
AFORIZMY, ktorých autorom je Štefan Holakovský   

   

„Urobiť zo zložitého zložitejšie je jednoduchšie, ako zjednodušiť 

jednoduché.“    

„Mlč, ak nevieš povedať nič rozumnejšie, ako ostatní.“     

„Nepatentuj to, čo potentuješ a nepotentuj to, čo patentuješ.“    

„Všetko si pamätajú tí, čo majú prázdne hlavy.“     

„Na tých vyšších sa pozerám so zdvihnutou hlavou – oni ju musia 

predo mnou skloniť.“   

„Užitočnejšie ako tvrdo pracovať je tvorivo myslieť.“      

„Nechváľ sa cudzím perom.“     

„Nestrkaj nos, do kopy os.“    

„Nepúšťaj z huby plané sľuby.“   

„Lepšie je držať hubu, ako po nej dostať.“    

„Istejší je jazyk za zubami, ako medzi nimi.“      

„Biť - či nebyť?“   

„Ráno je múdrejšie ako včera.“  

„Ťažko sa pravde víťazí, ak múdrejší ustupujú.“    

„Lepšie je mať jazyk za zubami, ako zuby v hrsti.“    

„Lepšie je otvárať očí, ako ústa.“   

„Cesty k jednoduchosti sú veľmi 

zložité!   



 

„Ľudová múdrosť radí, že múdri majú ustupovať ... 

ja poznamenávam: preto blbci vládnu svetu.“      

„Už sme z najhoršieho dnu.“    

„Najväčší pozor si dávam na tých, ktorí klamú tak, že ani opak 

ich klamstiev nie je pravda.“   

„Najdrahší je stratený čas.“    

„Ak chceš lepšie vidieť – zatvor očí.“      

„Iný kraj iný vrav.“   

„Radšej vypľuj, ako vybľuj.“   

„Iniciatíva je odvaha dopustiť sa chýb skôr, ako ostatní.“    

„Daj pozor, aby tvoj jazyk nebol rýchlejší ako tvoj rozum.“   

„Náhoda praje pripraveným – pripravení sa však nespoliehajú na 

náhodu.“    

„Poznám pár vedcov, ktorí vytvárali mýľniky vedy.“     

„S časom netreba hospodáriť – treba ho využívať.“      

„Lož má krásne nohy.“   

„Bez problémov dám ruku do ohňa; pre istotu jeho ruku.“    

„Drôt, ktorý je pod napätím, vyzerá rovnako ako ten, 

ktorý nie je pod napätím. Rozdiel spoznáte, až keď sa ho 

dotknete.“     

„Po dosiahnutí vrcholu je dôležité vedieť vrátiť sa domov.“   



„Dôležitejšie ako niečo mať, je mať tých správnych za sebou, 

vedľa seba, nad sebou aj pod sebou a hlavne vedieť koho máš 

proti sebe.“    

„Nie je problém nájsť ihlu v kope sena – problém je nájsť ihlu v 

kope ihiel.“     

„Na mnohých by bolo spravodlivé pozerať sa zhora aj keď sú o 

hlavu vyšší.“   

„Nechápem, ako je možné, že aj keď sa vôl nemôže 

rozmnožovať volov stále pribúda.“   

„Niekedy zatvor oči aby si videl lepšie.“      

„Niekedy je lepšie mať v srdci, ako v hlave.“      

„Lepšie je mať v hlave, ako v gatiach.“      

„Lepší holub v hrsti, ako vrabec na streche.“      

„Mlčať je vraj zlato – neboj sa a otvor ústa, ak to stojí zato.“     

„V jednote je sila – v rôznorodosti (odlišnosti) genialita.“    

„Hlavou múr neprerazíš, ale rozumom áno.“      

   

   


