ЦИТАТИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
Кристали су жива бића у почецима стварања.
Све ствари имају фреквенцију и вибрацију.
29 последњих дана у месецу је најтеже.
Мир у свету може доћи само као природна последица универзалног просветљења
Природа може постићи исте резултате на различите начине.
Човек је рођен да ради, да трпи и да се бори. Ко тако не чини, мора пропасти.
Од свих ствари највише волим књиге.
Није ми жао што су покрали моје идеје већ што нису имали своје.
Сви смо ми једно. Људи су међусобно повезани невидљивим силама.
Три су могућа решења за проблем повећањa људске енергије: храна, мир и рад.
Када би се мржња могла претворити у електрицитет, било би довољно енергије за
цео свет.
Потпуно ми је неважно покрећем ли своју турбину у мислима или је испитујем у
лабораторију.
Чврсто верујем у правило компензације. Истините награде су увек у складу с радом
и жртвама.
Наше врлине и наши промашаји су неодвојиви, као сила и материја. Када се одвоје,
нема више човека.
Без наде нема задовољства у науци и све док човек нема идеала не може бити
срећан.
Семе биљке мора пасти на погодно тло, и треба га заливати, неговати и чекати да
изникне и олиста. Тако је и са сваким човеком или бићем које има људско обличје.
Од свих „сила трења“, она која највише успорава људски напредак је незнање, оно
што Буда назива „највеће зло у свету“.
Иако имамо слободу да мислимо и делујемо, ми се држимо заједно, попут звезда на
небеском своду с нераздвојним везама. Ове везе се не могу видети, али их можемо
осетити.
Нека будућност каже истину, процените свакога човека према његовом раду и
заслугама. Садашњост је њихова, али будућност је моја, за коју сам тако напорно
радио.
У кристалу имамо чисту евиденцију егзистенције формативног животног принципа, и
ако поред свега не можемо разумети живот кристала – то је ипак живо биће.
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Напредак цивилизације чини се попут ватре, прво искра, следеће пламен, а онда
експлозија ватре повећавајући брзину и снагу.
Научници данас мисле дубоко уместо јасно. Човeк мора бити здрав да мисли јасно,
али се може мислити дубоко и бити прилично луд.
Онога дана када наука почне проучавати нефизикалне (духовне) појаве, у десет
година напредоваће више него у ранијим столећима своје историје
Човек се мора вежбати у умерености и надзору наших чула и склоности у било којем
погледу, тако одржавајући себе младим у телу и разуму. Суздржавање ми није увек
било по укусу, али су моја угодна искуства голема награда.
Ако не знате како, посматрајте појаве природе, она ће вам дати јасне одговоре и
инспирацију.
Боравим у хотелима. Имати властити стан значило би везати се емоцијама за
одређени простор, а то одвлачи пажњу и присебност од науке.
Новац не представља толику вредност какву је поставио човек према њему. Сав
новац ја сам улагао у изуме са којима сам омогућио нове проналаске омогућујући
човечанству лакши живот.
Појединац је пролазан, расе и народи ће доћи и проћи, али човек остаје. У томе
лежи дубока разлика између појединца и целине.
Сукоби између појединаца, као и владе и народа резултат су неспоразума у
најширем значењу овог појма. Неспоразуми су увек проузроковани због
немогућности да се цени међусобно мишљење.
Сваки напор под присилом захтева жртвовање животне енергије. Ја никада нисам
платио ту цену, напротив, ја сам пустио своје мисли да процветају.
Како одрастамо разум се ојачава и постајемо још више и више систематичнији и
креативнији. Али ти први импулси, на први поглед непродуктивни, они су највећи
тренутак и могу снажно обликовати наше судбине.
Господо, ја немам никаквих гаранција осим својих открића. Ја нисам осигуравајуће
друштво. Морате ми веровати на реч и препустити се инстинкту, интуицији, машти.
Пре него што сам направим скицу на папиру, цела идеја је разрађена ментално. У
мом уму мењам конструкцију, радим побољшања, па чак и покрећем уређај.
Најважнији продукт стваралачког ума је изум. Његов крајњи циљ је овладавање ума
природом и искоришћавање њезиних сила за потребе човечанства.
Практични успех идеја, без обзира на инхерентне могућности, зависи од става
савременика.
Дар менталне енергије долази од Бога, врхунског бића и ако ми концентришемо
наше мисли о тој истини постајемо складни с овом великом моћи.
Васиона је духовна; ми смо тек напола такви. Васиона је моралнија од нас; зато
морамо спознати њену природу и свој живот ускладити са њоме.
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