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Až se budou sepisovat dějiny této jedinečného doby, lidé možná poprvé pochopí, 

jak důležité, jak stěžejní byly nedávné události na Středním Východě. 

V neuvěřitelných šesti měsících obyvatelé mnoha středovýchodních zemí, 

potlačovaní a uvěznění ve staletých kmenových diktátorských režimech, povstali po 

vzoru Tuniska a Egypta a dožadují se svých práv na svobodu a demokracii, na 

sociální spravedlnost a práci. To, co média nazývají „Arabské jaro“ stojí mnoho 

životů a mnoho utrpení těchto odvážných lidí, kteří ochotně umírají za svobodu 

svých bratrů a dětí. Jsou zváni mučedníky a skutečně jimi jsou. 

Od této chvíle se tento fenomén bude projevovat po celém světě. Mnohé národy se 

již samy připravuji, že to udělají podobně. Plán na změny zaujal mnoha milionů lid í 

a brzy se stane středobodem pozornosti celého světa. Lidé zjistili, že když jsou 

organizovaní a odvážní, tak jsou neporazitelní. Toto hnutí za změny nemůže nic 

zastavit. To ono zosobňuje principy budoucnosti a Plánu. Maitréja mu dal svůj hlas, 

jež je nyní hlasem národů světa. 

Starý řád 

Starý řád se všemožně snaží pokrok tohoto hnutí za změny zastavit, ale nemůže 

stát věčně proti principům života, který se neustále mění, neustále proměňuje svou 

formu, aby lépe vyjadřovala povahu tohoto života. Tak je tomu nyní a proto staré 

odumře a nové výhonky budou vzkvétat, jak se budou lidé snažit lépe vyjádřit 

a projevit principy Nového času: sdílení, spravedlnost, správné vztahy, lásku 

a jednotu. 

Pokrok 

Lidstvo se vskutku vydalo na cestu. Tento další pokrok nemůže nic zastavit, pokud 

lidé myslí z hlediska Jednoty. Všichni lidé hledají Jednotu, ale jsou zmateni různými 

cestami. Mějte vždy na paměti zásady Jednoty a Lásky a cesta se sama ukáže. 

Takto hovořil Maitréja v Káhiře na náměstí Tahrír. Ti nejlepší z těch, co Jej slyšeli, 

povedou své bratry a sestry a ukáží jim cestu, tu jednoduchou cestu k  Bratrství 

a Míru, Spravedlnosti a projevené Lásce. 


