
  (2011) 
♣ Nemôžeme múdrosť stále iba zbierať, ale musíme ju aj 

uplatňovať.  
M. T. Cicero (106−43 pred n. l.) 
♣ Jedine toto má cenu: prežiť život preukazovaním pravdy, 

spravodlivosti a láskavosti, hoci voči luhárom a nespravodlivým.  
M. Aurelius  (121–180) 
♣ K Bohu sa  približujeme nie chôdzou, ale láskou.  
A. Augustinus (354–430) 
♣ Intelekt, ktorý nie je pravdou, nikdy nepochopí pravdu tak presne, že by postupom do nekonečna 

nemohla byť pochopená presnejšie.  
M. Kuzánsky (1401−1464) 
♣ Dve pravdy si nemôžu odporovať.  
G. Galilei (1546–1642) 
♣ Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.  
R. Descartes (1596–1650) 
♣ V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh.  
B. Pascal (1623−1662) 
♣ Aby sme získali dokonalosť, musíme najskôr všeličo nechápať. Ak chápeme priskoro, chápeme 

azda aj zle.  
F. M. Dostojevskij (1821–1881) 
♣ Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame k životu.  
S. Prudhomme (1839–1907) 
♣ Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou... Šťastní sú tí, ktorí dokážu pochopiť 

tajomstvo zápasu a ich láska pri tom nezomiera.   
O. Březina (1868−1929)  
♣ Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.  
M. K. Gándhí (1869–1948) 
♣ Naše činy ukážu, kto vlastne sme.  
C. G. Jung (1875–1961) 
♣ K najvyšším a najväčším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať.   
A. Einstein (1879–1955) 
♣ Skutočná láska začína tam, kde za to nič nečakáš.  
A. de Saint-Exupéry (1900−1944) 
♣ Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením k absolútnej pravde.  
W. Heisenberg (1901−1976)  
♣ Poznaj sám seba −  a posúď spravodlivo, či stojíš za to, aby ťa poznávali aj druhí.   
O. F. Babler (1901−1984) 
♣ Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti.  
J. Escrivá de Balaguer (1902–1975) 
♣ Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si, že to je objektivizmus.  
S. J. Lec (1909–1966) 

♣ Každá bolestná udalosť nesie v sebe semeno 
rastu a oslobodenia.  

A. de Mello (1931−1987) 
 
 

Zdravie tela i radosť ducha Vám praje   
D.J. 


