
Celý svet okolo nás 
po tisícročia svojou krásou nám dáva  

znamenie o svete zjednotenia a pokoja,  
po ktorom túžia srdcia.  

 

• Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou 
vyššiemu poriadku veci, po ktorom prahne život.  

• Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje... 
Poznávanie je stúpaním ku svetlu...  

     Poznanie sa meria láskou.  
• Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nutné pre 

udržanie života, pre dielo poznania a lásky,  
     je spolupracovníkom smrti.   
 

• Každý projev tvůrčí práce je dorozumívací prostředek, jímž se dáva poznati duch 
duchu... Každá jasně vyslovená myšlenka činí lehčí sen všech lidí na zemi... Každý 
vědecký objev novým viděním zjemňuje naše vzájemné dorozumění; odkrývá nová 
místa duchového dotyku; každý provázen jest daleko sálajícím vzplápoláním lásky. 
 

• Přes všechno zemdlení skepse, zoufalství milujících, přes viny, jichž nesmířena 

mlčení tíží celá pokolení, roste člověk k duchové jednotě na celé zemi. 

• Všechno úsilí poznání, rozumu, utrpení, svatosti a lásky pracuje, aby lidské slovo 

přiblížilo se co nejvíce tajemné pravdě světa; aby stále větší množství lidí mohlo 

se shodnout o skutečné ceně pozemských věcí a styk člověka s člověkem aby byl 

učiněn bezelstný, mocný, jemný a čistý. 

• Každým překonáním bolesti, dobytím nové pravdy, ukončeným dnem lásky, 
každým pohledem na věci, které jsme uviděli naposled v tomto životě, roste v nás 
pocit duchovní svobody... Každé slovo lásky, každá střepina skla odhozená z cesty, 
aby nezranila bosé nohy, každé pojmenování věcí jejich pravým jménem, každé 
prolomení mříží sobectví našeho má svůj ohlas ve světě vyšším. 
 

• Kdo staví na hmotě, zklame se. Všechno musí býti proniknuto duchem...  

• Lidé jsou všude stejní. Záleží jen na tom, jaké mají srdce a svědomí.  

• Nepřetržitě, na všech místech najednou pracuje slovo, smrt a láska. Nikdo nemůže 

si trvale přivlastnit více na této zemi, nežli stačí udržet svým duchem. 

• Radosti sa nemožno zmocniť, musí sa ťa zmocniť sama. Všetko ostatné je bolesť.  
 

• Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 

Každý údes pred smrťou je len uvedomením si veľkosti a nádhery života, pre ktorý 

ešte nie sme pripravení.                                                   Otokar BŘEZINA (1868–1929) 


