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Čas od času se mezi lidmi objevují postavy, které ztělesňují to nejlepší nebo to
nejhorší, co lidé mohou dokázat. Tito jedinci se stávají nejoblíbenějšími nebo
nejvíce nenáviděnými. V obou případech k sobě přitahují mnoho přívrženců nebo
oddaných. Takové postavy mají pro většinu lidí ohromnou magnetickou přitažlivost
nebo jsou při vhodné příležitosti povzbuzujícím příkladem destruktivní síly ve
velkém měřítku. Knihy o historii jsou plné příkladů obou těchto typů.

Nyní se ve světě ve velkém počtu projevují oba tyto typy. Smyslem těchto projevů
je ukázat lidem dva protikladné druhy činnosti a vytvořit tím napětí volby, která
určí budoucnost lidské rasy. V biblických pojmech je toto ten „Meč rozštěpení“.
Energie, které po mnoho let Maitréja vyzařoval a které řídil, se snažily vytvářet tuto
konfrontaci protikladů. Mnoha lidem se to může zdát podivné, ale je důležité, aby
lidstvo pro svou budoucnost učinilo správná rozhodnutí. Jinak bude tato budoucnost
opravdu bezútěšná.

Meč rozštěpení je energií, kterou nazýváme Láskou: tím, jak ji Maitréja řídí, staví
„bratra proti bratru“ a ověřuje skutečné božské vědomí lidi po celém světě.
Konečným cílem evoluce je ustanovit na zemi „Království Boží“ a Meč rozštěpení
ukazuje lidem cestu.

Maitréjovo učení je prosté. Člověk by si mohl myslet, že bude všem lidem jasné, ale
bohužel tomu tak není. Maitréja ukazuje budoucnost jako klidné a pokoj né úsilí
coby nevyhnutelný důsledek sdílení a spravedlnosti pro všechny, vytváření světa,
„kde žádný z lidí nic nepostrádá, kde žádné dva dny nejsou stejné, kde ve všech
lidech se projevuje radost Bratrství.“ Jak je možné, můžete si myslet, odmítat tuto
nadějnou zprávu? Není to ta budoucnost, po které každý touží? Je to budcoucnost,
po které touží většina lidí, ale ne všichni. Lidé stojí na různých příčkách evolučního
žebříku. Od jisté úrovně výše se pro lidi vyvíjí vše dobře. Jsou to právě ti, co ještě
neprojevili své božské Já do té míry, co nevidí, že sdílení je božské, že spravedlnost
a správné vztahy jsou božské. Tito lidé vidí Božství jako soupeření a konflikt a cenu
člověka poměřují podle váhy jeho zlata.

Mnozí žijí v obavách a utrpení, zbaveni práce a naděje na budoucnost protloukají se
den za dnem. Mnozí jiní si ale tvoří svou budoucnost a mnozí také přitom umírají.
Na celém světě lidé procitají k možnosti lepšího života, který bude vycházet ze
svobody a spravedlnosti. Nemějte obavy, protože hl as lidí sílí a šíří se stále víc jako

nákaza. Maitréja stojí za těmi, kdo žijí – nebo umírají – pro skutečnou svobodu,
spravedlnost a jednotu lidstva. Mladí lidé razí cestu a budoucnost patří jim.

