
Maitréja
Světový učitel pro věk Vodnáře
Příchod velkého učitele na přelomu věků oče-

kávají všechna velká světová náboženství. 
Křesťané vyhlížejí druhý příchod Krista, 

muslimové doufají v návrat Ímáma Mahdího, hin-
duisté očekávají Krišnu či avatara Kalkiho a Židé 
stále čekají na svého Mesiáše. Budhisté jsou nejblí-
že skutečnosti, protože vytouženou bytost titulují 
Maitréja-Buddha. Málokdo ale ví, že tato dokonalá 
bytost se již přes 30 let zjevuje po celém světě pod 
různými podobami a to skupinám i jednotlivcům. 
Vždy přitom volí takovou podobu, aby bylo snadné 
rozpoznat, koho ztělesňuje. 

Jména jsou sice různá, ale je esoterickým tajem-
stvím a mnoho lidí to již tuší, že osoba je stejná. 
Ve skutečnosti se jedná o Světového učitele - Mait-

réju. Zvolil si titul Učitel, protože nepřišel na Zem jako 
náboženský vůdce nebo aby založil novou církev. Při-
šel jako učitel všech lidí v nejširším smyslu slova bez 
ohledu na jejich náboženské či nenáboženské přesvěd-
čení. V době současné společenské, hospodářské i po-
litické krize je zde, aby inspiroval lidstvo k pochopení 
vzájemné jednoty a k budování civilizace založené na 
uplatnění sdílení, společenské a ekonomické spravedl-
nosti a celosvětové spolupráci. 

V roce 1977 sestoupil ze 
svého útočiště v dalekém 
Himálaji a zatím přebývá 

světem nepoznán v indicko-pá-
kistánské komunitě v  Londýně. 
Žije tam ve fyzickém těle, chová 
se a pracuje zdánlivě jako obyčejný člověk. Jen málo-
komu je známá jeho pravá totožnost. Nechce narušovat 
naši svobodnou vůli, a proto na veřejnost vychází po-
stupně. Maitréja je člověkem dnešní doby a zabývá se 
aktuálními problémy lidstva. Informace o Maitréjově 
příchodu se objevily na veřejnosti v posledních deseti-
letích hlavně díky panu Benjaminu Creme, britskému 
esoterikovi a umělci, který již od roku 1974 mluví o této 
nejvýznačnější události naší doby. Maitréja působí od 
roku 1977 na mnoha neveřejných i veřejných úrovních 

a postupně připravuje lidstvo na svůj příchod. Jeho pří-
tomnost ve světě provází množství znamení, o kterých 

často referují média jako o nevy-
světlitelných jevech a zázracích. 
Případy nezapomenutelných 
osobních  setkání, která otevírají 
lidská srdce, se po celém světě 
i u nás neustále množí. Maitréja 

nepřichází sám, ale s celou skupinou spolupracovníků, 
našich „starších bratrů“, Mistrů moudrosti. 

Společně šíří ve světě ovzduší naděje a očekává-
ní. Je třeba, aby u lidstva začala převládat ochota 
a připravenost ke změnám. To dovolí Kristu - 

Maitréjovi celosvětově vystoupit a začít zjevnou část 
svého poslání. Tento významný „Den deklarace“ se 
rychle se blíží. Je proto důležité, aby se o přítomnosti 
Světového učitele dozvědělo co nejvíce lidí.

Světový učitel žije 
již mezi námi

Kristova - Maitréjova ruka

Jedná se o otisk Kristovy dlaně ze zrcadla koupelny v Barceloně. V září roku 2001 jej majitelka bytu nalezla na 
zrcadle v koupelně pro hosty a setřela jej. Dále již na to nemyslela. O několik dnů nato našla ve své koupelně 
na zrcadle stejný otisk. Tentokrát jej nesetřela, nýbrž se spojila se svým synem, spolupracovníkem skupi-

ny Share International v Barceloně. Ten otisk vyfotografoval a zaslal panu Benjaminu Creme, který je vydavate-
lem zmíněného časopisu. Cremův Mistr potvrdil, že otisk dlaně pochází od Maitréji (vlastní jméno Krista).
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Nairobi 1988. Shromáždění křesťanů jej poznává jako Ježíše.

Obraz má mimořádné léčivé vlastnosti, i když možná jiným způsobem, než byste čekali. Postačí položit ruku 
na obraz anebo se na něj pouze zadívat s tím, že je nutno Krista - Maitréju oslovit buď nahlas či v duchu. Tímto 
způsobem přivoláte jeho léčení,  požehnání anebo pomoc v rámci karmického zákona. Stejný účinek mají také 
fotokopie obrazu.



Transmisní meditace
 moudrostiMeditace pro Nový věk

Představuje nejucelenější pohled na uspořádání a vývoj světa a člověka. Provází lidstvo odnepaměti. 
Jeho hloubka a rozsah předčí všechny lidské představy. Je sdělováno lidem postupně prostřednictvím 
zasvěcených osob, které působí jako prostředníci, ale jen do té míry, do jaké je lidstvo schopno tyto 

informace pochopit a využít, aniž by mohlo tím ohrozit sebe nebo své okolí. I tak je v současnosti k dispozici 
několik desítek knih, kde je učení odvěké moudrosti zachyceno moderním jazykem vhodným pro dnešního 
člověka.

Helena Petrovna Blavatská 
Období let 1875 - 1890: přípravná fáze předávání učení.
Zpřístupněno „Učení moudrosti“.
Zveřejněna díla: „Odhalená Isis“ a „Tajná doktrína“.
Zakladatelka Theosofické společnosti.

Alice Ann Baileyová
V letech 1919 - 1949: prostřední fáze předávání učení lidstvu.
Řada knih diktovaných tibetským Mistrem Djwhal Khulem.
Podrobná esoterní filosofie a její aplikace pro Západ.
Odhalení návratu Světového učitele koncem 20. století.

Helena Rerichová
Působení v letech 1924 - 1939. 
Další soubor učení pod názvem „Agnijóga“ ve spolupráci s Mistry moudrosti, 
konkrétně s Mistrem Moryou a dokonce se samotným Maitréjou.
Duchovní a pracovní partnerství s manželem a umělcem Nikolajem Rerichem.

Benjamin Creme
1959 až do současnosti - fáze příchodu.
Telepatický kontakt s Mistrem moudrosti a s Maitréjou.
Od roku 1974 přednášky pro veřejnost, tiskové konference, interview pro rozhlas 
a televizi, tisková prohlášení.
Napsal již přes 13 knih o příchodu Krista a učení moudrosti, přeložených do mnoha 
světových jazyků, více než 25 let vydává časopis Share International s aktuálními 
informacemi a zprávami.

Je darem i příležitostí aktivně sloužit lidstvu 
a planetě. Metodu poskytli před 30 lety Mistři 
moudrosti za účelem zintenzivnění praxe du-

chovních učedníků a také jako součást přípravy 
veřejnosti na příchod Krista-Maitréji. 

Tato do detailů propracovaná a kombinovaná metoda 
v sobě spojuje veškeré nejdůležitější atributy osobního 
i kolektivního duchovního růstu. V souladu s vývojo-
vým plánem pro tuto planetu startuje a stimuluje uvě-
domění ve všech bytostech.

Po dobu transmise se člověk stává nástrojem pro 
sestup a transformaci  energií  z  vyšších 
zdrojů pro užitek celého lidstva 
i podlidských říší.

Energie je vedena doslo-
va vědeckým způsobem  
a pod  dohledem  Mistrů 
moudrosti.

Meditace obsahuje zá-
rodky sjednocení lidstva 
vedoucí k vytváření sku-
pinové Duše.

Nekříží se s žádnou dosavadní duchovní praxí či osob-
ní cestou, ale naopak ji ještě umocňuje, protože dochá-
zí k synergickému efektu.

Projekt transmisní meditace byl zahájen v sedmdesá-
tých letech minulého století a dnes jsou do něj zapoje-
ny tisíce lidí po celém světě. V České republice působí 
transmisní skupiny již na těchto místech: Praha, Brno, 
Ostrava, Olomouc, Opava, Frýdlant, Zlín, Studénka, 
Břeclav, Šumperk, Havířov, Třinec ... 

Aktuální seznam skupin s kontakty naleznete na  
www.sweb.cz/ekoland.klub/share/tr_skupiny.htm.

Transmisní skupina vzniká, pokud se 
sejdou 3 a více účastníků. Více 

informací o této meditaci 
najdete na www.prichod.cz 
a v knihách Benjamina Cre-
me: „Transmise - meditace 
pro Nový věk“ a „Učení od-
věké moudrosti“.
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Učení odvěké 


