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Po mnoho let jsme se My, Mistři, připravovali na dobu Příchodu, dobu, která je nyní
blízko. Na dobu, kdy budeme ve skupinové formaci ţít otevřeně v běţném světě.
Pro některé to bude zbrusu nová zkušenost. Mnozí coby Mistři strávili celý svůj čas
uvnitř Hierarchie a musí se nyní učit pracovat úplně novým způsobem. Dokonce
pouţívání řeči je potřeba, aby se naučili a vyzkoušeli, protoţe dlouhou dobu jsme
pouţívali jako nástroje telepatii.
Ze začátku a po značnou dobu se bude muset Náš kontakt omezit na starší
učedníky v různých oblastech práce a na vyškolené zaměstnance zapojené do
praktických oblastí správy, zvláště při distribuci potravin. Mnoho Mistrů jsou
odborníci na oblast řízení a správy, zatímco Jiní se ochotněji angaţují vy výuce.
Záměrem je pracovat co nejtěsněji v kaţdé oblasti a co nejdříve se širokou
veřejností. Je třeba zdůraznit, ţe záměrem Mistrů je podněcovat a vést lidstvo jak
bude potřeba, avšak ochránit nezbytnou svobodnou vůli lidí. Postupně začnou být
umístění Škol Mystérií, jak přípravných, tak pokročilých, známá a bude k nim
přitahováno mnoho tisíců usilovných učedníků. V nich se jim dostane výcviku pro
první dvě zasvěcení a vstoupí do Svatyně Hierarchie.
Ze začátku musíme očekávat určitou opozici k přítomnosti Mistrů a jejich
myšlenkám, ale nakonec i pro ty nejzarytější fundamentalisty jakéhokoliv
náboţenského vyznání nebo přesvědčení bude obtíţné napadat neškodnost Starších
bratří lidstva.
Ve správný čas budou světová města okrášlena a přeměněna. Nová Věda světla
promění průmysl a cestování a pohyb lidí přinese světu Jednotu. Lidé všech národů
budou společně pracovat a spojí se dohromady ve sluţbě všem. K dispozici budou
rady Mistrů a ty povedou lidi moudře a jemnou rukou.
Přítomnost i jen několika Mistrů mezi nimi bude mít elektrizující vliv na tisíce lidí
dychtících slouţit potřebám světa a myšlenka sluţby se stane pro mnohé novým
smyslem ţivota. Tímto způsobem je zřejmé, ţe bude moţné dosáhnout ohromné
transformace v relativně velmi krátkém čase. Masový program podpory chudým
dokáţe zázraky kupříkladu v zemích Afriky a Jiţní Ameriky. Úplně nové vnímání
potřeby spěšně napravit omyly minulosti zajistí tak intenzivní pomoc, jakou dnes
neznáme. Inspirováni Maitréjou a Jeho skupinou naleznou stovky tisíc muţů a ţen
tímto způsobem svoje povolání.
My, Mistři, máme jen záměr učit a vést, ukazovat lidem cestu a chránit je před
újmou. Válka ve všech svých podobách se musí stát věcí minulosti, ale rozhodnutí
to tak udělat musí být pouze na člověku. Opakuji, Naším úkolem je ukazovat cestu,
navrhovat plány, ale lidé sami musí přijmout kaţdý krok této cesty. Nemějte ţádný
strach, vše bude dosaţeno. Ţivot, který stojí před lidmi, nemůţe být zářivější.
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