Od založení časopisu Share International poskytoval Mistr pana Benjamina Creme nejen články pro publikaci
v době napsání, ale také kdykoliv to bude vhodné z hlediska světové situace.

Pomoc je potřebná – a také se nabízí
Od Mistra‒, prostřednictvím pana Benjamina Creme, září 2006

Brzy bude zřejmé, že bez pomoci mají lidé jen málo času, aby napravili všechny
ekologické, politické a ekonomické problémy, které způsobují chaos, ohrožení
a zármutek většině pozemské populace. To je situace, která nemá v historii Země
obdoby. Hodně záleží na tom, zda lidé pochopí, že mají jako správci odpovědnost
starat se pečlivě o dobrý stav planety a všech jejích říší a předávat dalším
generacím zdravý a životem kypící planetární domov. Planeta se kvůli lidské
dravosti a nedbalosti stala tak nezdravou, že pokud by byla lidskou bytostí, byly by
na místě vážené pochybnosti ohledně jejího zotavení. Domov člověka a nižších říší
se musí znovu přivést ke zdraví, aby byla naplněna jeho role ve vývojovém Plánu.
Stejně tak vládně chaos v politické sféře. Národy jsou vedeny skupinami, které jsou
oddané minulosti a které nedokážou pochopit, že jejich metody již nejsou pro
současnost a budoucnosti použitelné. Slepě a arogantně se naparují na scéně života
jako herci vyšlí z módy a nejsou si jistí ani svým směřováním ani způsobem
myšlení. Nad těmito destruktivními uzurpátory moci se hrozivě tyčí dveře
s označením VÝCHOD.
Ekonomická a sociální oblast jsou ty nejsmutnější. Zatímco světové bohatství
přitéká do stále méně rukou, nesčetné miliony žebrají o minimum, aby přežili.
Miliony lidí jsou příliš slabé na to, aby žebrali, a umírají, zapomenuti, ještě než
stačili ochutnat život. Co mohou lidé učinit, aby napravili tyto smutné a nebezpečné
podmínky? Ke komu se mohou obrátit ve své agónii o pomoc?
Pro lidi v jejich extrémní situaci je pouze jeden zdroj pomoci. Tato pomoc je jim na
požádání k dispozici. My, vaši Starší bratři, se snažíme pouze o vaše dobro a štěstí.
Jsme připravení vám pomoci a ukázat vám cestu k lepší budoucnosti pro všechny.
Chápeme všechny lidi jako Jedno, bratry a sestry jedné velké rodiny. Lidé taktéž
potřebují vyhnat ze svých srdcí pocit oddělenosti a objevit znovu skutečnost
bratrství, jež spočívá v jádru lidského údělu. Lidé, všichni lidé, jsou potenciálními
Bohy, a tedy nutně vytvářejí podmínky, ve kterých mohou všichni vzkvétat. My vám
pomůžeme to dokázat, a to rádi, pokud učiníte první malý krok tímto směrem.
Tento malý krok není nebezpečný a ani není zatížen rizikem. Nemáte co ztratit, ale
můžete získat své božství: tento první krok se nazývá Sdílení.
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Převzato z časopisu Share International, říjen 2016. Překlad Jan Vacek.

