
Jednota lidstva 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 15. června 2008 

Přichází rychle doba, kdy si lidé uvědomí, že směr, kterým se nyní ubírají , není 

správný, nepřinese jim budoucí štěstí a že je odsouzen k neúspěchu. Až tohle uvidí, 

položí si tyto otázky: Proč tato prázdnota? Proč nedokážeme dosáhnout míru, po 

kterém toužíme? Kde jsme udělali chybu? Když se pak obrátí k Maitréjovi, zhodnotí 

Jeho slova, ověří jejich pravdivost ve vztahu ke své neutěšené situaci. Poznají, že 

ústředním bodem Maitréjova učení je koncept Jednoty. On je ubezpečí v tom, že se 

mají považovat za Jedno, každý jako součást sjednoceného Celku – lidské rodiny – 

a že vše, co činí, musí odrážet tuto Jednotu. Bude tvrdit, že současná neschopnost 

docenit tuto skutečnost je zodpovědná za všechny naše těžkosti a potíže, za naše 

nesoulady a strachy, naše spory a války.  

„Považujte svého bratra za sebe sama.“ řekne Maitréja. Vytvořte Mezinárodní sklad, 

ze kterého mohou brát všichni. Jedině tak, prostřednictvím sdílení, může svět dojít 

obnovy. To je Jeho učení. Jedině prostřednictvím sdílení, bude nás ujišťovat, najdou 

lidé štěstí, o které tak usilují. Jedině sdílení přinese spravedlnost a mír.  

Takto Maitréja povede myšlenky lidí směrem k Pravdě, kterou přináší a kterou je. 

Tak Maitréja lidem ukáže jejich chyby a řešení jejich dilematu. A tak si lidé uvědomí 

vážnost situace a v rostoucím počtu pochopí Pravdu v Jeho slovech. Stále víc a víc 

lidé uvidí, že Maitréjovo vedení je jedinou cestou, jak dosáhnout štěstí a míru, po 

kterém vnitřně touží. Až do té doby je držel zpátky jejich strach. Nyní naleznou 

v Jeho prostém učení odpověď na všechny své strachy a starosti. 

Přirozeně ne všichni naleznou v Maitréjovi vedení, které hledají. Mnozí skutečně 

najdou v Jeho učení vše, čeho se bojí a co nenávidí. Postupně však nadšení těch, 

kteří dokáží na Jeho prostá slova Pravdy reagovat a rezonovat s nimi, přivede 

miliony dalších lidí k Jeho společné věci Spravedlnosti a Míru. Jeho učení, přestože 

prosté, pronikne do srdcí všech těch, ve kterých láska ještě nebyla uhašena.  

Takto se Maitréja postupně prosadí po celém světě a bude na svou stranu 

přitahovat všechny ty, kdo touží po novém začátku pro planetu Zemi. V tento den 

jako nikdy dřív zažijí lidé Jednotu, o které Maitréja hovoří. Pocítí, že celé lidstvo 

prochází stejnou zkušeností. Pocítí pokornou pýchu z toho, že jsou součástí velké 

rodiny bratrů a sester, jejichž srdce tlukou v rytmu úplně nové lásky. Tento pocit 

sounáležitosti je obklopí a přinese do očí každého z nich slzy dlouho zapomenuté 

radosti. 
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