Posel nového
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 12. Listopadu 2011

Mnozí si budou pamatovat tuto dobu jako čas zkoušek, napětí , otřesů a pozdvižení.
Pokud se na ni podíváme pronikavějším pohledem, je to doba obnovy, přípravy na
nový začátek. Proto si lidé mohou dělat ze současných změn velké naděje. Minulost
má již to nejlepší za sebou a rychle přestává být pro vývoj lidstva prospěšná. Mladí
začínají být znaveni a otráveni jejím dlouhým panováním a obracejí se k drogám
a násilí, aby zmírnili svou duševní nudu a zoufalství.
Mezitím Posel Nového potichu inspiruje novou generaci aktivistů, kteří se objeví
v každé zemi, a kteří si budou uvědomovat potřeby všech lidí. Jak jistě víte,
v mnoha zemích již otevřeně pracují skupiny aktivistů, kteří chtějí vytvořit nové
struktury a ukazují světu nové touhy, jež se tvoří v srdcích milionů lidí: úctu ke
všem a spolupráci se všemi a ukončení staré rozvratné chamtivosti.
Lidé tak získávají vzor budoucí doby, jak sami procházejí obnovou prostřednictvím
prostého Maitréjova učení. Mír a Spravedlnost začínají hrát ústřední roli v myslích
milionů lidí. Až lidé pochopí, že jedině sdílení přivede tyto vznešené představy do
reality, vrhnou se na přeměnu společnosti, jež překoná všechny naše představy.
Tyto změny budou po jednotlivých etapách přijímány a ověřovány pro všeobecné
uplatnění. Dnešní bolest a pocit ztráty budou přecházet v obnovenou naději
a spokojenost se světem, který se ocitl konečně na správné cestě. To umožní
bezpečně provádět tyto experimenty. Strach ze změn se tímto rozplyne. Velké
přeměny se budou provádět ve stanoveném pořadí a lidé si uvědomí krásu nového
uspořádání. Postupně se začne na staré rozdělující přístupy minulosti pohlížet jako
na chyby minulosti a ty potom vymizí, protože budou pro novou jednotu bez užitku.
Slova a příklady Maitréji urychlí vnímání jednoty, která bude stále více projevovat
Vodnářské energie, a povede tak lidstvo k dosud nevídanému sjednocení.
V současnosti pracují Mistři ve Svých četných střediscích se Svými skupinami, aby
docílili těchto změn s co nejmenšími sociálními otřesy. Jejich úkolem je umožnit
změnu s přijatelnou rychlostí spíše evolucí nežli revolucí. To vůbec není jednoduché,
protože lidé, když jsou mladí, jsou nedočkaví nového, a když jsou staří, tak se
změnám brání. Proto ten současný zmatek.
Mnozí očekávají tuto dobu s radostí a s nadějí. Mnoho jiných je uzavřeno do
beznaděje a strachu. Mnozí si dychtivě přejí vidět budoucnost bez válek a bídy.
Mnoho jiných znaveně čeká, až se jejich břímě stane snesitelnějším.
Maitréja probudí lidstvo k jeho určenému osudu a osvobodí jej od strachu
a pochybností. Osvobodí jej také od neustálého pocitu nepřátelství a nedůvěry.
Dlouhá lidská zima v divočině připravila lidi na jednodušší a šťastnější nastávající
časy.
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