
Lidská odpovědnost

článek pro dubnové číslo časopisu Share International

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 13. března 2011

Od  nejranějších  dob  se  lidstvo  obávalo  přírodních  poruch  v našem  planetárním 
domově. Pohromy nepředstavitelné prudkosti  ničily  stále znovu a znovu obrovské 
plochy zemského povrchu. Tuto skutečnost mnozí těžko přijímají a v  myslích mnoha 
nábožensky založených lidí  z toho vždy vznikají  vážné pochyby o pravdivosti  Boží 
lásky  k lidstvu.  Jak  můžeme věřit  v milujícího Boha,  když připustí,  aby tisíce  lidí 
bylo  zabíjeno  v zemětřeseních,  tsunami  a  jinak?  Kdyby  lidstvo  pochopilo  svůj 
vlastní  podíl  na těchto planetárních zkázách,  mohlo by sehrát významnou roli  při 
prevenci jejich výskytu. 

Zemská kůra, jak se během věků vyvinula, se nerozprostírá jednolitě a stejnoměrně 
kolem světa. Jak známo, má tvar různých desek v rozdílných hloubkách, které se 
překrývají  a  vzájemně  se  stejnoměrně  pohybují.  Státy  a  města,  ležící  na  nebo 
blízko okrajů desek nebo zlomových linií,  jsou následně vystaveny zemětřesením, 
a pokud jsou blízko oceánským oblastem, také tsunami. Není to otázka nedostatku 
Boží lásky k lidstvu, ale seizmického tlaku, který se musí uvolnit. Můžeme se ptát,  
co vede k růstu seizmického tlaku do tak ničivé míry?

Elementální  Dévové  (neboli  Andělské  síly)  bdí  nad  mechanismem,  kterým  tyto 
kolosální energie působí nebo se omezují. Země je živá Jednotka a reaguje na vliv 
těchto sil  různými způsoby. Jeden důležitý zdroj vlivu pochází přímo od lidí. Když 
lidstvo svými obvyklými soutěživými způsoby vytváří napětí  prostřednictvím válek 
a politických nebo společenských krizí - tedy pokud nejsme v rovnováze – pak také 
Dévické  životy  se  dostávají  z rovnováhy.  Nevyhnutelným  důsledkem  jsou 
zemětřesení, vulkanické erupce a tsunami. My jsme za to zodpovědni. 

Jak tedy ukončit tento koloběh destrukce? Lidstvo pro to má prostředky, ale dosud 
mu schází vůle po změně. Musíme se považovat za Jedno, každý muž a žena jako 
odraz  Božského,  bratři  a  sestry,  synové  a  dcery  Jednoho  Otce.  Musíme  navždy 
vykázat  válku  z této  Země.  Musíme  se  podělit  o  zdroje  této  planety,  která  patří 
všem.  Musíme  se  naučit  žít  v souladu  s  planetou  samotnou,  abychom  poznali 
budoucnost vzájemné harmonie. 

Maitréja  přišel  ukázat  lidem  cestu  a  povzbudit  je  k akci.  Lidé  na  celém  světě 
nacházejí svůj hlas a volají po spravedlnosti a svobodě. Mnozí zemřeli, aby potvrdili  
svoje právo, Bohem dané, na svobodu a spravedlnost. On požaduje ode všech lidí  
na celém světě, aby se považovali  za to, za co je považuje On, za Božské, Syny 
a Dcery Samotného Božství.


