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lovek si dodá mužnosti proti tomu, kto ho prenasled



ažšia.

aj neustále tak, ako by si už mal sa rozlú so životom

Ak nemáš silu, aby si vyžaroval a šíril svetlo, asp



každému,

než by sa pravda zatajovala.

í vedomie, že sme aspo

s tým, že sám nebude ma



o má rovnakú cenu ako život sám.

Preukážete lepšie služby vlasti a národu, ak pozdvi

pravda, povznáša sa aj život.

, nie je zrelý pre život



lovek môže ís do každej krajiny, lebo vlas

k tomu, že zabúdajú na spravodlivos
prepadnú túžbe po moci, cti a sláve.

Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všeli



Jedine toto má cenu: preži život preukazovaním pravdy, spravodlivosti a láska

Každý osobný triumf vzniká iba preto, lebo nám niek

Neboj sa nevedomosti, boj sa lživej vedomosti, od n



kej námahy život

Neverte, že sa lovek môže sta

nevyhrávam, samozrejme nariekam, že karty sú zle z



astnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.

Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

ím možno vládnu bez prekážky.
Ale úplne a bez prekážky možno vládnu

V tomto živote je každá dokonalos spojená s istou mierou nedokonalosti a každé

až potom budeme š



astných považujeme tých, ktorí sa u ili zo životných skúseností znáša

Pretože nám nie je dopriate dlho ži
že sme žili.

Život sa musí ži dopredu, ale pochopený môže by



kách, nemôže stá

ný pre toho, kto žiadny nemá.

udia, ktorí sa môžu vzda



ných a múdrych mužov nie sú obvyklé odmeny za správ

Na to, aby uškodil, má každý dos

nie je obdobie života, ale duševný stav.



mi silný je ten, kto dokáže ml

Život iných je naším u

Ak možno niekomu dôverova
ak mu však nemožno dôverova

škoda len, že boh nerozdáva vysoké úrady.



tak uzrieš v každej vlne odraz najvyššej pravdy a k

alebo ten, kto len predstiera, že je tvojím priate

Svoj život nemôžeš ani pred1ži , môžeš ho však preh

ovaní množstvom pe
a luxusom, ktorý si možno za peniaze zariadi



Každý skuto iatku "nemožný".

íva v tom, že je nutné vedie



loveka si vážime nielen pod

Sme skorumpovaní životnou úrov

lovek vie, že je lepšie da svojim hodinám viac života,
ako životu viac hodín.

búrkach života.



Ak poslúži staré slovo novej príležitosti, je to do

lovek využíva š

Prevažná vä astie, pretože márne o



Neber na seba viac, než sa dá. Rovnováha je bezpe nejšia než prevaha.

Rozvážne kona  ÿþ ýü ûúù ø÷öùõ ôóò úñô ðòïùÿö÷ ÿîíìú÷ ë 

ê÷ðòñéû èòñð÷õ ó÷  øçýþìúû æòõ òÿù ö÷ðòïùÿú÷ûõ ôì÷ ÷ûæ÷ çòðûú÷ å÷ ó÷ õ æò çôöéûë 

Zlí objavitelia sú tí, ktorí si myslia, že neexistuå÷ ï÷ÿõ ó÷  ýúèúô ì÷ö ÿòð÷ë 

Ak nedokážeme milova  ö÷äðúôæ÷ ôõ ñù ÿ÷ ó ö÷ÿù ôíäò  íäðôýòèìúýéë 



možno slovami, vychováva

lovek môže všetko, len sám pred sebou neunikne.



Džingischán

znamená ži životom toho, koho miluješ.



Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás

Kto môže ís u, nech nechodí k džbánu.



Každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si svoju ženu a nežne ju chráni.

Život je krátky, umenie je dlhé, príležitos  ÿþ ýüûúùø÷ö  
ýõôóò ÿþ ñþðþïýþ ñî ù üõïúõíõøùñìþ ÿþ ažké.

Život nie je užito ñîö ôþ žijeme len pre seba.

ëþñ ÿþíñù øþû ÿþ ûþññ÷ ñù òøþêþé ùðè lovek strávil život v pravde a spravodlivosti.

çù òøþêþ ñìþ ÿþ ñìôêõ ïðèêõ ñîö ôêõ ó ùú óÿþ ðüþæþñõ ñìþôõæó ìñåæóä 



zlé návyky možno len dnes, nie zajtra.

nezáleží na ve

sa každému slovu alebo

udia nerobia chyby, pretože sa vôbec nepokúsili rob

ítaj so životnými zákonmi, ale vždy bu



astie? To sa neprežíva, iba sa na

Kiež by udia chceli len jednoducho ži

Zmyslom života nie je dobýva



udia želajú, v to aj oby

ší pôžitok, než teplá komora alebo dobrý pokrm.

chvália všetci, lebo ho môžu chváli

Najkrutejšie lži hovoríme svojím ml



vyplácala viac než krádež a nebude krádeží.

Lož je nani



A predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je

Prvé a dôležité,



í, musíme to tiež milova

Panovník, ktorý klame, nájde vždy

Každá práca vykonávaná s rados



Bez skúsenosti nemožno ni  ÿþýüûüþ úù øùÿ÷ù ö 



as ti ukáže muža spravodlivého, zlého však spoznáš

Veda bez svedomia nie je než troskou duše.

možno prijíma od iných, múdri môžeme by

, znamená to, že nechce myslie

vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.



Zachovaj svoju dušu vždy tak, aby si mohla pria



Nemôžeš by

bez múdrosti nemôže by



Rozvážne kona  ÿþ ýü šiu cenu, než len rozumne rozmýš û ú 

Bohatstvo múdremu slúži, h1úpemu vládne.

ùøý÷ö õôøóò ñðïøõôï÷î õôýøï÷íìû ÿ÷îëì êÿøôøñ û îñéêøÿè ÿ÷îëì ûõøÿ û ý÷ íøõ øñú 

Každé š ûõôì÷ ëþýìõò íû øîýûê÷ û ðïþéìú 

çö éêé÷æ ðøëíû  õþÿ õ÷åûè ðøëïì ûöø õû îïñêäÿ îûïòã 
ûö éêé÷æ ìíäÿ ðøïøëñÿì÷ è ðøëïì õû îø õýøóêø õïîéûú 



Charakter ženy sa pozná pod

netreba používa

Vôbec to nie tak, že by vedec prenasledova1 pravdu. ÿþýüûý úþùøý÷öùûõôù üùûóýò 

Každý je povolaný, aby na svete priviedo1 nie



Nie každé drevo je súce na poleno.

Sme a vieme, že sme a milujeme svoju bytos  ÿ þýüûÿûúù ý ûùø÷ 

Žia  môže



Ak poslúži staré slovo novej príležitosti, je to do

o na tom záleží, ko

slov, pomôžem si skutkami.

, aby si poznal, že málo vieš.



  
(36) 
 
 

(Epikuros, 341 270 pred n. l.)

(Plautus, 251 184 pred n. l.)

tavenie,

(Seneca, asi 4 pred n. l. 65 n. l.)

(F. Bacon, 1561 1626)

(B. Bolzano, 1781 1848)

(Ch. Chaplin, 1889 1977)

 
 

(dj) 



Kto sám seba vystavuje na obdiv, nežiari.


  


  


  
  


asto sa stáva, že si nás udia vážia pod a toho, ako si my vážime samých seba


   






    


  loveka znamená ži   


Nie je hoden života, pre koho nemá život cenu.


 enia ani svätec nedokáže prednáša 


  


  






    



  


  


 


Kto si pomýli prvý gombík, ten sa už poriadne nezap


   hruške, že na nej nerastú figy.






 


 


 lovek nemá rozum, inak by si nebol vybral manželku  


  inak než ml 


Cnostiam sa možno nau  tým, že sa ustavi  


 alej než vidíme,
sú plnšie než vidíme na prvý poh 







  
 


 nezostávajú sily, už sama vô 


  
sko života, slobody a sily.


  nahý, než nosi 


  


  je viac, než by   je viac, než bra 
  je viac, než by 






   


Osud zmôže viac ako 


 , že je niekým milovaný.


 


 



 







 inou každého zla, ktoré stíha udský život, je prílišná láska k sebe.


V živote je ve mi užito  


Slobodu nemožno dosiahnu uspokojením jalových želaní,
ale naopak, oslobodením sa od takýchto žiadostí.


Proti chvále je aj najsilnejší muž bezmocný.


 


  






 


 zdravý než bohatý.


   


Študujte, akoby ste mali ži  ne. Žite, akoby ste mali zomrie 


  


  
 





Každý génius má v sebe trochu šialenstva.


Nie je možné, aby lovek žil š astne, ak nežije rozumne.


 encov nedokáže zmeni 


    


     
 

Život je rad staníc, kde sme zmeškali alebo stihli 
 





 


udia si pamätajú chyby omnoho viac než správne 


 


 astia, ktoré sme sami zažili.


Dve pravdy si nikdy nemôžu odporova 


 , než je sám.






Z každého bohatstva je najlepšie, nájs  achtilú ženu.


 


  


Proti lichoteniu je aj najsilnejší muž bezmocný.


   


Poznanie je vyššia forma pôžitku.






Pravda je vždy najsilnejší argument.





 estne ži  , každému da  


  


  enstvo, že bude zachránený vinník,
 



 






Všetko má svoju krásu, ale nie každý ju vidí.


Pravda môže chví    


  
   


 šia škoda než stratený 


Nenávidím súboj, pretože prerušuje argumentáciu.


    









  
Ak na celý život, u  

  

 ie je žiadny vietor dobrý.


 
 ných božských vecí.



Keby každý chcel pomôc druhému, bolo by možné pomôc 


   
 







 


Aké služby preukážeš svojim rodi  


 





   ší zmysel má náš život.


 







j u slúžok drtiacich obilie.


Každodenne sa skúšam z troch vecí:  
   



  


  


Prežijeme, ak sa nedôvera zmení na vzájomné porozum
 na túžbu pomôc  
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