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Čo my vieme, je nepatrné, čo nepoznáme je nesmierne... 
Objav určitej pravdy patrí iba tomu, kto ju ako prvý dokáže... 

Pravdepodobnosť je upresnené všeobecné cítenie... 
Matematik do svojich formúl ukladá celý planetárny systém,  

jeho postupné zmeny.                         
Pierre Simon LAPLACE  (28. 3. 1749 – 5. 3. 1827)  

 

Tajomstvom dobrej staroby nie je nič iného ako čestná 

dohoda s  osamelosťou... 

Minúta zmierenia prinesie viac ako celý život v priateľstve. 

Každý chce žiť na vrcholku hory a nechápe,  

že skutočné šťastie je v tom, ako ju zdoláva, keď stúpa... 

Človek sa môže dívať na iného zhora len vtedy,  

keď mu pomáha postaviť sa na nohy. 
Gabriel José García MÁRQUEZ (6. 3. 1927 – 17. 4. 2014)          

          

Nemožno byť vždy hrdinom,  
ale vždy možno zostať človekom. 

To niečo obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety  
ako Boh Stvoriteľ a Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať  

a ktorého máme oslavovať. 
Nech ľudský duch pokročí čo najviac, bez kresťanstva sa nezaobíde. 

Johann Wolfgang GOETHE (28. 8. 1749 – 22. 3. 1832) 

 

Dobyť vesmír je najväčšie technologické vízum doby, v ktorej žijeme. 

Prvým rozhodným krokom pri dobývaní kozmu bude umiestnenie predmetu 

na obežnú dráhu, kde bude obiehať okolo Zeme... 

Nech je nadovšetko sláva Bohu, ktorý stvoril tento veľký vesmír,  aby 
človek do neho svojou vedou s hlbokou úctou zo dňa na deň prenikal a skúmal ho.                                      
Wernher von BRAUN (23. 3. 1912 – 16. 6. 1977) 
 

Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie alebo jeho prostredie 
pre sledovanie svojich úmyslov je jediný systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú 

mobilizáciu vedomostí rozptýlených v spoločnosti... Sloboda neznamená len to,  
že je jednotlivec má možnosť  

a bremeno výberu. Znamená tiež to, že musí niesť dôsledky svojich činov...  
Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné. 

Friedrich August von HAYEK (8. 5. 1899  23. 3. 1992) 
  

Učiť možno slovami, vychovávať iba príkladom...  
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha 
slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.  
Jan Amos KOMENSKÝ (28. 3. 1592 − 15. 11. 1670) 

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

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