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Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustiť, že ten istý Boh, ktorý nám dal zmysly, rozum  
a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by nám poučenie, ktoré môžeme 
dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás takto chcel priviesť k popretiu skúsenosti  
a rozumu...   Galileo GALILEI (15.2.1564 – 8.1.1642) 
 

Najdôležitejšie ľudské snaženie je snaha o morálku v našich skutkoch. Naša vnútorná rovnováha 
i dokonca aj naša existencia závisí práve na tom. Iba morálnosť našich skutkov môže dať krásu  
a dôstojnosť životu... Nikto nie je zbytočný na svete, keď uľahčuje bremeno niekomu inému.             
Charles DICKENS (7.2.1812 − 9.6.1870)  
 

Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal, ale ponechaj svojim skutkom,  
aby za teba hovorili.    Amos KOMENSKÝ (28.3.1592 − 15.11.1670)  
 

Čím viac zla je na zemi, tým viac je aj dôvodov na umeleckú tvorbu... Čo nemá duchovný základ, 
to nemá s umením nič spoločné... Človek tvorí (v určitom zmysle) na ceste k pravde... 
Andrej TARKOVSKIJ (4.4.1932  29.12.1986) 
 

Nezáleží na tom, ako bezvýznamným sa zdá začiatok, čo je raz poriadne vykonané,  
je vykonané navždy.   Henry David THOREAU (12.7.1817 − 6.5.1862)  
 

Všade kam sa pozrieme, vidíme organickú evolúciu, znásobujúcu počet detailov alebo prvkov, 
ktoré do nej vstupujú, ako aj problém a úlohu udržiavať toto všetko vo vhodnej rovnováhe 
s ohľadom na všetky ostatné prvky.    John DEWEY (20.10.1859 – 1.6.1952) 
 

Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť a nie čo majú myslieť.  
Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam.    Georg Ch. LICHTENBERG (1.7.1742 – 24.2.1799) 
 

Pestovanie filozofie bez kontaktu s inými vedami je nedorozumenie...  
Úlohou filozofie je vychovávať rozumných ľudí... Každá poctivá veda prekračuje skúsenosť...  
Za významné výsledky našej vedy vďačíme ďaleko viac mysleniu než pozorovaniu.    
Józef M. BOCHEŃSKI (30.8.1902 – 8.2.1995) 
 

Každý z nás niekedy hovorí hlúposti. Neznesiteľné sú len hlúposti vyhlasované slávnostne.    
Michel MONTAIGNE (28.2.1533 – 13.9.1592)  
 

Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie cieľa je modlitba a obeta...  
Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu... Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky.  
Terézia z Avily (Teresa de Cepeda y Ahumada) (28.3.1515 – 14.10.1582) 
 

Nemôžeme si byť istejší existenciou žiadnej inej veci ako existenciou bezpodmienečne nekonečnej 
a dokonalej bytosti, t. j. Boha... Boh, prvá príčina všetkých vecí a tiež príčina sama seba  
sa nám dáva poznať skrz seba samého.   Baruch SPINOZA (24.11.1632 – 21.2.1677) 
 

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu,  
že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti...  
Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme. 
František SALESKÝ (21.8.1567 – 28.12.1622) 
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