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Liečivé myšlienky 
 

• Jediné na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás.  
• Najvyšší prejav ducha je láska. Láska obsahuje moment večnosti, ktorý 

môže človek dosiahnuť už na tomto svete. 
• Len láskou môžeme dosiahnuť spoločenstvo s Bohom. Celé živé 

poznanie Boha sa opiera o to, že ho prežívame vo svojich 
srdciach ako vôľu lásky. 

• Životné poznanie, ktoré my dospelí máme oznamovať mladým, neznie 
takto: skutočnosť už s vašimi ideálmi zatočí, ale: zapustite korene do 
svojich ideálov, aby vám ich život nemohol vziať. 

• Kráčať životom ako neopotrebovaný človek, to je práve to tajomstvo. V našej dobe, keď 
násilie odeté do klamu kraľuje na tróne sveta tak neblaho ako možno nikdy predtým, 
predsa len zostanem presvedčený, že pravda, láska, znášan1ivosť, miernosť a 
dobrotivosť sú silami zo všetkých najmocnejšie. Im bude patriť svet, ak bude dosť ľudí 
čisto, silno a dosť vytrvale myslieť a žiť myšlienkami lásky, pravdy, znášan1ivosti a 
miernosti. 

• Živá pravda je tá, ktorá vyrastá v myslení... Keď uveríme, že môžeme dosiahnuť pravdu vlastným 
myslením, dokážeme ju vnútorne prijať... Len epocha, ktorá má dosť odvahy k pravdivosti, môže 
dospieť k pravde, ktorá by v nej pôsobila ako duchovná sila. Pravdivosť je základ duchovného 
života. 

• Človek nepotrebuje len vonkajší blahobyt, ale aj úctu blížnych a spokojnosť so sebou 
samým. Tú dosiahne len vtedy, keď sa stará o blaho druhého. Keď sa človek vážne 
podujme orientovať aj na duchovnú blaženosť, dospeje k tomu, že uznanie ľudí, ktoré 
preňho znamenalo takmer celú duchovnú blaženosť, bude pre ne ho čoraz 
bezvýznamnejšie... Duchovná blaženosť je sebestačná. 

• Neexistuje žiadna istota, ak stojíme jedni nad druhými alebo proti sebe. Len spoločne môžeme dôjsť 
k pokoju. Ak chceme jeden druhého zastrašovať, či vzbudzovať nenávisť, nikam sa nedostaneme. Ak 
sa budeme vzájomne spoznávať, môžeme sa dopracovať k spolupráci. Preto je treba začať s 
dôverou... 

• Žiadna veta z môjho myšlienkového sveta nevyjadruje tak presne moju filozofiu ako slová: 
úcta k životu . Základný princíp mravnej etiky znie: dobré je život zachovávať a 
podporovať, zlé je život ničiť alebo stáť mu v ceste... Svetonázor úcty k životu ráta so 
svetom takým, akým je. Lenže svet je hrozný i nádherný, nepríčetný i duchaplný, plný bôľu 
i radosti. Neraz zostáva ľuďom záhadou. Som naplnený istotou, že čím viac budú ľudia 
premýšľať, tým viac lásky bude na svete. 

• Poznať sa, neznamená všetko o sebe vedieť, ale mať k sebe vzájomnú lásku i dôveru a veriť v 
toho druhého. 

• Môžeme všetci svojím časom, svojím nadaním, tým, čo nosíme vo svojom srdci, pomáhať 
druhým. A čím je to ťažšie a nenápadnejšie, tým je to cennejšie. Máme vystupovať ako 
ľudia pre ľudí. Kto naozaj hľadá a zachováva trpezlivosť, ten nakoniec nájde i šťastie, 
ktoré svojím vľúdnym tichým svetlom prežaruje jeho život. 

• Spoľahlivá viera v pravdu, ktorá je myslením poznateľná, tvorí moju fundamentálnu skúsenosť. 
Človek je myslením vedený k etickému postoju aj ku zbožnosti.      
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