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Až se lidé budou zpětně ohlížet za touto dobou, uvidí ji jako čas, kdy jsme
projevovali zároveň každý aspekt našeho bytí, jak výdobytky, tak chyby. To není
samozřejmě nic překvapivého, protože lidé na celém světě stojí na různých
stupních evolučního žebříku. I když ale přijmeme toto přirozené rozdělení, které se
časem zmenší, tak stále chybí jednota přístupu a pochopení potřeb všech lidí.
Proč by to tak ale mělo být? Po dlouhé věky udržovala učení po sobě následujících
náboženství a věhlas mocných jedinců při vývoji lidstva určitou jednotu myšlení.
Ovšemže byla mnohá období válek a rozkolů, ale jednotící vliv velkých náboženství
se do určité míry zachovával. Dnes je individualita tak mocná, tak ceněná
a odměňovaná, že navzdory jejím mnoha úspěchům se tato vzácná individualita
stala největším nebezpečím lidstva.
Jednota byla v každém opravdovém smyslu poražena, dokonce, nebo snad zvláště,
na poli náboženství. Je pouze málo těch, kteří instinktivně chápou základní potřeby
všech lidí jako samozřejmost. V tom spočívá to nebezpečí.
Civilizující síly Spravedlnosti a Svobody ale vedou miliony lidí k uvědomění jejich
přirozeného práva. Kousek po kousku se mysli lidí obracejí k potřebám všech. To
přirozeně působí proti strhujícímu volání individuality. Odtud tedy to současné
mimořádné napětí a chaotické světové podmínky. Problémy politické a ekonomické
jsou v základu duchovní povahy, ale mohou být vyřešeny pouze na politickém nebo
ekonomickém poli. Jednotu je třeba hledat a projevovat. Jinak by mohlo napětí
způsobené současnými podmínkami přivést lidi k nanejvýš nebezpečným činům.
Z tohoto důvodu vyzývá Maitréja k Jednotě, k pochopení potřeb všech lidí.
Mír je nezbytný, ale lze jej dosáhnout jen tam, kde vládne Spravedlnost.
Spravedlnost, jak se ukáže, potřebuje ke svému dosažení klidné vody Důvěry.
Jedině Sdílení je Maitréjovou radou na naše problémy. Jedině sdílení přivede lidi
s důvěrou ke stolu, kde bude dosaženo Spravedlnosti a Mír bude zaručen.
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