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Je hodně věcí, které je třeba ze současné epochy zachovat, protože nesmíme 

zapomenout, že věk Ryb, který se nyní stává minulostí, nám odkázal mnohé 

hodnoty a bohatství. Samozřejmě, že úžasná vlastnost individuality může být 

zmíněna jako chlouba Ryb, ale jsou další dary, za které vděčíme za posledních 

2 000 let zkušenostem z věku Ryb.  

Nový a mocnější idealismus obohatil srdce a mysli milionů lidí a dal tak vzniknout 

a rozšířit se velkým světovým náboženstvím s jejich obecně vyživujícími 

a společenskotvornými myšlenkami. Touha poznávat, cestovat a obchodovat 

vzkvétala jako nikdy předtím a před užaslými lidskými zraky se objevil doslova 

nový svět. Raný obchod se nevyhnutelně stal sobeckým vykořisťováním a územní 

anexí a tak jako vždy říše rostly a náramně bohatly a sílily. Často si hrdinní 

dobyvatelé mysleli – nesprávně, ale občas oprávněně – že mají civilizační 

a osvětové poslání, že „divoši“ potřebují „spasení“, a že zlato a koření nejsou tím 

pravým důvodem jejich přítomnosti tak daleko od domova. Tak tomu skutečně 

v mnoha případech bylo. Touha poznávat a tyto znalosti aplikovat je patrná v díle 

Leonarda Da Vinci, jehož vědecká bádání vedla k pokroku v moderní medicíně 

a dokonce k modernímu letectví a kosmickému výzkumu. Toto vše a mnohé další 

pochází ze zkušenosti věku Ryb.  

Jestliže individualita byla velkým darem Ryb, tak dnes, kdy vstupujeme do nového 

věku Vodnáře, se zneužívání té samé individuality stalo pro člověka největší 

hrozbou a nebezpečím. Po celém světě drží mocní jedinci, vlády a instituce miliony 

lidí v područí. Za těchto okolností se lidé stávají figurkami vydanými napospas 

rozmarům trhu. Instituce všech druhů – vlády, banky a korporace – zredukovaly 

zářnou individualitu svých pracovníků na trpnou poslušnost. Na mnoha místech jiní 

živoří a v tichosti umírají, nebo otročí pro svou denní almužnu, zatímco bohatí 

přidávají ke svému zvrhlému mamonu celá bohatství.  

Toto rozdělující pravidlo přivádí lidstvo na pokraj zničení a předkládá před lidstvo 

historickou volbu: pokračovat takto dál a ukončit tím jednou provždy lidskou pouť 

na planetě Zemi, nebo úplně změnit směr. Již se ukazují znamení toho, že lidé toto 

nebezpečí pochopili a po celém světě začínají procitat do nového jitra. Zářící světlo 

Vodnáře vstupuje do jejich srdcí a volání spravedlnosti a svobody se rychle zvedá 

k jejich rtům. Ta samá spravedlnost prostřednictvím sdílení vyvede lidi z  jejich 

temnoty a pozvedne je k jejich určenému cíli. 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, listopad 2012. Překlad Jan Vacek. 


