
Již od založení časopisu Share International poskytoval Mistr pana Benjamina Cremeho nejen články, které se 

zveřejňovaly v čase, kdy byly napsány, ale také pro případy, že k tomu budou ve světě vhodné podmínky. 

Dokonce se zdá, že mnoho těchto článků se nyní více dotýká současnosti, než v době, kdy byly poprvé 

zveřejněny. V následujícím článku se Mistr nevyhýbá pokládání a zodpovídání otázek, které mohou vyvstat 

v době zvýšeného napětí. (Text původně vyšel v knize A Master Speaks.) 

 

Nejsvětlejší budoucnost 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme 

Člověk se může ptát, odkud přijde vize, která bude inspirovat lidi, aby zanechali 

starých způsobů — války, konkurence a destrukce planety — a která povede 

k vytvoření cesty ke sdílení, spravedlnosti a míru? Jak dlouho musí lidé ještě čekat 

na znamení, že to je vůbec možné? Kde člověk může hledat byť jen záblesk naděje? 

Bezpochyby se toho ve světě nyní děje moc, co podrývá víru všech, kromě těch 

nejpřesvědčenějších, že tato velmi žádoucí událost je nejen možná, ale zaručená. 

Na jakém základě je možné tohle tvrdit? Z jaké nadřazené znalosti to pochází? Jak 

je možné si udržovat v tomto nejistém světě takovou důvěru? Odpovědi na tyto 

oprávněné otázky spočívají ve skutečnosti, která je známá celé Hierarchii (ale 

dosud ne všem lidem), že Jejich Nejvyšší představitel a Vedoucí, samotný Maitréja 

je nyní již po mnoho let přítomen v každodenním světě. Že Jeho význační Bratři se 

také opět procházejí mezi lidmi. Tato skutečnost nemá opravdu obdoby. Věstí to pro 

lidi cosi báječného a nového. Poprvé po mnoha tisíci letech budou tito ’lidé bez 

vady’ učit lidi jak žít, jednoduše a dobře, v míru a správných vztazích. 

Je proto možno říct, že budoucnost je pro člověka zaručená. Lidé ale musí přijmout 

a uplatnit mechanismy pro zajištění míru: uznat, že všichni lidé si jsou rovni 

a jeden každý je projevem božství, které prostupuje všechna Stvoření. Když tohle 

jasně pochopí, nebude lidem zatěžko vybudovat cestu k míru. Božské aspekty 

spravedlnosti a svobody dostanou nový význam a důležitost a přiblíží den, kdy 

sdílení zdrojů zaujme své přirozené logické místo jako odpověď na současné lidské 

dilema a svár. 

Až dosud byly všechny takové myšlenky a projevy duchovního života 

uskutečňovány samotnými lidmi. Reakce na jejich heroické příklady byla opravdu 

pomalá. Nicméně nyní na lidi naléhají nesnesitelnou měrou okolnosti — lidé se musí 

přizpůsobit nebo zahynout. 

Jak budou hledat odpovědi na své problémy, zjistí, že Maitréja a Jeho Skupina jsou 

připraveni se toho ujmout, připraveni odvést lidi z nebezpečí a od dalších 

pošetilostí. Mají odpovědi, které se až dosud lidem vyhýbaly, odpovědi, které jediné 

zajistí budoucnost, nejsvětlejší možnou budoucnost pro lidské pokolení. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pan Benjamin Creme byl britský esoterik a umělec, který byl ve stálém telepatickém kontaktu s Mistrem 

moudrosti, který mu tyto články diktoval. Převzato z časopisu Share International, květen 2017. Překlad Jan 

Vacek. 


