
Námesačník dmj (apr 19) 
 

Tí, ktorých sme s láskou uctievali, vlastne ani neumierajú. 
Neusilujú sa už o nič, nič nekonajú, nehovoria k nám, nič po nás 

nepožadujú. A predsa, kedykoľvek si na nich spomenieme, 
cítime, že nám hľadia do duše, že s nami súcitia, že nás chápu,  
že schvaľujú alebo neschvaľujú naše počínanie... Byť v pravom 
slova zmysle znamená mať zmysel... Nemôžeme sa posudzovať 

a pritom sa súčasne nemeniť...  
Každý ľudský život je cestou, ktorá vedie k Bohu.                 

Edmund HUSSERL (8.4.1859  27.1.1938) 

 
Každý bod vlnoplochy, do ktorého sa dostalo vlnenie v istom 
okamihu, môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia, 
ktoré sa z neho šíri v elementárnych vlnoplochách. Vlnoplocha  
v ďalšom okamihu je vonkajšia obalová plocha všetkých 
elementárnych vlnoplôch. 
[Traktát o svetle (1690); myšlienka o šírení vĺn zo zdroja] 

Svet je moja krajina, veda je moje náboženstvo. 
Christiaan HUYGENS (14.4.1629 – 8.7.1695)  

 

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac než stroje 
potrebujeme ľudskosť. Viac než bystrosť potrebujeme 

láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko... 
Celé tajomstvo môjho úspechu je v tom, že som prijal niekoľko 

jednoduchých právd o ľudskej povahe... Ži podľa svojej viery. 
Rob čo ti radí srdce... Ľudský život je divadelné 

predstavenie, ktoré sa hrá bez predchádzajúcich skúšok. 
Spievaj, smej sa, tancuj, maj rád... skôr, než spadne opona 

a hra skončí bez potlesku.  
Charles CHAPLIN (16.4.1889 – 25.12.1977) 

 

Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života.  
Veriť v Boha znamená vidieť, že život má zmysel...  
Modlitba je myšlienka na zmysel sveta a života.  
V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí,  
môžeme nazvať Bohom. Boh je svetom nezávislým  
na našej vôli... Filozofická práca je vlastne – rovnako  
ako všestranná práca architekta – skôr prácou na sebe.  
Na vlastnom názore. Na tom, ako človek vidí veci.  
A čo od nich žiada.  Ludwig WITTGENSTEIN (26.4.1889 – 29.4.1951) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Viac je v kalendári okrúhlych (deliteľných piatimi) 
výročí vybraných osobností na 

http://www.era.topindex.sk/pozdrav-sucasnosti-rozne-aktuality/ 

ako dmj−kalendárium 

http://www.era.topindex.sk/pozdrav-sucasnosti-rozne-aktuality/

