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Duša je spokojná iba vtedy, keď rozjíma o pravde  
a teší sa z vykonaného dobra... 
Umberto ECO (5.1.1932 – 19.2.2016) 
      

Nemôžete nikoho nič naučiť.  
Môžete mu prinajlepšom pomôcť,  

aby to sám v sebe našiel... 
Biblia učí ako sa dostať do neba, a nie ako sa nebo točí... 

Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. 
Galileo GALILEI  (15.2.1564 – 8.1.1642) 

 

Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví  
v sebe kapacitu využiť tento vzťah  
a dôjde k zmene osobného postoja. 
Carl R. ROGERS (8.1.1902  – 4.2.1987)  

 

 

Zbav sa myšlienok pýchy. Si len štetcom v ruke umelca...  
Nezabúdaj, že najviac má ten, kto potrebuje menej... 

Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť 

znášaš s radosťou a mlčky. 
Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer (9. 1. 1902 – 26. 6. 1975) 

 
Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja, 
môžeme zmeniť svoj život...  
Najlepší spôsob ako využiť život je tráviť ho niečím, čo život prežije... 

Umenie byť múdry je umenie vedieť, čomu nevenovať pozornosť.   
William JAMES ( 11.1.1842  – 26.8.1910)  
 

Logika spresňuje a zjednocuje významy pojmov vo svojej vlastnej oblasti  
a zdôrazňuje nevyhnutnosť' spresňovania 

 a zjednocovania aj v iných odboroch. Tým vedie k možnosti lepšieho 
porozumenia medzi tými, ktorí ho chcú dosiahnuť. Zdokonaľuje a zjemňuje 
nástroje myslenia, robí ľudí kritickejšími a zmenšuje tak pravdepodobnosť 

toho, že budú pomýlení všetkými možnými pseudoúvahami.  
Alfred  TARSKI (14.1.1902 – 26.10.1983) 

 

Hmota a entrópia sú pojmy úzko prepojené. 
Duch, ktorý je podstatou tvorivosti, to je neustále spájanie vecí a javov,  
ktoré sa zdajú byť rozdielne. Je to budovanie syntézy z týchto vecí. 

Nie sme, stávame sa!... Každý z nás je v centre siete korelácií.  
Ilya PRIGOGINE (25.1.1917  28.5.2003) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Info života a diela vybraných osobností je aj na 
http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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