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Kdyby lidé mohli vidět neobyčejné události, které se na mnoha místech světa 

v dnešní době odehrávají, usoudili by, že Den deklarace již nemůže být příliš 

vzdálený. Viděli by tisíce lidí, jak pochodují a volají po změně, po lepším životě a  po 

novém přístupu k žití; takovém, který jim zaručí práci a jídlo pro jejich rodiny, 

potřebnou zdravotní péči a dá jim slovo při rozhodování o jejich budoucnosti. 

Nyní se načrtávají mnohé plány, které tyto myšlenky mají vyjádřit. Skupiny 

i jednotlivci po celém světě formulují představy o novém světě. Některé jsou příliš 

nepříčetné, aby je bylo možno brát vážně, ale mnoho z nich je dobře promyšlených 

a nabízejí cenné návrhy, jak potřebné změny uskutečnit. 

Nás, vaše Starší bratry, tyto události velmi povzbuzují. Zároveň jasně ukazují, jak 

jsou lidé připraveni na změnu. Ovšemže jsou stále mnozí, kteří se bojí budoucnosti 

a obávají se změny, ale transformační síly jsou nyní tak mocné, že změna přijde 

k lidem, ať už jsou připraveni nebo ne.  

Na celém světě tyto síly transformace podněcují milióny lidí, aby před sebou viděli 

lepší život. Takový život, který nastolí mír spravedlnost a sdílení v jejich životech na 

jejich pravé místo. 

My také máme Své plány, které lidem předestřeme. Svobodná vůle lidí nebude 

nikdy podmaněna a rychlost zavádění těchto plánů se bude držet tohoto zákona. 

Tak bude transformace života na Zemi probíhat při minimálním rozvratu. Každý 

krok bude lidmi odsouhlasen, takže lidstvo samo si bude určovat rychlost změny.  

Že ne všichni jsou na transformaci připraveni, o tom nemůže být sporu, ale potřeba 

nových a mírumilovných způsobů života je tak velká, že změna musí přijít, krok za 

krokem, ve stanoveném pořadí. Jedině taktovým způsobem může být odvrácena 

katastrofa. 

Až pochybovači uvidí přínosy, které vzejdou z této metody, ochotně přijmou novou 

klidnou harmonii, která na Zem sestoupí. 
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