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Od této chvíle budou ti, co „tvoří a boří“ tento svět, cítit rostoucí odpor proti svým 

úskokům a plánům. V reakci na rostoucí vliv blahodárných vodnářských energií se 

objevuje vědomí nového způsobu života, ve kterém všichni mohou prospívat a růst 

a ukázat svůj talent a myšlenky pro větší dobro všech. 

Roste také pocit toho, že peníze nejsou konec konců všechno a nevyžadují žádnou 

oddanost nebo úctu. Že peníze jsou pouze nástrojem, který se může nebo nemusí 

použít, vymoženost, která se stala tyranem, jenž si zotročil své pány. 

Od nynějška také bude stále jasnější, že staré formy a metody již nefungují, určitě 

ne pro více než hrstku lidí. Tím se v každé zemi otevřela velká propast mezi 

chudými a bohatými, větší a jasnější než dříve. Už jen po krátký čas budou chudí 

tohoto světa přijímat toto světské rozdělení. A tak v mnoha zemích znovu kypí 

nebezpečí revolucí. Z Našeho pohledu, i když to je pochopitelné, by takový 

následek nevěstil pro lidstvo nic dobrého a jen by zesílil jeho zoufalství. 

Naší cestou je cesta nenásilné evoluce a My to doporučujeme těm, kteří by chtěli 

svět ještě více ohrozit. Naše cesta je jednoduchá a dosažitelná. Princip sdílení je 

požehnanou odpovědí na lidské trápení. Spravedlivé sdílení změní naráz tento svět. 

Mnoho jiných cest se už vyzkoušelo a nefungovaly. Není to divné, že pro sdílení 

nikdy nezbylo v lidských plánech místo? 

Maitréja dokonce ještě nyní hovoří denně o potřebě Sdílení a Spravedlnosti, o této 

dvojici pilířů nové společnosti Míru a Usmíření. Držte se proto pevně této 

jednoduché cesty a přinese radost do srdcí lidí. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
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