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Milujúce srdce obsahuje najväčšiu  múdrosť... 
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)  

 
Sledovať myšlienky veľkých ľudí, to je tá najzaujímavejšia veda... 
Existujú city, ktoré nemožno vysloviť inak ako mlčaním...  
Nikde nenájdete poéziu, ak ju nenosíte v sebe... 
Alexander Sergejevič PUŠKIN (6. 6. 1799 – 10. 2. 1837)  

 

Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani optimismus, ovšem  
ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde „tisíc let  

je jako jeden den“ a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta  
v Božím bytí… Člověk zraje jako člověk a osobnost právĕ tím, že roste 
v lásce… Do věčnosti vstoupí jen naše vnitřní vítězství ducha nad hmotou, 

 lásky nad sebecitem. Oto MÁDR (15.2.1917 − 27.2.2011)  
 

Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh... 
Vzdelávanie hlavou, rukou a srdcom...  
Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť. 
Johann Heinrich PESTALOZZI (12. 1. 1746 – 17. 2. 1827)  

 

Už dávno malo byť nariadené jemnejšie pochopenie povahy ľudského 

poznania a vzťahov človeka k vesmíru... 

Zmysel spoznávame vždy tým, že niečo vynechávame... 
Sme hladní po vznešenosti, po tých vzácnych slovách a skutkoch,  

ktoré harmonizujú jednoduchosť s pravdou.  
Jacob Robert OPPENHEIMER (22. 4. 1904 – 18. 2. 1967)  

 

Účelom štátu je v podstate sloboda... V slobodnom štáte môže každý 

myslieť čo chce a povedať, čo si myslí. .. 

Spoločne hľadajte to, čo je užitočné pre všetkých...  
Nie plakať, nie hnevať sa  –  ale pochopiť.   
Benedikt SPINOZA  (24.11.1632 – 21.2.1677) 

 

Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok. 
Človek môže uniknúť všetkému, len nie sebe samému. 

Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. 
Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať. 

Stefan ZWEIG (28.11.1881 − 23.2.1942) 
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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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