
• Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu 
koná, všetkých sa to dotýka...  

• Učiť možno slovami, vychovávať iba príkladom...  
• Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje 

ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti. 

• Sú tri korene ľudskej vznešenosti, ktoré patria ľudskému duchu: 
rozum, ktorý veci skúma, vôľa, ktorá sa ženie za tým, čo je na 
veciach dobré, a nakoniec pohnútky k činu, vyzbrojené 
a usmernené po všetkých stránkach schopnosťami ku 
skutkom...  

• Ľudská prirodzenosť je životaschopná, má rada pohyb a činnosť, 
nepotrebuje nič iné než múdre vedenie… Táto prirodzenosť je si 
sama sebe účelom, meradlom aj silou, ktorá sa dopracúva 
k svojej dokonalosti. 

• Učiť znamená viesť od vecí známych k neznámym a viesť znamená činnosť miernu a nie 
násilnú, plnú lásky a nie nenávisti. Ak totiž niekoho chcem viesť, nenaháňam ho, neposúvam 
s ním, ale zoberiem ho jemne za ruku a idem s ním alebo na voľnej ceste kráčam pred ním 
a volám ho, aby šiel za mnou. 

• Múdri vždy považovali za najbezpečnejšiu cestu pokoja zabudnutie na utrpené krivdy... 
Nemilovať múdrosť znamená stávať sa  hlupákom.  

• Komukoľvek môžeš prospieť, prospievaj rád. Ak sa dá, tak aj celému svetu. Slúžiť a prospievať 
je vlastnosťou pováh vznešených.  

• Pravda je iba jedna, ale blud má tisíce podôb...  
• Sila pravdy vyzbrojená svetlom poznania je nepremožiteľná. 
• Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba... Cnostiam sa možno naučiť tak, že sa neustále 

cnostne jedná. 
• Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednať správne. Ich chválou treba pohŕdať, na cti utŕhanie si 

nevšímať. Radšej byť od zlých nenávidený, než uctievaný.  
• Kto nechce, aby bol vyučovaný, toho budeš márne vyučovať, pokiaľ v ňom neprebudíš úprimný 

záujem o učenie sa... Čo sa má konať, to sa každý musí učiť konaním... Chuť k poznávaniu 
a učeniu sa má byť podnecovaná v mládeži rôznorodými spôsobmi. 

• Mládeži treba starostlivo vštepovať cieľ nášho života, že sa totiž nerodíme pre seba samých, ale 
pre Boha a blížneho, t.j. pre spoločnosť ľudského pokolenia. 

• Jedinou nemennou zásadou pravej metódy je to, aby sa všetkému učilo na príkladoch, 
pravidlách a pri používaní, čiže na skutočných javoch a výtvoroch, potom poučovaní ako vznikli 
a vznikajú a konečne pokusom o vytvorenie podobných, pričom by sa v samotnej rozumovej 
praxi pokračovalo tak dlho, až by prešla do stavu schopnosti rozumne tvoriť, myslieť 
a hovoriť...  

• Buď príjemný a milý tvárou, vľúdny a zdvorilý v spôsoboch, prívetivý a pravdovravný, vrúcny 
a úprimný srdcom. Miluj a budeš milovaný.  

• Ak sa má človek stať naozaj človekom, musí sa vzdelávať... Šťastný národ, ktorý je bohatý 
dobrými školami.  

• Ak nerozumieš veciam, ktoré sa skrývajú za slovami, nebudeš múdry, len papagáj.  
• Teória zostane len teóriou, pokiaľ nepristúpime k činu.  
• S temnotami nie je treba nijak zvlášť zápasiť, ak sa prinesie svetlo, pretože ustúpia sami od 

seba. 
• Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal,  
     ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.                                      
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