
Námesačník dmj (máj 19) 

 

 Ani jedno ľudské bádanie nemožno nazvať pravou vedou,  
ak neprejde matematickými dôkazmi... Najväčšiu radosť telu dáva 
svetlo slnka, najväčšiu radosť duchu – jas matematickej pravdy...  
Kto neverí vo vrcholnú istotu matematiky, zostáva v zmätku a nikdy 
neumlčí rozpory sofistických vied, ktoré učia ľudí večnému kriku...  

Domysli, akým zločinom je vziať život človeku, ktorého zloženie sa ti zdá byť 
takým umeleckým divom.                                   Leonardo da VINCI (15.4.1452 − 2.5.1519) 

 

Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru...  
Konanie dobra! Toť ten kameň múdrosti...  

Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať 
napriek všetkým chybám, je potrebné učiť ich milovať,  
ale je nevyhnutné tiež pracovať a učiť iných pracovať! 

Veriť, milovať, pracovať...  Je treba ísť. Neustále ísť... 
Milan Rastislav ŠTEFÁNIK (21.7.1880 – 4.5.1919) 

 
Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie 
alebo jeho prostredie pre sledovanie svojich úmyslov je jediný 
systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú mobilizáciu 
vedomostí rozptýlených v spoločnosti... Sloboda neznamená len 
to, že jednotlivec má možnosť a bremeno výberu. Znamená tiež 
to, že musí niesť dôsledky svojich činov...  
Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné.     
Friedrich August von HAYEK (8.5.1899  23.3.1992) 

 

Človek žije láskou. A cez lásku pochopí aj pravdu. Čiže život  
v pravde znamená koniec koncov: Miluj svojho blížneho...  

Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahneme, ale aspoň sme 
upevnili svoje sebavedomie, že sme urobili pre ňu všetko a že sme 

toho schopní... Človek zjednocuje svet myšlienkami. 
Dominik TATARKA (14.3.1913 – 10.5.1989) 

 

Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš. Pretože prídu veľmi skoro dni, 
kedy to bude ďaleko horšie: budeš pre zmenu chcieť a potom už 

nebudeš môcť... Som rád že som sa naučil hovoriť pravdu, teraz mi 
zostáva už len naučiť sa ju  aj počúvať... Najväčším šťastím 

človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. 
Honoré de BALZAC (20.5.1799  – 18.8.1850) 
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Viac je v kalendári okrúhlych (deliteľných piatimi) 
výročí vybraných osobností na 

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

ako dmj−kalendárium 
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