KDO JE BELI OREL
Beli orel je eno od mnogih duhovnih bitij višjih svetov. Rad bi pomagal
ljudem, da bi zmogli težaven prehod iz obdobja Rib v obdobje Vodnarja.
Zato, da si je nadel indijansko zveneče ime, ima tehten razlog. Usmerja nas
na posebno sporočilo, ki ga želi ljudem prenesti.
Današnji Indijanci so ostanki rase, ki je, ko je bila na višku svojega razvoja,
poznala skrivnosti, katerih ostanki živijo do danes. Beli orel meni, da bi
se belec danes lahko veliko naučil od prejšnjih Indijancev glede na etiko,
pogum, moč karakterja, usmerjenost k cilju, odločnost in toleranco, voljo
zdržljivosti in stanovitnost. Indijanci takrat, pravi, so bili dober narod,
plemenita rasa, in srcu Velikega Belega Duha mnogo bližji kot marsikateri
od današnjih učenih, bolje »domišljavih« belcev, ki občasno uživajo celo v
pobijanju.
Temelj in izhodišče njegovega znanja in pogleda na svet je prastara
modrost. Tudi v teozofiji, v antropozofiji in v pretežnem delu ezoteričnih
šol je o tej govora. Svoje temelje ima v Atlantidi, Lemuriji in Hiperboreji –
potopljenih kontinentih, na
katerih je nekoč živelo človeštvo z visoko kulturo in visoko etiko.
V toku dolgih obdobij razvoja človeštva je prihajalo vedno znova do kulturnih
viškov in padcev človeštva. Velja, da je danes doseglo vse človeštvo spet
enkrat najnižjo točko svoje kulture in je na razpotju med samouničenjem in
vzponom v zlato dobo.
V človeku bodočnosti se bodo moči in znanja starih Indijancev na novo
prebudila. Indijanci tistih časov bodo s tem, da se bodo mnogi od takratnih
učiteljev in vodij ponovno inkarnirali, dali svoj prispevek za regeneracijo
človeškega rodu.
Beli orel nas vedno opominja naj bomo skromni, ponižni, preprosti in
ljubeznivi. Poziva nas k ljubezni in pripravljenosti da pomagamo, k
stanovitnosti, čvrstosti in vztrajnosti. Svari nas: «Nikoli ne misli slabo,
negativno o komerkoli. Vsaka misel, ki jo misliš, vsaka beseda, ki jo
izgovoriš, vsako dejanje, ki ga narediš, ustvari vibracijo – in glede na to,
kakšna ta je, deluje pozitivno ali negativno. S svojim odnosom do sveta
polagaš seme za dobro ali slabo žetev.«
Najbolj pomembna za Belega orla je »pot duhovnega razvoja«; tu na Zemlji
vsi hodimo po njej. Na vprašanje, kako naj bi po njej hodili, pravi Beli orel:
«Govori malo – ljubi veliko – daj vse – ne sodi nikogar – neumorno si
prizadevaj za vse, kar je čisto in dobro.«
Mir je tu, samo hoteti ga moramo. Luč je tu, samo videti jo moramo.
Nebeško kraljestvo je v našem srcu, samo prepoznati ga moramo.

