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Bohatstvo a umenie sú pochybné recepty na výrobu šťastia  
a krásy... Veda nikdy nevyrieši jeden problém bez toho,  

aby nenarobila desať nových... Najhorším hriechom voči 
blížnym nie je nenávisť k ním, ale ľahostajnosť. To je podstata 

neľudskosti...  Neprestaňte sa usilovať. Prvá oliva,  
ktorú vyberiete z  fľaše, uvoľní všetky ostatné. 

George Bernard SHAW (26. 7. 1856  –  2. 11. 1950) 

 

 

Ak ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu,  
je zvrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa z toho. Prihodí 
sa to každému človeku. Nemysli si však, že tvoja neviera 
pochádza z toho, že Boh neexistuje. Ak už neveríš v Boha, 
v ktorého si predtým veril, je to preto, lebo v tvojej viere bolo 
niečo chybné a preto musíš sa snažiť lepšie pochopiť,  
čo nazývaš Bohom. Ak divoch prestane veriť  
vo svojho dreveného boha, neznamená to, že Boh neexistuje, 
ale iba to, že Boh nie je z dreva...  

Vyrastajte duchovne a pomáhajte druhým rásť. V tom je celý život. 
Lev Nikolajevič TOLSTOJ  (9. 9. 1828 - 20. 11. 1910; v starom kalendári 28. 8. 1828 - 7. 11. 1910) 

 

 

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

slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti...  
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.  

Jan Amos KOMENSKÝ (28. 3. 1592 − 15. 11. 1670)  
 

 

Poklad prírodných tajomstiev je nevyčerpateľný a jeho 
bohatstvo nepopísatelné. Kto z neho vynesie na svetlo niečo 
nové, nedokázal nič viac, než že iným otvára cestu  
k ďalším výskumom...  
Ďakujem Ti, Stvoriteľ a Pán, že si mi daroval túto radosť  
zo svojho stvorenia, tento úžas nad dielom Tvojich rúk... 
Oznamoval som slávu Tvojich skutkov ľuďom, pokiaľ môj 
konečný duch mohol pochopiť Tvoju nekonečnosť. 
Johannes KEPLER (27. 12. 1571 – 15. 11. 1630)  
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