De toekomst onthuld
Lezing

Zondag 26 augustus
14.00 – 16.00 uur
Informatie over de
Meesters van Wijsheid
en hun Meester,
Wereldleraar Maitreya.
De Meesters werken op een
heel praktische manier via
hun discipelen, moderne
mannen en vrouwen, om een
nieuw systeem te waarborgen
van herverdeling van de
hulpbronnen van de wereld
en nieuwe technologie om de
planeet te herstellen en te
beschermen.
Een tipje van de sluier
van de toekomst wordt
opgelicht.
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De toekomst onthuld —
een tipje van de sluier van de toekomst wordt opgelicht
Het idee van “eenheid in verscheidenheid” dringt door in ieder
aspect van ons leven: politiek, economie, ecologie, onderwijs, kunst,
wetenschap, enz. We realiseren ons nu meer dan ooit dat geen mens,
geen enkele groep, land of discipline alleen alle oplossingen voor de
problemen in de wereld kan hebben.
De meeste van onze problemen, met name op politiek en economisch
terrein, berusten op een gebrek aan eenheid. Het idee van “de
mensheid als één familie” bestaat allang; als we inzien dat we één
organisme zijn, dan moeten de meeste van onze oude gewoonten
van partijgeest langzamerhand vervagen.
Volgens Benjamin Creme en de Meesters van Wijsheid is eenheid
“het centrale doel van ons menselijk bestaan” en de basis voor
het verlangen naar vrede, naar een eerlijke en fatsoenlijke wereld
voor iedereen. Het is daarom logisch om in alle geledingen van de
samenleving naar eenheid in verscheidenheid te streven – met name
in de belangrijke systemen die ons leven besturen: de politieke en
economische structuren.
Het antwoord kan zijn dat we hulpbronnen gezamenlijk moeten
gebruiken, krachten moeten bundelen en universele basisrechten
voor alle 7,6 miljard mensen op aarde moeten eisen. Dit geldt
ook voor de rechten van onze planeet. We moeten oproepen tot
beëindiging van oorlog, en rechtvaardigheid en samendelen eisen –
een rechtvaardige herverdeling van de hulpbronnen van de wereld
die iedereen ten goede komt.

