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‘Ik geloof dat ik, wanneer ik ben gestorven, zal vergaan en dat er niets van mijn 

ego zal blijven voortbestaan. Ik ben niet jong en ik houd van het leven. Maar ik zou 

het verachtelijk vinden om van angst te huiveren bij de gedachte aan vernietiging. 

Geluk is volstrekt niet minder werkelijk omdat er eens een einde aan moet 

komen en evenmin verliezen het denken en de liefde hun waarde, omdat zij niet 

eeuwigdurend zijn.’

- Bertrand Russell -

‘Seen in this light, life is problem-solving and discovery – the discovery of new 

facts, of new possibilities, by way of trying out possibilities conceived in our 

imagination. On the human level, this trying out is done almost entirely in the 

third world, by attempts to represent, in the theories of this third world, our first 

world, and perhaps our second world, more and more successfully; by trying to 

get nearer to the truth – to a fuller, a more complete, a more interesting, logically 

stronger and more relevant truth – to truth relevant to our problems.’

          

   - Karl Popper -
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