
Čekání na nové 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme,   

Svět je v očekávání. Nikoliv se zatajeným dechem ale s rostoucím pocitem, že 

události směřují ke krizi, jejíž výsledek je nejistý. Nikdo neví, jak se věci vyvinou. 

Profesionálové, politici, stejně jako ekonomové se bezmocně zmítají v  bouřlivých 

vodách a nejsou schopni plánovat za protichůdných podmínek, jež musejí brát 

v úvahu. Denně vyvstávají nové problémy, které prověřují dobrou vůli těch 

nejosvícenějších, zatímco za oponou sráží bezohledná spekulace národy na kolena. 

Kdykoliv nastane taková situace, vzrůstá v lidech pocit strachu, a když se bojí, tak 

v hněvu útočí. Tak tomu je nyní v mnoha oblastech světa. Rostoucí nesnášenlivost k 

uprchlíkům, cizincům špiní demokratický proces s tím, jak klesá životní úroveň 

a roste ohrožení bezpečnosti. Političtí extremisté, kteří čekají na vhodnou 

příležitost, se toho chápou a objevují se na scéně, aby vedli nepřemýšlející mladé 

lidi napodobováním minulosti.  

Tento úpadek do chaosu nemůže nic zastavit, když tržní síly ničí životy lidi ve svém 

příšerném sevření. Nic nemůže tuto civilizaci založenou na soutěživosti 

a nenasytnosti zachránit. Starý řád umírá, nikoliv, už je mrtvý. Komercionalizace, 

jakožto jiný výraz pro mamon, se zmocnila práva a stala se státním náboženstvím 

po celém světě. 

Pokud by lidé zůstali v tomto víru sami, jejich úděl by byl žalostný, jejich osud by 

byl smutný. Na nikoho by se nemohli obrátit pro pomoc, nikoho by nemohli požádat 

o podporu. Síly, které jsou zcela mimo jejich kontrolu, by je neúprosně vtáhly do 

války a KONEC by zněl nápis, který by byl napsán velkými písmeny nad životem 

člověka na Zemi. 

Člověk však není a nikdy nebyl sám, měl vždy oporu ve svých Starších bratrech 

a konal svou pouť pod dohledem a vedením. Nebyl sám, ale v bezpečné společnosti 

těch, co kráčeli před ním a znali cestu. 

Jeden po druhém se tato skupina Starších bratrů vrací do středu této bouře. Jeden 

po druhém zaujímají své místo ve vašem středu a jsou připraveni na požádání 

poskytnout Svou radu a pomoc. Celá staletí čekali na tuto příležitost, aby mohli 

přímo pracovat ve světě lidí. Nyní přicházejí a přinášejí s sebou dary moudrosti 

a lásky. Pod vedením Svého vrcholného představitele, Pána Maitréji, odvedou 

lidstvo od prahu sebezničení a otevřou novou kapitolu v historii lidské rasy. 

Z trosek staré se postaví civilizace nová rukama lidí, jež budou vedeny inspirací 

Maitréji a Jeho skupiny. Nemějte strach, protože konec je již známý. Lidstvo tuto 

krizovou dobu překoná a vstoupí do nového a lepšího vztahu se sebou, s planetou 

a jejím Zdrojem. Maitréja přišel, aby všechny věci udělal  nově. Ať už si toho je či 

není vědom, svět čeká na nové. 
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