Konec „barbarského věku“
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme

Přijde doba, kdy lidstvo bude na tuto dobu vzpomínat jako na „barbarský věk“ .
Současná umírající civilizace je natolik vzdálená dosažitelnému ideálu, že budoucí
lidé se budou divit, jak a jak dlouho jsme vůbec byli schopno to vydržet.
Do této smutné situaci je zapojeno mnoho příčin a faktorů: dlouhodobý a pomalý
úpadek ve vztahu člověka k člověku, který se odráží a probíhá současně s rostoucí
důmyslností jeho zbraní. Jeho současná triumfální schopnost zabíjet na vzdálenost
celých kontinentů jen pečetí jeho pokrok v sebezničení. Válka se stala věcnou
a neosobní: válečník již déle nemusí snášet pohled na teror v protivníkově tváři.
V této situaci se není co divit, že lidské instituce, politické a ekonomické, naopak
odrážejí rostoucí odcizení lidí od zřídel jejich životů. Komercionalizace, tato bující
byť nenápadná a skrytá hrozba řídí nyní životy a osudy nesčetných milionů lidí
a Bohem danou jedinečnost člověka redukuje na pouhou cifru. Lidé jsou nyní
pouhou statistikou bez účelu a potřeb, pěšáky na šachovnici tržních si l a firemních
zisků.
Vyprahlá poušť, kterou nazýváme moderním světem, ponechává člověka zbaveného
toho, co jej činí lidským: radosti, tvořivého naplnění, ochoty rychle reagovat na
potřeby každého jiného a svobody. Smrtonosná soutěživost napadá lidského ducha
a rozhoduje nyní „bitvu“ života. Život, toto Velké dobrodružství, se zkorumpoval
a byl nahrazen mučivým a nečestným zápasem o pouhé přežití.
Aby bylo jasno, tak tyto zoufalé podmínky nepanují všude a jednotně, ale pro velké
množství lidí představují realitu jejich životů a pokud lidé nezmění směr, tak se
mohou jen zhoršovat.
Až Maitréja vystoupí otevřeně na světové aréně, ukáže lidem , že takový život
v bolesti a zápasu není nevyhnutelný, že to není jejich jediná volba: že mají právo
na jinou cestu, pokud si to budou přát.
Ukáže, že již nyní, uprostřed chaosu a bující chamtivosti, se lidé snaží zvrátit toto
oslabování posvátných pout jejich života. Že nové a velké síly vytvářejí nový
začátek, a že ze současné vřavy se postupně vynořuje vyšší a pravdivější projev
vrozené lidské schopnosti utkat se s výzvami doby a překonat její těžkosti.

Maitréja lidem připomene jejich vlastní vysoký původ a určení a bude inspirovat
k vytvoření nového životního způsobu: v harmonii, ve správných vztazích, bez toho,
aby se uchylovali k válce nebo soutěžení, v plné spolupráci a vzájemném ohledu.
Tak tomu bude.
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