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Během osmnácti významných dní se pozornost světa nedávno upřela na jedno
náměstí v jednom starobylém městě. Po tisících a desetitisících procházeli lidé
z Káhiry, mladí a staří i velmi mladí, statečně kolem tanků a vodních děl a rychle se
učili umění dýchat při útocích slzným plynem. Lidé z Káhiry v mírumilovném
bratrství dobyli a udrželi své Náměstí a přidali jméno Tahrír mezi vrcholy slavné
egyptské historie.
Po osmnáct dnů vzdorovali policii a agentům starého zkorumpovaného režimu
a požadovali jedním mírumilovným a sebejistým hlasem změnu, spravedlnost
a práci, svobodu a vládu zákona. Muslimové mezi nimi se ve stanovených časech
modlili, zatímco ostatní stáli na stráži, aby je chránili před útokem. Bratrství
vzkvétalo a na náměstí i po celém městě byla doslova cítit neobyčejná duchovní
síla.
Odkud to vzešlo? Každý den, po osmnáct dní, strávil Maitréja v Káhiře mnoho
hodin, zejména na Náměstí. V mnoha různých převlecích pracoval mezi lidmi,
utěšoval zraněné a mnoho mučedníků, kteří položili svůj život za svobodu
a spravedlnost. Velký Pán jim dodával odvahy, vedl je a žehnal jim za jejich zápal
a zdrženlivost a hluboké vědomí lásky a jednoty naplňovalo srdce a mysli všech lidí.
Zahraniční novináři byli ohromeni radostí, kterou tak otevřeně vyjadřovali
obyvatelé, mladí i staří, bohatí i chudí, churaví i zdraví. Jak se koupali
v Maitréjových energiích a Jeho lásce, zrodili se nanovo.
Despoti
Okolní despoti a „silní muži“ sledovali v televizi vystrašeně a nevěřícně tyto
dennodenní scény a očekávali nevyhnutelnou a tvrdou odpověď od starého režimu
vedoucí k ukončení tohoto šílenství. Toto šílenství bylo hlasem nové doby, času
spravedlnosti a sdílení, svobody a lásky.
Je to hlas lidí a lidé si uvědomili svou jednotu a sílu. Pro staré despoty je to
znamením, že jejich dny jsou sečteny.

