
 

 

Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky... 
Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť neotrasie tvojím optimizmom. 

Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer (9. 1. 1902 – 26. 6. 1975) 

 

Každý neúspech človeka niečomu poučí, ak sa chce nechať poučiť...  
Nikto nie je zbytočný na svete, keď uľahčuje bremeno niekomu inému... 

Milujúce srdce obsahuje najväčšiu  múdrosť. 
Charles DICKENS (7. 2. 1812 − 9. 6. 1870) 

 

Pravda je iba jedna, ale blud má  tisíce podôb... Sila pravdy vyzbrojená svetlom 
poznania je nepremožiteľná... Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba... 

Cnostiam sa možno naučiť tak,  že sa neustále cnostne jedná. 
Jan Amos KOMENSKÝ (28. 3. 1592 − 15. 11. 1670) 

 

Aj keď precestujete svet, aby ste našli krásu, musíte ju nosiť v sebe, 
ináč ju nenájdete... Nič okrem vás samých vám nemôže priniesť pokoj, 

len víťazstvo zásad... Pravda nepozná jednotlivé víťazstvá; všetky veci jej 
slúžia – nielen prach a kamene, ale aj omyly a klamstvá. 

Ralph Waldo EMERSON (25. 5. 1803 – 27. 4. 1882) 
 
 

Veľkosť života je v tom, že nás nikdy neprestáva prekvapovať a uchvacovať... 
Láska nevytvára žiadne zákony, ale všetky ruší. 

Sigrid UNDSETOVÁ (20. 5. 1882 – 10. 6. 1949) 
 

Politický poriadok musí spočívať na pravde... Pravda vyžaduje slobodný súhlas 
a nie nátlak, slobodnú diskusiu a toleranciu... dobrá politika je možná  

len na základe pravdy, nikto si však nemôže nárokovať vlastníctvo pravdy... 
Carl Friedrich WEIZSÄCKER (28. 6. 1912 − 28. 4. 2007) 

 

Neuvidíte to, pokiaľ nemáte správnu metaforu akou to vnímať... 
Pod všetkými tými procesmi rozlišovania a zmeny musí ležať, samozrejme, 

niečo trvalé, pevné a stabilné. 
Thomas Samuel KUHN (18. 7. 1922 − 17. 6. 1996) 

 
 

Myslieť znamená tvoriť pojmy... 
Človek je aj tým, kto poznáva ideálne skutočnosti. 

Bez Boha je ťažké uniknúť záveru, že všetko je vlastne absurdné... 
Józef M. BOCHEŃSKI (30. 8. 1902 – 8. 2. 1995) 
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Život nie je ani dobro ani zlo; iba miesto pre dobro alebo zlo,  
podľa toho, čomu dáme prednosť...  

Najistejším znakom múdrosti je trvalá radosť... 
Každý z nás niekedy hovorí hlúposti.  

Neznesiteľné sú len hlúposti vyhlasované slávnostne. 
Michel MONTAIGNE (28.2.1533 – 13. 9. 1592) 

 

Keby ľudia vedeli, ako málo rozumu vládne svetom, zomreli by strachom... 
Beda človeku, ktorý nerozumie žartu a spoločnosti, ktorá sa nevie 

alebo sa nemôže slobodne smiať... 
Čo nebolí, to nie je život; čo neodchádza, to nie je šťastie. 

Ivo ANDRIČ (9. 10. 1892 13. 3. 1975) 

 

 

Život bude vždy zázrakom. Mení sa však pomer medzí pocitom zázraku a odvahou 
ku snahe o porozumenie...  

Matematika sa podobá určitému druhu spoločného jazyka, uspôsobenému  
na vyjadrovanie vzťahov, ktoré buď nie je možné  

alebo je zložité objasňovať slovami...  
Neexistuje žiadny kvantový svet. Existuje len abstraktný kvantový popis. 

Niels BOHR (7.10.1885 – 18.11.1962) 

 

 
Láska je bezvýhradný stav duše...  Sympatia, ktorá si kladie podmienky, nebude 
nikdy láskou... Pravá láska spočíva v tom, že človek viac miluje než je milovaný... 

Nie je slabý ten, kto sa opiera o Boha. 
František XAVERSKÝ (7. 4. 1506 – 3. 12. 1552) 
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