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Bez obav z nesprávnosti lze prohlásit, že se světem není všechno v pořádku.
Například propast mezi extrémně bohatými a beznadějně chudými se stále
zvětšuje. Taková extrémní nerovnováha není pro žádnou společnost zdravá. Aby
bylo jasno, několik příslušníků společnosti bohatých opravdu sdílí své bohatství
s chudými, ale celkově velmi bohatí se spíše snaží stát se megaboháči na úkor
všech.
Stále rostoucí komercionalizace každého aspektu současného života je sama o sobě
'časovanou bombou', jejíž výbuch současné ekonomické struktury položí. Tato doba
není příliš vzdálená. Napětí způsobená tímto hlubokým materialismem jsou tak
velká, že rovnováha je napjatá k prasknutí. Většina lidí si tyto síly přitom
neuvědomuje, jak hluboce jsou zabráni do vytváření napětí.
Proto bude lidem vysvětlena jediná přirozená cesta: přijetí principu sdílení. Lidstvo
se stále více blíží k jeho pochopení, jakkoli je jeho skutečnému provedení dosud
vzdáleno.
Současně s tím dosahují vrcholu ekologické problémy, kterým svět čelí. Převážná
většina zemí dnes uznává, že globální oteplování je nepřítelem všech. Státy j sou
rozděleny v otázce, do jaké míry za to může člověk. Nejmoudřejším přístupem,
který může lidstvo zaujmout, je předpokládat, že je zodpovědné za naprostou
většinu tlaků na změnu klimatu a provést všechna praktická opatření pro nápravu
problému. Některé státy to dozajista činí, ale zdaleka ne všechny. Naší radou je, že
činnost a nečinnost lidí jsou zodpovědné za osmdesát procent problému a že lidé
nesmí v zájmu svém a svých dětí litovat ničeho pro jeho nápravu. Buďte ujištěni, že
My jim pomůžeme, ale oni musí sehrát svou úlohu.
Se zhroucením světové ekonomiky lidstvo dojde k pochopení své jednoty. Toto
pochopení bude mít podstatný vliv na jeho přístup k válce. Uvidí, že jsou ve svém
zápase o přežití navzájem spojeni a v jejich myslím se hlasitěji rozezní Maitréjova
slova. Sdílení, spravedlnost a svoboda vyrostou v myslích lidí do mocných symbolů
budoucnosti, jako neodmyslitelná práva všech, jako cesta ke správným vztahům.
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