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Po nesčetné věky putoval člověk po Zemi kvůli obživě, zisku, bezpečí a míru. Coby kmen nebo
dokonce národ křižoval planetu stále znovu a znovu, bojoval a vzájemně se mísil s dlouhou
řadou rozličných národů. Výsledkem těchto nekonečných putování je dnešní Jedno lidstvo. Bez
ohledu na rozdíly v barvě pleti, náboženství, tradici a jazyku jsou všichni lidé potomky jedněch
předků a vyvinuli se do současného stavu pomocí těch samých prostředků. Že tento současný
stav upřednostňuje některé skupiny před jinými je výsledek mnoha historických vlivů a nikoliv
nějaké vnitřní rozdílnosti v inteligenci nebo přizpůsobivosti. V průběhu historie vystupovaly
skupiny do popředí na kratší nebo delší období jen proto, aby opět upadly do zapomnění
a zanechaly svou tvořivost jako připomínku své existence pozdějším generacím.

Protože toto vše je pravdou, je pro moderní lidstvo nezbytné, aby vnímalo samo sebe jako
Jedno a rozdíly ve vzhledu jako výsledek poměrně nedávných klimatických podmínek spolu
s vlivem rozdílných paprsků, které se pravidelně projevovaly ve vznikajících rasových typech.
Lidstvo se dosud vyvíjí v oblasti vědomí společně jako Jedno.

Jak postupuje společně kupředu, každá rasa a podrasa dodává celku nějakou novou vlastnost.
Proces opakovaných zrození zajišťuje, že postupně každý jedinec získá novou znalost a vědomí
dané epochy. Kdyby lidé opravdu porozuměli složitosti a kráse tohoto procesu, odpor
a nenávist, dnešní „rasismus“ by jednou provždy zanikly. Lidé by pochopili, že jsou vpravdě
bratři; na společné cestě zdánlivě nekonečného procesu sebeobjevování.

Až My, vaši Starší bratři, budeme pracovat více otevřeně, zjistíte, že tato pravda je stěžejní
v Našem chápání lidské přirozenosti a příbuznosti. Lidská rodina je vyživující základnou našich
životů. V té se učíme spolupracovat a společně tvořit, a tím utvářet bohaté tkanivo naší
společné totožnosti.

Jak mohou lidé dojít k tomuto základnímu pochopení? My, Bratrstvo, budeme prokazovat tento
vztah ve všem co děláme, a lidé tak budou vidět sami sebe jako bratry všechny. Sdílení
přivede lidi k tomuto šťastnému přechodu a posvětí je v jejich novém projevení pravdy. Tak
tomu bude.

Pak lidé dobudou výšin úspěchu, budou sdílet svou znalost a zkušenost. Pominou navždy
umělé hradby, které lidé vztyčili, aby své bratry udrželi v dostatečné vzdálenosti, a budou je
konečně chápat jako sami sebe.

