta Minua sydänjuu-
ria myöten niin paljon kuin tämä häpeä”, 
Hän sanoo. ”Erottelun rikos on poistettava 
tästä maailmasta. Totean sen olevan tarkoi-
tukseni.” Ensimmäinen tarkoitus on maailman 
nälkää näkevien pelastaminen. Tämän kaltais-
ten ryhmien on hyödyllistä keskittyä Maitreyan 
esittämiin elintärkeisiin kysymyksiin ja pitää ne 
aina etusijalla toiminnassaan, ei vain puheissa. 
Ryhmien on tärkeää olla tietoisia ihmiskunnan 
suurista tarpeista yleisesti.

Muistutan teitä vielä kerran Maitreyan esittä-
mistä elintärkeistä kysymyksistä, siten kuin 
Mestarini on niitä kuvannut artikkelissa ”Ihmi-
sen Poika” (Share International –lehti, kesäkuu 
1984).

Tarkastelkaamme Hänen prioriteettejaan: 
rauhan aikaansaaminen, jakamisen periaat-
teen juurruttaminen, syyllisyyden ja pelon 
poistaminen, ihmisten sydänten ja mielien 
puhdistaminen, Elämän ja Rakkauden La-
kien opettaminen ihmiskunnalle, Mysteerien 
(vihkimysmysteerien) esitteleminen, suur-
kaupunkien kaunistaminen, esteiden poista-
minen, jotta eri kansojen ihmiset voisivat va-
paasti matkustaa ja olla vuorovaikutuksessa 
keskenään, ja kaikille avoimen tietopankin 
luominen.

Viimeisin kysymyksistä ”kaikille avoin tieto-
pankki” voisi olla internet, kun se on kaikille 
avoin, mitä se ei ole vielä tänä päivänä. Sit-
ten kun internet on avoin kaikille ihan kaikis-
sa maissa ja kaikkien tarpeet on huomioitu, on 
kuin jokainen omistaisi Aleksandrian kirjasto-
jen kaikki kirjat. Pitäkäämme tämä mielessä, 
kun katsomme mitä Mestari on sanonut artik-
kelissaan ”Ykseys Moninaisuudessa”.

Kautta vuosisatojen ihmiset ovat omaksuneet 
monia erilaisia hallinnon malleja, kaikkein 
despoottisimmasta aina kaikkein tasa-arvoi-

simpaan.

Toivottavasti kaikkein itsevaltaisimmat hallin-
not ovat taaksejääneitä. Siltä minusta ainakin 
tuntuu. Kaikista suurimmat itsevaltiaat, kuten 
esimerkiksi Tsingis-kaani, ovat onneksi mennei-
syyttä, mutta maailmassa on vielä nykyäänkin 
vähäisempiä itsevaltiaita. Hitler ja Mussolini ja 
heidän joukkonsa kuuluvat näihin. Ajatellaan-
pa vaikka eri oikeistolaisia diktaattoreita, joita 
tämä maa, Yhdysvallat, on auttanut valtaan Ete-
lä-Amerikassa, esimerkiksi Chilessä. Chilessä 
oli vapaasti ja demokraattisesti valittu hallitus, 
jota johti vasemmistolainen Salvador Allende. 
Tätä Yhdysvaltojen hallitus ei voinut suvaita, 
joten Allendesta oli päästävä eroon.  CIA pe-
rusti ryhmän, joka kaatoi Allenden ja hänen 
hallituksensa ja saattoi valtaan fasistisen ja it-
sevaltaisesta johtamisestaan tunnetun diktaatto-
rin, kenraali Pinochetin, pääministeri Margaret 
Thatcherin hyvän ystävän. Aina kun Pinochet 
oli joutua oikeuden eteen rikoksistaan, hänelle 
ilmaantui sydänoireita, hän ei pystynyt kävele-
mään tai oli liian sairas tulemaan oikeuteen ja 
kohtaamaan kasvotusten syyttäjänsä.

Tänä päivänä useimmat maat ovat valinneet 
demokraattisen mallin, siis sellaisen, jossa 
äänestyksen tuloksella valitaan jostain po-
liittisesta puolueesta edustajat. Oletuksena 
on, että käytetty äänestysjärjestelmä on oi-
keudenmukainen, rehellinen ja vapaa vää-
rinkäytöksistä sekä petoksista.

Kunpa tämä olisikin totta. Yksi suurimmista 
murhenäytelmistä sekä Yhdysvalloille että koko 
maailmalle on ollut se väärinkäytös, korruptio 
ja huijaus, jolla nykyinen hallitus on kammettu 
valtaan. Tämä on ollut kaikkein pahin väärin-
käytös koko väärinkäytösten historiassa sitten 
1700- ja 1800-luvun Englannissa tapahtuneiden 
petosten ja väärinkäytösten. Tällöin Parlamen-
tin tulevat jäsenet ostivat ääniä gallonalla olut-
ta. He kiertelivät pikkukaupunkeja ja tarjosivat 
kaikille olutta niin paljon kuin nämä jaksoivat 
juoda sekä runsaan aterian ja guinean arvoisia 
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kultakolikoita. Näiden kultakolikoiden ansios-
ta Parlamenttiin pääsi kymmeniä miehiä vain 
siksi, että he olivat liikemiehiä ja paikka Parla-
mentissa edistäisi heidän liiketoimintaansa. He 
saivat valtaa ja pystyivät vaikuttamaan asioi-
hin, mikä muutoin olisi ollut heille mahdotonta. 
Väärinkäytös oli tuon pelin nimi.

Nykyään vaalit ovat Britanniassa rehdimmät. 
Eivät 100-prosenttisen puhtaita, mutta rehdim-
piä. Tavallisesti vaalien aikana tai niiden jälkeen 
ilmenee, että jossain kaupungissa paikallinen 
puolue on toiminut omaan pussiinsa ja saanut 
pihistettyä itselleen enemmän ääniä kuin niille 
kuuluisi. Sellaista tapahtuu. Britanniassa, par-
lamenttien äidissä, pientä vaalivilppiä tapahtuu 
edelleen, mutta missään ei nykyaikana ole ollut 
sellaista korruptiota kuin Yhdysvaltojen vaa-

leissa, joissa presidentti Bush valittiin toiselle 
kaudelleen. Tiedämme kaikki vilpistä edellisis-
sä vaaleissa, joissa  presidentti Bush valittiin 
ensimmäiselle kaudelleen. Al Gore voitti en-

simmäisen vaalikierroksen selvästi, mutta hänet 
hylättiin. Kerry voitti toisen kierroksen selvästi 
ja hänetkin hylättiin.

Käsittääkseni yksi käytetyistä vippaskonsteista 
(yksi monista) oli se, että niillä alueilla, joissa 
oli käytössä elektroninen äänestysjärjestelmä, 
oli äänestyskoneiden pääasiallisena toimittaja-
na Republikaanisen puolueen päävarojenkerää-
jä. Hänen yrityksensä sääti koneet niin, että joka 
viides Kerrylle tullut ääni siirtyi automaattisesti 
Bushille.

Tiedän erään naisen Massachusettsista, joka 
käytti tuollaista äänestyskonetta. Hän äänesti 
Kerryä; koneessa oli laite, jolla pystyi tarkis-
tamaan, että annettu ääni oli todella rekisteröi-
tynyt. Hän tarkisti asian, ja totesi, että ääni oli 

mennyt Bushille. Hän tarkisti asian uudelleen, 
ja jälleen sama tulos. Laite antoi äänet Bushille 
18 kertaa ennen kuin tuli Kerryn vuoro. On vai-
kea kuvitella  petoksen ja vilpin laajuutta vii-
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meisissä Yhdysvaltojen vaaleissa. Se on ollut 
maailmalle todellinen tragedia.

Jos 9/11 –iskua ei olisi tapahtu-
nut, maailma olisi täysin erilainen 
paikka kuin nyt.

En tietenkään pysty todistamaan asiaa, mutta 
olen vakuuttunut, että jos Al Gore olisi voit-
tanut ensimmäisellä kierroksella (kuten hän 
voittikin), 9/11 iskua ei olisi tapahtunut. Olen 
varma, että isku oli suunniteltu ennen vaaleja. 
Ja suunnittelu olisi jatkunut, mutta luulen, että 
Goren toiminta olisi ollut niin täysin erilaista 
kuin nykyisen hallituksen, ettei samaa pakot-
tavaa tarvetta ja tahtoa 9/11 –iskun toteuttami-
seen olisi ollut.

Jos 9/11 –iskua ei olisi tapahtunut, maailma oli-
si täysin erilainen paikka kuin nyt. 9/11 –isku 
antoi nykyiselle Yhdysvaltojen hallitukselle 
mahdollisuuden tunkeutua Afganistaniin. Ta-
leban-hallinto on äärimmäisen peräänantamat-
tomien kiihko-islamistien johtamaa. Heidän 
kanssaan on vaikea elää, mutta he eivät kaikki 
olleet terroristeja. Hävittyään Afganistanissa he 
ovat ryhmittyneet uudelleen ja palanneet muka-
naan kaikki terrorismin keinot ja toimintatavat. 
He ovat nyt terroristeja ja menevät Irakiin, joka 
ottaa avosylin vastaan jokaisen, joka haluaa 
saada aikaan väkivaltaa ja terroria.

Kokonainen terroristivaltio luotiin Afganista-
nissa täysin tarpeettomasti. Hyökkäys Irakiin on 
suuri tragedia koko maailmalle. Irakilaiset ovat 
nyt sisällissodan partaalla. Itse asiassa maassa 
on jo käynnissä pienimittainen sisällissota. Ei 
onneksi koko maata käsittävä, mutta sisällisso-
ta kuitenkin. Mielestäni ei ole mitään kauheam-
paa sotaa kuin sisällissota. 

Espanjan sisällissodan aikana kadun toinen 
puoli kannatti Francoa ja toinen puoli Republi-
kaanista hallitusta. Osapuolet taistelivat keske-
nään ja tappoivat toisiaan kuten tapahtui muu-

tama vuosi sitten Kosovossa ja Bosniassa, ensin 
Slobodan Milosevicin avulla ja sitten Serbian 
presidentin.

Maailma on tullut pisteeseen, jossa vallitsee 
täydellinen sekasorto ja josta ei ole paluuta. On 
kyseessä hyvän ja pahan, harmonian ja seka-
sorron täydellinen kohtaaminen. Tämä on tu-
losta Erottelun Miekan energiasta. Raamatusta 
voimme lukea Jeesuksen sanat: ”Isä nousee poi-
kaansa vastaan ja poika veljeään vastaan”. Tuo 
energia on hyvin tuhoavaa. Erottelun Miekka 
on, niin ironiselta kuin kuulostaakin, Rakkau-
den energiaa. Juuri tätä tapahtuu tänäkin päivä-
nä. Maitreya kohdistaa tuon energian oikeaan 
paikkaan.

Rakkauden energia leviää nyt kaikille tasoil-
le. Se kyllästää maailman, ja sen vaikutuksen 
tarkoitus on, että ihmiset olisivat enemmän sitä 
mitä ovat. Jos ihminen on hyväntahtoinen, niin 
tuo hyvä tahto voimistuu ja vahvistuu. Jos ih-
minen on tuhoava tai pahantahtoinen, niin ih-
misestä tulee vielä tuhoavampi ja pahempi. 
Kaikkea, sekä hyvää että pahaa, voimistetaan.

Tällä tavoin ihmiskunta tulee näkemään hyvin 
selvästi, mitä sen on tehtävä. Jos näin ei tapah-
tuisi, meistä saattaisi tuntua, että voisimme jat-
kaa sotimista aina vain. Se saattaisi olla vaike-
aa, mutta voisimme ajatella, että lopulta kaikki 
olisi ohi ja asiat olisivat paremmin kuin ehkä 
koskaan aikaisemmin. Erottelun Miekka terä-

Tätä infokirjettä julkaisee Share Suomi r.y.

Saat meidät kiinni sähköpostilla info@share.fi 

www-sivumme ovat: http://www.share.fi /
Yhdistyksen tarkoituksena on informoiminen Mai-
treyan, Maailmanopettajan, julkisuuteen tulosta ja 
transmissio-meditaation edistäminen. Otamme läm-
pimin kiitoksin vastaan lahjoituksia, jotka menevät 
lyhentämättömänä materiaali- ja tila- sekä vastaaviin 
kustannuksiin.

Share Suomi r.y.
PL 161, 00211 Helsinki

tili Nordea 102030-118198, viite 9991

http://www.share.fi
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vöittää eroja ja näyttää ihmisille selkeästi eri 
mahdollisuudet. Yhä useammat ihmiset, joiden 
näön Erottelun Miekka on terävöittänyt, näke-
vät ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin rauha. Jos 
emme saa aikaan rauhaa, kaikki elämä planee-
tallamme tuhoutuu.

Rauha ei ole enää ihmiskunnalle mahdollinen 
vaihtoehto, se on ainoa mahdollisuus. Tämä 
uusi ymmärrys on Maitreyan Rakkauden ener-
gian tulosta. Se on Erottelun Miekka, joka näyt-
tää selkeästi tien, jota ihmiskunnan tulee kulkea: 
veljeyden, oikeudenmukaisuuden, jakamisen ja 

rauhan, vapau-
den, oikeiden 
ihmisten välis-
ten suhteiden 
kautta ja kai-
ken sen mitä 
näistä seuraa. 
Joko teemme 
näin tai sitten 
jatkamme ny-
kyistä menoa 
ja tuhoamme 
kaiken elä-
män.

M a i t r e y -
an Erottelun 
Miekka tuo 
kaiken ihmi-
sille mustaval-
koisena, jotta 
ihmiset voisi-
vat nähdä sel-
västi ja kirk-
kaasti ilman 
pehmentäviä 
rajauksia. Mei-
dän on valitta-
va puolemme. 
Me valitsem-
me tien, joka 
vie oikeisiin 
ihmisten väli-
siin suhteisiin, 
rakentavaan 
elämään ja 
harmoniaan, 
tai sitten va-
litsemme vää-

Miroko bosatsu -patsas
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ränlaiset ihmisten väliset suhteet ja lopulta tu-
hon ja kaiken lopun.

On hyvin tärkeää, että ennen seuraavia vaale-
ja tähän maahan [USA] on saatava täysin eri-
lainen äänestysjärjestelmä. Ihmiset eivät saisi 
hyväksyä äänestysjärjestelmää, joka on ollut 
käytössä kaksien viime vaalien aikana. Tiedän 
varmuudella, että nuo vaalit ovat olleet vilpilli-
semmät kuin yhdenkään ”banaanivaltion”. Ne 
olivat törkeät, niin teille kuin maailmallekin, 
eikä teidän tulisi koskaan enää sallia hallituk-
senne toimivan vastaavasti.

On saatava äänestysjärjestelmä, jossa vahvistat-
te äänestyksenne allekirjoituksellanne. Tämän 
tulee koskea jokaista annettua ääntä. Yksikään 
koneenkäyttäjä ei saa käyttää väärin käsinkir-
joitettua äänestyslippua eikä tehdä muitakaan 
kommervenkkejä, joita käytettiin niin laajalti 
viime vaaleissa.

Kaikkien tiedossa oli, että vaaleissa enemmistö 
nuorista äänestäisi Kerryä. Joten monissa äänes-
tyspaikoissa nuoret kerättiin yhteen erityisiin 
huoneisiin eikä heidän annettu mennä äänestys-
jonoihin. Heitä pidettiin tunteja noissa huoneis-
sa. Jos 18–20 -vuotiaiden nuorten on odotettava 
tunteja päästäkseen äänestämään, niin he eivät 
jää odottamaan, vaan lähtevät pois.

Tällaiset käytännöt olivat laajalle levinneet. 
Hyvin yksinkertaista: nuoret pidetään poissa. 
Joku jää ilman noita ääniä, ehkä tuhansia ääniä. 
Ne saattaisivat olla ratkaisevia. Hyvin yksin-
kertaista ja tehokasta väärinkäytöstä.

Valitettavasti, kuten lähihistoria osoittaa, 
näin ei usein kuitenkaan ole, edes niissä 
maissa, jotka antavat suurta arvoa vaalijär-
jestelmänsä moitteettomuudelle.

Mikään maa ei tarkkaile niin huolissaan muiden 
maiden vaalien oikeellisuutta kuin Yhdysvallat. 
Vaalien tulee olla sekä rehelliset että ”demo-
kraattiset”. Niiden pitää olla ”demokraattiset”, 
muuten ne on tuomittu epärehellisiksi ja auto-
maattisesti laittomiksi.

Hamasin valinta tapahtui täysin rehellisen ja lail-
lisen edustajaäänijärjestelmän vallitessa, ja siitä 
tuli Palestiinan vapaasti valittu hallitus. USA:n 
hallitus kieltäytyi tunnustamasta Hamasia tai 
olemasta sen kanssa missään tekemisissä. Isra-
el (USA:n lakeija) kieltäytyy kanssakäymisestä 
Hamasin edustajien kanssa, koska sen mielestä 
Hamas ei ole demokraattinen. Kuinka paljon 
demokraattisempi hallitus voisi olla, jos kansan 
suurin enemmistö on äänestänyt sen puolesta. 
Hamasin voitto oli murskaava, miltei 90 pro-
senttia äänistä. Mitä tällainen petos ja kaksinaa-
maisuus valtion asioissa voitaisiin estää?

***
Mestarin artikkeli

Maitreya astuu esiin
Maitreyan julkisuuteen tulo on enää viimeis-
telyä vaille valmis. Hänen julkinen, avoin 
työskentelynsä tulee alkamaan todella hyvin 
pian. Silloin alkaa prosessi opettamisessa ja 
tunnetuksi tulemiseksi, asteittain, koko maa-
ilman ihmisille. Tämän vaatima aika on vielä 
epäselvä, mutta kaiken tulisi edetä verrattain 
nopeasti. Aluksi, tietysti, saattaa olla paljon 
vastustusta Hänen näkemyksiään ja neuvo-
jensa luonnetta koskien. Tämä on vain odotet-
tavissa, sillä niin kaukana vallitsevasta ajatte-
lutavasta ovat Hänen ajatuksensa. Hiljalleen, 
kuitenkin, Maitreyan perin juurin oivaltava 
mieli tulee läpäisemään ja osoittamaan virheet 
nykyisissä uskomuksissa luontoa, sosiaaliky-
symyksiä, taloudellisia ja poliittisia asioita 
koskien. Hänen sanojensa logiikka ja viisas 
ymmärrys tulee vakuuttamaan monet kuun-
telemaan ja pohtimaan pidempään, samalla 
kun Hänen Säteensä tulee läpäisemään mil-
joonien sydämet ja tulee kääntämään Hänen 
yksinkertaiset sanansa totuuden paljastuksik-
si. Kukaan ei vielä tiedä Maitreyan rakastavaa 
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voimaa, eivätkä ihmiset voi ymmärtää Hänen 
ihmisten käsityskykyä ylittävää viisauttaan.

Kerääntyminen

Kun miljoonat kerääntyvät Hänen asiassaan, 
vaatien rauhaa ja oikeudenmukaisuutta jaka-
misen sekä ymmärryksen kautta, ihmiset tu-
levat yhdistymään ja inspiroitumaan uudesta 
toivosta sekä veljeyden ja oikeanlaisten ih-
missuhteiden kaipauksesta. He tulevat vaa-
timaan muutosta tähän asti ennen kokemat-
toman laajasti. Hallitukset ja valtaapitävät 
tulevat joutumaan vastaamaan vaatimuksiin 
ja, pala kerrallaan, muutoksenvastainen us-
komusrakenne tulee murtumaan täten vallan 
saaneiden ihmisten sanan voiman paineen 
alla. Näin Maitreya tulee logiikallaan, pal-
jastuksillaan ja rakkautensa luomalla luotta-
muksella kokoomaan olemassa olevan, jos-
kin ehkä epätiedostetun, hyvän tahdon joka 
ikisestä sydämestä.

Miljoonat

Maitreya tulee puhumaan miljoonille ihmisil-
le television ja radion välityksellä. Jokaisella 
tulee olemaan mahdollisuus osallistua Hänen 
jokaista esiintymistään seuraavaan siunauk-
seen. Näin ihmiset kautta maailman tulevat 
tulemaan tutuiksi Hänen sanomansa kanssa 
ja tuon sanoman omassa sydämessään tuo-
man ilon kanssa. Hänen henkilöllisyyttään 
koskien tulee olemaan paljon spekulointia 
ja monia teorioita tullaan esittämään, mut-
ta kaikki tulevat omalla tavallaan näkemään 
Hänet uuden sanansaattajana, ehyiden to-
tuuksien tuojana sekä sydäntänsä lähellä 
olevan elämäntavan tiennäyttäjänä.

Tietysti on niitä, jotka kokevat Hänen idean-
sa uhkaavina ja jotka tulevat yrittämään es-
tää Hänen edistysaskelensa, mutta aina vain 
enemmän Hänen sanojensa kauneus ja osu-

vuus tulee inspiroimaan kaikkien kansojen 
ihmiset näkemään Hänet puhemiehenään 
ja johtajanaan. Näin tulee olemaan. Ihmiset 
tulevat pyytämään Häntä puhumaan puoles-
taan koko maailmalle ja Julkitulon päivä tul-
laan julistamaan.

Tuo päivä, ilman vertaistaan ennen tai jäl-
keen sen, tulee antamaan Maitreyalle 
mahdollisuuden paljastaa oman nimen-
sä, tittelinsä ja tarkoituksensa Uuden ajan 
Maailmanopettajana, Henkisen Hierarkian 
johtajana sekä kaikkien uskonnollisten ryh-
mien odotettuna yksilönä. Kaikkien Hänen 
apuaan tarvitsevien opettajana ja ystävänä 
Hän tulee esittelemään itsensä, yksinkertai-
sena ihmisenä, joka tuntee ja tietää ihmisten 
surun sekä kärsimyksen ja joka pyrkii hel-
pottamaan heidän osaansa; ihmisenä, joka 
rakastaa kaikkia ehdoitta ja kokonaan, ja 
joka on tullut osoittamaan meille askeleet 
onneen.

Tällainen yksilö on aikeissa astua maail-
man eteen antamaan neuvojansa kaikille. 
Olemme ehkä kuulleet nuo sanat aiemmin, 
mutta nyt, Hänen siunaamanaan, me tulem-
me ymmärtämään niiden tarkoituksen ja tu-
lemme toimimaan.

Lähde: Share International –lehti tammi- / 
helmikuu 2007. Mestari, on yksi Henkisen 
Hierarkian Mestareista. Hänen nimensä on laa-
jalti tunnettu esoteerisissa piireissä, mutta sitä 
ei monistakaan syistä anneta vielä julkisuuteen. 
Maitreya on Henkisen Hierarkian johdossa ole-
van Maailmanopettajan henkilökohtainen nimi. 
Maitreya tunnetaan myös Kristuksen, Buddhan, 
Krishnan, Imam Mahdin tai Messiaan nimillä.

***


