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.

Maitréjovo vedení
Od Mistra‒, prostře dnictv ím pana Benjamina Creme, září 2005

Ať se politici a ostatní lídři jakkoli snaží, je pro ně stále těžší mít nad událostmi
kontrolu a udržovat svou 'státní loď' v normálním kurzu. Zjišťují, že navzdory jejich
znalostem a zkušenostem se sama bezradně motá jakoby vedena neviditelnou
rukou. Touto neviditelnou rukou je samozřejmě logika změny. Nedovedou pochopit,
že pravidla a metody, kterými pracují, náležejí minulosti a pramálo odpovídají
potřebám dneška. Scházejí se a diskutují o problémech, ale vždy ustoupí od akcí,
které by je vyřešily. Mezitím lidé různým stupněm trpí a čekají na soudnost
a pochopení, které by jejich strádání ulevily. Ve svých srdcích vědí, že vysvobození
je možné a má se jim dostat, ale schází jim dosud struktury a moc, aby toho
dosáhli.
Lidé ale nebudou čekat věčně. Známky odporu a netrpělivosti se již objevují na
celém světě a upomínají lídry, aby se jejich potřebami a strastmi zabývali. Vedoucí
představitelé, lidé bez vize, se uchylují ke slibům a úlevným opatřením, aby
zastavili rostoucí požadavky na poctivost a spravedlnost. Dělají to zbytečně. Národy
světa zachytily vidinu svobody, spravedlnosti a míru a nenechají si ji ujít. To oni,
spíše než jejich lídři, nastíní budoucnost a vytvarují ji podle svých potřeb. Tak tomu
bude. Tato nová síla ve světě ‒ hlas lidí ‒ rychle získává sílu a soudržnost a bude
od nynějška hrát ve světových událostech hlavní roli.
Maitréja čeká na Svou příležitost, aby umocnil sílu a vliv hlasu lidí a řídil jejich
směřování. Skládá se z mnoha pramenů a ty mají různorodé cíle. Proto je třeba
moudrého vedení, aby neztratil svou cestu a nepromrhal svou sílu.
Jednoduché a ještě jednodušší proto musí být jejich požadavky. Jejich problémy
jsou mnohé a rozličné, ale jejich potřeby jsou univerzální: mír prostřednictvím
spravedlnosti a svoboda jsou potřebami každého člověka. Sdílení, jak bude Maitréja
doporučovat, je klíčem k vytvoření důvěry, bez které není nic možné. Sdílejte a
vytvořte požehnanou důvěru, bude říkat světu, a poznejte požehnání spravedlnosti
a míru. Žádná jiná cesta, bude národům vážně připomínat, jim toužebně očekávaný
mír nepřinese. Tak tomu bude, a takto budou lidé volat po sdílení a tím po míru.
Nové a mocné světové veřejné mínění ukáže svoji sílu a překoná machinace a triky
lidí, kteří jsou nyní u moci. Pak se Maitréja představí před všemi národy a dá se do
jejich služeb po celou nadcházejíc í dobu.
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