
Umění spolupracovat 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme   

Stále více začínají lidé chápat vážnost problémů, kterým dnes čelí . Na všech 

frontách – politické, ekonomické a sociální se tyto problémy násobí a způsobují 

mnoho nesnází a smutné potřásání hlav. Přidejme k tomu problémy se životním 

prostředím, které vyvstaly kvůli arogantnímu přístupu lidí k přírodě a jejím 

zdrojům, a budoucnost lidstva vypadá ještě hůře. Začíná být jasné, že život lidstva 

je v krizi, a že je třeba udělat něco radikálního, než bude pozdě. 

Co tedy může člověk skutečně učinit, aby se zachránil před katastrofou? Jaké kroky 

může podniknout, jen aby odvrátil ohrožení svého blahobytu? 

Odpověď je relativně jednoduchá, ale jak se zdá pro lidi těžko pochopitelná, protože 

jsou lapeni v síti svého vlastního podmiňování. 

Člověk se musí osvobodit od jedu soutěživosti. Musí pochopit, že jde jen o iluzi, 

a spatřit Jednotu všech lidí a přijmout spolupráci coby Všeobecné dobro. Jedině 

spolupráce a spravedlnost zachrání lidi před neštěstím, které si sami způsobili. 

Jedině spolupráce a spravedlnost zajistí jejich budoucnost. Vzhledem k tomu, že 

tomu tak je, nezbývá člověku nic jiného, než přijmout spolupráci coby klíč ke své 

spáse.  

Když lidé spolupracují namísto soutěžení, zjistí, že do jejich životů vstupuje 

zázračná látka. Ohromí je lehkost, s jakou se vyřeší dlouhotrvající problémy; co se 

zdálo nemožné, se podvolí tomu nejlehčímu doteku. Jedině spoluprací se lidé naučí 

opravdovému umění žít. Tak tomu bude a takto se lidé naučí oceňovat krásu 

vztahu, jaký dokáže propůjčit jedině spolupráce. Spoluprací bude vytvořena nová 

civilizace, bude odhalena nová věda, objeví se nové pochopení. Tak budou lidé 

společně růst při objevování svého božství. Tak poznají radost a štěstí takové 

vzájemnosti. 

Pro Mistry, vaše Starší bratry, není spolupráce ničím cizím. Ve všem, co činí, má 

spolupráce klíčovou roli. V projeveném Bratrství tomu ani nemůže být jinak, 

protože sněť soutěživosti zde je neznámá.  

Naší upřímnou touhou je, aby se lidé naučili umění spolupráce. Pro tento cíl 

budeme pracovat jako rádci a učit budeme příkladem. Spolupráce je natolik 

osvobozující, že je s podivem, jak liknaví byli dosud lidé v učení se jejím radostem.  

  



Éra soutěživosti se rychle chýlí ke konci. S jejím úpadkem odezní z paměti lidstva 

též násilí a válka, strádání uprostřed hojnosti, chamtivost a oddělenost. Namísto 

těchto bolestí, se objeví požehnaná spolupráce, aby zajistila lidem jejich podstatné 

božství. Tak tomu bude a takto lidé dojdou pochopení dalšího aspektu povahy Boha. 
 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Pan Benjamin Creme byl britský esoterik a umělec, který byl ve stálém telepatickém kontaktu s Mistrem 

moudrosti, který mu tyto články diktoval. Ačkoliv je jméno tohoto Mistra, který patří mezi vyšší představitele 

Hierarchie Mistrů moudrosti, v esoterických kruzích dobře známé, nebylo z různých důvodů dosud zveřejněno. 

Článek poprvé vyšel v zářijovém čísle Share International 2000 a opětovně v říjnovém čísle 2017. 

Překlad Jan Vacek  


