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Ani jeden človek nie je osamelý ostrov. 
Svet a druhí ľudia čakajú na stretnutie s tebou.  

Si hodnotou, ktorá môže obohatiť tvoj svet. 
Nie je to tak, že všetko závisí len od teba.  

Nie je to tak, že nič od teba nezávisí. 
Na nijakých kamenných tabuľkách nie je zapísaný scenár tvojho života 

a ani svet, v ktorom žiješ, nie je tak celkom hotový. 
Môžeš v tom niečo urobiť. Hľadaj, objavuj, overuj, meň. 

(J. Mellibruda) 
 

Pochopi ť sám seba je viac ako zmaturova ť a vyštudova ť 
vysokú školu, ovláda ť psychológiu či technológiu 
vzájomných vz ťahov v rodine alebo v spolo čnosti. Pozna ť 
sám seba je viac než výhodné zamestnanie, vlastneni e 
jachty alebo prvenstvo v sú ťaži krásy. Vedie ť, kto som, 
znamená vnori ť sa do podstaty, uvedomi ť si, čo vlastne 
naozaj chcem a aký zmysel má môj život vcelku, na p ozadí 
absolútna a ve čnosti. Náš základ je hlbšie než chlieb a 
hry. Skúmame tajomstvo vlastným životom, v ktorom s me 
nenahradite ľnými vystupujúcimi divákmi. H ľadáme správny 
kľúč a sami ho vlastníme?  

Pripravujeme žatvu a ňou aj budeme.  
Sme ovocím lásky k ľuďom i Bohu.  
Sme mnoho, no nie sme všetko. 
Sme na ceste, v čase dotvárania. 
Ešte sa neukázalo, čím budeme ... 
 

• Učiteľom, čo striehli mladosť našu, živým i mŕtvym, čo nás mali viesť, zabudnúc 
na zlé, povznášame čašu, za všetko dobré vzdávame im česť.  

                                                                                            (A.S. Puškin, 1799−1837) 
• Čím viac je v nás ducha a vnútorného obsahu, tým krásnejší je náš život.  
                                                                                  (F.M. Dostojevskij, 1821−1881) 
• Najkrajšia mladosť je mladosť ducha vo chvíli, keď už nie sme mladí... Vyrastajte 

duchovne a pomáhajte druhým rásť. V tom je celý život.    
                                                                                           (L.N. Tolstoj, 1828−1910)  
 

Nech vám vydrží odvaha i rozvaha v ďalších triedach 
školy života. S nadhľadom hrajte zápas o zmysel a 
význam každej ľudskej činnosti. Vzájomne sa 
povzbudzujte pre poznávanie trvalých duchovných 
hodnôt. Zachovajte si česť a zdravie.  
Buďte láskaví a spravodliví. 
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