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Nedávné  události  na  Středním  východě  přivedly  lidstvo  tváří  tvář  několika 
problémům.  Západní  země  se  nechaly  zatáhnout  -  převážně  proti  své  vůli  -  do 
libyjské občanské války, kterou jako takovou nerozpoznaly. Jejich hlavním zájmem 
bylo zajistit nepřerušené dodávky ropy, které jsou v Libyi blízko po ruce. Chtěli také 
pomoci  lidem  V  Benghází,  kterým  hrozil  masakr  od  jednotek  stárnoucího 
donkichotského  tyrana,  jenž  se  strachem  pozoroval  očividně  úspěšné  svržení 
sousední  diktatury  jejími  vlastními  lidmi.  Západní  země  netušily,  že  pokojné 
protesty Egypťanů vyústí v Libyi v ozbrojenou revoluci, která bude postrádat plány, 
vedení nebo zbraně potřebné pro dosažení úspěchu.  

Spojené národy udělily mandát k bezletové zóně, ale po ní měly následovat mírové 
jednotky OSN, sestavené nejlépe z Arabských zemí.  Neschopnost  toho dosáhnout 
vytvořila současnou situaci, která je obtížná pro všechny zúčastněné. 

Energie

Pod vlivem současných mocných energií, které Maitréja a Jeho skupina soustřeďují, 
procházejí lidé Středního východu velkým probouzením a dožadují se nové svobody 
a  účasti  na  správě  vlastních  životů.  Tyto  požadavky  nejsou  ani  omezeny  jen  na 
Střední  východ.  Ze  všech  částí  světa  jsou  stále  častěji  slyšet  požadavky  na 
spravedlnost a na spoluúčast při rozhodování.  Zvláště mladí lidé vnímají potřebu 
po novém uspořádání světa; takovém, které jim umožní se rozvíjet a vyjadřovat, 
a které je zbavené dogmat jejich starců. To, co vidíme, není nic jiného než obroda 
mladých  Země,  kteří  se  osvobozují  od  diktatury  nenávisti  a  války,  fanatismu 
a oddělování. Není nic, co by mohlo jejich pokrok nadlouho zabrzdit. Toto je Nový 
čas a mladí lidé se hledají ve svém boji za nový život. 

Starý řád je silně zakořeněný a je těžké jej překonat. Staří tyrani se v žádné oblasti 
života nechtějí dobrovolně vzdát své moci a bohatství  a tvrdě bojují proti  proudu 
změn.  Bojují  ale  proti  energiím  samotného  Božství  a  musí  jim  v  patřičném 
okamžiku uvolnit cestu. Svého vyjádření se totiž dožaduje síla, jež je silnější než 
síla všech mocných lidí na Zemi, a nic jí nemůže zabránit v tom, aby došla svého 
projevení. Taková je budoucnost, plánovaná od počátku světa. Její postup nemůže 
nic zastavit a mladí lidé jsou jejími zvěstovateli. Naslouchejte proto dychtivě těmto 
mladým, to  oni  mají  budoucnost  bezpečně ve  svých srdcích.  Ne  nadarmo to  byli 
právě mladí lidé z náměstí Tahrír, kteří seděli  u Maitréjových  nohou, když je učil 
o budoucnosti,  o  Novém času,  Času  Míru,  Spravedlnosti  a  Sdílení,  Času Svobody 
a Lásky.


