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Mikuláš KUZÁNSKY  

(1. 8. 1401  11. 8. 1464) 

Žil na rozhraní stredoveku a renesancie. Osamotený mysliteľ 

ovládal súdobé myšlienkové prúdy aj ich antické pramene. 

Zavŕšil stredovekú teologickú tradíciu, vyzval k vyhodnoteniu 

empirických faktov poznávaných v prírode. Spoznal, že na 

pochopenie tajuplných a protikladných vlastností sa najlepšie 

hodí matematické uvažovanie. Zmyslové poznanie predkladá 

základné javy, rozumové spoznáva všeobecné a vytvára čísla, 

intelektuálno-duchovné poznávanie objavuje súvislosti  

i súperenie  protikladov. Mikuláš Kuzánsky Vyštudoval 

právo v Heidelbergu a Padove (1422), stal sa kňazom, 

(kardinál 1448, biskup 1450) aj pápežským vyslancom  

na koncile v  Bazileji (1431) i vo Florencii (1439). Slúžil 

myšlienke intelektuálnej a náboženskej jednoty kresťanského sveta, koordinoval moc svetskú a 

duchovnú. Zaujímavou charakteristikou jeho veľmi obsiahleho diela (spisy politicko-náboženské, 

filozoficko-teologické i fyzikálno-matematické ) je učenie o jednote a splývaní protikladov v Bohu 

ako absolútne nekonečnom bytí. V práci O učenej nevedomosti (De docta ignorantia, 1439–1440) 

si uvedomil, že naša principiálna neschopnosť úplného poznania je základom ľudskej učenej 

nevedomosti o podstate  sveta. O Bohu i prírode budeme mať vždy iba domnienky. Boh je večná 

Jednota, Zhoda, Totožnosť. Boh obsahuje všetko stvorené i vo všetkom je prítomný. Všetko v ňom 

je ním, je vo všetkých veciach tým, čím sú. Boh sa ukazuje ako svet. Svet je 

jednota v mnohosti, odvodené nekonečno, priestor a symbol neviditeľného. 

Boh je skrytá rovina všetkého existujúceho. Boh je nevysloviteľný, lebo je 

nekonečne väčší od všetkého, čo sa dá vymenovať. Jednota je rozptýlená do 

mnohosti, jednoduchosť do zložitosti, nekonečno do konečna, večnosť do 

času, nevyhnutnosť do možnosti. Poznanie je tvorivé priblíženie rozumu 

k podstate pozorovaných a vnímaných javov, ktoré sú vysvetliteľné zo seba 

samých, ale len vo vzťahu k celku. 
 

Z myšlienok 

 Intelekt, ktorý nie je pravdou, nikdy nepochopí pravdu tak presne, že by postupom 

do nekonečna nemohla byť pochopená presnejšie. 

 Matematika nám najviac pomáha pri pochopení rozličných božských vecí.  

 Všetko skúmanie je porovnávaním, lebo používa pomer ako prostriedok...  

 K poznaniu božských vecí je nám otvorená iba cesta prostredníctvom symbolov... 

 Číslo je základ všetkých vecí chápaných myslením... 

 Číslo ako spôsob pochopenia je niečím, bez čoho nemožno nič chápať... Keby 

neexistovalo číslo, nebolo by ani pripodobnenie, ani pojem, ani rozlíšenie, ani 

meranie. Bez čísla nechápeme, že veci sú rôzne a od seba oddelené...   

 Počet (číslo) znamená  pomer. Pomer je myšlienková konštrukcia...  

 Číslo je výrazom jednoty...  

 Číslo je hlavnou stopou vedúcou k múdrosti... 

 Žiadne ľudské umenie nedosahuje presnosť dokonalosti  

a každé je konečné a ohraničené... vo všetkom, čo je mimo Boha, 

chýba presnosť.   

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.webergarn.de/PARADIGMEN/nikolaus_von_kues2.jpg&imgrefurl=http://www.webergarn.de/PARADIGMEN/sonnensystem.shtml&usg=__MGap3_EMNBrzQ8V2SImQ6NjRpJ0=&h=137&w=144&sz=13&hl=sk&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=seocXdFAC152qM:&tbnh=89&tbnw=94&prev=/images?q=Nicolaus+Cusanus&um=1&hl=sk&sa=G&tbs=isch:1
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Nicholas_of_Cusa.jpg
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Louis ARMSTRONG  
(? * 4. 8. 1901 – † 6. 7. 1971)  

Americký černošský trubkár, spevák  

a skladateľ, prvý džezový hudobník, ktorý 

dosiahol celosvetové uznanie a jeho 

prvoradou zásluhou je, že vzbudil záujem 

o džez v mnohých krajinách sveta. 

Nikdy nemal riadny rodný list. Detstvo 

strávil v chudobe v drsnom prostredí ulíc New Orleansu. Dostal 

sa aj do polepšovne, kde získal hudobné vzdelanie a naučil sa 

hrať na trúbku. Učiteľom sa mu stal aj Joe Oliver, ktorý ho  

ako osemnásťročného odporučil Kidovi Orymu. Armstrong 
spopularizoval nový štýl džezu. Stal sa neprekonateľným 

improvizátorom v hre na trúbku. Nezabudnuteľný je jeho hlasový 

prejav – tzv. scat singing (druh jazzového spevu, pri ktorom 

interpret spieva radšej melódiu než vlastní spev). Vďaka 

zafarbeniu svojho hlasu tento druh spevu veľmi spopularizoval. 

Na konci kariéry sa preslávil a stal sa jedným z najvýznamnejších 

džezových hlasov v dejinách. Účinkoval vo viac než tridsiatich 

filmoch. Medzi jeho najznámejšie hity patrí: Blueberry Hill, Mack the Knife, Wonderful World, 

When the Saints Go Marchin’In, Dream a Little Dram of Me, ... 

 
Z myšlienok a hudby  
 

Život je ako trúbka. Keď do nej nefúkaš, nič z nej nevyjde. 
 

https://youtu.be/f5Hbh_-IRs8?t=43 

 

https://youtu.be/kmfeKUNDDYs?t=13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFCS7kZwxug 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd_JDrnBMMA 

https://www.youtube.com/watch?v=0cYt1fXdp5w 

https://www.youtube.com/watch?v=gDrzKBF6gDU 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/4._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1901
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trubk%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skladate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/Tr%C3%BAbka
https://sk.wikiquote.org/wiki/F%C3%BAkanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
https://youtu.be/f5Hbh_-IRs8?t=43
https://youtu.be/kmfeKUNDDYs?t=13
https://www.youtube.com/watch?v=OFCS7kZwxug
https://www.youtube.com/watch?v=Fd_JDrnBMMA
https://www.youtube.com/watch?v=0cYt1fXdp5w
https://www.youtube.com/watch?v=gDrzKBF6gDU
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Dominik GUZMÁN 
(okolo 1170 − 6.8.1221)  

V oblastiach okolo mesta Toulouse, kde 

bludári šírili zmätok a nepokoj, horlivo 

rozvíjal svoju kazateľskú činnosť, ktorú 

výrazne podporoval príklad jeho 

evanjeliovej chudoby a priateľský dialóg 

s bludármi o otázkach viery. Postupne 

založil Rehoľu kazateľov, Ordo 

prædicatorum – ľudovo dominikáni, 

ktorá bola potvrdená (23.12.1216) 

pápežom. Až do dnes sa snažia, aby boli 

prítomní tam, kde si ľudia kladú otázky 

o zmysle života, kde hľadajú Boha,  

kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom 

hľadaní Ježiša Krista, Cesty, Pravdy a 

Života. Dominik zasiahol presne do srdca svojho storočia, všade sa 

slovom a skutkom predstavil ako muž evanjelia. Medzi bratmi alebo priateľmi nebolo vľúdnejšieho 

a láskavejšieho ako on, bol najlepším a najpôsobivejším tešiteľom. Vyslúžil si svätosť (1234). 

 
Z myšlienok 
 

 

 Pane, dej mi pravou lásku, lásku, které není nic zatěžko pro spásu druhých! 

 Synu můj, více než ze všech knih jsem čerpal z knihy lásky. Z této knihy se lze 

všemu naučit.  

 Běda vědění, které se neproměňuje v lásku! 

 Nechci studovat z mrtvých kůží, zatím co lidské bytosti umírají hladem!  

 Kdo umí sám sobě panovati a nad neřádnými chtíči svými vládnouti, může 

panovati nade vším světem.  

 Vytrvejte v pokoře a v dobrovolné chudobě; pamatujte na to, že Bohu sloužit  

je panovat... 

 Zde je mé dědictví: Mějte lásku, chraňte pokoru, zachovejte dobrovolnou 

chudobu! 

 Neplačte, po smrti vám budu užitečnější než za živa.                                        

https://cs.wikiquote.org/wiki/Sv%C4%9Bt
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 Alexander FLEMING 
(6. 8. 1881 – 11. 3. 1955) 

 Škótsky lekár, biológ 

a farmakológ objavil (1922) 

enzým lyzozým. S jeho 

menom zostane spojený 

objav antibiotickej látky s označením 

penicilín. Tretieho septembra roku 1928 

zistil, že pleseň Penicillium notatum 

produkuje látku, ktorá ničí stafylokoky. Svoj 

objav publikoval (1929, v British Journal of 

Experimental Pathology). Keď bola táto 

účinná látka izolovaná (1940; Florey, Chain, 

Abraham) získal aj Alexander Fleming 

Nobelovu cenu (1945). Penicilín  sa stal jedným z najznámejších liekov 

sveta a na jeho báze už vzniklo množstvo ďalších antibiotík. 

Z myšlienok 

 

Mojou jedinou zásluhou bolo, že som svoje pozorovanie neprehliadol 

 a nepovažoval ho za nepodstatné, ale ako pravý bakteriológ, som sa snažil, 

 prísť  tomu na kĺb. 
 

Nikdy nezanedbávajte neobvyklý úkaz alebo zvláštnu príhodu, býva to spravidla 

planý poplach, ale môže to byť tiež aj dôležitá pravda. 
 

Ťažké sa zdá len to, čo sme ešte nedokázali. 
 

Človek niekedy nájde aj to, čo nehľadá. 
 

Komu dal boh nejaký vysoký úrad, tomu dal aj rozum.  

Škoda len, že boh nerozdáva vysoké úrady. 
 

Ako každého dobrého Škóta, aj mňa od detstva učili,  

aby som bol opatrný. 
 

Dúšok whisky pred spaním – to nie je veľmi vedecké, ale pomáha to.                   
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Rabíndranáth THÁKUR 
(7. 5. 1861 – 7. 8. 1941)  
 

Indický (bengálsky) básnik a filozof, hudobník 

a maliar, dramatik a mysliteľ i sociálny reformátor. 

Bol lyrikom indického spôsobu myslenia, bojovník 

za duchovnú i hospodársku modernizáciu svojej krajiny. Ľudské 

spoločenstvo chápal ako tajomstvo reálnych vzťahov vzájomnej spolupráce 

všetko objímajúcej  lásky. Spoznal, že zmyslom človeka je neustále 

poznávanie toho, čo v skutočnosti je. Svojou umeleckou tvorbou (napr. 

Gitándžali – Obeť piesní; Bithiká – Cesta; Ghare bahire – Domov a svet; 

Sádhaná – Naplnenie života) oslávil harmóniu ľudských zápasov s prírodou 

i človeka samého so sebou, ponúkol radosť z dosiahnutia nekonečného  

vo vnútri konečného. Otváral mosty medzi prírodou, človekom a vesmírom, 

napĺňal naše pozemské putovanie mystériom ducha. Zvýraznil zodpovednosť každého človeka za 

svoj pozemský život i osudy svojich blízkych. Odsúdil neplodné meditácie, úteky zo života, 

zneužitie náboženskej viery, neochotu brániť sa proti nespravodlivosti. Za výsostne citlivú básnickú 

tvorbu, ktorá prehlbuje humanizmus a povznesenie ľudstva získal Nobelovu cenu za literatúru 

(1913). Zaslúžil sa o harmonickú spoluprácu východného myslenia a európskej kultúry. 
 

Z myšlienok 

Človek neexistuje sám o sebe, je začlenený do vesmíru, ktorý ho 

obklopuje, a keď si to uvedomí, stáva sa veľkým. 

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

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

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

Nič z toho, čo okolo seba vidím, nie je ničotné, všetko mi pripadá vzácne. Vzácne je i 

 to najmenšie miestečko na tejto zemi, vzácny je i  ten najneužitočnejší tvor tohto 

sveta, všetko čo som nedosiahol, i to, čo som získal. 

Predstava Boha, ktorú v sebe človek nosí, je zázrak všetkých zázrakov... Nekonečná 

bytosť prijala do seba tajomstvo konečnosti. A v nej, ktorá je láskou, splýva konečno 

s nekonečnom. 

Nazývajú ťa bláznom? Počkaj do zajtra mlč. Na hlavu ti sypú prach? Počkaj do 
zajtra. Prinesú ti veniec. Odsadli si od teba na svoje vysoké stolce? Počkaj do zajtra. 
Zídu a zvesia hlavy. 
Nikdy nezískame pravdivý pohľad na človeka, pokiaľ ho nebudeme milovať... Som 

úplne jedinečný, som nezrovnateľný. Ani celá tiaž vesmíru nemôže rozdrtiť moju 

individualitu. 

Myslel som si, že moja cesta sa skončila na poslednej stanici mojich 

síl. Ale vidím, že Tvoja vôľa nepozná vo mne konca. A keď staré 

slová umierajú na jazyku, nové piesne vyrážajú zo srdca, a kde sa 

staré stopy strácajú, objavuje sa nový kraj, plný nádhery... Veky sa 

míňajú a Ty stále nalievaš a stále je kde liať.  
Keď už tu nebudem, bude žiť u iných to, čo som im v živote dal. 

Viera je vtáča, ktoré spieva, aj keď je noc temná. 

Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda. 

Ak plačeš za slnkom, neuvidíš hviezdy. 

Smrť nezháša svetlo. Zhasína iba lampu, pretože prichádza úsvit.   
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 Amedeo AVOGADRO  
(9. 8. 1776 – 9. 7. 1856) 

Taliansky fyzik a chemik sa celým 

menom volal Lorenzo Romano 
Amedeo Carlo Avogadro. Pochádzal 

z bohatej šľachtickej rodiny. Vyštudoval 

právo, pôsobil v advokácii. Neskôr začal 

pracovať ako demonštrátor fyziky na 

turínskej univerzite, potom ako profesor 

fyziky na lyceu vo Vercelli. V Turíne bol 

(1820-1850) prednostom katedry vyššej 

fyziky. Patrí k zakladateľom molekulovej 

teórie plynov. Jeho objavy a teórie 

umožnili určenie relatívnych atómových 

hmotností prvkov. 

 

 
Z myšlienok a diela 
 

Formuloval (1811) hypotézu, že ideálne plyny 
obsahujú v objemovej jednotke plynu pri 
rovnakom tlaku a teplote rovnaký počet 
molekúl (najmenšie častice plynu sú molekuly 

a sú zložené z dvoch alebo viacerých atómov, 

pričom pre plynné prvky sa predpokladali 

dvojatomové molekuly).  

 

Avogadrova konštanta vyjadruje počet častíc v jednotkovom látkovom 
množstve (v 1 móle). Je definovaná ako počet atómov v 0,012 kg izotopu uhlíka 
C612 (stabilný izotop, ktorý v jadre obsahuje šesť protónov a šesť neutrónov).  
6,022 141 79·1023 mol-1 ± 0,000 000 30·1023 mol-1 
Zaokrúhlená hodnota pre chemické výpočty: NA = 6,022·1023 mol-1 
(z toho vyplýva, že jeden mol akejkoľvek látky obsahuje vždy presne 6,022 x 10

23
 častíc) 

 
Na počátku 19. století John Dalton, Joseph Louis Gay-Lussac a Amedeo Avogadro došli na základě výsledků 

svých výzkumů k závěru, že látka má částicovou strukturu. Rozborem Gay-Lussacova zákona dospěl v roce 

1811 Avogadro k zákonu označovaném Avogadrův zákon, že stejné objemy různých plynů obsahují za 

stejného tlaku a stejné teploty stejný počet molekul. Ačkoliv Avogadrova konstanta nese jméno italského 

fyzika Amedea Avogadra tak sám Avogadro její číselnou hodnotu ještě neznal. Avogadrova konstanta se 

totiž určuje experimentálně a tudíž ji nemůžeme znát s absolutní přesností. Hodnotu Avogadrovy konstanty 

poprvé odhadl v roce 1865 rakouský chemik původem z Čech Johann Loschmidt  z kinetické teorie 

interpretace viskozity zředěného plynu. Loschmidt chtěl učit rozměry molekul tak, že porovnával hustotu 

látky v kapalném a plynném skupenství. Předpokládal přitom, že molekuly jsou tvaru koulí a v kapalném 

skupenství jsou k sobě těsněji uspořádány. Tady mu však k vyjádření výsledku chyběla další hodnota, a 

proto měřil střední volnou dráhu molekul v plynu (průměrnou vzdálenost každých dvojic molekul plynu před 

jejich srážkou) tak, že stanovil dynamickou viskozitu (vnitřní tření) plynu. Jeho odhad průměru molekul byl 

3·10
–10 

m a rovněž solidně odhadl, že v m
3
 vzduchu je 2,0 · 10

25
 molekul. 

 

Zdroj: http://fyzmatik.pise.cz/92-jak-se-prislo-na-hodnotu-avogadrovy-konstanty.html    
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Castica
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3l
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Izotop
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
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Jean PIAGET 
(9.8.1896–16.9.1980)  

 

Švajčiarsky vývojový epistemológ, syn profesora 

stredovekej literatúry, vyštudoval prírodné vedy na 

univerzite v Neuchâteli a v Zürichu. Bol profesorom 

psychológie na univerzite v Ženeve (1929-1975), 

profesorom genetickej psychológie na Sorbonne v Paríži 

(1952-1964). Spoznal, že detské myslenie je iné ako u dospelých. Podľa neho 

sú tieto vývojové etapy poznávacieho procesu: Senzomotorické štádium  

(od narodenia do dvoch rokov života): deti poznávajú svet zážitkami pomocou 

pohybu i zmyslov a získavajú vedomie stálosti objektov. Predoperačné 
štádium (od 2 do 7 rokov): používanie jazyka, egocentrické myslenie.  

Štádium konkrétnych operácií (od 7 do 12 rokov): dokážu logicky premýšľať 

o konkrétnych udalostiach, pochopenie stálosti počtu, množstva a hmotnosti. 

Štádium formálnych operácií (12 rokov a viac): dieťa dokáže logicky myslieť 

o abstraktných pojmoch. Tieto etapy sú časovo i obsahovo približné s veľkými variáciami medzi rôznymi 

deťmi. Každá etapa je charakterizovaná určitými poznávacími štruktúrami, ktoré sa po vyhodnotení 

nahromadených chýb preorganizujú (často podvedome) na iné myšlienkové štruktúry vyššieho stupňa. 

Rozhodujúcim kritériom je vzťah poznania a skutočnosti, lebo vedomie a konanie sú dva od seba 

neodlúčiteľné čiastkové aspekty jednej jedinej reality. Piaget vydal viac než 60 kníh a niekoľko stoviek 

článkov (Nárast logického myslenia od detstva po dospievanie; Triedy, vzťahy a čísla, Psychológia 

inteligencie; Štrukturalizmus; Biológia a vedomosti, Genéza elementárnych logických štruktúr, Múdrosť 

a ilúzie filozofie). Vypracoval model vysvetľujúci vývoj ľudského myslenia, pochopenie priestoru a času, 

rozvinutie schopností abstraktného myslenia a možností logických myšlienkových operácií. Ovplyvnil 

mnohé postupy vzdelávania smerom k tvorivému a konštruktivistickému prístupu 

(aby učiteľ sprevádzal dieťa pri jeho vlastnom objavovaní sveta, lebo poznať 

znamená vytvárať), vybudoval genetickú epistemológiu (všeobecnú teóriu 

poznávania).  
 

Z myšlienok 
 

 Fakt nikdy nejestvuje v čistom stave, ale je vždy nerozlučne 

spätý s interpretáciou. 

 Každý mysliaci človek prijíma alebo si vytvára nejakú filozofiu aj vtedy, keď sa na 

svoju koncepciu celku a chápanie hodnôt pozerá ako na približné a osobné. 

 Je isté, že človek žije, zaujíma stanoviská, verí v mnohé hodnoty, hierarchizuje ich, 

a takto dáva zmysel svojej existencii voľbami, ktoré ustavične prekračujú hranice 

jeho skutočného poznania... Naša činnosť nás vytvára, môžeme sa zúčastňovať 

a podieľať na tvorbe seba samých.  

 Sú to dejiny vedy, ktoré rekapitulujú vývoj jednotlivca. 

 Schopnosť myslenia vzniká v konaní a hrách skorého detstva...  

 Logika vzniká zo všeobecnej koordinácie konania. 

 Prvý tucet rokov života je najplodnejším a najtvorivejším obdobím ľudského 

života. Vtedy sa formuje nástroj rozumu. 

 Aktivita je tam, kde žiak znovu objaví alebo znovu zostrojí 

pravdu svojou činnosťou, buď v pokusoch alebo 

v samostatnom premýšľaní. 

 Teórie sú pomíňajúce, ale problémy sú trvalé. 

 Môže byť viacero názorov, ale iba jedna pravda.                  

     

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensorimotorick%C3%A9_st%C3%A1dium&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99edopera%C4%8Dn%C3%AD_st%C3%A1dium&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99edopera%C4%8Dn%C3%AD_st%C3%A1dium&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadium_konkr%C3%A9tn%C3%ADch_operac%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadium_form%C3%A1ln%C3%ADch_operac%C3%AD&action=edit
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Rajmund (Maximilián Mária) KOLBE 
(8. 1. 1894  14. 8. 1941) 

 

Ja som poľský katolícky kňaz. Som už starý a chcem zomrieť namiesto 

neho, lebo má ženu a deti. Veliteľ súhlasil. Dôstojník škrtá číslo 5659 

a píše číslo 16 670. V koncentráku sa človek obetoval za človeka.  

Poľský františkán-minorita založil (1917) hnutie Rytierstvo 

Nepoškvrnenej, pomocou ktorého chce bojovať o príchod Božieho 

kráľovstva s pomocou Božej Matky, získať svet pre Krista skrze 

Nepoškvrnenú. Založil aj kláštor, ktorý neskôr dostal názov 

Niepokalanów (Záhrada Nepoškvrnenej). Vydával časopis, ktorý sa 

stretol s veľkým záujmom. Cez druhú svetovú vojnu sa kláštor otvoril 

pre ľudí hľadajúcich pomoc. V roku 1939 

a potom aj v roku 1941 bol páter Maximilián 

zatknutý a v máji 1941 odvlečený do Osvienčimu. Tam bol jeho osud 

spečatený. Je to ťažké... Európa sa veľmi vzdialila od Boha, preto musí 

toto zakúsiť... Keď trpia vinní, to je pokánie. Len utrpenie nevinných je 

ozajstná zmierna obeta. 

Radikálny kresťan Kolbe bol blahoslavený (1971) aj svätorečený (1982). 
 

Z myšlienok 
 

K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje 
protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka. 
Život uplynie rýchlo, ani jeden okamih sa nevráti.  
Snažme sa dať čo najviac dôkazov lásky. 
Musíme obetovať život pre svoj ideál, a nesmieme ideál podriadiť 

svojmu životu. 

Človek musí dať do stávky sám seba, svoj vlastný život, ak je v ohrození jeho blížny. 
Dávať iným rady, modliť sa za nich, zastávať sa ich, to všetko je dôležité. Ale 
nakoniec môže byť potrebné obetovať sa, aby iní mohli žiť. 
Nenávisť nie je tvorivá sila, tvorivou silou je láska... 

  

 Naša veľká obeť je nevyhnutná, aby sme vykúpili pokojný a šťastný život pre tých, 

ktorí prídu po nás. 

 Práve v tom je obeť: vystúpiť vyššie, než kam nás chce tiahnuť naša telesná 

prirodzenosť. 

 Ničím nie je, čo nie je Boh a čo k Bohu ani nevedie. Ježiš 

má žiť v tebe, Ježišova láska skrz bratskú lásku, teda Ježiš 

vo všetkých žije a vládne. 

 Podstata lásky k Bohu nie je v citoch ani rozcitlivených 

slovách, ale len v odhodlaní vôle. Ak so všetkou 

rozhodnosťou zotrváme na svojej vôli sa naďalej usilovať 

o svätosť a milovať Boha, tak budeme určite postupovať 

dopredu a povznesieme sa, a keby nám v srdci chýbali tie 

alebo iné city.                                                                

 

 

http://minoriti.sk/index.php/rytierstvo-nepokvrnenej
http://minoriti.sk/index.php/rytierstvo-nepokvrnenej
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%BAtenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sp%C3%B4sob
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobytie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
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Walter SCOTT 

(*15.8.1771 − †21.9.1832) 
 

Škótsky básnik, prozaik, 

románopisec a zberateľ 

škótskych balád, predstaviteľ 

romantizmu. Položil základy 

historického románu. Jeho sú 

považované za jedny 

z najvýznamnejších anglických 

vôbec, ovplyvnili tvorbu 

viacerých generácii. 

Najznámejším dielom je  

dobrodružný román Ivanhoe. 

Walter Scott vyštudoval právo, 

stal sa advokátom, od roku 1806 

bol úradníkom najvyššieho súdu v Edinburku. V roku 1819 bol povýšený 

do šľachtického stavu. 

 

Z myšlienok 

 

 Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám. 

 

 Trochu stříbra zničilo víc duší než ostrý meč těl. 
 

 Pravá láska je dar, ktorý Boh daroval osamelému človeku 

dole na zemi. 
 

 Jak zapletenou spletem síť, když lží je první její niť. 
 

 Necháš-li si věc sedm let, určitě pro ni najdeš použití. 
 

 Mačky sú zvláštne a tajomné bytosti. V ich mysliach sa 

odvíjajú veci, o ktorých zďaleka nemáme tušenie. 
 

 Kdybychom přesně zjistili, jakou dávku whisky máme každodenně pít 

 – a kdybychom ji také skutečně pili −, jsem přesvědčen, že bychom žili věčně  

a že by se svět obešel bez lékařů a hřbitovů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/scott,-walter/4541
http://www.citaty.emamut.eu/citat/scott,-walter/4541
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Pierre FERMAT  matematika ako záľuba 
 

Osud poznámky na okraji 
V roku 1621 vyšiel latinský preklad Diofantovho spisu Aritmetika. 

Francúzsky právnik a poradca parlamentu v Toulouse, Pierre Fermat 

(1601–1665), sa vo voľnom čase rád zaoberal matematikou. Niekedy 

v roku 1637 študoval aj Diofantov spis. Na okraj matematickej vety 

Dvojmoc rozložiť na súčet dvoch iných dvojmocí si Fermat poznamenal:  Je však 

nemožné rozdeliť trojmoc na dve trojmoci alebo štvormoc na dve štvormoci a všeobecne 

mocninu stupňa vyššieho než druhého na dve mocniny s tými istými exponentmi; objavil 

som skutočne podivuhodný dôkaz tohto tvrdenia, no tento okraj je príliš malý na to, aby 

ho mohol obsiahnuť.  

   Fermatovu domnienku, že pre prirodzené čísla n > 2 

neexistujú také prirodzené čísla x, y, z, aby platilo x
n
 + y

n
 = z

n
, sa matematici 

 i laici dlho pokúšali dokázať. I keď asi Fermat vedel svoju vetu dokázať pre n = 

3, dôkaz sa nezachoval. Zanechal iba dôkaz pre n = 4. Pre n = 3 dokázal tzv. Veľkú Fermatovu hypotézu 

Leonard Euler, ale až o sto rokov neskôr. Legendre roku 1825 dokázal vetu pre n = 5, G. Lamé pre n = 7 

roku 1839, Dirichlet pre n = 14 (1832). Využitím počítačasa podarilo (1976) dokázať Fermatovo tvrdenie pre 

všetky prvočíselné exponenty menšie než 125 000. Mladý západonemecký matematik H. Faltings ukázal 

(1983), že Fermatova veta nemá nekonečne veľa nenulových racionálnych riešení. Japonský matematik 

Yoichi Miyaoka dokázal (1988), že existuje určité číslo n, a to sa dá vypočítať tak, že pre každé väčšie už 

Veľká Fermatova hypotéza platí. Ak by to hľadané n bolo menšie než 125 000, tak by Fermatova veta bola 

dokázaná. Andrew Wiles, profesor matematiky na Princetonskej univerzite podal (1993) v podstate úplnú 

sériu matematických argumentov, ktorými presvedčil matematikov, že ich možno prijať za hľadaný dôkaz 

spomínanej Fermatovej vety. Po preverení uvedeného postupu v roku 1994 bola po 356 rokoch od jej vzniku 

najslávnejšia matematická hádanka rozlúštená. 
 

Právnik s matematikou 
Na juhu Francúzska leží neveľké mestečko Beaumont de Lamagne. Tam sa 17. 8. 1601  

v rodine obchodníka s kožou narodil Pierre Fermat. Získal veľmi dobré vzdelanie. 

Vystriedal tri univerzity a dokončil štúdium práv (1631). Ovládol cudzie jazyky, napísal 

aj pekné básne v latinčine i španielčine. Preslávil sa aj ako dobrý znalec antiky. Jeho 

túžbou bolo zachovať niektoré zabudnuté diela. V právnickej praxi, i keď túžil po peniazoch, bol 

nepodplatiteľný. Bol ženatý a otcom piatich detí. Mal pevné zdravie, prežil i morovú nákazu (1652). Zomrel 

12. l. 1665 v pevnosti Castres, kde predsedal súdu. 

   Ani jedna z matematických prác nebola vydaná za jeho života. Fermat robil matematiku ako záľubu, nebol 

profesionál. Výsledky jeho činnosti zostali v rukopisoch obšírnej a mimoriadne zaujímavej korešpondencie. 

V 17. storočí ešte neboli špeciálne vedecké časopisy. S Fermatom si dopisovali  R. Descartes,  B. Pascal,  J. 

Wallis,  E. Torricelli a iní. Najstarší Fermatov syn vydal (1679) z rukopisnej pozostalosti rozličné diela 

svojho otca. V rokoch 1891–1912 vyšlo vo Francúzsku Fermatovo dielo v štyroch zväzkoch. 
 

Matematické úspechy 
Hypotéza, ktorou sme začali rozprávanie o Fermatovi, bola problémom teórie čísel. Zohrala 

dôležitú úlohu v celej matematike. Pri jej riešení sa objavovali nové problémy, ktoré 

podnecovali matematikov k ich riešeniu a dosahovaniu nových dôležitých výsledkov. Napr. 

roku 1847 vytvoril z týchto dôvodov nemecký matematik E. Kummer (1810–1893) teóriu ideálnych čísel. 

Fermat vo svojej dobe usilovne a dôsledne študoval vlastnosti prvočísiel, dokonalých čísiel atď. Právom je 

dnes považovaný za zakladateľa teórie čísel. 

   Pierre Fermat prvý prišiel na myšlienku využívať súradnice a prispôsobiť algebru potrebám geometrie. 

Prvú prácu o tom vydal však Descartes (1637). Fermat zovšeobecnil (1642) metódy výpočtu plôch i objemov 

a dokázal, že plocha neohraničeného útvaru môže byť konečná. Zaoberal sa aj určovaním dĺžok kriviek. V 

rukopisoch boli aj práce o určovaní maxím a miním, o dotyčniciach kriviek, o vyšetrovaní ťažísk útvarov a 

pod. Fermat vybadal spojenie medzi úlohami na hľadanie extrémov a úlohami na určovanie dotyčníc. Aj 

vďaka jeho objavom vznikli diferenciálny a integrálny počet. V optike odhalil zákon lomu a odrazu svetla v 

súvislosti s princípom najkratšej dráhy. Fermat sa korešpondenciou s B. Pascalom zapísal aj do základov 

teórie pravdepodobnosti. Geniálny matematický samouk Pierre Fermat spoznal hlboké zážitky úspešného 

matematika. Vytušil: Mnohí budú prichádzať a odchádzať, ale veda sa bude stále obohacovať.  

http://www.google.sk/search?q=Pierre+de+Fermat&ct=pierre_de_fermat-2011-hp&oi=ddle
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Jean GUITTON  
(18.8.1901–21.3.1999) 
 

Francúzsky spisovateľ a filozof, člen Francúzskej akadémie vied, bol jediným 

laikom pozvaným na II. vatikánsky koncil. Jeho vzťah ku kresťanstvu bol 

neustálym hľadaním pravdy. Vydal 8–zväzkové dielo Moderné myslenie 

a katolicizmus (1930–1955), napísal 55 knižných publikácií. Veľmi usilovne 

sa snažil o ekumenické zmierenie pre plnosť jednoty v pravde. Systematicky 

sprostredkúval filozofickú spoluprácu medzi náboženstvom a vedou, vytvoril 

most medzi modernou náboženskou a laickou kultúrnosťou. Sústavne vnímal 

intelektuálne duchovné tradície ako stretnutia s Tajomstvom. Odhaľoval 

protiklady v celej ich sile, pripravoval vrcholnú syntézu viery a vedy. Hádzal 

siete na väčšiu hlbinu. 

 
 

Z myšlienok 
 

 Náš vesmír spočíva na skrytom poriadku, na určitej štrukturálnej rovnováhe, 

ktorá má v sebe niečo podivuhodné, niečo krásne... Vesmír skrýva tajomstvo 

abstraktnej elegancie, tajomstvo, v ktorom materiálnosť znamená málo...  

Realita nie je iba výtvorom z hmoty, ale aj produktom ducha. 

 Mať pravdivé, absolútne pravdivé myšlienky, to je ťažké a to je krásne...  

Čím viac nachádzam, tým viac hľadám... Základom hľadania nie je indiferentnosť, 

ale záujem, láska k pravde. 

 Niečo dokázať to ešte neznamená mať vieru. Veriť neznamená ešte milovať. 

 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... Hmota je vytvorená z ducha, vedie 

nás priamo ku kontemplácii Boha. 

 Vždy sa pomstí to, keď sa mlčky pozabudne na podstatné.  

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

Všetci nosíme nekonečno vo svojich rukách... Naša existencia je drámou, v ktorej 

sa hrá o večnosť... Človek sa musí rozhodnúť medzi absurditou a tajomstvom.  

 Všetko, čo veríme o priestore a čase, všetko čo si predstavujeme o rozmiestnení 

predmetov a kauzalite príčin, čo si môžeme myslieť o deliteľnom charaktere vecí 

vo vesmíre, všetko to je len obrovská a neustála halucinácia, ktorá prekrýva 

skutočnosť nepriesvitným závojom. 

 

 Veda a viera budú v 21. storočí sláviť zmierenie. Rozum sa stane veriacim 

a viera rozumnejšou. 
 

Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom 
hypermatematickou inteligenciou ktorá kalkuluje 
a produkuje vzťahy, takže musí byť typom 
abstraktným a duchovným.      
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Salvatore QUASIMODO 
(20. 8. 1901 − 14. 6. 1968)  

 Už počas povinnej školskej dochádzky začal písať 

prvú poéziu a prózu. Spolu s priateľmi založil 

časopis Nuovo Giornale Letterario. Po získaní 

diplomu na matematicko-fyzikálnom technickom inštitúte (1919) 

v Mesine a Palerme, odišiel do Ríma, kde sa zapísal na 

polytechniku, prešiel na univerzitu a študoval klasické jazyky.  

Žil v chudobe a venoval sa rôznej činnosti. Písal a publikoval, 

pracoval ako technický kreslič aj ako predavač v železiarstve. 

 Od roku 1941 bol profesorom talianskej literatúry na Vysokej 

škole muzických umení. Po vojne sa angažoval aj v politickom 

zápase, písal kritické eseje o literatúre aj divadle. Veľa cestoval 

po Európe aj USA, prednášal i recitoval svoje básne. 

Z diela: Vody a zem; Vôňa eukalyptu; Hneď bude večer; Deň za 

dňom; Život nie je sen; Falošná a pravá zeleň. Za lyrickú poéziu, 

ktorá s klasickým zápalom vyjadruje tragický životný pocit 

svojej doby, získal (1959) Nobelovu cenu za literatúru. Jeho 

dielo je preložené do 40 svetových jazykov. 

 

Z myšlienok:  
 

 Pravda je človek / a jeho plač, žiarlivý na mlčanie. 

 Každý má jednoducho srdce na Zemi a je dnes večer.  

 

 Pořád ještě držíš v ruce kámen a prak, člověče mé doby.  

 Jak pozdě přicházíme s naší láskou! 

   

https://sk.wikipedia.org/wiki/1919
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADm
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Jan NERUDA  

(* 9. 7. 1834 – † 22. 8. 1891)       

 

Český básnik, prozaik a novinár, fejtonista, 

divadelník, literárny a výtvarný kritik. Pôsobil 

ako redaktor denníkov Čas, Hlas, Národní listy 

a beletristických časopisov Obrazy života, 

Rodinná kronika, Květy, Lumír. Napísal viac 

než 2 000 fejtónov cestopisného, zábavného, 

umelecko-kritického, politického, sociálneho, osvetového  

a kultúrneho charakteru (knižne Studie krátké a kratší, Žerty hravé 

 i dravé, Obrazy z ciziny, Menší cesty). Jeho mnohotvárny a jazykovo 

moderní publicistický štýl ovplyvnil ďalší vývoj českej žurnalistiky. 

Novinársky záujem o realistické zachytenie života v celej jeho 

bohatosti, vyjadrené s vážnosťou aj humorom, s iróniou i citlivou vnímavosťou, sa prejavil  

v poviedkových knihách Arabesky a Povídky malostranské. Písně kosmické vytyčujú perspektívu 

moderného technického sveta a ľudského poznania, v Baladách a romancích sa vrátil 

k obrodeneckej tradícii ľudových balád, kresťanských mýtov a historických romancí, 

 aby ich priblížil súčasnému vnímaniu. Neruda bol vo svojej dobe oceňovaný ako žurnalista.  

 

Z myšlienok 

 

Humor a satira jsou jako milenec 

a milenka. Kde jednoho není,  

tam druhý smutně hledí.  

Všichni silní lidé milují život.  

Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, 
kteří mají myšlenky dlouhé.  

 Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou.  

 Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru.  

 Člověku neschází síla, ale vůle.  
 Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy 

mnoho udělat, bez času nic. 
 

 Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.  
 

 Moudré je říct si každého dne:  

                     "Kéž si uchovám lásku k životu".                                                                                                                 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1r
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Ernest RUTHERFORD  
(30.8.1871−19.10.1937) 

Bol štvrtým dieťaťom z dvanástich škótskeho 

emigranta v malej dedinke pri meste Nelson na 

Novom Zélande. Po skončení základnej školy 

navštevoval Nelson College a univerzitu 

v Christchurch, kde vyštudoval matematiku a fyziku. 

Odišiel (1894) do Anglicka a pracoval v Cavendishovom laboratóriu 

v Cambridgi pod vedením J.J. Thomsona, kde skúmal elektrické 

výboje v plynoch a ionizáciu vzduch pomocou lúčov X. V rokoch 

1898 – 1907 pôsobil v Kanade. V roku 1908 získal Nobelovu cenu  

za chémiu – za výskumy a práce v oblasti transmutácie prvkov 

a chémie rádioaktívnych látok. Do šľachtického stavu bol povýšený 

(1931) s titulom Sir Ernest lord Rutherford of Nelson. 

 

 

 

 

Z myšlienok a diela 
 Objavil (1896), že uránové soli vysielajú neviditeľné žiarenie a rozlíšil (1897) dva druhy tohto 

žiarenia, lúče alfa (jadrá hélia) a lúče beta. 

 Objavil (1899) radón, plyn vznikajúci rádioaktívnym rozpadom rádia. 

 Rozpracoval (spolu so F. Soddym; 1902-1903) teóriu rádioaktívneho rozpadu prvkov 

a sformuloval zákon rádioaktívneho rozpadu. 

 Zistil (1900) že rádium sa samovoľne rozpadá na plyn radón a z atómov vyletujú častice alfa, 

beta a žiarenie gama (samovoľná premena prvkov). 

Planetárnym modelom atómu vysvetlil (1911) rozptyl lúčov alfa  

pri prechode hmotou – prevažná časť hmoty atómu je sústredená v strede, 

v kladnom jadre; elektróny krúžia v okolí. 

V roku 1919 pri ožarovaní dusíka časticami alfa získal protóny s veľkým 

doletom a uskutočnil umelú jadrovú reakciu i premenu chemického prvku na 

iný (na izotop kyslíka). 

V roku 1936 predpovedal, že v jadre atómu existujú neutrálne častice – 

neutróny. 

  

Alfa častice vyletujúce z rádioaktívneho materiálu sa ukázali rýchle 

ako elektróny v beta lúčoch a zároveň ťažké ako atómy. Nameranie ich 

odklonu v magnetickom poli preto vyžadovalo naozaj veľkú tvorivosť 

a zručnosť. Keď povieme, že alfa častice mali veľkú hmotnosť aj 

rýchlosť, tak to nevyzerá nijako šokujúco, v skutočnosti to však bolo 

mimoriadne zvláštne. Veľká hmotnosť totiž naznačovala, že ide 

o nejaké atómy, ktoré sa zrejme uvoľňujú z molekúl rádioaktívnej 

látky. Veľká rýchlosť však takejto interpretácii odporovala. Energie uvoľňované v chemických 

reakciách boli o mnoho rádov menšie, než bola kinetická energia alfa častíc. Kde sa teda alfa častice 

berú? Rutherford a Frederick Soddy prišli s takouto kacírskou myšlienkou: čo ak alfa častice 

nevznikajú pri rozpade molekúl na atómy, ale pri rozpade samotných atómov. Čo ak je rádioaktivita 

spôsobovaná premenou jedného atómu na iným atóm, pričom rozdiel v hmotnostiach týchto atómov 

je daný práve hmotnosťou alfa častice? V takomto prípade by nešlo o chemickú reakciu medzi 

atómami a energia vyletujúcich alfa častíc by teda nijako nemusela súvisieť s typickou energiou 

chemických reakcií (M. Mojžiš). 
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Hermann Ludwig HELMHOLTZ  
(31. 8. 1821 – 8. 9. 1894) 
 

Nemecký fyzik a fyziológ, silná osobnosť 

s mnohostrannými, vedeckými 

i kultúrnymi záujmami, uznal, že znalosť 

zákonov prírodných procesov je čarovným 

kľúčom, ktorý otvára možnosť spolupracovať s prírodou. Pochopil, že 

veda a umenie prispievajú k civilizácii ľudstva. Vedel, že uvažovanie 

nemá byť odtrhnuté od údajov zmyslových orgánov, lebo skutočnosť a jej 

poznávanie tvoria celok. Helmholtz napísal okolo 220 vedeckých 

publikácií. Priekopnícke práce pripravil v elektromagnetizme, 

v hydrodynamike i termodynamike, v optike, v akustike. Riešil úspešne 

problémy elektrodynamiky i elektrochémie.  Položil trvalé základy teórie 

vírivých pohybov kvapaliny, rozvinul uplatnenie integrálnych rovníc 

hydrodynamiky. Vypracoval štúdie o axiómach geometrie 

a o konštruktívnej výstavbe matematiky.  Skúmal hraničné problémy fyziológie zmyslových 

orgánov a psychológie. Úspešne spájal fyziológiu s fyzikou. Odhalil činnosť neurónov a rýchlosť 

šírenia vzruchov z podráždenia. Vynašiel očné zrkadlo na pozorovanie sietnice 

oka, rozvinul teóriu priestorového a farebného videnia i vnímania zvuku. 

Formuloval univerzálny zákon zachovania a premeny energie, spracoval jeho 

matematické vyjadrenie a ukázal platnosť vo vtedy známych fyzikálnych 

javoch. Rozvinul matematicky formulované vzťahy medzi zákonmi tepla, 

elektriny a chemických javov. V štúdiu matematiky videl možnosť istoty 

usudzovania a uplatňovania vedomej logickej aktivity nášho ducha 

v najrýdzejšej a najdokonalejšej forme.  
 

Z myšlienok 
 

 Zmyslové pocity sú pre naše vedomie znaky a je prenechané nášmu umu, aby sa 

naučil porozumieť ich významy... Nestačí poznať fakty. Veda vzniká až vtedy, keď 

odhalíme ich zákony a príčiny... Prírodovedecké hypotézy sú pokusy nájsť zákony, 

majúce význam, siahajúci ďalej, než to dovoľujú bezprostredné pozorovania.  

 Práca pre vedu je nevyhnutne prácou pre všeobecné ciele celého ľudstva, pre 

ciele, ktoré nie sú ohraničené na jednotlivé indivíduum, ani na jeden národ,  

ani na časť sveta, ale z práce jednotlivca robia nevyhnutne prácu pre ciele ľudstva 

a pre ich chápanie. 

 Náš rozum je schopnosť tvorby všeobecných pojmov. 
 Keď sa nám nepodarí nájsť zákon prírodných javov... zaniká aj sama možnosť  

ich pochopenia. 

 Počítanie je proces, ktorý sa zakladá na tom, že vieme podržať v pamäti poradie, 

v akom akty vedomia časovo po seba nasledovali.  

 Všetko, čo nám dáva informácie o prírodných silách alebo o silách ľudského 

ducha, je cenné a môže vo vhodnom čase priniesť úžitok, a to obyčajne na takom 

mieste, kde by sa to najmenej očakávalo. 

 Nič nás neoživuje väčšmi, než keď sme nútení napínať všetky sily, aby sme si 

vydobyli uznanie takých ľudí, voči ktorým sami pociťujeme potrebu prejavovať im 

najvyššie uznanie. 
 

 Všetko prezrádza stopy vlády ducha.    


