
DIXERON… 
 

 “A tolerancia é o respecto da diversidade a través de nosa humanidade común”. (Boutros-Ghali)    
 

 “Non fagas a outro o que non queiras que che fagan a ti”. (Varios autores) 
 

“Ninguén é unha illa por si mesmo; todos somos parte do continente”. (John Donne)   
 

“Coa concordia as cousas pequenas medran, coa discordia as maiores afunden”. (Salustio) 
 

“O home vale na medida na que el se ama”. (François Rabelais) 
 

“Somos todos tan limitados que cremos sempre ter razón”. (Johann W. Goethe) 
 

“A túa conciencia significa precisamente: os demais dentro de ti”. (Luigi Pirandello) 
 

“A nosa conducta é a única proba da sinceridade do noso corazón”. (Thomas Wilson) 
 

“Antes de obrar, reflexiona, cando teñas tomada unha decisión, lévaa a cabo axiña”. (Salustio) 
 

“Hai un único heroísmo: ver o mundo tal como é e amalo”. (Romain Rolland) 
 

“É infinitamente máis fermoso deixarse enganar dez veces ca perder unha soa vez a confianza na Humanidade”. (Heinrich Zschokke) 
 

 “Desde hoxe, na conciencia e o comportamento de todos nós, a tolerancia ha entenderse no seu sentido forte: non se trata só da aceptación do outro na súa diferencia, senón da orientación cara ao outro para coñecelo mellor e 
para que cada un se coñeza mellor a través do outro, para compartir con el, para ofrecerlle o xesto da fraternidade e da compaixón, porque os valores universais, que nos pertencen a todos, se enriquezan coa especificidade 
preciosa de cada cultura e de cada lingua, e coa irreemprazable creatividade de cada persoa”. (Federico Mayor Zaragoza) 
 

“Todo o mundo atopa fermoso o que é seu”. (Cicerón) 
 

“O home é algo sagrado para o home”. (Séneca)       
 

Non temos nacido soamente para nós”. (Cicerón) 
 

“A guerra é o froito da debilidade e da estupidez humana”. (Romain Rolland) 
 

 “A liberdade non se atopa no feito de escoller entre branco e negro, senón en evadirse esta elección prescrita”. (Theodor W. Adorna) 
 


