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Žádného inteligentního čtenáře nepřekvapí, že podle Našeho odhadu současná
chaotická ekonomická a následně sociální situace už nebude trvat o mnoho déle.
Nečekáme ani náhlou transformaci a návrat k bájnému ‘statutu quo’. Národy světa
začaly po miliónech cítit vůni svobody a ještě jen chvíli jim budou odepřeny její
dary.
Po celém světě, především mezi mladými lidmi, doznává silná touha po změně
svého vyjádření. Mladí chtějí jiný druh světa, novou strukturu, která bude
zahrnovat je i jejich touhy. Tyto touhy směřují ke spravedlnosti a sdílení, ke
smysluplné práci a příležitosti vychovávat své rodiny v dostatku a v míru. Příliš
dlouho strádali v bídě a temnotě a bylo jim upíráno slovo v jejich životním úsilí.
Od této chvíle budou muset vlády na celém světě brát vážně tyto touhy dosud
prakticky mlčící většiny a budou nuceny podle nich měnit své plány. Bohatí
‘vlastníci pozemků’ stěží udrží propastný rozdíl mezi jejich způsobem života
a životem průměrného ‘sedláka’, jak si bude volání po rovnosti vynucovat změnu.
Bude jasné, že současné rozdělení finanční moci je hlavní příčinou nestability
světového finančnictví.
Starý řád se hroutí
Vodnáře nabývají na
a mladí srdcem jsou
spravedlnosti. Touha

a žádná vláda nemůže tento proces zastavit. Nové energie
síle a trhají na kusy starý zkorumpovaný a upadající řád. Mladí
první, kdo zaznamenávají, že se objevuje tato nová touha po
po správných vztazích spočívá pevně v srdcích mladých lidí.

Mezitím Maitréja pokračuje ve Svém postupu mezi národy a otevřeně hovoří
o potřebě spravedlnosti, sdílení a lásky. Tyto myšlenky si nalézají mnohé
následovníky, jak napětí současných podmínek dopadá postupně na celý svět.
V USA a Mexiku, v Brazílii a nyní v Rusku předkládá Maitréja svému publiku
alternativy, které před lidstvem stojí: buď pokračovat v současné nesmyslné
a chamtivé cestě do zapomnění nebo chápat lidstvo jako jeden celek na cestě
k dokonalosti, jako bratry a sestry. Pochopit, že jedině sdílení a spravedlnost nám
poskytne mír, po kterém všichni toužíme, a svět, který bude vzkvétat podle Plánu,
a tak nalézt cestu zpět k Pravdě a Kráse, kterou jsme kdysi znali a pěstovali.
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