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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.  

Človek myslí len vtedy, keď zápasí s problémom.  
John DEWEY (20. 10. 1859    1. 6. 1952) 

 
Život jsou otázky, ne odpovědi. 

Lidské myšlení běží šíleným tempem - nebo se pokorně sune ve 
strojích tvořených člověkem.  

Raymond D. BRADBURY (22. 8. 1920 − 5. 6. 2012) 
 

Ľudský monopol je v tom, čo sme definovali ako symbolická činnosť  
a symbolické univerzum... Symbolizmus je to,  

čo povyšuje človeka i nad najvyššie živočíchy... 
Základnou charakteristikou živých systémov je, že sa udržujú v nepretržitej 

výmene zložiek... Organizmy sú otvorené systémy... zmysel hry je 
neznámy, pokiaľ tým nerozumieme to, o čom mystici 

hovoria: Boh si uvedomuje sám seba.  
Ludwig von BERTALANFFY  (19. 9. 1901  12. 6. 1972) 

 

Spolok  dômyselné zariadenie, ako získať individuálny prospech  
bez individuálnej zodpovednosti 

Vzdelanie  to je to, čo múdremu odhaľuje, a hlúpemu zahaľuje, 
ako málo vie. 

Mozog  aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.   
Ambrose BIERCE (24. 6. 1842  1914 ?)  

 

Všemohúci Bože, priveď nás naspäť k jednoduchosti a chudobe,  
to sú jediné hodnoty života, ktoré nás môžu urobiť  

naozaj šťastnými... Podporujte svoje blaho s najmenšou 
možnou stratou blaha svojich blížnych.                                                                                                

Jean-Jacques ROUSSEAU (28. 6. 1712 – 2. 7. 1778)  

 
Špecifikom európskej kultúry je predovšetkým trojaké antické dedičstvo: 

grécke myslenie, kresťanská viera, rímske právo... Teológovia majú skutočnú 
pravdu, ktorá ide viac do hĺbky ako vedecká pravda nášho atómového veku. 

Vedomosti teológov o podstate človeka majú hlbšie korene ako racionálne 
odvodenia modernej vedy... Fyzika nevysvetľuje tajomstvo prírody,  

ale vedie späť k hlbšiemu tajomstvu. 
Carl Friedrich WEIZSÄCKER (28. 6. 1912 − 28. 4. 2007) 

 

 

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

http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/
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