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Lidstvo se neustále posouvá směrem ke svému Velkému rozhodnutí. Ačkoliv si to až 

na několik málo lidí nikdo neuvědomuje, lidé jsou zkoušeni jako nikdy předtím 

za celou svou historii na Zemi. 

Meč rozštěpení, který ovládá Maitréja, Kristus a Světový učitel, vykonává svou 

prospěšnou práci: oddělovat a rozdělovat lidi, zdůrazňovat jejich rozdílné povahy 

a sklony. 

Tímto způsobem se volba, která stojí před lidstvem, stává jasnější, přesněji 

definovanější. Maitréjova energie lásky je neosobní, podněcuje každého: ty, kdo 

touží po míru a správných vztazích, i ty, co mají rádi lakotu a soutěživost a riskují 

konečnou válku a úplné sebezničení. Proto je ta volba, před kterou nyní všichni 

stojí, tak důležitá. 

Mnozí se mohou ptát, jestli je taková volba potřeba. Nikdo si přece nepřeje zničující 

válku? Dnes se však z malé místní války může stát velká válka nukleárního 

charakteru. Výsledek by byl tak strašný, že je lepší o něm vůbec nepřemýšlet. 

Přesto jsou však tací, kteří ještě nyní plánují, jak takovou událost přežít. 

Volba je pro lidstvo jasná: buď bude nezodpovědně pokračovat v současné cestě 

hrabivosti a navždy zničí život na planetě Zemi, nebo bude následovat volání 

laskavého srdce a uskuteční sdílení a spravedlnost, které jako jediné zaručí 

mírumilovnou budoucnost lidí na Zemi.  

Události arabského jara jsou znamením, že mladí lidé na Maitréjovu výzvu reagují. 

Dříve než ti starší si uvědomili nové energie a příslib nového života, jež s sebou 

přinášejí. Ztratili veškerý strach a jsou ochotni se obětovat pro nově nalezenou 

svobodu a důstojnost. Uprostřed mladých lidí vyrůstá nová sláva. 

Evoluce 

Skupiny lidí na celém světě plánují a připravují revoluce. V mnoha zemích se nyní 

za tím účelem shromažďují zbraně. Ne revoluce, ale evoluce je to, co hlásá 

Maitréja. Dobře ví, že revoluce se zvrhne v konflikt a krveprolití, a namísto jedné 

skupiny problémů vyvstane jiná. Je zapotřebí postupného procesu změn, který 

každému umožní zažít, co je to podílet se na vlastního osudu. 

Sdílení je jediný způsob, jak tohoto procesu dosáhnout. Jedině sdílení vytvoří 

důvěru, která je nezbytná, aby se vůbec mohlo začít. Maitréja prohlásil: “První krok 

směrem ke sdílení je prvním krokem k vašemu Božství.“ Přijměte proto sdílení 

a ujměte se svého oprávněného dědictví. 


