Onze krachten bundelen voor
verandering – op een cruciaal
moment voor onze planeet
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We want a FA
IR deal !
JUSTICE for
ALL 7.6 billio
n!
SHARING IS THE KEY

LEZING zo 9 september
13.00 -15.00 uur
Hoelang nog deze genadeloze samenleving?
Kunnen economie en politiek spiritueel zijn?
Kunnen we ons verenigen en verandering
bewerkstelligen?
LOCATIE: DE BALIE
Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Z.O.Z.

NED. / ENGELS

ENTREE €5.00

Waarom economische ineenstorting en politieke
chaos een teken van hoop kunnen zijn
Waar vandaan zal er een verenigende visie komen om de verschillende
internationale groepen activisten samen te brengen, teneinde hun
krachten te bundelen en een blijvende wereldtransformatie te
realiseren?
Is het mogelijk dat er een spirituele dimensie ten grondslag ligt aan
alle uiterlijke verschijnselen? Een dimensie die alles verbindt en ons
motiveert om de volgende gezamenlijke stap in de evolutie van
ons bewustzijn te zetten? Staat de mensheid op de drempel van
een doorbraak – van zelfkennis, verbazingwekkende innerlijke en
uiterlijke ontdekkingen?
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.
Tegen de achtergrond van de Leringen van de Tijdloze Wijsheid wordt
de noodzaak van radicale verandering verkend, om een eerlijke en
gezonde wereld voor iedereen te scheppen. De hulp en het advies
van de Meesters van Wijsheid en Maitreya de Wereldleraar staan de
mensheid ter beschikking.

INFO: SHARE NEDERLAND
Tweede Oosterparkstraat 322 1092 BV Amsterdam
020 - 694 62 62 www.sharenl.org

