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Je stále zjevnější, že současné ekonomické systémy už nefungují. Příliš mnoha
lidem, doslova milionům, je odepřeno právo na dostatek potravy k zachování
života. Produkční kapacita této planety je obrovská, ale způsoby rozdělování jsou
tak nepřiměřené a tak nerovné, že miliony lidí bezdůvodně trpí a umírají. Lidé vědí,
že tomu tak je, ale přesto se pro nápravu tohoto zločinu dělá jen málo.
Kam spějeme? Jak dlouho ještě musí chudí tímto způsobem trpět? Jak dlouho ještě
mohou státy tuto hanebnost podporovat, než svět zachvátí nesmírná katastrofa?
Není to divné, že se lidé nikdy nepokoušeli napravit tuto věčnou tragickou situaci,
kdy miliony lidí trpí a umírají kvůli nedostatku uprostřed hojnosti? Zdá se, že
nejjednodušší řešení nikdy ty, kdo mají nadbytek hojnosti, nenapadlo. Proč řešení
neukáže prostá spravedlnost? Že bohatí musí sdílet bohatství, které ovládají, není
jen praktické a spravedlivé, ale nezbytné pro světový mír a dobro všech, pokud má
být zaručeno, že všichni přežijí.
Nedejte se mýlit, lidé musí pochopit, že sdílení není jen dobrý a správný nápad, ale
že je nezbytné, pokud má lidstvo přežít. Jedině moudré a spravedlivé sdílení
přinese mír, po kterém všichni lidé touží. Protože bez sdílení nikdy nevznikne
důvěra.
Buďte si jisti, že sám Maitréja lidem poví tuto prostou pravdu a otevře jim oči pro
užitek, který z toho bude plynout. Staňte se jedním z mnoha Jeho pracovníků,
kteří se snaží prokázat potřebu sdílení a spravedlnosti. Pamatujte, že žádný člověk
není oddělený a osamocený, že všichni lidé, ať už o tom vědí nebo ne, jsou spolu
svázáni neviditelnými pouty na dlouhé cestě postupných odhalení. Zřekněte se
cesty oddělování a pomozte svým bratrům a sestrám na cestě.
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