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K zamyšlení … 

Dovolte nám předložit několik citátů, které mohou sloužit k zamyšlení se nad důležitými tématy. 
Věříme, že toto zamyšlení ve vás probudí zájem k vlastnímu osobnostnímu rozvoji a nebo alespoń 
touhu podívat se do svého nitra. Pokud se chcete dále rozvíjet, budeme rádi, když se pokusíme najít  
společnou cestu – rádi vás podpoříme a vyjdeme vstříc vašim potřebám. 

Na úvod musíme začít krédem naše občanského sdružení, výrokem Friedricha Nietzscheho:
Obracej se k slunci, ne k stínu... 

A dál? Přečtěte si několik citátů týkající se rozvoje osobnosti a sebepoznání:
 

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.
(Seneca)

•
Učte se, jako by jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit,

 a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!
(Konfucius) 

•
Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.

(T.  Baťa)
•

Nevěřím, že někdy někdo druhého člověka něco naučil. Zpochybňuji účinnost vyučování. Jediné,  
co vím, je to, že každý, kdo se učit chce, se také učit bude.

(C. Rogers)
•

Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
(Seneca)

•
Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.

(Sokrates)
•

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
(Dalajlama)

•
Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.

(M. de Montaigne)
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Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. 
 Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.

(V. Hugo)
•

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. 
Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.

(Buddha)
•

Zkušenost není to, co člověk potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.
(Aldous Huxley)

•
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, 

 kterým se učíme a které poznáváme.
(Cicero)

•
Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme  podle  

toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.
(J.W. Goethe)

•
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

(Einstein)
•

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.
(A. Schopenhauer)

•

Zaujala vás některá z myšlenek známých myslitelů? Pokud ano, můžeme najít společný cíl a směr. 
S veškerými uvedenými myšlenkami se ztotožňujeme a snažíme se o jejich naplnění pomocí 
realizování našich rozvojových programů. 

Dovolte nám rozloučit se s vámi posledním citátem a to slovy C.G. Junga:

Nauč se z teorie všechno, co můžeš,
ale tváří v tvář druhému člověku na učebnici zapomeň!

Těšíme se na vás!
Cordatum Praha, o. s. 
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