
 



Lieve lezer, 
 
In de boodschappen van White Buffalo die we de afgelopen weken me je deelden op ons YouTube kanaal, sprak White Buffalo in het 
2e deel over een persoon die op zou gaan staan tegen het onrecht in de wereld, waarnaar hij verwees als de Gevederde Slang, ofwel 
Quetzalcoatl. 
 
Quetzalcoatl is een van de namen (binnen de Maya traditie) die volgens de Oude Wijsheid verwijst naar Maitreya. Op vrijdag 17 april 
ontving Mariëlle, nadat we de Helende Lichtzuil (aanroep/meditatie) hadden gedaan, de volgende boodschap van Maitreya. 
 

 
 

We hopen dat deze hoopvolle boodschap net zo bij je resoneert als bij ons en zijn benieuwd wat je ervan vindt. Voel je vrij om deze 
te delen met anderen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Mariëlle & Maarten 

https://www.youtube.com/channel/UCyydpO0-K15oX3wAFHzYkjQ/
https://youtu.be/xNUBcdlNVAE


 

Hieronder antwoord op 4 vragen over Maitreya en een oproep aan jou. 
 

Wie is Maitreya? 

Maitreya Buddha is een van de Opgestegen Meesters en bekleed de functie van de Wereldleraar. Er wordt ook naar hem verwezen 

als de Waterdrager, die het verfrissende en vernieuwende water van Aquarius of het Waterman tijdperk (komende 2150 jaar) zal 

laten stromen over de aarde.  

Hij is verschenen om ons te adviseren en te ondersteunen in het bijzondere keuzemoment waar we aanbeland zijn. Hij is de 

belichaming van het liefdesbeginsel en het wilsaspect van de Planeetlogos. Hij komt als een mens onder de mensen.  

In vele wijsheidstradities wordt Maitreya onder verschillende namen verwacht rond deze tijd, waaronder Quetzalcoatl (Maya’s), 

Kalki Avatar (Hindoes), Imam Madhi (Moslims), Messias (Joden), Wederkomst (Christenen).  Zelf wordt hij het liefst gezien als een 

leraar, in de breedste zin van het woord. 

Waar komt hij vandaan? 

Maitreya heeft ook de afgelopen 2150 jaar tijdens het Vissen tijdperk de functie van de Wereldleraar bekleed. Volgens de Oude 

Wijsheid leringen heeft hij al die tijd van achter de schermen gewerkt aan de vooruitgang van de mensheid op het pad van evolutie 

en het ontwaken van het hart in de mens. 

Zijn fysieke verblijfplaats was gelegen in de Himalaya en in 1977 heeft hij in een fysiek lichaam zijn intrede gedaan in de moderne 

wereld en is vanuit Pakistan in een vliegtuig naar London gevlogen. Hiermee ging op een moderne manier een oude profetie in 

vervulling dat hij bij de wederkomst zou neerdalen vanuit de wolken.   

 



Wat is Maitreya’s missie? 

Maitreya komt als inluider van het Waterman Tijdperk dat zich kenmerkt door samenwerking, groepsbewustzijn, synthese, 

broederschap, universaliteit en samen delen. Van ik naar wij, van controle naar vrijheid en van hebzucht naar samen delen zou je 

kunnen zeggen. Van de mens als pion op het schaakbord van marktkrachten naar de unieke, vrije, autonome en creatieve individuen 

die we ten diepste zijn.  

Hij zal de stem vertegenwoordigen van alle mensen in de wereld die in wanhoop leven en geen toegang hebben tot voldoende 

voedsel, schoon drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg. Ook van alle mensen in de moderne wereld die een leeg bestaan 

hebben en dagelijks hard moeten werken om te overleven.  

Maitreya komt niet om een nieuwe religie te stichten en adviseert om trouw te blijven aan de tradities waar je jezelf bij thuis voelt. 

De leringen van Maitreya zijn te verenigen met alle tradities van de mens en zijn te herkennen aan hun eenvoud en de liefde en 

wijsheid die erdoor spreken. 

Hij wijst ons de weg naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin we in overvloed leven en elk mens zijn of haar zielendoel kan 

verwezenlijken. Een wereld waarin de menselijke vrijheid en waardigheid worden gerespecteerd en onze creativiteit tot bloei kan 

komen. Een wereld waarin we in balans leven met Moeder Aarde, de natuur weer floreert en waar genoeg is voor iedereen.  

Maitreya, tijdens een gebedsbijeenkomst in Kenya in 1988 



Komt hij alleen? 

Maitreya komt als eerste van een groep Opgestegen Meesters, waaronder bijvoorbeeld ook Saint Germain, Jezus (Jeshua), Lady 

Nada en Maria. De Opgestegen Meesters zijn mensen zoals jij en ik, die een aantal stappen verder zijn op het Pad van evolutie en 

hun volledige leven wijden aan het bijstaan van onze planeet in nood. 

De Opgestegen Meesters onderscheiden zich door eenvoud, nederigheid en hun liefde voor de mens. Het laatste wat zij willen, is 

om op een voetstuk gezet te worden of aanbeden te worden en zo onbereikbaar te worden. Zij hebben dezelfde reis afgelegd als wij 

en weten als geen ander wat de uitdagingen en moeilijkheden zijn waar we individueel en als menselijke familie voor staan. 

Zij staan ons bij sinds het begin der tijden en in het bijzonder op dit uur van grote nood. Om de weg te wijzen. En om ons te 

waarschuwen voor de valkuilen en de gevaren die dreigen als we doorgaan op dezelfde oude weg van wedijver, hebzucht en het 

plunderen van de planeet.  

Het Grote Ontwaken is begonnen 

 

 



Oproep aan jou 

Maitreya doet een beroep op alle mensen van goede wil in de wereld, ongeacht leeftijd, sekse, religie, ideologie, ras of nationaliteit. 

Om gezamenlijk het grootste project uit de geschiedenis van de mens te ondernemen. Om een nieuwe wereld te creëren waarin 

geen dag hetzelfde is. Waarin vertrouwen en hulpvaardigheid de grondtoon vormen van menselijke relaties. Een wereld die recht 

doet aan de goddelijke wezens die wij zijn. 

Sta klaar en voeg jouw stem toe aan zijn oproep tot de vestiging van een nieuwe beschaving die gebaseerd is op samen delen, 

vrijheid en rechtvaardigheid. ‘Deel en red de wereld’, zoals Maitreya zegt.  

(De inspiratie voor dit artikel is o.a. afkomstig uit de werken van Benjamin Creme (1922-2016), een Schotse kunstschilder en 

esotericus, die vanaf 1980 de wereld rondreisde om te vertellen over de komst van Maitreya) 

3D afdruk van de hand van Maitreya, zoals deze in 2001 verscheen op een badkamerspiegel in Barcelona. 


