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МИСЛЕНИК 008

Април 2006.

„Све док је неко једноставно у праву, радије је тих, скроман и ћутљив. Чим почне
да лаже, феноменално је благоглагољив, речи му бујају, а смицалицама и
богатом красноречивошћу оправдава себе. Одједном постаје домишљат и
надахнут, с богатством доказа и с убедљивом силином.”

(Бела Хамваш)

„По средствима препознај и процењуј циљеве. Само средства оправдавају
циљеве.”
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(Драгош Калајић)

„Јер ће дан показати, јер ће се огњем открити, и свачије ће се дело огњем
испитати какво је. Ако остане чије дело што је назидао (на Темељу који је
Христос), примиће плату. Ако чије дело изгори, биће оштећен, а сам ће се спасти,
но тако као кроз огањ.”

(I Кор. 3:11-13)

„Препуштени смо сами себи; нико нас не штити нити нас усмерава. Уколико
немамо вере у себе, све ће бити изгубљено. Уколико је имамо одвише, нећемо
пронаћи благо. Дакле, веровати, али не уздати се. Да ли је то могуће? Не знам да
ли је могуће, али видим да је неопходно.”

(Хосе Ортега и Гасет)

„Испитајте писма, трагајте!”

(Апостол Павле)
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„Човек схвата нешто само онда када се мисао прожима осећањима и покреће
цело људско биће. Оно што се назива ,бићем’ не одређује се мишљу, сазнањем,
нити идејом, већ целовитим субјектом, то јест и чувством, и вољом и целокупном
тежњом.”

(Николај Берђајев)

„Толико живим колико капи крви своје у кандило праве вере прелијем.”

(Отац Јустин Поповић)

„Није Бог човеколик, него је човек боголик.”

(Лајош Сабо)

„Исток је у потрази за душом, он жели бити. Запад је склонији једном друкчијем
принципу, активистичком, он жели
делати
. Мудрост је у споју тог двога, у споју
бити
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и
делати
, јер једног без другог нема.”

(Свети Николај Велимировић)

„Хладни рат, који је логично поделио Добро и Зло по класицистичком
сценарију, разрешава се побуном омладине, која открива романтичарски
трећи пут у свом психоделичном бекству.”

(Александар Генис)

„Од свих злочина колонизатора ниједан није гори од покушаја да нас увере да
немамо сопствену културу, или, што је још горе, да је то нешто чега би требало да
се стидимо.”

(Џулијус Њерере)

„Срећом, под Турцима није било интелектуалаца, иначе бисмо још били под
Турцима.”
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(Брана Петровић)

„Ко неће да храни своју војску, храниће туђу.”

(Српска народна изрека)

„Имајте смелости да погрешите.”

(Г. В. Ф. Хегел)

„Правити интелигентне грешке велика је уметност.”

(Федерико Фелини)

„Као што је познато, психоанализа је болест која се шири лечењем.”
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(Момо Капор)

„Истински велик човек нити ће црва згазити, нити ће пред царем пузати.”

(Бенџамин Френклин)

„Слобода није изнад истине. Моја слобода није изнад интереса заједнице.”

(Жорж Салазар)

„Образовање је оно што преостаје кад заборавимо оно што смо учили.”

(Лорд Халифакс)
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„Воли ме мало, али дуго.”

(Јеврејска пословица)

„Оно што највише волиш — у то ћеш се претворити.”

(Ангелус Силезијус)

„Оно што презиреш нећеш ни имати.”

(Кабалистичка формула)

„Жене се бране тако што нападају, баш као што нападају изненадном и чудном
предајом.”

(Оскар Вајлд)
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„Ружа је без ЗАШТО!”

(Ангелус Силезијус)
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