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Minden új kornak van egy új tanítója is 

 
 
 
Ragyogó fény fogja körül a Földet, a szeretet sugarainak a fénye, azokból a magas 
lényekből kisugárzó szeretetnek, akik a Föld evolúcióját kísérik. Isteni lényekek, akik 
már a Föld előző ciklusaiban hozzánk hasonlóan végighaladtak az emberré válás 
hosszú útján, és már sok millió évvel ezelőtt elérték az isteni tökéletességet. 
 
Gyermekkorunkban az apa a leghatalmasabb isten az életünkben. Később az 
iskolában  megismerjük Istent a Bibliából, és megtanuljuk mint legmagasabb lényt 
szeretni és tisztelni. Felnőttkorunkban még tovább bővül a világképünk, és 
felismerjük, hogy minden rendszernek egy saját vezetője van, még akkor is, ha ez a 
rendszer egyidejűleg még egy nagyobb csoport részét is alkotja. Mert minden 
mindennel összeköttetésben áll, és minden élet része egy még nagyobb életnek. Akár 
a Föld vezetőit és azok szervezeteit vesszük, akár a szeretet hierarchiájára tekintünk, 
amelyen keresztül számtalan isteni lény kíséri az életet, mindenütt ugyanazzal a 
szervezett felosztással találkozunk. 
 
A szellemi hierarchia körülbelül 18 millió évvel ezelőtt jött Szanat Kumara vezetésével 
a már megszilárdult bolygonkra, és az étertestén keresztül velünk is maradt. Ő a 
földünk isteni őrzője, az ő müködése hívja életre a bolygonkon az evoluciót.  A Világ 
Urát körülvevő belső csoport azoknak a sorából került ki, akik a mi bolygong életét 
megelőző evolúciós ciklusban is már beavatottak voltak. 
 
A Fény Testvériségének ez a hierarchiája mindmáig is fennáll, és hasonló felosztásban 
kísérik a földi evolúciót. Néhányan az éteri síkon Sambhallában élnek, ami a Góbi-
sivatag egy része, és néhányan a fizikai testben élő mesterek közül a Himalája-
hegységben, egy távol fekvő, Sigatse nevű helyen, amely minden közlekedési 
útvonaltól is messze esik. De a mesterek nagy része a Föld minden pontján elszórva 
él, a nemzetek különböző városaiban, ismeretlenül, és felismerés nélkül.  
 
Igy a hierarchia működésének a története már több mint 18 millió éves. A 
megalapítása utáni időkben még csak lassan bontakozott ki a hatása, emberfajok 
jöttek létre és szűntek meg a Földön, amíg lehetővé vált, hogy feladatokat bízzanak a 
fejlődő embergyermekekre is.  
 
De ídövel szükségessé vált a hierarchia módszereinek a megújítása. Ugyanis a 
hierarchia egyes tagjait nagyobb feladatok elvégzésére a Naprendszerünk egy más 
részére hívták, ami által a hierarchia egyes tagjai magasabb szintre emelkedtek, és így 
az alacsonyabb helyek szabaddá váltak. Ez a körülmény oda vezetett, hogy az emberi 
faj egyes, magasabban fejlett képviselői feljebb kerülhettek. 
 
Így megkezdődött azoknak az iskolázása, akik készek voltak felvállalni az ezzel járó 
szükséges fáradalmakat, ami által az emberiség számára lehetővé vált, hogy 
beléphessen az ötödik birodalomba, a szellem birodalmába. Ezen a módon a 
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hierarchia rangsora kiegészülhetett a földi emberiség már magasabban fejlett 
tagjaival. Ezt a kaput, amely az atlantiszi faj közepén nyílt meg, a Beavatások 
kapujának nevezik, és ez azóta is mindmáig nyitva áll. 
 
Így a mi közvetlen istenünk a bolygónk Logosza. Ő az Ótestamentum Jehovája, a 
Napok Öregje. Szanat Kumára, a Világ Ura, aki még fiatal ember, aki 18 és fél millió 
évvel ezelőtt a Vénuszról érkezett a Földünkre. A Nap-Logosz ismét kapcsolatban áll a 
felette lévő Szíriusz Istenével, ugyanúgy, ahogy a mi személyiségünk kapcsolatban áll 
a lelkünkkel.  És ahogy a mi lelkünk is a hétszeres felépítésünkön keresztül nyilvánul 
meg, ugyanúgy a hét naprendszer is a Szíriusz teljességének a visszatükröződése. A 
még feljebb álló isten a Tejút középpontjában székel, amely megint csak része a 
világegyetem számtalan galaxisának. 
 

Jelképesen ábrázolva: 
 

Végtelen számú galaxis 
 

A Tejút 
 

Három csillagkép 
Nagymedve, Szíriusz, Pleiádok, 

 
Hét naprendszer 

tevékenységük az    I.    II.   III.    IV.     V.      VI.    VII.  sugáron keresztül hat 
A Napunk 

 
Hét bolygó 

Vulkán, Jupiter, Föld, Merkúr, Vénusz, Mars, Szaturnusz 
és a sugaraik  I.           II.         III.       IV.         V.        VI.      VII. 

 
A Földünkön is már sok planetáris, szoláris és kozmikus eredetű szellemi vezető 
időzött segítően, és a rajtuk átáramló energia, elősegítette a Föld evolúcióját, de 
ídövel a más bolygok mestereinek a helyeit, földi beavatottak tölthették be.Igy a már 
magasabban fejlett emberek részére folyamatosan lehetőség nyílt arra, hogy 
beléphessenek a hierarchia soraiba. Így tudtak színre lépni azok, akik leginkább 
megértették egy adott kor vagy időszak szükségességét, és a képességeik alapján is a 
legjobban megfeleltek a követelményeknek.  
 
Ők mint szabaddá vált lelkek nagy csoportot alkotnak, amely önkéntes lemondással 
némán tevékenykedik a világ színfalai mögött. Akaratuk hatalmával, a meditációjuk 
erejével, a tervük bölcsességével és a saját, energiákra vonatkozó tudásukon 
keresztül vezetik az erőáramlatokat. Teremtő hatóerejük befolyást gyakorol mind a 
látható, mind a láthatatlan síkokra, és energiaközpontként hatnak az élet minden 
részére.  
 
A hierarchia vezetője, Szanat Kumára alatt három nagy isteni vezető, három fivér 
kíséri és irányítja az életet a földön. 
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Az elsőnek a neve Vaivasvata Manu. Ő a tökéletes gondolkodó, az isteni első, vagyis 
az akarat energiájának az irányítója, és már több százezer éve irányítja a sorsunkat.  
A Himalája-hegységben, Sigatse-ben lakik, Ő irányítja a Földet mozgató erőket, és 
befolyásolja az államférfiak gondolkodását, hogy így az emberek kormányai a kívánt 
irányban haladjanak, és létrejöjjenek az előrehaladáshoz szükséges feltételek. 
 
A második a Világ Tanítója, Maitreya, akit mi, keresztények, Krisztusnak nevezünk. 
Keleten mint Bodhiszattva és mint Lord Maitreya ismeretes, és a mohamedánok mint 
Iman Mahdit várják. Ő a „Szeretet Hatalmas Ura”, és rajta keresztül áramlik az 
Istenség második sugara, vagyis a szeretet energiája. Ő a Világ Tanítója, a mesterek 
mestere és az angyalok tanítója. Az ő kezébe lett fektetve az emberek szellemi 
sorsának a vezetése. A feladata, hogy minden egyes emberi lényben fejlessze a 
tudatot, azt a tudatot, hogy mindenki Isten gyermeke, a legmagasabb lény fia. 
Maitreya is a Himalája hegyei között él, és szorosan együttműködik a fivéreivel, 
Manuval és Mahachohannal. Mindennap megáldja a világot, és ismer minden 
keresőt. 
 
A harmadik vezető Mahachohan. Ő az intelligencia teljessége, a harmadik, vagyis a 
teremtő energia visszatükröződése. A munkája a szellem és az anyag, az élet és a 
forma kölcsönhatásával függ össze, és mindazzal, amit mi civilizációnak nevezünk, és 
ő az elsődleges forrása a jelenleg ismert elektromos energiának. 
 
Így testesíti meg három hatalmas lény az akaratot, a szeretetet és az intelligenciát, és 
a ténykedésük során állandó kapcsolatban állnak a Világ Urával Sambhallában. Rajtuk 
keresztül alkotnak összefüggő egészet úgy a különböző kormányzási formák, mint a 
vallások, és a civilizáció lépései is. Ezeknek a magas lényeknek az egyesült előrelátó 
tudata már pontosan ismer minden lépést, minden tervet és minden eseményt. 
 

A földünk szellemi hierarchiája 
 

Szanat Kumára 
A világ ura 

 
A három nagy vezető 

                Akarat                                         Szeretet                                         Intelligencia 
                I.  sugár                                       II.  sugár                                           III.  sugár 
                Manu                                          Krisztus                                           Mahachohan 
          A vezetök irányítója                A világ tanítója                                  A civilizáció ura 
 
        Jupiter mester                      Koot Hoomi mester                   
        Morya mester                       Djwal Khul mester 
                                                                                                          IV. sugár Mester Szerapisz                                                                                                                     
                                                                                                           V. sugár Mester Hilárion 
                                                                                                          VI. sugár Mester Jézus 
                                                                                                         VII. sugár  Mester Rákoczy                                                                   
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A mesterek, akik nagy önfeláldozással az emberek között maradnak, és sokféle 
testületen és tanítási módszeren keresztül tevékenykednek, már elérték az ötödik, a 
mesteri beavatást, és így a halhatatlanságot. Egyesek ugyan elhagyják a Földet, és 
fejlettebb bolygókra mennek magasabb beavatásokra, vagy közvettlenül a Szíriuszra, 
ahol végérvényesen hátrahagyják a fizikai testüket. De a legtöbb mester továbbra is 
ugyanabban a testben marad, mint amelyikben átélte az ötödik beavatást. Ezek a 
mesterek csoportokon és szellemi iskolákon keresztül működnek, hogy új igazságokat 
vezessenek be a különböző egyházakba, tudományágakba és filozófiákba. 
 
Például Jupiter mester, India régense. Rákóczy mester Európa és Amerika régense.  
Morya mester a világ államférfijait inspirálja, és a fizikai síkon befolyásolja azokat a 
csoportokat, amelyek látomásszerű előrelátással és nemzetközi ideálokkal dolgoznak. 
Sok európai és amerikai tartozik a tanítványai közé. Koot Hoomi mester 
tevékenysége során élettel tölti el a filozófiai rendszereket. Djwal Khul mester a 
gyógyítás művészetét gyakorlókat kíséri. Rákóczy mesternek az ezoterikus 
szertartások jelentik a legfontosabb tevékenységi területét. Hilarion mester hívta 
életre a spiritualizmust, és az ereje minden kutató munkával foglalkozó csoportnak 
segít. Szerafisz mester a dévák és az angyalok evolucióját vezeti. 
 
Jézus mester, aki 2000 évvel ezelőtt Palesztinában élt, most nagyon magasan fejlett 
mester, aki szakadatlanul együttműködik Maitreyával és úgy Európában mint 
Amerikában a Világ Tanítójának az érkezését készíti elő. 
 
De ebben a különleges időpontban Morya mester, Koot Hoomi mester és Jézus 
mester közösen azon a feladaton dolgoznak, hogy a Kelet nagy vallásai és a 
keresztény egyházak legújabb fejlődési folyamatai gyümölcsöző hatást gyakoroljanak 
egymásra. 
 
Napjainkban a mesterek elképzelhetetlenül nehéz teherként hordozzák a vállukon a 
feladatot, hogy a világot, a Világ Tanítójának a megérkezésére előkészítsék, még 
mielőtt ők maguk is megjelennek az emberek között. Ezért mindenütt a világban 
összegyűjtik azokat, akik csak valamenyire is képesek arra, hogy magukba fogadják a 
kisugárzott gondolatokat, és igyekeznek felerősíteni az energiájukat. Hisz a spirituális 
megnyilatkozások legfontosabb tana az egymásba érő és tudatos energiaátvitel az 
isteni megnyilvánulások egyik síkjáról a másikra. 
 
Tehát nagy a lehetőség, ami ezekben az órákban nyitva áll előttünk. Mert ha eljön az 
idő, és felerősödik az energia a Föld körül, segítő erő fogja mindazokat körülvenni, 
akik már megtették a szükséges előkészületeket, hogy a fejlődésükben előrehaladva 
átléphessenek a beavatás kapuján. Igy sokan kapnak napjainkban lehetőséget a 
növekedésre és a tapasztalatszerzésre. De a munkájukért, az általuk életre hívott 
közösségért, a fogalmazott igazságokért és a céljukul kitűzött ideálokért egyedül ők 
viselik a teljes karmikus felelősségget. Mert egy valóban felelősségteljes feladat 
elvállalása előtt elkerülhetetlen az ítélőképesség iskolázása. 
 
Az evolució, amely  egy terv alapján jön létre, a világ teremtő akaratában gyökerezik. 
Ezáltal jönnek létre a kisebb, 1000-2000 éves ciklusok is, amelyek még rövidebb, 100, 
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75 vagy 25 éves időszakokra oszlanak. Eszerint döntik el a mesterek is a feladataikat, 
és minden mester megkapja a megvalósítandó tervnek azt a részét, amely a saját 
sugárvonalának felel meg  
 
Az emberi evolúció terve először 1875-ben vált nyilvánossá és ismerté a szélesebb 
közönség számára, Helena Petrovna Blavatsky és  Alice A. Bailey könyvei révén vált 
ismertté. A.A. Bailey-nek 1919-től 1949-ig Djwal Khul mester telepatikus 
kommunikációja által, megkezdődött a Vízöntő korszaka, a mesterek által kiadott 
tanok tanulmányozásának a lehetősége. 
 
1974 óta egy további információforrást jelent a brit Benjamin Creme, akinek a 
tevékenysége mindenekelőtt a mestereknek és a Világ Tanítójának a visszatérésére 
irányul. B. Creme az információit a bölcsesség egyik mesterével fennálló, folyamatos 
telepatikus kapcsolata révén kapja.  
 
De hát egy civilizációnak, egy kultúrkornak a végén, egy időszakban, amikor 
nyilvánvalóvá válnak egy régi rend, a régi vallások külső és belső hiányai és 
elégtelenségei, mindig megjelenik egy világmegváltó. Mindig, amikor az emberek 
belső kiáltása elég erős lesz, megérkezik a segítség. Igy napjaink sem jelentenek 
kivételt e régi rendnek, ennek az egyetemes törvénynek a hatálya alól. 
 
Egy ilyen impulzus életre hív egy új civilizációt, annak minden kísérőjelenségével 
együtt a kultúra, a vallás, a politika, a kormányzási formák, a kapcsolatok és a nevelés 
területén. Ez az az út, amelyen a történelem íródik. És az a tény, hogy az ég követei és 
a fény hordozói újra és újra szabályos időközönként megjelennek a földön, az oka 
annak, hogy az emberiség állandóan és az egész világon, egy megváltóra vár. 
 
Hisz ők az idők kezdete óta, minden új korszak elején megjelentek, hogy 
bevezessenek egy új időszakot, és olyan eszményeket hozzanak mozgásba, amelyek 
ösztönzik az emberiséget, és előbbre viszik a fejlődését. Ilyen isteni küldött jött mar 
az idök kezdetén is mint Herkules, majd Hermész, Ráma, Mithrász, Vyasa, Konfucius, 
Zarathusztra, Krisna, Shankaracharya, Buddha, Krisztus, Mohammed. Hisz ezek mind 
nagy tanítók nevei, akik azért jöttek, hogy elhozzák nekünk az emberiség Idősebb 
Testvéreinek az üzenetét. Ez a bolygó a számukra már csak munkaterület lett, 
amelyen szolgálni tudnak. 
 
Így vállalják a mesterek magukra mindazt a munkát és szerepet, amivel az 
emberiséget kísérik. Ők a vezetőink és a tanítóink, az inspirálói mindazoknak, akik 
készek erre. Ők vigyáznak az emberiségre a legkorábbi idők óta, és még sohasem 
hagyták a Földet vezetés nélkül. Az emberiség történelmének egyetlen pillanatában 
sem voltunk még egyedül, segítség nélkül. A mi egész evolúciónk, mind az elmúlt 
évmilliók során, mindig a tökéletes embereknek e csoportja segítségével ment végbe, 
anélkül, hogy valaha is korlátozták volna a szabad akaratunkat. 
 
A mesterek is, akik hegységek és sivatagok félreeső területein élnek, már régóta 
tudják, hogy előbb vagy utóbb ismét vissza kell térniük a mindennapi életbe. Ez 
hozzátartozik az evolúciójukhoz, az úgynevezett Magasabb Evolúcióhoz. De ez már 
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körlbelül 98.000 évvel ezelőtt – az atlantiszi kor vége felé –  volt, mikor utoljára 
nyíltan a világban voltak. Annak a háborúnak a végén, amely szétrombolta az 
atlantiszi civilizációt és a kontinens egyes részeit is, melyeknek a maradványa a mai 
Észak- és Dél-Amerika. A mesterek ezután hegyekbe vagy sivatagokba húzódtak 
vissza, és azóta is ott tartózkodnak. Csak néhányan dolgoznak közülük továbbra is 
látható módon a világban. Most azonban a mesterek fokozatosan újra elkezdik 
elfoglalni a helyüket a világban, de úgy, hogy mi is felismerhessük őket, mint az 
emberiség mestereit, tanítóit és irányítóit. Ez a folyamat már meg is kezdődött! 
És „a jelenlétének a ténye három egyértelmű szakaszon keresztül lesz felismerhető”. 
 
„A Krisztusi energia már az első szakaszban életre kelti és lángra lobbantja az 
emberek szellemi tudatát, ami szélesebb alapokon is felébreszti az emberiség 
szellemi vágyakozását.” 
 
Ez már meg is történt, és az eredmények rendkívül hatékonyak. A jóakaratú emberek 
hangos követelései és a sok jóléti intézmény, valamint a nemzetközi 
együttműködésért, és a nélkülözés enyhítéséért dolgozó emberbarátok sürgető 
kiáltásai is eredménnyel járnak 
 
„A második szakaszban a hierarchia sok előrehaladott ember gondolkodását fogja 
befolyásolni, aminek a hatására új igazságok válnak új vezérelvekké az emberek 
életben.” 
 
A hierarchiának ez a terve ugyancsak jól halad előre, mert mindenütt és az élet 
minden területén új szemléletmódok alakulnak ki, amelyek befolyásolják és 
megváltoztatják az emberek életét. A sok könyv és előadás, amelyekben egy új 
életfelfogással kapcsolatos új gondolatok jelennek meg, ugyancsak arra mutatnak, 
hogy megváltoznak az emberek gondolatai. 
 
„A harmadik szakaszban Krisztus és a mesterek személyesen is meg fognak jelenni, 
hogy ismét az emberek között legyenek, úgy, ahogy ezt azelőtt is tették.” 
 
Az első mesterek – az előőrs – már 1975-ben megérkeztek – és New Yorkban, 
Londonban, Genfben, Darjeelingben és Tokióban tartózkodnak. Később még két 
mester követte őket, akik közül az egyik Moszkvában, és a másik Rómában él. A római 
mester valószínűleg minden mesterek legismertebbje, Jézus mester. 
 
Maitreya, a Krisztus, 1977-ben a 6000 méteres magasságban fekvő tartózkodási 
helyéről a Himalájából ment le Pakisztán területére, ahonnan néhány nappal később 
Londonba utazott, ahol mindmáig is tartózkodik. Onnan irányítja az energiáit a világ 
minden részére, amíg el nem érkezik az idő, amikor nyíltan is megmutatkozhat. 
 
De elképzelhető,hogy az „aki jön”, egészen váratlan külső megjelenéssel fog  fellépni: 
talán politikusként, talán gazdasági szakemberként, vagy mint egy vezető a nép 
köréből, vagy mint tudós. Ki tudná megmondani előre? 
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Hisz az előző korszakokban 
egy isteni küldött csak az egyházakon vagy a filozófiai iskolákon át 

tudott az emberekre hatást gyakorolni. 
Ezúttal azonban 

a mindennapi élet gyakorlati világa szorul segítségre. 
Lehetséges, 

hogy ezúttal az Istenről alkotott elképzeléseinket 
új gondolatokkal kell majd kibővítenünk és gazdagítanunk? 

 
A most kezdődő korszak lényegét a népek testvérisége és a közöttük kialakuló, 
kölcsönös emberi kapcsolatok jelentik, és ennek az evolúciós eseménynek 
egyértelmű jelképe a táplálék közös megosztása. Mert az egymással való megosztás 
elve a fizikai síkon kezdődik, és ez fog tovább  fejlődni minden más emberi 
kapcsolatban is. Az élelmezés kérdése minden ország valamennyi törvényhozója 
számára elsődleges fontosságú. Azt is fel fogjuk ismerni, hogy az emberiség a 
legbelsőbb lénye szerint egységet alkot. Így fog egyre jobban kialakulni az 
összetartozás érzése, és magától értetődővé fog válni az egymással való 
együttműködés és megosztás. 
 

Így lehetne egy új vallás vezérelve 
a tudatosabbá válás szükségessége is. 

 
Példa nélküli kreativitás időszaka áll előttünk, amelyben fel fogjuk ismerni az élet 
szépségeit. Hiszen hibák nélküli emberek egy csoportja tér vissza hozzánk, a 
mindennapi életünkbe. Szellemi óriások, akik a mi szemszögünkből már elérték a 
tökéletességet. Olyan férfiak, akik megelőztek bennünket az evolúciójukkal, és akik 
már régóta befejezték azt az utat, amelyen mi csak most haladunk. Nekik már nincs 
szükségük arra, hogy ezen a bolygón éljenek, de magukra vállalták a kötelességet, 
hogy itt maradnak, és nekünk segítenek a hozzájuk hasonló tökéletességnek az 
elérésében. 
 
Ezek a szellemileg megvilágosodott férfiak évezredek óta hegységek és sivatagok 
félreeső részein élnek, mint a Himalájában, az Andokban, a Kárpátokban. De az 
ezeknek a hegyeknek és sivatagoknak a mélyére visszavonult mesterek már az idők 
kezdete óta az emberiség javát szem előtt tartva őrködtek az evolúciónk felett. 
Ciklusról ciklusra eljön közülük egy a világba, hogy utat mutasson az embereknek, és 
megtanítsa őket a tökélességhez vezető fejlődés következő lépésére.  
 
1977 júliusában jelentette ki Maitreya a visszatérését annak dacára, hogy még csak az 
emberiségnek egy kis része vár rá, és kész a nagyobb változásokra. De ma már sokan 
tudják, hogy Maitreya 1977. július 8-án lejött a Himalája magas hegyei közül, ahol 
több ezer éven át élt, és ahonnan a gondolatai három éven át – a kereszteléstől a 
keresztre feszítésig – Jézus tudatát áthatották. Maitreya már készen áll arra is, hogy a 
nyilvánosság előtt is megjelenjen, és – sok ember számára észrevétlenül – 
megváltoztassa a világot. 
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De az emberiségnek is késznek kell lennie ezekre az újításokra és tapasztalatokra. 
Mert mindaddig, amíg nem igazán akarjuk az újat, addig még a legmagasabb lények 
sem korlátozhatják a szabad akaratunkat! 
 
Maitreya egyre több jelet ad a világban való jelenlétéről, hogy így tudassa az 
emberekkel az ittlétét, és bizonyságot tegyen a segítőkészségéről. A keresztény 
világban mindenütt Mária-jelenésekre kerül sor, szobrok könnyeket és vért sírnak, 
még az egyes egyházak legnagyobb szentjeinek az ikonjai is. Emberek hatalmas 
csoportjai áramlanak ezekhez a jelenésekhez, és sokan meg is gyógyulnak – de a 
Vatikán hallgatásba burkolózik. 
 
Hatalmas fénykeresztek jelennek meg lakóházak és templomok falain, és csodás 
gyógyulásokhoz vezetnek. 1995 szeptemberében négy napon át az egész hindu 
világban északtól délig, kelettől nyugatig, a kőből, fából, rézből és bronzból készült 
istenszobrok látszólag tejet ittak, amelyet a papok és a hívők áldozatképpen eléjük 
tettek. Indiában a Parlament felfüggesztette a tevékenységét, és az üzletek bezártak. 
Hinduk százezrei – még a nem hívők is – órákon keresztül várakoztak hosszú 
sorokban, hogy tejet áldozhassanak Ganésának, Sívának és a többi hindu istennek. 
Több ezer liter tej oszlott fel a levegőben, amint a szobrok elé tették. Az ámuló és 
zavart nyugati média televíziókamerái több millió nyugati ember számára is láthatóvá 
tették ezt az eseményt. 1996 karácsonyán az Egyesült Államokban, Floridában, 
Clearwater belvárosában, egy bank kirakatablakán jelent meg a Madonnának és a 
gyermeknek több színben ragyogó, tizenöt méter magas képe. Félmillió ember 
érkezett, hogy lássa, és imádkozon. 
 
Maitreya majd minden héten megjelenik váratlanul az egész világon. Legtöbbször 
fundamentalista vallási csoportok összejövetelein, és mindig egyértelműen 
felismerhető alakban. A hinduk előtt Krisna alakjában jelenik meg, a zsidóknak 
Messiásként, a mohamedánoknak mint Imam Madhi próféta, a buddhisták előtt 
pedig mint Maitreya Buddha. Tetszése szerint változtatja a külsejét, néha idős, 
máskor fiatal, világos vagy sötét bőrű. Így mindenki felismerheti benne a saját 
istenképét. Az egybegyűltekhez mindig a saját nyelvükön is beszél, aztán ismét 
eltűnik. 
 

És a csodák, 
amelyek már most is rendkívül gyakoriak, 

tovább fognak folytatódni mindaddig, 
amíg  

Maitreya maga is nyíltan ki nem lép a világ elé. 
 

 
 


