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Zatímco se mnoho lidí stále domnívá, že současné bankovní a burzovní systémy 

jsou nezbytné a neměnné, stále více lidí dochází k závěru, že se jejich užitek již 

vyčerpal a musí být brzy nahrazeny něčím jiným. Příliš mnoho lidí trpí kvůli 

nespoutané chamtivosti a touží po větší spravedlnosti a rovnosti, aby mohli přežít 

to, čemu se tak povrchně říká „současné hospodářské klima“. Před ekonomickým 

krachem v roce 2008 bylo přinejmenším v rozvinutém světě spousta peněz. Lidé 

měli práci a domy, ve kterých žili. Noví milionáři se rodili každým dnem. Někde 

jinde ovšem dosud miliony lidí umíraly hladem a miliony dalších hladovělo, ale pro 

některé bylo peněz dost a život se zdál  být skvělý.  

Kam se všechny ty peníze poděly? Co se s nimi stalo? Nyní nemá nikdo práci 

a peníze se ztratily – do bank a zmizely. A z milionářů se staly miliardáři. Je to 

všechno hodně divné. Může se vám zdát, že šlo o kouzelnický trik s důvěrou lidí, 

který provedli polovině světa. 

Vrátí se znova staré způsoby a staré časy? Opravdu chceme, aby se vrátily spolu 

s bohatstvím těch bohatých, jak se každým dnem zdvojnásobuje a s chudými, kteří 

sbírají drobáky, jež jim nechávají spadnout na zem? 

Změna 

Lidé po celém světě cítí změnu a propůjčují jí svůj hlas. Cítí také svou sílu k  činu 

a mnozí umírají, aby to dokázali. Cítí, že staré časy jsou téměř pryč a vyčerpali již 

svou energii. Cítí, že jsou jiné a lepší způsoby života a těší se na zítřky. Vskutku, 

staré časy se již chýlí ke konci a lidský rod jen zdržují. Kolo času se otáčí a mocný 

Řím opět padá. Maitréjův plamen je zažehnut v srdcích nespočetných milionů lidí. Ti 

na něj reagují a jsou dychtiví vybudovat nový svět, kde vládne spravedlnost 

a harmonie. Maitréjův slib je, že tento nový svět je již na cestě. 


