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Během několika málo let se současné období napětí a útrap velmi zklidní. Za
kulisami se mnohé mění. Mnohé ze sil, které přinesly současný konflikt a boj,
postupně slábnou a jsou nahrazovány silami, které jsou celkově lidem mnohem
příznivější. V současnosti je do toho zapojeno tolik různých energií a směrů těchto
energií, že je obtížné přesně určit, kdy tato změna započne, ale nemělo by to trvat
o moc déle než asi dva roky, než půjdou rozeznat první známky změny. Bude
následovat období změn, které si málokdo dokáže představit, že by mohlo tak
rychle proběhnout: současný rozmach požadavků na svobodu a podíl na řízení
svých osudů, který tak silně projevili lidé ze Středního východu, proběhne celým
světem a postihne každou zemi, jednu po druhé, ať velkou či malou. Tak zazní Hlas
Lidí stále silněji a výmluvněji. Stále více mužů a žen po celém světe začne jasně
chápat své potřeby a pociťovat svou nezlomnou sílu při prosazování svého
vrozeného práva.
Dosáhnout těchto změn bude pro některé země nepochybně těžší než pro jiné.
V některých zemích zjistí, že skupiny, které po staletí třímaly moc a budovaly své
bašty bohatství a blahobytu, se budou zdráhat zříci se svého nadřazeného
postavení, ale síly změny se stanou tak neodbytné a nezadržitelné, že i oni budou
nuceni změnit směr a přizpůsobit se požadavkům svého lidu.
Nová společnost
Takto se začne vyvíjet pozoruhodným tempem nová společnost. Taková, která bude
považovat za svaté právo všech lidí na sebeurčení, demokratická práva na zapojení
do své společnosti a její budoucnosti, jejich právo na přiměřenou životní úroveň,
zdravotní péči a vzdělání. Nade vše budou lidé požadovat právo na život v míru.
Maitréja bude lidi podporovat v jejich požadavcích na svobodu a spravedlnost
a každé jejich úsilí posílí. Tak jak to učinil v Káhiře, bude se všemi, kdo požadují
svá práva v míru a respektují všechny skupiny a náboženství, bez zloby
a soutěživosti. Tak začnou lidé chápat cestu budoucnosti, jedinou cestu, která tuto
budoucnost zajistí, budoucnost sdílenou všemi bez rozdílu.

