Od založení časopisu Share International poskytoval Mistr pana Benjamina Creme nejen články pro publikaci
v době napsání, ale také kdykoliv to bude vhodné z hlediska světové situace.

Určená cesta
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, prosinec 2002

Je čím dál jasnější, že člověk je připraven na velký skok kupředu . Přes všechna
napětí a nebezpečí, která stále trvají a která se mnohým zdají, že rostou, se lidská
říše pohybuje kupředu a vzhůru v souladu s Plánem, který vede veškeré naše
činnosti. Vesmírný magnet přitahuje vše směrem k naplánovanému určenému cíli.
Energie magnetu nabývají na síle a nelze jim odolávat. Člověk se musí učit
a rozumět síle a prospěšnosti Vesmíru. Pak bude růst správně a s minimálním
utrpením.
Světlo Vesmíru ozařuje člověka jako nikdy předtím a inspiruje jej ke zjednodušení
života, aby tak znovu získal spojení se Zdrojem, které bohužel ztratil.
Kdyby se lidé řídili těmito slovy, tak by na své dlouhé cestě k dokonalosti brzy
vstoupili do úplně nového stavu Bytí.
Doba pro staré způsoby rychle vyprchává. Staré myšlení a konání, které způsobilo
lidem tolik strádání, se blíží ke svému konci. Nové světlo vylévá nad lidstvem svou
nádheru a přivádí ke konci úchylky minulosti.
My proto spatřujeme pro člověka budoucnost zalitou ve světle nového porozumění.
Proto se radujeme z blízkosti této doby.
Zápas lidstva o vybudování struktur, které budou sloužit jeho právoplatným účelům
je téměř u konce. Požadované formy se matně rýsují a brzy se pod jeho
pochopením náhle vyjeví.
Od této chvíle počínaje, bude jeho pokrok udivovat všechny, kromě přihlížejících
Bratrů. My jsme pro tento výsledek dlouho pracovali a čekali na jeho prosazení.
Víme, že lidská srdce jsou připravena ztvárnit ty nejušlechtilejší touhy, vstoupit do
dosud nevídané budoucnosti, napravit omyly minulosti a znovu začít stoupat po
žebříku vzestupu. My víme, že tomu tak je a důvěřujeme v lidskou schopnost
změnit se, když to je nutné.
Taková je to doba. Podmínky na Zemi se rychle zhoršují. Rozkoly, které lidi po
staletí pronásledovaly, poukazují, jako vždy, na jejich věčné problémy. Planeta
sténá pod náporem svévolné lidské destrukce. Lidé čekají na znamení, ujištění
o schopnosti vést a radit na příležitost k naději.
Znamení jsou pro lidi všude viditelná. Vedení je zajištěno. Důvody k naději se
dlouho a neustále nabízejí.
Že se jimi lidé neřídí, je důsledkem strachu. Lidé jsou slepí, protože se bojí vidět.
Až Maitréja brzy vstoupí do centra lidských záležitostí, uvědomí lidi o příčinách
a řešení lidských problémů. Lidé uvidí, že vedení, po kterém dlouho prahli, mohli již
využívat, že přišel čas zanechat destruktivních způsobů minulosti, že úplně

nevědomě v sobě nosí naději a schopnosti, které přemění tento svět a uvedou jej
znovu, vyrovnaný a bezpečný, hrdě na jeho určenou cestu.
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