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Selvom der er mange åndelige love og principper, der er grundlæggende for den spirende
Vandbærer tidsalder, er der ingen vigtigere end princippet om at dele. I betragtning af arten og
omfanget af den krise menneskeheden nu står over for, er det ikke svært at se, hvorfor denne
åndelige læresætning spiller en central rolle for vores fremtid, og menneskehedens overlevelse
kan meget vel afhænge af det.
I dag er verdens ressourcer i høj grad i de få privilegeredes besiddelse, og som følge heraf, har
forskellen mellem rig og fattig aldrig været større. Dette gælder, uanset om vi undersøger det ud
fra et individuelt perspektiv, eller når vi sammenligner nationers velstand. Den krise
menneskeheden nu står over for er i vid udstrækning forankret i en følelse af uretfærdighed, en
erkendelse af, at vores forhold til hinanden er forkert. For at skabe rette relationer mellem
mennesker og nationer er det nødvendigt at trangen til at dele udvikles. Vækst og modning af
princippet om at dele er håbet for fremtiden.
Det er samtidigt et faktum, at vores sjæl kollektivt begynder at blive vækket. Sjælen er den
bevidstheds dimension, som hjælper os med at fornemme menneskehedens enhed. Bag vores
enormt forskelligartede ydre liv, er vi inderst inde én. I første omgang kommer denne opvågnen
som erkendelsen af, at vi er én art, og senere udvikler dette sig til en erkendelse af, at vi i bund og
grund, er én. Denne opvågnen er vigtig, idet den driver os til at finde måder at leve på, der kan
sikre alle tings opretholdelse, og det er fra denne sjælfulde erkendelse, at princippet om at dele
opstår. For hvis vi er virkelig er én, vil bekymringen for menneskehedens velfærd som helhed
gradvist afløse vores tendens til separatistiske holdninger. Princippet om at dele vil bryde frem,
ikke bare som en menneskekærlig reaktion, men som en generel holdning til livet.
Det skal her bemærkes, at princippet om at dele ikke kun vedrører økonomisk retfærdighed og
ressourceallokering, når sjælen i stigende grad får indflydelse på menneskers tanker, udvides
princippet ”at dele”. At dele viden og tid er også vigtigt, lige såvel som et empatisk øre. Dette er
også ressourcer, som er værd at fordele med klogskab og medfølelse.

