
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. 

Proměnit vodu ve víno  

článek pro květnové číslo časopisu Share International 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 15. dubna 2012 

Jak tomu často bývá, Evropané hledají stále nedostižnou jednotu. Tentokrát je 

problém hlavně ekonomický. Společný trh se v této zatěžkávací krizové zkoušce 

trhá ve švech a ztrácí svou křehkou jednotu.  

USA ve volebním roce kráčejí opatrně a nedočkavě si přejí, aby nastal obrat 

směrem vzhůru v obchodních a pokles odpovědnosti směrem dolů ve vztazích 

se zahraničím. Izrael proto sbírá odvahu převzít úkol vyvíjet nátlak na Írán. Mezitím 

Čína vzkvétá a bohatne, zatímco sousední Rusko připomíná USA třicátých let. 

Takhle se zpátečníci starého systému snaží udržet potápějící se loď nad hladinou ve 

víru nových a spravedlivějších energií Vodnáře. Věk syntézy je před námi, ať už to 

chápeme nebo ne, a každý další den vyrývá do obrazu světa svou pečeť.  

Jedině mladí lidí a lidé mladí srdcem, jak by se mohlo zdát, si rozměry této změny 

uvědomují. Jedině oni vědí, že spravedlnost a lásku není nikdy možné bezbolestně 

zavrhnout. Tak je to dnes na mladých lidech, kteří poznávají nový tón v  písni Země 

a snaží se ze všech sil lásce a spravedlnosti otevřít, aby jej mohli uslyšet. Obrovské 

počty lidí na celém světě začínají reagovat na tento nový motiv a hledají účinné 

prostředky, jak by svou touhu po změně uskutečnili.  

Mnozí začínají chápat základy života a s odvahou svou pravdu neváhají dosvědčit: 

Sdílení, Spravedlnost a Láska jsou, jak to oni chápou, základními kameny civilizace 

založené na poznání, že všichni lidé jsou Bohové. Tímto způsobem se svět pomalu 

připravuje na úplně nové pojetí smyslu života. 

Maitréja a Jeho skupina neúnavě vyučují prastarou cestu ke štěstí a božství, neb 

tyto dvě jsou jedno. Až lidé tomuto jednoduchému pravidlu opravdu porozumí, rádi 

se zbaví starých zvyků: bezbožného rozdělení, které živí lakota mnohých, opovržení 

bohatých pro chudé a touhy po moci a válce. 

Nechají za sebou tento brak, který tak dlouho držel jejich představivost v zajetí. 

Dychtivě budou naslouchat radám Mistrů a sami tak promění vodu ve víno. 
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Převzato z časopisu Share International, květen 2012. Překlad Jan Vacek. 


