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Nyní roste mezi lidmi počet mužů a žen, kteří se zapojují do vytyčování principů, na
kterých se bude stavět nová civilizace. Dají se nalézt téměř v každé zemi. Šíři
učení, které odráží charakteristické rysy Nového věku Vodnáře. Nacházejí se
v každé oblasti lidského života a dají se poznat podle svého altruismu a horlivé
snahy reagovat na potřeby lidí. To oni jsou předvojem, který byl vyslán napřed, aby
připravil lidi na zkušenosti, které budou charakteristické pro Nový věk. Několik
málo z nich pracuje vědomě a ví o svém poslání pomáhat zápasícímu světu
a o svém spojení s Hierarchií, ale většina pracuje pouze na žádost srdce a ze své
touhy pomáhat.
Brzy bude mnohým zřejmé, že jejich myšlenky znějí celým světem, že je v činnosti
velká připravená skupina, která hlasitě vyjadřuje touhy lidí po změně a jaké
důsledky pro společnost tato změna nevyhnutelně přinese. Tyto změny jdou k jádru
současného problému lidstva: oddělenosti lidí a národů, která ohrožuje světovou
bezpečnost.
Bez těchto změn stojí lidé na hranici pohromy. Bezuzdný nástup
komercionalizace do každé oblasti lidského života ohrožuje lidský rod.
Stále víc a více jsou lidé v zápase o přežití považováni za nadbytečné, za pouhé
figurky v obrovské hře ‘honby za dolarem’. V této dravé soutěži o zisk za každou
cenu není nikde místo pro lidskou důvěru a sociální soudržnost. Lidstvo již nevydrží
příliš dlouho napětí tohoto boje, v kterém lidé zaujímají své místo na straně lásky
nebo nezdravé chamtivosti.
V zákulisí rozdmýchávají Maitréja a Jeho skupina plameny tohoto boje a postupně
stále víc a více začínají lidé spatřovat jejich cestu. S rostoucí vůlí vyjadřují nahlas
svou potřebu po změně a následují pokyny mužů a žen s vizí, kteří ukazují cestu.
Takto Maitréja pracuje pro dobro všech, upevňuje to nejlepší, co mohou lidé
nabídnout a ukazuje to nejlepší, čím by se člověk mohl stát. Hierarchie dobrotivě
pohlíží na tento důležitý zápas o budoucnost lidstva, jista si výsledkem:
překonáním chamtivosti i beznaděje a vítězstvím lidského ducha.
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