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γνῶθι
σεαυτόν

Pracę tę dedykuję wszystkim tym, którzy podążają za delficką 
maksymą „poznaj samego siebie” — samoświadomie chcą żyć i po-
strzegać siebie oraz współistniejących jako osoby, istoty duchowo–
cielesne, istoty myślące.

Za św. Tomaszem proszę: kochaj miłością osobową dilectio, 
za Sokratesem: „zatroszcz się o samego siebie”, bowiem „bezmyślnym 
życiem żyć człowiekowi nie warto”.

Autorka
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