Změna směrem k jednotě
článek pro zářijové číslo časopisu Share International
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 14. srpna 2011

Až lidé nakonec pochopí současnou situaci, budou muset jistě připustit, že
s lidstvem není všechno v pořádku. Politické, ekonomické a sociální podmínky
i životní prostředí jsou plné problémů, které napínají zdroje všech zemí až po
samou mez. Dokonce země, které nyní vypadají ekonomicky nejsilnější, mají
problémy, jež jim ubírají pohodlí, které jim jinak jejich bohatství zaručuje. Co brání
státům, aby dosáhli určitého stupně rovnováhy a blahobytu? Proč dokonce i staré,
bohaté a zkušené státy najednou upadají do chaosu a konfliktů? Proč to přináší
tolika lidem tolik bolesti a námahy? Co brání většímu pocitu a lepším u vyjádření
jednoty?
Odpovědí na tyto otázky je mnoho a navzájem se liší. Jejich jediným společným
znakem je doba, ten okamžik v historii Země, ve kterém jsou tyto otázky
pokládány.
Žádná jiná
Tato doba je jako žádná jiná v historii světa. Změny, jež se odehrávají, jsou
mohutné, přesahující lidské chápání, a promění život, jak jej známe nyní, jednou
provždy a to důkladně.
Tyto změny se odehrávají na všech rovinách. Některé probíhají pozvolna dokonce
v samotné skladbě zemské kůry, jiné se rozvíjejí s rostoucí silou, která podněcuje
lidi, aby správně zareagovali.
V tomto kontextu jsou k ničemu vyčerpané myšlenky politiků zahleděných do
minulosti, kteří se rádi nechávají omámit mocí a postavením. Nyní jsou to lidé, kdo
je napřed před svými vůdci a ti hlasitě vyjadřují své myšlenky a potřeby. V jedné
zemi za druhou nabývá hlas lidí na rozhodnosti a zřetelnosti. Miliony lidí jsou nyní
vzdělané a jsou si jisti svými potřebami: mírem, prací a nadějí na budoucnost. Také
rostoucí pocit jednoty začíná utvářet jejich naděje a požadavky. Vědí, že nejsou na
tomhle světě sami, ale že mají všude miliony bratrů a sester se stejnými problémy
a potřebami.
Tímto způsobem, i když si neuvědomují Jeho přítomnost a učení, reagují na
Maitréjovu energii a působení a staví tak základy budoucnosti.

