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Když lidé uvažují o principu sdílení, téměř vždy jej vidí v osobních souvislostech.
Představují si situaci, kdy budou oni sami požádáni, aby se vzdali podstatné části
peněz ve prospěch lidí kdesi daleko, které neznají a ani nechtějí poznat. Ve
skutečnosti lze princip sdílení zorganizovat jedině jako globální proces.
Je několik způsobů, jak toho lze dosáhnout, ať už částečně nebo úplně. My, Vaši
Starší bratři, máme za to, že následující způsob je nejpraktičtější, nejjednodušší
a nejspravedlivější metodou ze všech. Takový, který v případě zavedení uspokojí
největší počet lidí. Navrhujeme požádat každý stát, aby provedl inventuru všech
svých zdrojů a potřeb, co si sám vyrábí a co musí dovážet. Pak bude každý stát
požádán, aby vložil do společných zásob to, čeho má víc, než sám potřebuje. Tím
se vytvoří obrovský mezinárodní zdroj, ze kterého mohou všichni čerpat. Velké,
rozvinuté státy samozřejmě vloží větší množství, ale všichni budou darovat jen to,
co sami nepotřebují. Tohle schéma se nám zdá výhodné pro svou jednoduchost
a spravedlivost. Bude to samozřejmě jistou dobu trvat, než se zavede, ale My
předvídáme, že nastane doba, kdy toho bude možné dosáhnout.
Je mnoho vycvičených organizátorů a správců, pro které by tato práce byla vítanou
službou světu. Aby byla zaručena důvěra všech, bude vše probíhat pod dohledem
Mistra nebo zasvěcence přinejmenším třetího stupně. Tím bude rázem skoncováno
s prokletím bídy a nedostatku. Srdce a životy nespočetných milionů lidí se naplní
radostí a ti, kteří se podělí poprvé, pocítí hluboké a naplňující štěstí, které se
možná báli poznat.
Jedině tímto způsobem se vytvoří důvěra, nezbytná pro ukončení války a terorismu.
Bez této důvěry nebude nikdy mír. Pokud nebude mír, bude to s budoucností lidstva
vypadat bledě. Proto je nějaká forma sdílení potřeba, máme-li vůbec přežít. Když to
pochopí většina lidí, mohou být velké světové problémy vyřešeny.
Princip sdílení začíná vstupovat do myslí mnoha skupin na celém světě. Krůček za
krůčkem se lidé přibližují k tomuto závěru. Maitréja připomíná všem, kteří Mu
naslouchají, že jedině sdílení poskytne řešení pro naše potíže. Proto, jak budou
týdny a měsíce ubíhat, bude patrné, jak lidé zápasí se svými problémy, a stále víc
z nich shledá, že klíčem k jejich budoucnosti je sdílení.
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