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Uvnitř každého člověka dlí Bůh, dosud sice latentní, ale věčný. Jak lidé procházejí 

zkušenostmi toho, co nazýváme život, procházejí cestou, která se nakonec ukáže 

jako krok směrem k jednotě s Bohem, pochopením jejich skutečného božství, 

pochopením toho, že jsou duší neboli vyšším já. 

Až dosud pocházela naše znalost duše z náboženských textů. Tyto texty 

ponechávají člověka v domnění, že duše je od nich vzdálená, že je něčím, co je 

třeba poznávat a uctívat z povzdálí. Jak ale člověk vyzrává, dochází k pochopení 

toho, že duše je jím samým, vyšší a čistší částí jeho samého, nicméně jím. Tak 

člověk pokračuje, prohlubuje svou znalost svého opravdového bytí a účelu. 

Dnes jsou tisíce lidí na takové cestě vědomě. Pro ně se prohlubuje smysl života 

a oni hledají větší zkušenost a poznání. Proto se po nějaké době obrátí k meditaci 

a prostřednictvím této práce přijdou k velkému objevu. Krok za krokem dojdou 

k jistotě, že jsou duší, že duše není nějakou vzdálenou myšlenkou, ale jejich 

pravým bytím. Postupně se tempo jejich života změní a vše, co dělají, prodchne 

hlubší význam a účel. Tak lidé pokročí na cestě k dokonalosti, tak budou čím dál víc 

zrcadlit božství a moudrost duše. 

Takovou cestu vykonávají po svém všichni, někteří svižně a dychtivě, jiní pomaleji 

a jsou si cestou méně jisti. Nakonec však všichni projdou různými branami, které 

pokrok na jejich cestě označují. Dnes kráčí touto cestou miliony lidí, kteří sice 

nevědí, že nějaká cesta existuje, ale přesto reagují na volání své duše a vstupují na 

ni. Pociťují potřeby doby a snaží se tyto potřeby uspokojit a sehrát tak svou úlohu. 

Ať už vědomě nebo nevědomě, reagují na Maitréjovu výzvu předávanou jejich 

dušemi, aby se přidali k boji a dodali světu svůj zápal a odvahu. Jak uvidí, jejich 

úsilí nebylo marné. 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pan Benjamin Creme je britský esoterik a umělec, který je zároveň šéfredaktorem časopisu Share International. 

Je ve stálém telepatickém kontaktu s Mistrem moudrosti, který mu tyto články diktuje. Ačkoliv je jméno tohoto 

Mistra, který patří mezi vyšší představitele Hierarchie Mistrů moudrosti, v esoterických kruzích dobře známé, 

nebylo z různých důvodů dosud zveřejněno. 

Převzato z časopisu Share International, březen 2014. Překlad Jan Vacek. 


