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Vo všetkom vniknúť 

chce sa mi  

do jadra veci.  

V práci a taktiež 

v hľadaní ciest  

a zmätkov v srdci.  

Do podstaty dní 

minulých,  

do príčin prvých,  

do jadra, ta,  

kde vzniká dych,  

do pulzu krvi.  

A stále chcem ja  

v rukách mať  

osudu nite,  

žiť, myslieť, cítiť,  

poznávať tajomstvá 

skryté. 

 
Boris PASTERNAK 
(1890 –1960) 
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 Práca nie je cnosť, ale nevyhnutná podmienka cnostného života. 

  Niet veľkosti tam, kde nie je prostota, dobro a pravda. 

 Život je sladký a radostný pre toho, kto môže mať niekoho rád a má čisté 

svedomie. 

 Kto je dobrý, verí v dobro, lebo ho dokáže tvoriť v iných. 

 Celá výchova spočíva vo veľkom, stále hlbšom poznaní vlastných chýb  

a v ich náprave. 

 Žena, ktorá nedokáže byť šťastná doma, nebude šťastná nikde. 

 Vyrastajte duchovne a pomáhajte aj druhým rásť. V tom je celý život.  

L.N. Tolstoj (1828–1910), ruský spisovateľ 
 

 

 

 Skúsenosť ako taká jednoducho neprichádza označená a pomenovaná, najprv 

musíme odhaliť, o čo ide. 

 Naša myseľ' je pevne vklinená medzi nevyhnutnosti zmyslového a ideálneho 

poriadku. 

 Pragmatizmus trvá na tom, že pravdy v činnosti majú prednosť v rovine logiky,  

aj v rovine bytia. 

 Svet je skutočne tvárny a čaká na to, aby sme ho dotvorili svojimi rukami. 

 Túžime po svete, kde môžeme všetko nechať tak, položiť si hlavu na otcovo rameno 

a nechať sa pohltiť absolútnom ako kvapka vody riekou či morom. 

 Rozhodujúce nie je odkiaľ vec pochádza, ale k čomu vedie. 

 Každý z nás rozdvojuje Vesmír na inom mieste. 

W. James (1842–1910), americký filozof 
 

 

 

 Zo všetkých našich schopností je vyspelé usudzovanie až kdesi na konci; nie je to 

totiž prirodzený dar, je to skôr náročné a zložité umenie. 

 Spriaznenosť a spoluúčasť produkujú najnemilosrdnejšiu moc. 

 Zápas začína pochybnosťou a končí sa jej odstránením...Vzbudenie pochybnosti 

vedie k úsiliu dosiahnuť stav viery... Naše viery riadia naše túžby a formujú naše 

činy. 

 Ak sa nestaneme pustovníkmi, nevyhnutne si budeme navzájom ovplyvňovať 

názory. 

 Nesprávne rozlišovanie nerobí toľko škody ako zámena skutočne rozdielnych vier. 

 Skúsenosť je priebeh života. Svet je to, čo skúsenosť neustále opakuje. 

 Jedinou funkciou myslenia je regulácia nášho konania... Význam myšlienky 

spočíva v tom, aké spôsoby správania v sebe obsahuje.  

Ch.S. Peirce (1839–1914), americký mysliteľ 
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 Niečo vidíme často stokrát, ba tisíckrát, než to naozaj uvidíme. 

 Sú ľudia, ktorí sa vždy cítia napadnutí, ak niekto vysloví nejaký názor. 

 Najlepšia výchovná metóda pre dieťa: zaobstarať mu dobrú matku.  

 Domov nie je miesto kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.  

 Charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania. 

 Smiech a úsmev sú brány, ktorými možno do človeka dostať veľa dobrého. 

 Až slová otvárajú priepasť, ktorá v skutočnosti neexistuje. Reč je skutočnosť 

rozorvaná v našich termínoch na priepasť. 

Ch. Morgenstern (1871–1914), nemecký básnik 
 

 

 

 

 Človek nemôže žiť bez trvalej dôvery v niečo nezničiteľné. 

 Mladosť je šťastná svojou schopnosťou vidieť krásu. Kto si zachová schopnosť 

vidieť krásu – nestarne. 

 Život je neustála odchýlka, ktorá nikdy nedosiahne pochopenie toho,  

od čoho sa odchýlila.  

 Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne. 

 Nemilujem teba, skôr svoju existenciu: je mi daná tvojím prostredníctvom. 

 Od skutočného protivníka ťa zaplavuje neobmedzená odvaha. 

 Tu sa to nerozhodne, ale silu rozhodovania možno vyskúšať iba tu.  

F. Kafka (1883–1924), pražský spisovateľ 
 

 

 

 

 Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva znamenie o svete 

zjednotenia a pokoja, po ktorom túžia srdcia. 

 Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou... Šťastní sú tí, ktorí dokážu 

pochopiť tajomstvo zápasu a ich láska pri tom nezomiera. 

 Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu poriadku vecí,  

po ktorom túži život... Veci majú svoju cenu a krásu iba tým, ako slúžia dielu 

bratského spojenia duší. 

 Kto stavia na hmote, sklame sa. Všetko musí byť preniknuté duchom.  

 Nikto si nemôže trvalo privlastniť viac na tejto zemi, než stačí udržať svojím 

duchom. 

 Umelec kráča k dokonalosti svojho diela dokonalosťou svojho života.  

 Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nevyhnutné pre udržanie života,  

pre dielo poznania a lásky, je spolupracovníkom smrti. 

O. Březina (1868–1929), český básnik 



 

 

5 

5 

 
 

 Nikto vám nemôže odhaliť nič iné, než čo už leží driemajúce v prítmí vášho 

vedomia. 

 Ten, čo nosí svoju mravnosť len ako sviatočné šaty, by mal radšej chodiť nahý. 

 Krása je večnosť hľadiaca na svoj obraz v zrkadle. 

 Práca je láska, ktorú ste urobili viditeľnou. 

 Smrť nerobí iné, len mení masku, ktorá prikrýva našu tvár. 

 V radosti z malých veci srdce nachádza svoje ráno a osvieženie. 

 Nezabúdajte, že zem sa teší dotykom vašich bosých nôh a že vietor 

     sa rád pohráva s vašimi vlasmi. 

Chalíl Džibrán (1883–1931), libanonský básnik  

 

 

 

 

 Nazvite svoj omyl skúsenosťou – jeho ťarcha bude hneď o polovicu menšia. 

 Náboženstvo učí tomu, čo nemožno dokázať, veda tomu, čo bude zajtra vyvrátené. 

 Veci sveta sú nabité zmyslom. Ukazujú ďalej než vidíme, sú plnšie ako vidíme  

na prvý pohľad. 

 Myšlienka, ktorá sa nesnaží stať sa slovom, je zlá myšlienka a slovo,  

ktoré sa nesnaží stať sa skutkom je zlé slovo. 

 Biblia nám nariaďuje, aby sme milovali svojich blížnych a tiež svojich 

nepriateľov. To asi preto, že sa jedná obyčajne o tých istých ľudí. 

 Aký zmysel má dvojnásobné úsilie, ak sme zabudli, kam chceme ísť? 

 Každá skutočne ľudská bytosť by mala vždy klásť duchovno na prvé miesto. 

G.K. Chesterton (1874–1936), anglický spisovateľ 
 

 

 

 

 Ľudia si zostručňujú názory a city a nevedia, že je ešte mnoho medzi tým. 

 Ak chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho osobného života. 

 Kráľovstvo klamu nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa lož prijíma.  

 Skutočné hodnoty nie sú idey v hlave, ale činné sily, ktoré formujú náš život. 

 To, čo platí iba pre jednu stranu, jednu vieru, jeden národ, nie je tá pravda,  

ktorá je večným cieľom ľudského ducha. 

 Ak dáš pozor, uvidíš v každom kus seba samého, a potom v ňom s úžasom spoznáš 

svojho pravého blížneho. 

 Nám ľuďom je daný kúsok vesmíru, aby sme ho dobývali; do hĺbky sa dostávame 

nie jednou cestou, sondujeme svojimi činmi, vedou, poéziou,  

láskou i náboženstvom; potrebujeme rôzne metódy, aby sme zmerali svoj svet. 

K. Čapek (1890–1938), český spisovateľ 
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 Hmota je nevyhnutnosť, vedomie je sloboda. I keď stoja príkro proti sebe,  

život nájde spôsob, ako ich zmieriť. Život je totiž sloboda, ktorá sa vkladá  

     do nevyhnutnosti a využije ju vo vlastný prospech.  

 Čím bohatšie tvorenie, tým hlbšia radosť... Intelekt sa niekedy dotýka absolútna. 

 Príroda a človek v nej je ako bezbrehé kolotanie nepredvídateľnej novosti... 

Vedomie znamená výber... 

 Oheň vo vnútri Zeme, javí sa len na vrcholoch sopiek. 

 Keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť, nemohli by sme na nič iné  

ani myslieť. 

 Hlavná funkcia vesmíru je výroba bohov... 

 Vidím len jeden spôsob, ako sa dozvedieť, pokiaľ možno ísť:  

vydať sa na cestu a ísť. 

H. Bergson (1859–1941), francúzsky filozof 
 

 

 Ak plačeš za slnkom, neuvidíš hviezdy. 

 Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda. 

 Zavreli sme dvere, aby nevošiel omyl, ale ako má teraz vojsť pravda? 

 Poznanie nie je pre nás vzácne, lebo nikdy nebudeme mať čas zavŕšiť ho. 

 Porozumieť niečomu, to znamená nájsť v tom niečo, čo je naše, 

     a práve toto objavovanie seba mimo nás je to, čo nás teší.  

 Nemilujeme, lebo nechápeme. Nechápeme, lebo nemilujeme...  

Miluj. aby si poznal. 

 Som úplne jedinečný, ja som, som nezrovnateľný. Ani celá tiaž vesmíru nedokáže 

moju individuálnosť rozdrtiť. 

R. Thákur (1861–1941), indický básnik a filozof  
 

  

 Boh je pravda. Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie...  

     Boha možno spoznať iba vtedy, keď sa sám zjavuje. 

 Láska k blížnemu je mierou našej lásky k Bohu. 

 Duša je niečo osobitné, čosi Bohom postavené do sveta... Boh človeka vedie jeho 

vlastnou cestou. 

 Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých súvislostiach...  

     Kto miluje, vidí milovanú bytosť takú, aká vyšla za stvoriteľskej ruky Božej. 

 Svedomie je svedectvo toho, ako sú skutky zakotvené v hĺbke duše. 

 V každom prípade je život príliš zložitý, než aby sme sa k nemu postavili  

so šikovne vymysleným plánom na zlepšenie a mohli mu definitívne  

a jednoznačne predpísať, aký by mal byť. 

 Svet sa skladá z protikladov. Nakoniec však z týchto kontrastov nič neostane. 

Zostane len veľká láska. 

E. Steinová (1891–1942), nemecká filozofka a mučenica 
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 Inteligencia myšlienky je ničím bez inteligencie srdca. 

 Všetko, čoho sa dotkne láska je nesmrteľné... Dobrodením lásky nie je len to,  

že nám dáva vieru v druhého, ale tiež to, že nám vracia vieru v seba. 

 Človek potrebuje druhého, aby bol sám sebou. 

 Trp, umieraj, ale buď tým, čím máš byť – človekom... Na svete nie je nič krajšie 

ako čestný človek. 

 Každý človek, ktorý je ozajstným človekom, sa musí naučiť zostať sám sebou 

uprostred všetkých, myslieť sám na všetkých a v prípade potreby aj proti všetkým. 

 Buďte zhovievaví, ak chcete, k slabostiam spáchaným. Ale nikdy nesúhlaste  

s nejakou slabosťou, ktorá sa má spáchať. 

 Najhoršou chorobou, ktorou trpí svet, nie je sila zlých, ale slabosť najlepších. 

R. Rolland (1866–1944), francúzsky spisovateľ 
 

 

 

 

 Smutný je človek, ktorý počuje zvon vyzváňať, ale jeho výzva sa ho nedotýka. 

 Cenu má iba absolútno, a to pochádza z viery, z túžby. Uspokojiť môže iba cesta  

k Bohu... Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu. 

 Rozum má cenu, iba ak slúži láske. 

 Hľadajú radosť vo veciach, zatiaľ' čo radosť spočíva iba v ceste čítanej cez ne. 

 Človek je v prvom rade ten, kto hovorí... Iba ľudia, ktorí spolupracujú sú ľudia. 

 Vnútorný poklad sa neodovzdáva slovami, ale postupnosťou lásky. 

 Je zlé, keď jeden človek drtí stádo. Ale to najväčšie zotročenie je inde:  

      ak stádo drtí človeka. 

A. de Saint–Exupéry (1900–1944), francúzsky letec a spisovateľ 
 

 

 

 

 

 Všetky revolúcie sú priamym následkom pomalosti evolúcie.  

 Nenávisť slabochov nie je tak nebezpečná ako ich priateľstvo.  

 Všetko, čo hovoríš, vraví o tebe. Najmä, ak hovoríš o druhých.  

 Zle odpozorovaný fakt je zradnejší než nesprávne usudzovanie. 

 Len v extrémoch má svet svoju cenu a len v priemernosti svoju trvácnosť. 

 Kritika a chvála vyvolávajú v nás dojem, ani čo by nám niekto mohol dať  

oveľa viac ako má sám. 

 Život nás učí tváriť sa, že sme len ľuďmi... Byť sám sebou! Ale stojí to  

za tú námahu? 

P. Valéry (1871–1945), francúzsky básnik a esejista 
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 V oblasti jazyka, náboženstva, umenia, vedy, človek nikdy nemôže robiť viac než tvoriť si svoj 

vlastný, symbolický svet, ktorý mu umožňuje chápať a vykladať, formovať i organizovať, 

syntetizovať aj univerzalizovať svoju ľudskú skúsenosť. 

 Veda predstavuje posledný stupeň v duchovnom vývoji človeka a možno ju pokladať za najvyšší 

a najcharakteristickejší výdobytok ľudskej kultúry. 

 Ľudské poznanie je vo svojej podstate symbolickým poznaním... Symbol nemá aktuálnu 

existenciu, neexistuje ako súčasť fyzikálneho sveta: symbol má "význam". 

 Aby sme zachovali svet kultúry, musíme ho znova a znova vybojúvať v historickom oživovaní. 

 Veda nám pomáha pochopiť dôvody vecí, umenie zasa uvidieť ich formy. 

 Matematický rozum je putom medzi človekom a svetom. Je kľúčom k pravdivému pochopeniu 

kozmického a morálneho poriadku.  

 Príroda je nevyčerpateľná – nikdy nám neprestane klásť nové a neočakávané problémy.           

E. Cassirer (1874–1945), nemecký filozof a metodológ vedy 
 

 

 
 Nad vstupom do chrámu vedy je napísané: Musíte mať vieru... Človek potrebuje prírodné vedy 

pre poznanie, ale náboženstvo pre konanie. 

 Náboženstvo a prírodné vedy potrebujú pre svoju činnosť vieru v Boha... Pre náboženstvo Boh 

znamená základ, východisko, pre vedu je to vrchol, ukončenie každého svetonázorového 

uvažovania. 

 To jediné, čo môžeme bezpečne považovať za svoje vlastníctvo, najväčší majetok, ktorý nám 

nemôže nahradiť žiadna moc na svete a ktorý nás môže urobiť natrvalo šťastnými ako žiadny 

iný, je čisté myslenie... 

 Vládne určitá zákonitosť, ktorá nie je závislá na existencii mysliaceho ľudstva... Predstavuje 

rozumný svetový systém, ktorému sa podriaďuje príroda a ľudstvo, a ktorého vlastná podstata je 

pre nás nepoznateľná. 

 Skutočný svet v absolútnom zmysle slova nezávisí na jednotlivých osobnostiach, dokonca ani  

na celej ľudskej inteligencii. 

 Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti a bázni. 

 Hľadať zákony, ktoré platia pre absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké životné poslanie.                                   

Max Planck (1858–1947), nemecký fyzik  
 

 

 
 Civilizácia postupuje tým, že rozširuje počet dôležitých operácií, ktoré môžeme vykonať  

bez toho, aby sme na ne museli myslieť. 

 Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera o vieru. 

 Zrážka doktrín nie je katastrofou, je príležitosťou. 

 Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 

poriadku. 

 Originalita matematiky je v tom, že sú v nej vyjadrené vzťahy medzi vecami, ktoré sa  

bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 

 Protirečenie medzi všeobecným dobrom a individuálnym záujmom možno odstrániť iba vtedy, 

keď záujmom indivídua je všeobecné dobro. 

 Jestvujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, v rámci ktorých možno nájsť zmierenie 

hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy.  

A.N. Whitehead (1861–1947), anglický filozof, matematik a logik 
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 Sú to činy, nie ich plody, čo je dôležité... Snaž sa robiť to, čo považuješ za 

správne. 

 Sloboda je bezcenná, ak neznamená aj slobodu sa mýliť. 

 Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo mu to je na osoh, ale preto,  

že je to zákonom a životodarnou miazgou jeho bytia.  

 Nemôžu nám zobrať sebaúctu, ak im ju nedáme. 

 Modlitba je svätou zmluvou medzi Bohom a človekom... Nech každý skúša  

a presvedčí sa, že každodenná modlitba pridáva k jeho životu čosi nové,  

     čo sa nedá rovnocenne nahradiť ničím iným. 

 Voľakedy sa ľudia stávali otrokmi fyzického násilia, Dnes sú zotročení množstvom 

peňazí a luxusom, ktorý si za peniaze možno zadovážiť. 

 Skutočná láska nikdy nič nepotrebuje, vždy iba dáva... Víťazstvo pravdy silou 

ducha a lásky. 

M. Gándhí (1869–1948), indický politik a mysliteľ 
 

 

 Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí. 

 Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať sa ako ryby – zostáva jediné, 

naučiť sa žiť na zemi ako ľudia. 

 Vtipkujem tým spôsobom, že hovorím pravdu. To je ten najlepší vtip na svete. 

 Jediná cesta k poznaniu je činnosť. 

 Cnosť nie je v tom, že sa zdržujeme nerestí, ale v tom, že po nich netúžime. 

 Čím má človek viac, než potrebuje, tým je ustaranejší. 

 Život zrovnáva všetkých ľudí: toho, kto vyniká, objaví až smrť.  

G.B. Shaw (1856–1950), anglický dramatik a satirik 
 

 

 Problémy života nemožno riešiť na povrchu, ale len v hĺbke, v dimenziách povrchu 

sú neriešiteľné. 

 Pojmy nás vedú ku skúmaniu. Sú výrazom záujmu a vedú náš záujem... Subjekt 

nepatrí svetu, ale je hranicou sveta. 

 Ak určíme nový spôsob myslenia, miznú staré otázky... Dobré podobenstvo 

osviežuje rozum. 

 Väčšina výrokov a otázok filozofie sa zakladá na tom, že nerozumieme logike 

nášho jazyka... Cieľom filozofie je logické objasňovanie myšlienok. 

 To, čo nemôžeme myslieť, myslieť nemôžeme; teda nemôžeme ani povedať,  

čo nemôžeme myslieť. 

 Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života. Veriť v Boha znamená 

vidieť, že život má zmysel. 

 Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec hromada popola,  

ale nad popolom sa budú vznášať duchovia. 

L. Wittgenstein (1889–1951), rakúsky filozof 
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 Človek myslí len vtedy, keď zápasí so stavom veci, s problémom. 

 Všade kam sa pozrieme, vidíme organickú evolúciu, znásobujúcu počet detailov 

alebo prvkov, ktoré do nej vstupujú, ako aj problém a úlohu udržiavať toto všetko 

vo vhodnej rovnováhe s ohľadom na všetky ostatné prvky. 

 Všetko myslenie je vo svojom počiatku plánovaním, predvídaním, formovaním 

cieľov, výberom a usporadúvaním prostriedkov kvôli ich efektívnej a úspešnej 

realizácii. 

 Prekážky, ktoré sa nám stavajú do cesty, sú stimulmi k zmenenej, novej reakcii, 

a teda aj príležitosťami k pokroku. 

 Pragmatická teória inteligencie v skutočnosti znamená, že funkciou mysle je 

projektovať nové a komplexnejšie ciele – oslobodzovať skúsenosť od rutiny  

a vrtochov. 

 Všetci ľudia v celých dejinách boli úzko realistickí v praxi a potom používali 

idealizáciu, aby v citoch a teórii zakryli svoju brutalitu.  

 Budúcnosť je vždy nepredvídateľná... Budúcnosť vidím v demokracii  

a dobrej vôli človeka. 

J. Dewey (1859–1952), americký filozof  
 

 Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. 

 Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný 

získať. 

 Človek nie je stroj a zakrpatie, ak sa mu odoprie možnosť sebavýchovy a sloboda 

úsudku. 

 Niet inej rozumnej výchovy ako byť príkladom; ak inak nemožno tak 

odstrašujúcim. 

 Pravá hodnota ľudskej bytosti je podmienená tým, ako dosahuje oslobodenie od 

svojho ja. 

 Máme pokorne obdivovať harmóniu stavby vesmíru, pokiaľ ju môžeme pochopiť. 

To je všetko. 

 Všetko v mikro i makrokozme je riadené z jedného centrálneho bodu – je 

povinnosť vedy na tento bod jedného dňa ukázať. 

A. Einstein (1879–1955), nemecký teoretický fyzik  

 

 Tvárou v tvár svetu a pravde existuje absolútna povinnosť hľadať a bádať. 

 Hodnotu má iba verná činnosť pre svet – v Bohu. 

 Existuje spoločenstvo s Bohom cez svet... Presvedčiť môžu iba tí, ktorí milujú. 

 Boh a svet sa spájajú pred našimi očami v oblasti činnosti... Viac konať,  

aby sme viac boli. 

 Slúžiť Bohu znamená venovať sa telom i dušou tvorivému činu, aby sme svet 

zdokonaľovali usilovnou prácou a skúmaním. 

 Podstatná funkcia a zároveň čaro lásky spočíva v tom, že robí človeka úplným. 

 Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha. 

P. Teilhard de Chardin (1881–1955), francúzsky paleontológ a mysliteľ 
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 Absurdita – hriech bez boha. 

 Spoločné pokušenie všetkých inteligentných ľudí: cynizmus.  

 Ľahšie je dosiahnuť úspech, ťažšie je si ho udržať. 

 Človek chce veriť, že túži po pravde, zatiaľ čo žiada od sveta lásku.  

 Nebyť milovaný je smola; naozajstné nešťastie je nemilovať. 

 Jediný spôsob ako nebyť odcudzený od ostatných je nakoniec dobré svedomie. 

 Každá prekážka umožní prejsť ďalší kus cesty. 

A. Camus (1913–1960), francúzsky spisovateľ 
 
 
 
 
 

 Písanie vo svojej najlepšej podobe znamená život v osamotení... Spisovateľ by mal 

písať, čo má na srdci, a nie o tom hovoriť.  

 Literárna tvorba mi pripomína ľadovec, vidno iba osminu toho, čo je vo vode. 

 Pravda umeleckého diela musí byť silnejšia než pravda života.  

 Tragédia života je niekedy v tom, že dostaneme, po čom túžime.  

 Najlepší spôsob ako stratiť d6veru a úctu mladých je dávať im nekonečné rady. 

 Veselosť je druhom odvahy... Šťastie – to je jednoducho dobré zdravie a slabá 

pamäť. 

 Človek nie je v starobe múdrejší, je iba opatrnejší. 

E. Hemingway (1899–1961), americký spisovateľ 
 

 

 

 

 

 Žiaden človek nevycíti v inom človeku záchvev, ak ho nemá sám v sebe. 

 Skutočne nikto nie je múdry, kto nepozná temnotu... Múdre je myslieť skepticky  

a počínať si optimisticky. 

 Palmu víťazstva získava ten, kto miluje, nie ten, kto viac vie.  

 Skutočným povolaním človeka je prísť k sebe samému... Láska je šťastie.  

Kto dokáže milovať, je šťastný. 

 Ničím iným, len láskou získava život zmysel. Čím viac milujeme, čím ochotnejšie 

sa odovzdávame, tým zmysluplnejšie žijeme. 

 Tak ako pomätenosť vo vyššom zmysle je začiatkom každej múdrosti,  

je aj schizofrénia začiatkom každého umenia. 

 Možno, že to najväčšie a najmilostivejšie, čo som v živote dokázal, bolo,  

že som nedokázal nenávidieť. 

H. Hesse (1877–1962), švajčiarsky literát 
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 Pojem energie vytvára najplodnejší spojovník medzi hmotou a pohybom; 

prostredníctvom energie meriame účinnosť vecí v pohybe, prostredníctvom tohto 

prostredníka môžeme pozorovať, ako sa pohyb stáva vecou. 

 Veda skutočne rodí filozofiu... Súčasná veda sa zaoberá skutočnou syntézou 

metafyzických protikladov. 

 V matematike sa realita prejavuje vo svojej podstatnej funkcii: podnecovať 

myslenie. 

 Kauzalita je oveľa všeobecnejšia než determinizmus. Má kvalitatívnu povahu, kým 

determinizmus má povahu kvantitatívnu. 

 Matematická intuícia, usilujúc sa o úplnosť, nahrádza skúsenostnú intuíciu  

s jej svojvoľnými zjednodušeniami. 

 Niet jednoduchej idey, lebo jednoduchá idea, aby sme ju pochopili, musí byť 

začlenená do zložitého systému myšlienok a skúseností. 

 Celý intelektuálny život vedy sa dialekticky pohráva s diferenciálom poznania  

na hranici s neznámym. Podstatou reflexie je pochopiť, čo sme nepochopili. 

G. Bachelard (1884–1962), francúzsky filozof prírodných vied  

 

 Odvahu musí každý z nás hľadať vo svojom vnútri. 

 Muž koná to, čo musí vykonať, napriek tomu, aké dôsledky to má pre jeho osobu, 

napriek prekážkam, nebezpečiu a nátlaku – to je základ celej ľudskej morálky. 

 Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja krajina pre teba – pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty 

pre svoju krajinu. 

 Základné problémy, pred ktorými dnes svet stojí, nepripúšťajú vojenské riešenie... 

Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom. 

 Dôvtipný muž musí byť taký rozumný, aby porozostavoval na vhodné miesta ľudí, 

ktorí sú oveľa rozumnejší ako on. 

 Nikdy nevyjednávajme zo strachu. Avšak sa nikdy nebojme vyjednávať. 

 S nádejou hľadím v ústrety veľkej budúcnosti Ameriky, budúcnosti, v ktorej naša 

krajina pripojí ku svojej vojenskej sile naše morálne zásady, k svojmu bohatstvu 

našu múdrosť a ku svojej moci naše ciele. 

J. F. Kennedy (1917–1963), prezident USA  
 

 Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť vždy hovoriť pravdu. 

 Mladý môže byť každý, dlho však trvá, kým sa k tomu dopracujeme. 

 Meníme svet rýchlejšie ako sa dokážeme meniť sami a na dnešok aplikujeme zvyky 

minulosti. 

 Človek sa občas potkne o pravdu, ale väčšinou sa pozbiera a ide ďalej.  

 Odvaha je vlastnosť, ktorá je zárukou všetkých ostatných. 

 Diktátori jazdia na tigroch, z ktorých sa neodvažujú zliezť. A tigre začínajú byť 

hladné. 

 Vo vojne rozhodnosť, pri porážke vzdor, vo víťazstve veľkodušnosť, v mieri dobrá 

vôľa. 

W.S. Churchill (1874–1965), anglický politik a spisovateľ 
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 Najvyšším prejavom ducha je láska. Láska obsahuje moment večnosti, ktorý môže 

človek dosiahnuť už na tomto svete. 

 Príklad nie je iba najlepším, ale priamo jediným spôsobom, ako presvedčiť iných. 

 Najvyššou hodnotou pokroku je mravnosť. 

 Len láskou môžeme dosiahnuť spoločenstvo s Bohom. Celé živé poznanie Boha 

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

 Človek nepotrebuje len vonkajší blahobyt, ale aj úctu blížnych a spokojnosť  

so sebou samým... Duchovná blaženosť je sebestačná. 

 Poznať sa, neznamená všetko o sebe vedieť, ale mať k sebe vzájomnú lásku 

i dôveru a veriť v toho druhého. 

 Jediné na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás. 

A. Schweitzer (1875–1965), alsaský lekár, filozof a spisovateľ  
 

 

 

 

 

 Niektorí vidia pravým aj ľavým okom to isté. A myslia si, že to je objektivizmus. 

 Analfabeti musia diktovať. 

 Trpaslíkom sa musíš klaňať veľmi hlboko. 

 Všetko je v ľudských rukách, preto sa musia často umývať.  

 Návrat do jaskýň je nemožný. Je nás priveľa. 

 Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie vypláca. 

 Neskostnatieť, ale ani nezmäknúť, stáť na svojom, ale nestáť na mieste,  

byť pružným, ale neoblomným, byť levom alebo orlom, ale nie zvieraťom,  

     nebyť jednostranným, ale nemať dve tváre – to je ťažká vec! 

S.J. Lec (1909–1966), poľský aforista 

 

 

 

 

 

 Šťastie je mozaika zložená z drobných radostí. 

 Čítanie dobrej knihy je vlastne dialóg, kniha hovorí a naša duša odpovedá. 

 Každá práca vykonávaná s radosťou je šťastím a keď ju robíme aj s láskou –  

niet väčšieho šťastia na svete. 

 Nie je umením zničiť protivníka, ale urobiť si z neho priateľa.  

 Lásky druhých sú pre nás skoro vždy nepochopiteľné. 

 Bez rodiny sa človek trasie zimou v nekonečnom vesmíre. 

 Telá starnú, myšlienky sú večné a naše priateľstvo bolo založené na myšlienkach. 

A. Maurois (1885–1967), francúzsky spisovateľ 
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 Najdô1ežitejšia a najaktuálnejšia je otázka: Čo si vykonal pre iných? 

 Nespolupráca so zlom je takou istou povinnosťou ako spolupráca s dobrom. 

 Nezáleží na dĺžke života, ale na jeho kvalite. 

 Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je zrelý pre život. 

 Zákony možno nezmenia srdcia ľudí, ale zabránia bezcitným páchať násilie. 

 Mier nie je stav bez napätia, ale to, keď vládne spravodlivosť. 

 Budeme apelovať na vaše srdcia a vašu dušu tak dlho, až vás získame. 

M.L. King (1929–1968), americký černošský kazateľ 
 

 

 

 

 

 Nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý už je položený od začiatku. 

 Kde miznú idey, tam svet kolabuje do nekonečnosti rozptýlených predmetov. 

 Boží hlas je počuteľný v slobode sebapresvedčenia a nemá žiadny iný orgán,  

ktorý by sa človeku ozval. 

 Pravdy sa dotkneme, len keď sa k nej s jasným vedomím polarít skrz ne priblížime. 

 Najväčším tajomstvom sa človek stáva, keď cíti, ako by vo svojej konečnosti siahal 

svojimi možnosťami do nekonečna. 

 Svet v celku nie je predmet, ale idea. 

 Zmysel je v tom, čo človek vykoná, aby splnil Božiu vôľu. 

K. Jaspers (1883–1969), nemecký filozof 
 

 

 

 

 

 Som presvedčený, že vedecké poznanie nemôže nikdy spôsobiť zlo. Tvrdím,  

že poznanie neporovnateľne častejšie prináša úžitok ako škodu  

a strach z poznania je oveľa škodlivejší ako poznanie. 

 Schopnosť rozumne využívať voľný čas je znakom najvyššieho stupňa kultúry. 

 Láska je hlavným východiskom z osamelosti... Láska a poznanie ma viedli  

k nebesiam. Ale súcit ma vždy vrátil späť k zemi. 

 V matematike nezáleží tak na výsledku, ale na ceste, po ktorej sa k nemu došlo. 

 Každý kto sa zaoberal akoukoľvek tvorivou prácou, skúsil v istom stupni stav 

mysle, keď sa po dlhej práci prejaví v okamžitej nádhere pravda alebo krása. 

 Smutné je, že hlupáci sú taká sebaistí a ľudia múdri tak plní pochybností. 

 Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude tým hroznejší, čím bude 

vedeckejší. 

B. Russell (1872–1970), anglický logik, filozof, sociálny kritik 
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 To, čo ľudia skrývajú, nie je vždy to najhoršie. 

 Nikdy sa neprestanem pýtať ako je možné, že vzniká myšlienka, že ruka maľuje  

a najmä, že srdce miluje a z lásky trpí. 

 Nekonečný Boh sa zapletá s každým z nás iným spôsobom, hoci je nás nesmierny 

počet. 

 Milovať niekoho znamená byť jediným, kto sa díva na zázrak, ktorý je pre 

ostatných neviditeľný. 

 Ak my nehoríme láskou, iní okolo nás zomierajú chladom. 

 Verím, že Boh ma miluje takého, aký som bol a aký som, a akého ma vidí  

a posudzuje a odsudzuje vlastné srdce. 

 Každý z nás môže byť hrdinom drámy, v ktorej nám ide o večnosť. 

F. Mauriac (1885–1970), francúzsky románopisec 

 

 Filozofia je jednou z mála svojbytných tvorivých možností a občas  

aj nevyhnutnosťou ľudského dejinného bytia.  

 Najdôležitejšou dimenziou človeka je jeho budúcnosť. 

 Sme tu príliš neskoro pre bohov a príliš skoro pre Bytie.  

 Vedieť sa pýtať znamená vedieť čakať, možno aj celý život. 

 Svet sa stal taký úbohý, že nie je schopný identifikovať chýbajúceho Boha  

ako nedostatok. 

 Náboženstvo je tušenie čohosi, čo ma presahuje, a vedomie, že som od toho 

závislý. Potom nasleduje poznanie, že ide o čosi osobné, až sa myslí, ctí,  

miluje a vyslovuje ten, ktorého nazývame Boh. 

 Už len Boh nás môže zachrániť. Zostáva nám jedna možnosť v myslení a básnení 

pripravovať pohotovosť pre chvíľu, až sa objaví Boh.  

M. Heidegger (1889–1976), nemecký filozof 
 

 Kde niet ukazovateľov cesty a cieľ, tam mizne stupnica hodnôt, zmysel tvorby  

a utrpenia – a na konci stojí prázdnota, negácia a zúfalstvo. 

 Musíme sa denne rozhodovať, musíme preto poznať hodnoty... Náboženstvo  

je základ etiky, etika predpoklad života... Život, hudba a veda budú, merané 

ľudskými mierami, vždy pokračovať. 

 Ani vo vede už nie je predmetom výskumu príroda sama o sebe, ale ľudské 

skúmanie prírody. 

 Množstvo nevysvetliteľných javov sa zväčšuje vďaka procesu poznávania. 

 Elementárne častice sú určitým spôsobom tvary, ktoré na seba berie energia,  

keď sa chce stať hmotou. 

 Matematická schéma dovoľuje fyzikom predpovedať výsledky budúcich 

experimentov... Prírodné vedy nepopisujú a nevysvetľujú prírodu. Sú iba časťou 

hry medzi prírodou a nami. 

 Nikdy nebude možné dojsť iba racionálnym myslením k absolútnej pravde... 

To, čo naozaj potrebujeme, je zmena základných pojmov.  

W. Heisenberg (1907–1976), nemecký teoretický fyzik 
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 Hrať znamená predstierať, že sme niekto iný. Herectvo vyžaduje schopnosť citu, 

vedieť sa vcítiť... Neverím, že sa herectvo dá naučiť. 

 Bohatstvo a sláva ma naučili vidieť svet v správnej perspektíve, uvedomiť si,  

že význační ľudia sú pri pohľade zblízka práve tak nedokonalí ako my ostatní. 

 S peniazmi je to zvláštne. Keď ich má človek dosť, tak ich nepotrebuje. 

 Inteligencia je niečo viac než dôsledok vzdelania a znalosti klasikov... Človek sa 

vždy nemôže dostať k pravde prostredníctvom rozumu. 

 Mám teóriu, že vedci a filozofi sú utláčaní romantici, ktorí zamerali svoje vášne 

iným smerom. 

 Veda bez uvážlivého poznania a zmysel pre zodpovednosť dodala politikom 

a militaristom zbrane tak ničivé, že dnes majú v rukách osud všetkého živého  

na zemi. 

 Som presvedčený, že čo sa vymyká nášmu pochopeniu, je v inej dimenzii 

jednoduchým faktom, a že v ríši nepoznaného sú ohromné sily dobra. 

Ch. S. Chaplin (1889–1977), anglický herec a režisér 
 

 

 Čím lepšie poznávame prírodu, tým lepšie poznávame Boha. 

 Tam, kde vládne neviazané myslenie, nie je možné pochopiť pravdu. 

 Skutočne múdri ľudia sa nehrajú na bohov, skôr sa snažia dosiahnuť praktickú 

múdrosť v mravnom a politickom živote. 

 Veda nás nemôže poučiť, prečo tento svet spolu so svojimi zákonmi, svojím 

poriadkom a svojou poznateľnosťou, je (t.j. existuje). 

 Ťažkosti s mnohými našimi súčasníkmi nie sú v tom, že by boli agnostikmi,  

ale že sú skúr zablúdení teológovia. 

 Mnoho ľudí podlieha zvodom rozumovej krásy vedy a stráca tak každý cit  

pre metafyziku a náboženstvo. 

 Prvou príčinou je Jeden, v ktorom je zajedno príčina prírody i dejín, filozofický 

Boh, ktorý môže byť tiež Bohom náboženstva. 

E. Gilson (1884–1978), francúzsky katolícky mysliteľ 
 

 Púšť je kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka "mať"  

a hľadá ako viac "byť". 

 Cieľom človeka je prekonať vlastný narcizmus. 

 Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva... Kto je schopný rozdávať 

sám seba je bohatý. 

 Človek miluje to, prečo pracuje, a pracuje pre to, čo miluje. 

 Živé štruktúry môžu existovať len potiaľ, pokiaľ sa vyvíjajú, pokiaľ sa menia. 

 Právo vyjadrovať svoje myšlienky má však význam len vtedy, ak sme schopní 

vlastné myšlienky vôbec mať. 

 Sloboda nie je nič iné než schopnosť nasledovať hlas rozumu, zdravia, 

dobrotivosti, svedomia proti hlasu iracionálnych vášní. 

E. Fromm (1900–1980), nemecko–americký psychológ a sociológ 
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 Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie, aj novú pravdu, aj neopakovateľný 

zázrak. 

 Vždy treba mať dobrého človeka... Vždy treba mať niekoho, kto ťa jednoducho 

ľúbi aj vtedy, keď vie, že si zlý. 

 Umenie je neraz pravdivejšie než dejiny a vždy nám dáva viac ako poznanie faktov 

a štatistiky. 

 Láska je nesmrteľná a činí všetky veci nesmrteľnými. Ale nenávisť hynie každou 

minútou. 

 Človek nemôže nenávidieť ostatných – je to vždy on sám. 

 Vývoj nášho správania je práve taký dôležitý ako vývoj našich tiel. 

 V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase zázraku nezväčšoval biedu  

a utrpenie sveta, ale aby si s úsmevom vítal jeho nekonečnú slasť a mystérium. 

W. Saroyan (1908–1987), spisovateľ arménskeho pôvodu 

 
 Žiť a rásť možno iba z koreňa, ktorý už žije a má životnú silu, iba zo začiatku, ktorému  

sa dostala do daru základná nádej jestvovania. 

 Pre človeka dneška jestvuje iba jedna cesta – vydržať ťarchu spoločenstva ako pravú cestu  

do skutočnej slobody a do pravdy. 

 Môcť bľabotať o Bohu je koniec–koncov rozhodujúcejšie, ako exaktne hovoriť o svete...  

Boh zvíťazí, keď sa zdá, že sme stratení. 

 Pochopenie Boha ako nepochopiteľného, ako nevýslovne Vznešeného nad všetky naše výroky,  

to je milosť a požehnanie, ktoré si musíme vykúpiť bolesťou nad tým, že putujeme v tieňoch  

a obrazoch. 

 Kresťanská viera a kresťanská mravnosť sa musia uskutočňovať skrz konkrétny materiál 

ľudského jestvovania, a nie v nejakom vedľajšom priestore. 

 Kresťania majú hľadať Božiu vôľu ako jedinečnú pre seba a svoju dobu. 

 Môžeme byť lepší, pretože nemáme právo žiadať si lepší svet, keď nezačneme s polepšením  

vo vlastnom srdci. 

K. Rahner (1904–1984), nemecký katolícky teológ 

  

 Pochybovať o svete znamená veriť v seba, pochybovať o sebe znamená veriť  

v Boha. 

 Priateľstvo znamená pochopiť cez jediný prípad to, čo je univerzálne ľudské... 

Priateľstvo to sú dve duše, ktoré sa tápavo hľadajú, a hľadajúc seba, hľadajú 

pravdu. 

 Práca spočíva vždy v tom, že duch vynaložením značného úsilia vniká do hmoty  

a zduchovnieva ju. Človek musí pracovať, aby sa priblížil k pravde. 

 Každé poznanie je zmesou vedy a viery, každé poznanie je viera. Viera je postupné 

prijímanie večnosti v čase... Veda je iba nevyhnutným a nedostatočným prvkom 

viery. 

 Láska nám odhaľuje, že sme skrz druhého, že svet existuje iba pre tých, ktorí sú 

aspoň dvaja. 

 Nech veda objaví čokoľvek, vždy to bude práve to, čo odmietame nazývať Bohom... 

Boh je zmyslom sveta a svet je znamením Boha.  

J. Lacroix (1900–1986), francúzsky filozof 
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 Poézia je s na mi od začiatku. Ako milovanie, ako hlad, ako mor, ako vojna. 

 Verím, že hľadať krásne slová je lepšie ako zabíjať a vraždiť. 

 Prekvapujúca metafora je viac než zlatý prsteň na ruke. 

 Život ma už dávno naučil, že hudba a poézia sú na svete najkrásnejšie, čo nám 

život môže dať. 

 Viac než byť – je milovať. 

 Musíme žiť v súlade so skutočnosťou, ktorú poznáme, so skutočnosťou, ktorú sme 

objavili vlastným srdcom, skrátka nežiť v lži. 

 Každý má žiť a konať s plnou zodpovednosťou voči sebe samému, voči svojim 

deťom a voči spoločnosti. Každý má vidieť svoj život v určitom historickom 

kontexte a niesť zaň zodpovednosť. 

J. Seifert (1901–1986), český básnik 

 

 Bach alebo džez, muzikál alebo symfónia – hudba je hudba.  

 Dirigent je sochár, ktorého živlom je namiesto mramoru čas... musí mať zmysel 

pre proporcie a vzťahy... 

 Hudba je abstraktná... Musí sa uskutočňovať – vysoko a hlboko, dlho a krátko, 

hlasito i ticho. 

 Zmyslom hudby nie sú príbehy. Hudba nie je nikdy ,,o niečom".  

Hudba jednoducho je – sama o sebe. 

 Chcem nájsť šťastie v práci, nie v organizovaní... 

 Zmysel hudby je v hudbe samotnej a nikde inde. 

 Bez hudby nemožno žiť! 

L. Bernstein (1978–1990), americký hudobný skladateľ, dirigent, muzikológ 
  

 Hľadanie pravdy, najmä v prírodných vedách, patrí asi k tomu najlepšiemu  

a najväčšiemu, čo život pri svojom hľadaní lepšieho sveta stvoril. 

 Čím viac sa dozvedáme o svete, čím väčšmi prehlbujeme naše poznanie,  

tým vedomejšie, jasnejšie a pevnejšie je naše poznanie toho, čo nevieme, naše 

vedenie o našom nevedení. 

 Jedinou nádejou ľudstva je krotenie vášní pomocou veľmi ohraničenej rozumnosti, 

akej sme schopní my, nerozumní ľudia. 

 Kto verí vo vonkajší svet, nevyhnutne verí, že existuje skôr kozmos než chaos;  

verí v existenciu pravidiel, zákonitostí a poriadku. 

 Ak budeme tolerantní aj voči netolerantným, ak nebudeme pripravení brániť 

toleranciu, zástancovia tolerancie prehrajú a tolerancia s nimi. 

 Sloboda je dôležitejšia ako rovnosť a každý pokus uskutočniť rovnosť ohrozuje 

slobodu. Ak je stratená sloboda, stráca sa aj rovnosť. Niet rovnosti medzi 

neslobodnými. 

 Ak nejestvuje absolútna pravda, všetko, čo hovoríme, môže byť pravdou. Iba  

vo vzťahu k absolútnej pravde si môžeme uvedomiť našu nevedomosť... Jediným 

problémom je problém pravdy. 

K.R. Popper (1902–1994), rakúsko–britský filozof a metodológ vedy 
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 Absolútno môže vstúpiť do človeka i bránou obavy, úzkosti, priateľstva i choroby, 

bránou radosti i zúfalstva, vývoj a či náhody. 

 Hlavným povolaním každého z nás je byť človekom... Zmysel života každého 

človeka je jeho odtlačok do sféry ducha. 

 Myslenie nie je prepych, ale jediná životná dôstojnosť. Ak táto planéta zhynie – 

tak na nedostatok lásky a myslenia. 

 Rozum je kľúč k neznámemu. Neznámo je brána k pravde. 

 Niet náhod. Všetky stretnutia patria do oblasti milosti.  

 Kto sa vzbúril proti Bohu, vzbúril sa aj proti sebe. 

 Dobre, že je svet voči nám strohý, nechápavý, nevďačný a chladný. Aspoň sa 

osvedčíme. 

P. Strauss (1912–1994), slovenský lekár a esejista  

 

 

 

 K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. 

 Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily  

ako odvaha. 

 Človek je tvor, ktorému bolo dané maximum vedomostí. Najviac mu však chýba 

povedomie o tom, aká je jeho ľudská zodpovednosť. 

 Nikto nemôže úplne porozumieť skutočnej podstate inej ľudskej bytosti inak,  

len že ju miluje... Láska je konečný a najvyšší cieľ, o ktorý sa môže človek 

usilovať... Spása človeka je skrz lásku a v láske. 

 Duchovná sloboda, ktorú človeku nikto nemôžeme zobrať, robí život zmysluplným 

a dáva mu zámer i cieľ. 

 V živote rozhodujú o jeho zmysluplnosti jeho vrcholné body a jediný okamih môže 

dať spätne zmysel celému životu. 

 Spôsob, akým človek prijíma svoj údel vrátane utrpenia, spôsob, akým na seba 

berie svoj kríž – to je príležitosť, ako dať svojmu životu hlbší zmysel. 

V. E. Frankl (1905–1997), rakúsky psychiater, filozof 
 
 
 

 Netreba aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí.  

 Nemôžeme konať veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. 

 Vľúdne slová môžu byť stručné a prosté, ale ich ozvena je nekonečná.  

 Všetci sme len nástrojom v Božích rukách... Musíme sa naučiť našu prácu  

urobiť modlitbou. 

 Najstrašnejšia bieda je samota a pocit, že ma nikto nepotrebuje. 

 Ak pracujem a slúžim ľuďom so skutočnou láskou a obetavosťou, oni začínajú 

prirodzene myslieť na Boha. 

 Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska. 

Matka Terézia z Kalkaty (1910–1997), albánska misionárka lásky  
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 Všetci držíme nekonečno vo svojich dlaniach. 

 Účel vesmíru splýva s jeho koncom: produkovať a oslobodzovať poznanie. 

 Každý atóm, každý fragment, každé zrnko prachu existuje v tej miere,  

v akej participuje na univerzálnom význame. 

 Vesmír skrýva tajomstvo abstraktnej elegancie, tajomstvo, v ktorom materialita 

znamená málo. 

 Hmota je vytvorená z ducha, vedie nás priamo ku kontemplácii Boha. 

 Mysliaci živočích má na osvietenie cesty do tieňov, na prispôsobenie sa smrti  

len dve svetlá: jedno sa menuje náboženstvo, druhé veda. 

 Vesmír je rozľahlá myšlienka. Svoj hlboký zmysel nachádza vo vnútri seba samého 

v podobe nejakej transcendentnej príčiny. 

J. Guitton (1901–1999), francúzsky filozof 
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Ak 
                                                                         Ak naozaj niečo hľadáš, 

nájdeš to. 
                                                                                             (budhistické príslovie) 

 

Ak v živote nájdeš cestu bez prekážok, určite nikam nevedie.             
(A.Ch. Clarke)  

 

Ak zradíš druhého, zradíš aj seba.                                                         
(I.B. Singer) 

 

Ak nepripláva loď k tebe, plávaj ty za ňou.                                             
(J. Winters) 

 

Ak si v pochybnostiach, hovor pravdu.                                                    
(M. Twain) 

 

Ak nemáš sám o sebe dobrú mienku, tak je jedno, čo si oblečieš.        
(V. Priceová) 

 

Ak sa na niekoho usmeješ alebo pochváliš, môžeš mu vrátiť  zmysel života. 
(C. Elliotová)  

 

Ak zhovievavosť prestúpi určitý stupeň, stáva sa spoluvinou.                    
(Collins) 

 

Ak zaobchádzaš s ľudskou bytosťou tak, ako keby bola tým, čím má a môže 

byť, stane sa tým, čím má a môže byť.                                                         
(J.W. Goethe) 

 

Ak budeme hľadať to najlepšie u iných, objavíme to najlepšie aj v sebe.     
(W.A. Ward)  

 

Ak mlčíš, mlč z lásky. Ak hovoríš, hovor z lásky. Ak konáš, konaj z lásky. 

Ak obetuješ, obetuj z lásky.                                                       
(Aurelius Augustinus)    

 

Ak veríš v Boha a vo svoje vlastné schopnosti, ktoré ti Boh dal, dokážeš 

prekonať všetko, čo Ťa  v živote stretne.                
 

Pozdrav posiela Dušan Jedinák. 
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