
Již od založení časopisu Share International poskytoval Mistr pana Benjamina Cremeho nejen články, které se 
zveřejňovaly v čase, kdy byly napsány, ale také pro případy, že k tomu budou ve světě vhodné podmínky. 

Dokonce se zdá, že mnoho těchto článků se nyní více dotýká současnosti, než v době, kdy byly poprvé 

zveřejněny. V tomto článku Mistr předává několik nadějeplných myšlenek. (Text je z knihy A Master Speaks.) 

 

Směřování k božství 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme,   

V celém světě si lidé začínají uvědomovat, že jejich přesvědčení a jistoty, které 

dlouho zastávali, jsou méně jisté, než předpokládali. Rozpad jejich sociálních 

a politických institucí zpochybňuje hodnotu jejich zavedeného způsobu myšlení 

a staví před ně dilema: zdá se, že současné způsoby myšlení a jednání už 

nefungují; budoucí způsoby jsou dosud nejasné. Proto je tomu tak, že lidé stojí 

nerozhodní, očekávajíce vedení, ztraceni v marném pokusu podržet si minulost 

nebo předpovědět budoucnost. V této situaci jsou lidé zralí pro změnu. 

Je jen málo těch, kteří znají směr nebo rozsah potřebných změn nebo jakým 

způsobem se mají provést. Postupně ale mnohým svítá, že současné životní 

způsoby jsou vyprázdněné od smyslu a postrádají jakýkoliv potenciál pro lidské 

štěstí. Velké množství se jich proto „odpojuje“ od tohoto zápasu a hledá útěchu 

a rovnováhu v rostoucím počtu náboženství, filozofií a „kultů“, a to jak 

starodávných tak moderních. Změny, které jsou potřeba, jsou tak obrovské, tak 

radikální na to, aby je vyvolaly lidské ruce nebo mysli, že se obracejí k Bohu, Který, 

jak se domnívají, řídí lidské záležitosti. 

Kdyby tak jen věděli, že oni sami jsou tím Bohem, který čeká na příležitost, aby se 

projevil. Oni sami řídí své životy, ke svému dobru nebo zlu. Jsou to oni, kdo svými 

činy dává do pohybu kolo událostí, kdo plodí konflikt nebo mír, kdo rozsévá potíže 

nebo dobrou vůli. Lidé musí poznat svou roli a vrozenou sílu v životě a převzít proto 

zodpovědnost za její kvalitu a směr. 

Maitréja nyní vstupuje do světové arény, aby učil lidi, že jsou Bohy ve svém 

potenciálu, že jsou vskutku mocní, a že pouze přizpůsobování je drží v pasti pověr 

a strachů, soutěživosti a chamtivosti. Ukáže lidem cestu, jak se oprostit od 

minulosti a vytvořit pod Jeho moudrým vedením civilizaci, která bude hodna lidí  

směřujících k božství. Není daleko ten den, kdy lidé uslyší Jeho výzvu a jak ji 

uslyší, tak na ni odpoví. Není daleko den, kdy lidé zjistí, že dlouhá temná noc je 

pryč, že nastal čas přivítat nové světlo, které vstoupilo do světa. 

Tak lidé začnou s úkolem rekonstrukce, úkolem, který vyžaduje sílu a vůli všech. 

Všichni musí v této době vidět příležitost ke službě a růstu, k naplnění osudu, který 

je přivedl v tuto dobu na svět. 

Až se lidé v budoucích dobách ohlédnou zpět za těmito vrcholnými okamžiky, budou 

se s úžasem a nedůvěrou podivovat, s jakou lehkostí jsme mohli tolerovat 

nepravosti současného světa: krutost a nesmyslné utrpení, které tak poskvrňuje 

naše životy. Maitréja přichází, aby bojoval s těmito prastarými nepravostmi 



a dovedl lidi do Éry světla. Dejte Mu svou vítající ruku a nechte Jej, aby vás dovedl 

k vašemu Já.  

_________________________________________________________________________________________ 

Pan Benjamin Creme byl britský esoterik a umělec, který byl ve stálém telepatickém kontaktu s Mistrem 

moudrosti, který mu tyto články diktoval. Převzato z časopisu Share International, červen 2017. Překlad Jan 

Vacek. 

 


