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Až lidstvo konečně uvidí, jak pošetilé bylo jeho současné okouzlení násilím a válkou 

a upustí od prostředků, které slouží k provádění aktů násilí, projde pozoruhodnou 

změnou. První známky této nanejvýš vítané změny lidského chování je možno 

spatřovat v milionech lidí, co nyní pochodují, aby odsoudili válku a volali po 

spravedlnosti a míru. Tyto demonstrace, spontánní a po celém světě, jsou jistým 

příznakem toho, že lidstvo je připraveno zřeknout se minulosti , a pokud bude řádně 

vedeno, tak změnit směr. Tato doba se rychle blíží. V dnešních traumatech 

a stresujících podmínkách se nová vize budoucnosti sama představuje srdcím 

a myslím milionů lidí, kteří do větší či menší míry na ni reagují. Lidé dospívají 

k tomu, že mír je nezbytný, aby lidstvo přežilo. Je jen málo těch, co o tom v hloubi 

srdce pochybují, ať už jsou jakkoli hluboko zataženi do války. Scéna je tak 

připravena na konečné rozhodnutí lidstva. 

Obyčejnému divákovi se svět jeví rozvrácený a ovládaný těmi, co vizi míru 

nesdílejí, ale vidí v každém střetu jen příležitosti pro bohatství a moc. Ačkoliv 

takových je hodně, je většina lidí unavena bezúčelností války a hledá strategie, jak 

této pošetilosti učinit jednou provždy přítrž. V jejich srdcích hoří naděje na novou 

dobu míru a pokroku pro všechny. Tito lidé představují v každé zemi naději světa. 

To pro ně obrátí Maitréja Svou pozornost ke Svému příchodu. To pro ně představuje 

již nyní vizi budoucnosti. Oni budou rychle v milionových počtech na jeho rady 

reagovat a rozzáří naději pro všechny. Takto Maitréja přesvědčí lidi, že další 

bezhlavé spory jsou zbytečné a nebezpečné. Že problémy dneška jsou globální 

a nelze je řešit válkou. Že jedině spolupráce přinese mír a hojnost. Že jedině jako 

bratři, ruku v ruce, mohou vstoupit do nového světa, který očekává jejich péči. 

Tímto způsobem se lidé rozhodnou a odvrátí od propasti. Takto ukáží svoji volbu 

pro život a spokojenost a s očima rozzářenýma nadějí se pustí do úkolu obnovy 

světa. Čas rozhodnutí je blízko, skoro již nastal. Maitréja je připraven, dychtivý 

ukázat cestu, nové směřování. Miliony lidí očekávají Jeho radu a inspiraci, moudrost 

a lásku. Maitréja přinese záruku budoucnosti pro všechny. 
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