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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... 

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... 

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

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! 
Dominik GUZMÁN (okolo 1170 − 6. 8. 1221)  

 
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. 
Alexander FLEMING (6. 8. 1881 – 11. 3. 1955) 

 
Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda. 

Ak plačeš za slnkom, neuvidíš hviezdy. 
Smrť nezháša svetlo. Zhasína iba lampu,  

pretože prichádza úsvit.   
Rabíndranáth THÁKUR (7. 5. 1861 – 7. 8. 1941)  

 

 
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.                                                                

Rajmund (Maximilián Mária) KOLBE (8. 1. 1894  14. 8. 1941) 

 
Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom hypermatematickou 

inteligenciou ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, takže musí byť typom 
abstraktným a duchovným.      

Jean GUITTON (18. 8. 1901 – 21. 3. 1999) 

 
Náš rozum je schopnosť tvorby všeobecných pojmov...  
Všetko prezrádza stopy vlády ducha.   
Hermann Ludwig HELMHOLTZ (31. 8. 1821 – 8. 9. 1894) 
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Info života a diela vybraných osobností je aj na  
http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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