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Vertaling, plaatje en links toegevoegd door M.V.

Er werd recent een erg vreemde aankondiging gedaan in de vorm van een persverslag, gepost op de
Dow Jones & Company’s MarketWatch website [Wiki], gedateerd 12 december 2008, die het vermelden waard is en omdat ze leest als iets uit de supermarkt-sensatiefolders. Ik denk er nu aan:
heeft Rupert Murdoch niet de Dow Jones & Company gekocht, nog niet zolang geleden? Als u zich
daar niet van bewust zou zijn: zij publiceren ook The Wall Street Journal.
Of dit nu iets zegt over de neergang van deze eens grote zakenpublicatie, of de groeiende invloed
van een komende wereldleider, dat zal enkel de tijd uitmaken. In elk geval is dit duidelijk een ander
onheilspellend teken van de wanhopige tijd waarin wij leven.
Het artikel in kwestie, met de titel: Share International Reveals Christmas Miracle, adviseert lezers
zich voor te bereiden op een komend mirakel, dat wij allen zullen zien in de lucht, kort vóór de
“opkomst van Maitreya en zijn groep, de Meesters van Wijsheid”.
Sta me toe te herhalen: Dit is een belangrijke zaken- en financieelnieuws-publicatie, niet zomaar
een obscuur blog voor Bigfoot-jagers en UFO-enthousiastelingen.
Het artikel gaat zo:
Kijk nu uit naar het allergrootste mirakel. In de zeer nabije toekomst zal een grote, heldere ster
in de lucht verschijnen die zichtbaar is over de hele wereld - dag en nacht.
Ongelofelijk? Fantasie? Nee, een simpel feit. Ongeveer een week later zal Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid, beginnen met zijn open opkomst en - alhoewel hij nu nog niet
de naam Maitreya gebruikt - zal hij geïnterviewd worden in een belangrijk VS televisieprogramma.
Wie is Maitreya, vraagt u?
Het persverslag beschrijft hem zo:
Verwacht door alle geloven onder verschillende namen, is Maitreya de Christus voor christenen,
de Imam Mahdi voor moslims, Krishna voor hindoes, de Messias voor joden en Maitreya Boeddha voor boeddhisten. Hij is de Wereldleraar voor allen, religieus of niet, een opvoeder in de
breedste zin.
Als dat uw onderscheidingsvermogen-meter niet een kick geeft, dan moet u die eens laten nakijken.
Wat ik fascinerend vind is dat deze Maitreya een vreemd gelijkaardige “share and save the world”agenda heeft als die van Purpose Driven Pastor Rick Warren met zijn Global P.E.A.C.E. Plan en
ook de tot President verkozen Barack Obama met zijn Global Poverty Act en Universal Service
Plan - mannen die er blijkbaar geen afkeer van hebben samen te werken met gelijk welke grote religie van de wereld om de invocatie te leiden op Obama’s opkomende inauguratie.
Zou dit niet een ander niet-zo-subtiel teken kunnen zijn van wereldsolidariteit?
Maar wat werkelijk grappig was, is dat Warren recent het sociale evangelie voorstelde als
“Marxisme in christelijke kledij”, in de Christian Post.
Wie denkt hij bij de neus te kunnen nemen?
Nu Obama zovele namen heeft gedragen, zou het dan niet mogelijk zijn dat “Maitreya” gewoon een
volgende naam is? Werd hij immers tijdens zijn campagne niet herhaaldelijk de Messias genoemd?
Wie weet, misschien zal die “heldere ster” in de lucht verschijnen ongeveer een week vóór zijn inauguratieceremonie.
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Of misschien zijn hij en Warren twee van Maitreya’s
“Meesters van Wijsheid”. Of misschien zijn zij gewoon
een koppel fiasco’s die opzij zullen geschoven worden
wanneer de hoofdact arriveert. Of misschien werken zij
allen samen achter de schermen om ons in hun save the
world through social service mindset te krijgen, als
voorbereiding op het komende grote feest.
Uw gissing is zo goed als de mijne.
Wat ook het geval zal zijn, Mike Oppenheimer heeft een
interessant informatief stuk over deze mysterieuze “Wereldleraar”: “Maytreya de Verrader” [vertaald in het
Nederlands: DOC of PDF], samen met een reeks links
naar gerelateerde onderwerpen.

Obama verafgood als de Christus

Zeker, Kerstmis kan dit jaar wel komen en gaan zonder enige miraculeuze ster die ons verplicht af
te stemmen op Maitreya’s grote televisienetwerkdebuut. Maar toch, ik vind het moeilijk te geloven
dat zulke gasten zoveel tijd en moeite zouden spenderen aan het voorbereiden van een non-evenement dat iedereen in een grandioze lachbui zou doen uitbarsten.
Eerst ervoor zorgen dat de mensen hen ernstig zouden nemen, en dan zo plat op de buik gaan, lijkt
me wat moeilijk om een touw aan vast te knopen. Maar ja, ik gis dat Britney Spears dit al gedaan
heeft.
Alleszins verkoopt niemand ons weer eens een bevroren gorillapak in een diepvriezer.
“Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen misleiden” (Matt. 24:4).
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