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Až na několik málo výjimek si většina států světa přeje Jednotu. I když jejich činy 

tento výrok nepodporují, tak přinejmenším vnitřně je obecným cílem jejich záměrů 

dosáhnout spolu s jejich přáteli a spojenci vyjádření Jednoty. 

Existuje však několik států, pro které je dosažení jejich individuálních cílů 

důležitější než všeobecná světová Jednota, záruka světového míru. Tyto přístupy se 

mohou rychle nebo postupně změnit a skutečně k tomu dochází, ale v současnosti 

se jedná o tyto země. 

Izrael (paprsky: duše 3, osobnost 6) se zmocnil prostřednictvím teroru území 

Palestinců a nyní je posedlý svou bezpečností, která vylučuje všechny ostatní 

záležitosti včetně světového míru. Protože je chráněn před rezolucemi Spojených 

národů vetem Spojených států v Radě bezpečnosti, naparuje se Izrael na Blízkém 

východě bez jakéhokoliv omezení. Díky Spojeným státům vlastní Izrael jadernou 

bombu a vyhrožuje jejím použitím proti Íránu, pokud to bude třeba. Izraelští lidé 

jsou staří, ale národ je velice mladý, troufalý, se sklony k nezodpovědnosti. 

USA (paprsky: duše 2, osobnost 6) mají z úrovně duše hluboký a opravdový zájem 

o světovou Jednotu a mír. I ony jsou však příliš mladé, velké a mocné a podléhají 

okouzlení své osobnosti. Jejich ideálem je Jednota a mír a představují si, že přesně 

toto světu ukazují. Domnívají se, že když budou všichni následovat americké vedení 

v ekonomice, politice a náboženství, nevyhnutelně nastane mír. S tímto přístupem 

se snaží ovládnout svět a opakovaně vyvolávají války vy jménu míru (Korea, 

Vietnam, Irák, Afgánistán). Svět čeká, až překonají toto omámení a až se ve 

světových záležitostech začne projevovat jejich duše druhého paprsku. 

Až se to stane (pravděpodobně ne přede Dnem deklarace Krista), vnitřní touha 

jejich americké duše po Jednotě se vyburcuje k činnosti a myšlenka sloužit celku 

nahradí současnou potřebu ovládat. Nesčetné množství jednotlivců provede velkou 

světovou přestavbu. Touha sloužit nahradí současný pocit nadřazenosti USA ve 

všech oblastech a nastane skutečná éra míru.  

Írán má starobylé a nadané lidi, které v současnosti trpí rozkolem mezi touhou po 

rozumné sekulární vládě a extrémní, fanatickou formou islámské vlády. USA mají 

k Íránu hluboký odpor a nedůvěru, protože jejich vědci jsou na cestě k ovládnutí 

jaderné technologie. Záměrem Íránu nikdy nebylo vyvíjet jaderné zbraně, ale cítí se 

dennodenně ohrožován USA a Izraelem a nyní se zdráháním přestává vidět jinou 

možnost. Paprsky Íránu jsou duše 2, osobnost 4. Jeho lidé jsou vyzrálí, kulturní 

a mírumilovní. Dali světu mnoho ze svých darů, obzvláště Indii. 

Severní Korea (paprsky: duše 6, osobnost 4) je nejmladším z těchto států. Byla 

vytvořena rozdělením původní Korei. Její záměry se také dají nejhůře předvídat, 

protože je pohlcena svou snahou dokázat světu svou zdatnost. Naneštěstí získala 



určitou míru jaderné kapacity a lze ji považovat za cosi jako neřízenou střelu mezi 

národy. Jak je dobře známo, vládnou jí, spíše než by ji vedli, její vládci a je třeba, 

aby ji jako celek Spojené národy pečlivě hlídaly. Její lidé hladoví po uznání i po 

jídle. Státy by měly být ve sdílení obojího se Severní Koreou velkorysé. 

Z hlediska průměrného pozorovatele může toto hodnocení zavdat příčinu k mnohým 

obavám a strachu. Mistři však vidí, že svět je připraven na změnu, touží po 

spravedlnosti, která zajistí novou a skutečnou Jednotu mezi národy a mír, který si 

všichni přejí. 
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