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Až Mistři zahájí svůj historický návrat do každodenního světa, zjistí, že toho musí
ještě mnoho udělat, aby v novém prostředí mohli odpovídajícím způsobem
pracovat.
Jak mnozí vědí, jejich běžným způsobem komunikace je telepatie, ale pro práci
s lidmi se budou muset znova naučit lidskou řeč, kterou již dávno opustili. Mnoho
z vašich Starších bratří se nyní plně věnuje problémům činnosti ve fyzické rovině.
Tímto způsobem vznikne větší míra důvěry a možnosti pracovat.
Mnoho Mistrů navíc nemělo s lidmi kontakt po několik století, a tak pro ně bude
situace a způsoby práce docela nové. Mistři jsou samozřejmě velmi přizpůsobiví
a rychle se učí, ale neznámá zkušenost práce na vnějších rovinách bude
nevyhnutelně pro některé opravdu namáhavá.
Je to již mnoho let, co Mistři školí velkou skupinu žáků pro obtížnou práci na
zavádění politických a ekonomických plánů na novou civilizaci. Tyto vyškolení muži
a ženy, zvoleni demokratickou volbou, budou konkretizovat a uskutečňovat plány
starších členů Hierarchie. Tím, jak budou potřeby lidí uznávány a přijímány, půjde
obnova světa hladce kupředu. Úkol obnovy je obrovský a nabízí lidem pole služby
jako nikdy předtím. Nespočetné miliony lidí, kteří žijí v bídě a nedostatku musí být
těmi prvními, kteří obdrží pomoc ze záchranného programu dosud nevídaného
rozsahu.
Naše gigantická města postupně ustoupí menším, která budou oplývat hojností
zahrad a parků. Dnešní špinavé chudinské čtvrti budou nahrazeny rozmanitými
oblastmi pro oddech a povzbuzení. Jedním z nápadných rozdílů bude nepřítomnost
znečištění a smogu. Ve městě a na venkově bude čerstvý vzduch skutečně čerstvý.
Doprava bude rychlá a tichá a i ty nejdelší cesty budou krátké a příjemné. Únava
z cestování zmizí.
Je jasné, že tohle všechno si vyžádá čas, než se to krok za krokem zavede, ale
postupně se hledání krásy stane hlavním motivem naší existence. Tuto přeměnu
zajistí volná, neomezená energie, kterou budou všichni mít a sdílet. Tak se ohlásí
Nový věk, který bude všechny lidi vybízet k tomu, aby ve službě Plánu ze sebe dali
to nejlepší, co v nich je.
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