Wonderen van deze tijd
LEZING

zondag 14 oktober 2018 14.00 – 16.00 uur

Het naar buiten treden van iedere grote leraar is door de
geschiedenis heen gepaard gegaan met wonderen.
Zijn Engelen, religieuze tekenen, lichtverschijnselen,
graancirkels en ufo’s de wonderen van deze tijd?
Ze bevestigen onze intuïtie dat dit een bijzondere tijd
is, dat geestelijke veranderingen begonnen zijn en
dat er hoop is voor de mensheid en de planeet.
Locatie: Spiritueel Centrum De Roos, P. C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam – Balkonkamer 2
Info: Share Nederland, Tweede Oosterparkstraat 322
1092 BV Amsterdam tel 020 694 6262 www.sharenl.org

WONDEREN
ALS TEKENEN VAN ONZE TIJD
Wereldleraar Maitreya keerde
in juli 1977 terug in de moderne
wereld en heeft sindsdien achter
de schermen van onze veranderende wereld gewerkt. Door alle
religies onder verschillende namen
verwacht, is Maitreya de Wereldleraar voor alle mensen, gelovig
of niet. Maitreya komt niet als religieus leider en ook niet om een
nieuwe godsdienst te stichten,
maar om de mensheid de kunst
van Zelf-verwerkelijking te onderrichten.
Vanaf 1988 worden over de hele
wereld steeds meer wonderen gemeld, die worden gemanifesteerd
door Wereldleraar Maitreya en
Zijn groep Meesters van Wijsheid
als een teken van Zijn verschijning. Voorbeelden zijn: wenende
en bloedende beelden en iconen
van Maria en Jezus, ramen waarin
‘kruisen van licht’ verschijnen, geneeskrachtige bronnen, heilige
teksten in vruchten en groenten,
de wereldwijd melkdrinkende
beeldjes van hindoegoden, licht-

patronen op gebouwen en straten.
Maitreya en de Meesters van
Wijsheid zijn nu in de wereld
van alledag om ons te inspireren
tot het creëren van een nieuwe
samenleving waarin ieder mens
voorzien wordt van alles wat voor
een menswaardig leven nodig is,
door een systeem van samendelen – het fundament voor vertrouwen, vrede en een toekomst voor
allen.
Hij presenteert oplossingen voor
de wereldproblemen en spreekt
over samendelen en rechtvaardigheid als de enige weg naar vrede.
Maitreya is, direct en indirect, betrokken geweest bij het tot stand
komen van het Kernwapenakkoord
met Iran; ook werkt Hij in landen
wereldwijd, onder andere in het
Midden-Oosten, om verschillende
religies onderling te verzoenen.
Maitreya is de stem van van het
volk, van degenen zonder stem.
Hij steunt mensen wereldwijd in
hun actie voor een menswaardig
bestaan.

