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Mnozí lidé se domnívají, že navzdory tomu, že Maitréja je ve světě, se vše stává
hrozivější a nestabilnější než dosud. Chtějí vědět, co Hierarchie dělá, aby zmírnila
mnohé problémy a těžkosti, které je nechávají v obavách a bez přípravy na
současné zvýšené napětí.
Pravdou je, že svět je připravován. V době velkého napětí a změny se lidé
nevyhnutelně dívají na problémy s omezeným pohledem na stav společnosti.
Lidstvo si představuje, že všechny tyto události mají pro budoucnost stejný dopad
a důležitost, zatímco správný pohled, který mohou vidět pouze Mistři, je úplně jiný.
Mistři vidí události, jakoby se nacházely na ploché rovině a to pouze jako možnosti.
Vědí, že některé z nich vykrystalizují a světovou scénu ovlivní, zatímco jiné
jednoduše odvanou, aniž by jakkoliv krystalizovali. Lidstvo se svým omezeným
pohledem vidí všechny tyto události, jakoby měly mít svou budoucnost, ale takhle
to dozajista není. Z pohledu Mistrů nebylo lidstvo na nový svět, jaký budoucnost
přinese, nikdy tak připravené. Doba inspirace a připravenosti pracovat pro společné
blaho nebyla nikdy tak blízko.
Když Kristus říkal, že se navrátí (v takové době, kdy jej neočekáváme), tak říkal, že
nepřinese jemná slova neopodstatněného míru ale meč, Meč rozštěpení, který
rozdělí otce od syna, bratra od bratra. Je to přesně účinek Meče rozštěpení, co dnes
zažíváme. Maitréjova energie lásky stimuluje každého: toho, kdo miluje a pracuje
pro spravedlnost a sdílení, ale také toho, kdo způsobuje ve světě rozdělení, rozkoly
a chamtivost. Tímto způsobem, skrze jasné protiklady vytvářené Mečem rozštěpení,
mohou lidé dojít ke správnému rozhodnutí o své budoucnosti — budoucnosti pro
všechny lidi, chudé a hladové stejně jako pro lidi co se drží peněz a ničitele míru ve
světě. Každý z nás si musí vybrat, na které straně tohoto rozdělení svou pravdu
nalezne.
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