“De mensheid
op een keerpunt”

Filmlezing van
Benjamin Creme

Met Ned. ondertiteling
duur plm. 1 uur
daarna
‘vragen & antwoorden’.

zondag 6 mei
14.00 - 16.00 uur

Vrij entree
Z.O.Z.

De huidige crisis en chaos vereisen een duidelijke
keuze en duidelijke actie. Hoe nu verder?
Waarvoor kiezen we? Wat voor toekomst wil je?
De aanwezigheid van Wereldleraar Maitreya
en de Meesters van Wijsheid helpt ons de juiste
keuze te maken en een samenleving te realiseren die
gebaseerd is op rechtvaardigheid en samenwerking.
Locatie: Share Nederland 2de Oosterparkstraat 322 Amsterdam
020-6946262 w w w.sharenl.org

De mensheid op een keerpunt
“Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan,
een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat
mensen daardoor de pijn van verandering voelen.”
						(Wereldleraar Maitreya)
Hoe weten we welke de juiste keuzes zijn? Welke kant moet de mensheid op?
Wat voor toekomst willen we nu scheppen met z’n allen?
Interesse in hoe onze samenleving zich gaat ontwikkelen?
Heb je zin om samen met de sprekers van gedachten te wisselen over wat
voor toekomst het beste zou zijn voor iedereen op Aarde en onze planeet zelf?
Wees welkom in Informatiecentrum Share Nederland. Een gelegenheid om
met anderen na te denken over oplossingen voor de wereldproblemen.
Programma:
Vertoning van “De mensheid op een keerpunt”, een filmlezing
van Benjamin Creme (circa 1 uur)
pauze 15.00 - 15.30
Vragen en antwoorden: 15.30 - 16.00
Via vragen en de antwoorden van de sprekers wordt de informatie afkomstig
van een Meester van Wijsheid en van Wereldleraar Maitreya
gepresenteerd, slechts ter overweging.
We hopen dat er een levendige uitwisseling ontstaat waarin we gezamenlijk
ideeën onder de loep kunnen nemen voor een nieuwe, gezonde en sociaal
rechtvaardige maatschappij, aangezien de oude stelsels nu afbrokkelen.
Laten we onszelf door vragen te stellen stof tot nadenken geven.
Wij spreken vanuit een achtergrond van esoterische leringen en eeuwenoude
wijsheid, actueel gemaakt door Benjamin Creme. We nodigen je uit om te
helpen bij het analyseren van hoe onze ideeën verwezenlijkt kunnen worden,
teneinde de wereldproblemen op te lossen.

