
Nový den 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme 

Až lidé zhodnotí světovou situaci, budou vidět pouze potíže a traumata, nebezpečí 

a krize. Paralyzování strachem, budou toho dělat málo, aby překonali netečnost, 

kterou jejich zoufalství přináší. Tak to bývá, že lidé ztratí pokrok dosažený svým 

nejlepším úsilím a zřídka pochopí sled událostí . Málo chápou zákony, které stojí za 

všemi událostmi, a proto nemohou řídit jejich výsledek. Kdyby podle těchto 

neviditelných zákonů žili, jejich životy by se vyvíjely harmonicky a v pořádku.  

Přes tuto nevědomost a strach lidé dnes dosáhli nového bodu citlivosti na síly, které 

je vedou dopředu na jejich cestě. Vnímají, i když jen letmo, že je toho hodně, čemu 

nerozumí, tím méně řídí, ale že si mohou pomalu začít představovat větší smysl 

a účel, větší jednotu a krásu v sobě i kolem sebe. 

Jak My, Pozorovatelé, z Našeho hlediska rozvažujeme o lidském úsilí ovládnout 

měnící se svět, vítáme znamení větší citlivosti na vyšší síly, které se dotýkají 

lidských životů. Radostně očekáváme zesilování této odezvy a prospěšnější využití 

těchto sil.  

Je také pravdou, že vnímáme eskalaci nenávisti a krutosti, brutality a války, ale 

tyto reakce vyvolané strachem se chýlí ke konci a budou ustávat. 

Toto období přechodu je vskutku obtížným časem. Mnozí lidé se vztahují 

k budoucnosti, touží po změně a svěžích odpovědích na problémy. Jiní se zasmušile 

drží starých způsobů a chtějí zadržet nápor nového. My to pozorujeme a čekáme, 

jsouce si jistí, že lidé cestu naleznou. 

Maitréja, Mistr Mistrů, je připravený zahájit Své vystoupení, pracovat otevřeně před 

zraky lidí. To neznamená, že Jeho práce za kulisami úplně ustane. Mnohé z toho, co 

dnes činí, podporuje úsilí některých lidí, kteří by jinak selhali. Jeho pomoc a vedení 

vedou ruce nejednoho z moudrých vůdců a chrání je před újmou. 

Ti, kteří by chtěli zaútočit na svět, aby si dokázali svoji sílu, budou útočit také na 

Maitréju. Za všemi lidmi dobré vůle stojí Maitréja a Jeho Skupina. Tvoří štít, na 

který marně dopadají všechny šípy. Dejte se rychle na Jeho stranu, jakmile se 

objeví. Shromážděte se u Jeho praporce Míru, Spravedlnosti a Svobody 

a napomáhejte mu v Jeho obrovské práci. Svítá nový den v životě lidí, den, jaký 

dosud vůbec nebyl znám. 
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