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Tento rok, 2012, je jedním z důležitých. Podstatné je, aby se nevytratil impuls 

Arabského úsvitu a jeho ozvěn po celém světě. Hlas lidí, nyní tak rázný a sebejistý, 

musí dál znít celým světem, potvrzovat, že Sdílení a Spravedlnost jsou jedinou 

cestou k založení důvěry a k lepšímu světu pro všechny. Lék na bolesti lidí je tak 

jednoduchý, tak snadno dosažitelný, přesto tak těžko k dosažení. Lidé musí 

pochopit, že všechny ostatní metody již byly vyzkoušeny a byly neúspěšné, skončily 

nevyhnutelně válkou. 

V dnešní době by další velká válka byla jaderná, tím si mohou být všichni jisti. Tato 

by zničila veškerý života na Zemi. A přece jsou i dnes síly, které naprosto zbytečně 

plánují, jak by šlo takovou zkázu nejlépe přežít. Co může a má lidstvo dělat?  

Obecně řečeno, jsou dnešní vlády organizacemi starých lidí, kteří neznají jiný 

způsob práce a vlády, než jaké panovaly za jejich mládí, způsoby minulosti. Nemají 

velké ponětí o tom, proč jejich metody už nadále nefungují. Neví nic o nových 

energiích a podnětech, které zaplavují dnešní svět, a jsou zmateni a zklamáni tím, 

že nedokážou události řídit. 

Hlas mladých 

Do velké míry je nyní hlas lidu hlasem mladých. Vlády a média, která jsou pod 

jejich vlivem, do velké míry ignorují nebo znevažují hlasy a snahy mladých lidí, 

přestože to jsou právě mladí lidé, kteří znají odpovědi, kteří chápou, že lidstvo je 

Jedno, kteří volají po slušnosti, spravedlnosti a sdílení a po ukončení války. Hlas 

těchto mladých lidí nebude možné nikdy umlčet a nebude ani dlouho přehlížen. Hlas 

lidí, mladých i starých, přehluší skuhrání lidí od peněz a povede lidstvo k Novému 

úsvitu.  Tak tomu bude. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Převzato z časopisu Share International, duben 2012. Překlad Jan Vacek. 


