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Až si lidé uvědomí výhody spolupráce, přijmou ji rádi jako nejpříjemnější 

a inteligentní způsob jednání. Zbaví se tak jednou provždy těžkostí a napětí 

neustálého soupeření, jež plodí námahu vysávající radost z práce, a která 

z každého dne činí boj o přežití. Je samozřejmě mnoho těch, co tento druh 

konkurenčního boje obdivují a vidí v soutěžení podnět, který dává jejich životu 

smysl, když vrhá jejich nestálá ega proti ostatním. Potřebují konkurenci, aby 

vnímali sami sebe. Avšak v době, která je bezprostředně před námi, si lidé, jak 

budou stále víc reagovat na blahodárné vodnářské energie, uvědomí rozdělující 

charakter soutěživosti a rádi přivyknou spolupráci. Tímto způsobem získá svět 

ohromnou výhodu, když budou lidé společně pracovat jako rovný s rovným na 

mnoha úkolech obnovy, která čeká na jejich službu. Tak se svět za pomoci 

ochotných rukou změní. Takto se bude nový svět utvářet. 

Vodnář je jen jiným výrazem pro jednotu a prostřednictvím jejího daru spolupráce 

se tato jednota postupně projeví. Jednota se stane poznávacím znamením nové 

doby. 

Dnešní volba 

Po mnoho tisíc let se u moci držela soutěživost. Mnohé bylo přitom díky zvyku 

soutěžit pro lidskou rasu dosaženo, jak se lidé snažili o pokrok. Ať už to ale bylo 

jakkoliv významné, bledne to ve srovnání s tím, jaké možnosti poskytovala 

spolupráce. Jak různé civilizace zaznamenávaly vzestup člověka, nejvyšší inspirace , 

které mu svítily na cestu vpřed, prýštily ze společného úsilí. Lidstvo se nyní dostalo 

do bodu obratu. Stále zvídavá lidská mysl a duch soutěživosti přivedly lidský rod do 

nejnebezpečnějšího místa v celé jeho historii. Touha po úplné moci v její 

nejmaterialističtější podobě nám přinesla atomovou bombu a život v bídě pro 

miliony lidí. Člověk by proto měl rád nastoupit na novou cestu, která povede 

k ukončení destruktivního soupeření a války, nebo upadne do sebezničení. To je ta 

volba, před kterou lidský rod nyní stojí. Každý o tom musí do hloubky přemýšlet 

a zaujmout k tomu postoj. 
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