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Z hloubky svých současných problémů a bolestí nalezne lidstvo naději. Tolik toho, 

co se nyní děje, je pro lidskou rasu pozitivního a nadějného, že si lidé mohou být 

jisti tím, že se jejich problémy brzy zmírní. Ne naráz, ale postupně, krok za 

krokem. Lidé také postupně pochopí pravé příčiny svých trápení. Dojdou k poznání, 

že lidstvo je Jedno, nedílný celek, svázaný dlouhodobým společenstvím a 

společným původem a spřízněný též svým společným božstvím. Už se dál nebude 

muset člověk obávat svého bližního nebo proti němu bojovat. Už nebudou muset 

miliony lidí strádat uprostřed nadbytku. Takto se zrodí nová doba, doba, kdy 

Spravedlnost a Sdílení dají do pořádku současný chaos a nezodpovědnost. Doba, 

kdy si lidé budou vážit jeden druhého a budou se o sebe navzájem starat, kdy se 

božství v člověku bude viditelně projevovat a kdy tajemství života dojdou poznání. 

Dostatek vystřídá hojnost coby cíl rozumných lidí. 

Správné vztahy 

Tak se lidé dostanou do správných vztahů jeden s každým a se Zdrojem všeho. Pod 

vlivem inspirací a vedení Maitréji a Jeho skupiny, budou lidé vzkvétat ve svém 

božství a budou jej projevovat ve všem, co dělají. Ohavnosti války a teroru dojdou 

rychlého zapomnění a na jejich místo nastoupí obrovský tvořivý rozkvět.  

Lidé obnoví a zušlechtí svá města, aby byla důstojná nového času. Ta budou 

početnější ale menší co do velikosti, spojená rychlou a bezhlučnou dopravou. Lidé 

budou své děti vzdělávat mnoha různými způsoby. Každé dítě bude vychováváno 

způsobem, který bude odpovídat jeho paprskům. Časem se vzájemná výměna mezi 

Mistry a lidským rodem rozroste do stále těsnějšího vztahu a děti se budou 

posouvat radostně a logicky s rostoucím uvědoměním z jednoho stupně na další. Ve 

všech těchto opatřeních bude jeden každý mít svou roli. 

Přijdou znamení 

V nejbližší době se objeví řada znamení, která těm, co je zažijí, nepůjdou na 

rozum. Nikdo nebude schopen vysvětlit tyto jevy, jež budou předzvěstí změn 

v myšlení a chápání lidí. Od té doby se většiny národů zmocní pocit očekávání, jež 

lidi připraví na neobyčejné události, které mají nastat. Jak víte, ne všichni lidé 

berou novou dobu, jež před lidstvem leží, vážně. Tyto události připraví další na toto 

odhalení. 
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