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РАЗМИСЛИ без страсти
Мисли и цитати на известни личности
Събрал: доц. д-р Ив. Ламбев (www.medpharm-sofia.eu)

За да се научим да разсъждаваме не само логично, но преди
всичко разумно, е необходимо да знаем какво ни казват не само
древните философи, но също още световно-известните писатели,
учени, революционери, религиозни деятели, социолози, политици.

КАК СЕ УПРАВЛЯВА СВЕТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3350 г.?
(според проф. Виктор Ефимов, с малки пояснения)
•Съществува структурно управление, включващо известните ни
изпълнителна, законодателна и съдебна власт. На него
влияят главно парламентарно представените партии.
•Съществува безструктурно управление (концептуална власт).
Тя е водеща. Задействана е от египетските жреци по време на
регентството на фараона Тутанкамон (1333–1324 г. пр. Хр.).
Концептуалното управление функционира по сл. алгоритъм:
•Има някаква истина, която знаят малцина (само посветените),
респ. жреците, шаманите, управляващия политически елит.
•Има някаква лъжа, предназначена за народа (която винаги
се разбива на две алтернативни лъжи (лъжа № 1 и лъжа № 2).
По този начин народът, респ. тълпите лесно се манипулират и
почти никога не достигат до истината, известна на посветените.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ
НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ВЛАСТ
I. Информационно (ментално, когнитивно) оръжие
1. Мироглед (Фрагментаризираното обучение и “гугализацията”
не позволяват да се изгради глобален и системен светоглед.)

2. История (Фалшификацията и подмяната на историческите факти
улеснява манипулацията на социума и затруднява вярната ориентация.)

3. Идеология (религии; средства за масова информация; модерност
– англосаксонски експанзионистичен проект: капитализъм, либерализъм,
социализъм; представяне на уникалната западна цивилизация за
универсална; психоисторическа война и подмяна на ценностната система.

4. Пари и лихви (1913 г. – ФРС; от 1944 г. − $ резервна световна валута)

II. Материално оръжие
5. Биологично оръжие (вкл. генетично и имунологично): алкохол,
наркотици, табакомания, ГМО, “Е”-та съдържащи храни, епидемии, мутагенеза

6. Военно оръжие (вкл. прокси и хибридни войни)

Хипократово сърце
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 Хората са неразумни, алогични и егоцентрични.
Обичай ги, каквото и да става.  Ако правиш
добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли.
Прави добро, каквото и да става.  Ако успееш,
ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове. Стреми се да успееш, каквото и да става.
 Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре. Прави добро,
каквото и дa става.  Честността и откровеността те правят уязвим. Бъди честен и откровен, каквото и да става.  Онова, което
си градил с години, може да бъде разрушено за една нощ. Продължавай да изграждаш, каквото и да става.  Хората истински се
нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш.
Помагай им, каквото и да става.  Дай на света най-доброто от
себе си и той ще те отритне. Дай му го, каквото и да става.
Мисли на майка Тереза на стената в приюта
за бездомни деца “Шишу Баван”, Калкута – Индия.

•Който лъже, е готов да прави всякакви беди.
(Индийска поговорка)

Никой не иска да умре! Дори хората, които искат да отидат
в Рая, не искат да умрат и да отидат там. Въпреки това
смъртта е крайна спирка, която очаква всички ни. Никой не е
я избягнал. И така трябва да бъде, защото смъртта е вероятно най-доброто изобретение на живота. Тя е агентът
на промяната на живота. Тя очиства старото, за да направи място за новото.
…времето е ограничено. Не го прахосвайте да живеете нечий чужд живот!
Не бъдете ограничавани от догмата, която е да живееш с резултатите от
мисленето на други хора! Не позволявайте шумът от мненията на други хора
да приглуши вашия собствен вътрешен глас! И най-важното: Имайте
куража да следвате сърцето и интуицията си! Те някак си вече знаят
какъв (а) искате да станете. Всичко останало е второстепенно. Работата
ще заема голяма част от живота ви и единственият начин да бъдете
напълно удовлетворен (а) е да вършите онова, което смятате за страхотна
работа… Не се примирявайте. Останете гладни за успеха! Бъдете безразсъдни, рискувайте! Не спирайте да обичате онова, което обичате!
Steve Paul Jobs (1955–2011), основател на компанията “Apple”.

•На този, който не иска да промени живота си, не може да се
помогне. (Хипократ)
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• Човек може да се опре само на онова, което му се
съпротивлява. (Блез Паскал)
• По-лесно е да бъде разбит атомът, отколкото
предразсъдъците. (Алберт Айнщайн)
• По-скъпо от детето е детето на детето. (Арабска поговорка)
• По-добре запали свещ вместо да проклинаш тъмнината.
(Конфуций).
• Свестните у нас считат за луди. (Хр. Ботев)
• Рибата се вмирисва от главата. (Българска поговoрка)
• Робът се стреми към свобода, свободният – към съвършенство.
(Яне Сандански)
• Преди да започнеш да пишеш, виж колко красив е белият
лист хартия. (Японска народна поговорка)
• Който побеждава другите е силен; победилият себе си е могъщ.
(Лао Дзъ)
• Секундите пълзят, минутите се движат, годините хвърчат.
(Японска народна поговорка)
•Главното условие за успех е съблюдаването на баланс.
(Вл. Путин)

• Primum non nocere! (Hippocrates).
• Всички живи същества са създадени с равното право на живот
и здраве. (д-р Т. Токуда)
• Пациентът трябва да се глези. (Проф. д-р Ал. Чирков)
• Само добрият човек може да бъде и добър лекар. (А. Златаров)
• От извора се пие на колене. (Българска народна поговорка).
• Случайността спохожда подготвения ум. (Луи Пастьор)
• Няма приложни науки, има приложение на науките. (Луи Пастьор)
• Чрез съвпаденията Бог остава анонимен. (А. Айнщайн)
• Глупакът се огражда от глупаци. (Хелвеций)
• Красотата и истината са близнаци. (В. Петров)
• Провалът е възможност да започнеш отначало с повече
разум. (Хенри Форд)
• Колкото по-високо се изкачва маймуната, толкова повече ù

лъсва задника. (акад. П. Капица)
• Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети
да го търсят.
• Бъдете винаги влюбени. (Ърнест Хемингуей)
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•Всички знаят, че изкуството не е истината; изкуството е лъжа, която ни
помага да разберем истината. (Пабло Пикасо)
•Най-големите заплахи за човечеството остават глупостта и
замърсяването. (Стивън Хокинг)
•Когато машините достигнат критична точка, в която ще могат да
еволюират сами, не можем да предвидим, че техните цели ще се
припокриват с тези на хората. (Стивън Хокинг)
Само две неща са безкрайни – вселената и човешката глупост, като
за първото не съм сигурен. (А. Айнщайн)
•Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е
трудно да се запомнят. (А. Айнщайн)
•Щом забележи своята грешка, ученият е като мимоза, като види чуждата
става като ръмжащ лъв. (А. Айнщайн)
•Най-непонятното в света е, че той е понятен. (А. Айнщайн)
•На света няма нищо по-трудно за разбиране от подоходния данък. (A.A.)
Не знам как ще се води Третата световна война, но Четвъртата ще е с
камъни и тояги. (А. Айнщайн)
•Не е лесно да се каже какво е истината, но лъжата се разпознава
много лесно. ... Онова, което истински ме вълнува, е дали Бог е имал
избор, когато е сътворил света. (А. Айнщайн)
•Никога не спирайте да питате. (А. Айнщайн)

•За майките може да се разказва много... (Максим Горки)
•Много по-трудно е да се превърне словото в дело, отколкото делото
в слово. (Максим Горки)
•Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да
не правиш забележка на този, който го направи. (А. Чехов)
•Равнодушието е паралич на душата. (А. Чехов)
•Водката е бяла, но зачервява носа и очерня репутацията. (А. Чехов)
•Човек ще стане по-добър, тогава, когато му покажете какъв е. (А. Чехов)
•Човек е това, в което вярва. Достойнството на един човек не може да
бъде отнето, то може да бъде само загубено. (А. Чехов)
•Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва
да гръмне до края на представлението. (А. Чехов)
•Лудите не може никой укроти, бедните не може никой утеши. (А. Чехов)
•Университетът развива всички способности, в това число и глупостта.
Животът не бива да се изобразява какъвто е, нито какъвто трябва да
бъде, а такъв какъвто е в мечтите ми. (А. Чехов)
•Умният обича да се учи, глупакът да поучава. (А. Чехов)
•У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите,
и мислите. (А. Чехов)
•Музиката е глобален процес. Не можеш да свириш с половин мозък.
(Реплика на д-р Хаус из едноименния филм)
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•Не трябва да се пречи на хората да полудяват. (А. Чехов)
•Всичко знаят и всичко разбират само глупаците и шарлатаните. (А. Чехов)
•Национална наука няма, както няма и национална таблица за умножение.
Щом нещо е национално, то вече не е наука. (А. Чехов)
•Селяните, които се трудят най-много, не използват думата «труд». (А. Чехов)
•Без добри дела и постът няма да помогне. (А. Чехов)
•Богатството – това са спестяванията на мнозина в джоба на един. (А. Биърс)
•Амбицията е непреодолимото желание да бъдеш охулен от враговете си
приживе и осмян от приятелите си след смъртта си. (А. Биърс)
•Мирът е период на измами между две войни. (А. Биърс)
•Омразата е справедливо чувство, което имаш право да изпитваш при
вида на чуждото превъзходство. (А. Биърс)
•Опозицията е политическа партия, която следи правителството да не
сбърка нещо, докато спъва действията му. (А. Биърс)
•Успехът е най-непростимият грях на ближния. (А. Биърс)
•Единодушието води до овчедушие. (Г. Сапунджиев)

•Изберете най-тежкия път и тогава можете да бъдете сигурен в едно:
няма да имате конкуренти. (Шарл де Гол – любима мисъл на Вл. Путин)
•Този, който не съжалява за Съветския съюз, той няма сърце, а който
иска да го възроди в предишния му вид, той няма глава. (Вл. Путин)
•Битката се печели от големите батальони. (Наполеон Бонапарт)

•За всяко прасе идва Коледа. (Г. Сапунджиев)
•Англия няма нито постоянни съюзници, нито постоянни врагове.
Англия има само постоянни интереси. (лорд Х. Палмерстон)
•Как тяжело жить, когда с Росисей никто не воюет. (лорд Х. Палмерстон)
•Трябва да имаш железни нерви, за да бъдеш всеки ден приветлив
с един и същи човек. (Б. Дизраели)
•Когато ми се прииска да прочета книга, аз я пиша. (Б. Дизраели)
•Повече от любовта възбуждат само парите. (Б. Дизраели)
•Цялата магия на първата любов се състои в това, че не знаеш все
още, че след нея ще има втора. (Б. Дизраели)
•Много по-лесно е да бъдеш критичен, отколкото да си прав.
•Има три вида лъжи: лъжи, долни лъжи и статистика. (Б. Дизраели)
•Преобладаващото мнение обикновено е мнението на отиващото
си поколение. (Б. Дизраели)
•Всеки има право на своите 15 минути слава. (Анди Уорхол)
•Ако достатъчно дълго стоиш на едно и също място, целият свят ще мине
през очите ти. (Китайска народна поговорка)
•На този свят нищо не е сигурно освен смъртта и данъците. (Б. Франклин)
•Кредиторите имат по-добри спомени от длъжниците. (Б. Франклин)
•Слушам и не вярвам на очите си. (Юлиан Вучков по повод
чалгата и нейните изпълнители)
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•Пази се от млад доктор и стар бръснар. (Бенджамин Франклин).
•Много често ССЗ са сбъркан начин на живот. (акад. Ч. Начев)
•Това, че никой не се оплаква не означава, че всички парашути са
идеални. ...Забелязали ли сте, че всички защитници на противозачатъчните средства са вече родени? (Бени Хил)
•Защо трябва да направиш една жена нещастна, при положение,
че можеш да направиш толкова жени щастливи? (Бени Хил)
•Степента на чувството е обратно пропорционална на фактите –
колкото по-малко знаеш, толкова повече се палиш. (Б. Ръсел)
•Един от симптомите на предстоящ нервен срив е убедеността,
че работата ти е изключително важна. (Б. Ръсел)
•Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а
умните са изпълнени със съмнения. (Бертранд Ръсел)
•Няма глупост, която да е толкова абсурдна, че да не може да
бъде превърната във верую на голямото мнозинство чрез
адекватни правителствени мерки. (Б. Ръсел)
•Хем виновен, хем нахален. (Турска народна поговорка)
•Крадецът вика: «Дръжте крадеца». (Българска народна поговорка)
•Българите са овладели до съвършенство изкуството да оцеляват, но
са забравили защо оцеляват. (Иво Андрич)

•Всеки път, когато беседвам с учен човек, установявам, че щастието
е непостижимо, но когато разговарям с градинаря си се убеждавам
точно в обратното. (Бертранд Ръсел)
•Обстоятелството, че дадено мнение се споделя от много хора, не
означава задължително, че не е съвършено абсурдно. (Б. Ръсел)
•За да стане човек дълголетник, трябва щателно да подбере
предците си. (Бертранд Ръсел)
•Всяка наука се основава на приблизителността. (Бертранд Ръсел)
Демокрацията е процес, при който хората избират човека, който ще
понесе вината. (Бертранд Ръсел)
•Повечето политически водачи се сдобиват с поста си, успявайки
да заблудят голям брой хора, че действията им са продиктувани
от алтруистични помисли. (Бертранд Ръсел)
•Защо пропагандата е много по-успешна, когато подбужда към омраза,
вместо към приятелски чувства? (Бертранд Ръсел)
•Войната не решава кой е прав, а само кой е останал (Бертранд Ръсел).
•След виното идва истината (Китайска народна поговорка).
•Няма по-голяма беда от тази да презираш врага си. (Лао Дзy)
•Образованието не увеличава ума. (Руска народна поговорка)
•Пожарът на гората ще приключи, когато изгори цялата гора. (В. Вацев)
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•“Не се притеснявай, че на стари години ще изкуфееш – казваше баба
ми. – Когато това стане, няма да разбереш”. (Бил Козби)
•Автобиографията си завършвам с женитбата си, защото намирам, че
след това човек всъщност няма автобиография. (Бранислав Нушич)
•Не съм виждал толкова окаяна ситуация, че полицията да не е в
състояние да я направи още по-окаяна. (Брендан Биъан)
•Разбираш, че си остарял, когато свещите започнат да струват повече
от тортата. (Брендан Биъан)
•Да успееш в света не е достатъчно да си глупав, трябва да имаш и
добри маниери. (Волтер)
•Силата на жените се определя от слабите места на мъжете (Волтер).
•Ревността е изкуството да причиняващ на себе си по-голямо зло,
отколкото на другите. (Волтер)
•Колко нелепости можем да кажем в прекомерната си страст да
блеснем с нещо оригинално. (Волтер)
•Личното мнение е причинило повече беди на тази земя от чумата и
земетресенията. (Волтер)
•Да мечтаеш не вреди. (Руска пословица).

•Главозамайването предхожда падението. (Ярослав Хашек)
•Който не знае къде отива, отива там, където не иска.
(Китайска народна поговорка)

•Тържеството на разума се състои в това да живееш в мир с тези,
които нямат разум. (Волтер)
•Опасно е да си прав, когато властта греши. (Волтер)
Единствено приятелите крадат книгите ни. (Волтер)
•Идеите се превръщат в материална сила, когато завладеят масите.
(Карл Маркс)
•Библията ни учи да обичаме и ближните, и враговете си, може би
защото става дума за едни и същи хора. (Г. Честертън)
•Добрият роман ни казва истината за героя си, а лошият – истината
за автора си. (Г. Честертън)
•Днешният президент е утрешна пощенска марка. (Грейси Алън)
•Грешка на науката е да твърди, че непонятното не съществува.
(Люк Монтание)
•Метричната система така и не се задържа в САЩ, освен ако не броим
увеличаващата се популярност на 9-милиметровите куршуми. (Д. Бари)
•Всички ще имат равни права само на небето. (У. Чърчил)
•САЩ са разработили ново оръжие, което унищожава хората, но запазва
сградите. Нарича се фондова борса. (Джей Лено, американски шоумен)
•Дайте ми правото да печатам пари (долари), и за мен няма да има
никакво значение, кой ще прави законите в тази държава.
(Амшел Ротшилд)
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•На пазара се появи нова книга, в която са описани всички чужди страни,
които мразят САЩ. Нарича се Световен атлас. (Джей Лено, шоумен)
•Бих искал да видя жена, която говори хубави неща за мъжа си. Това би
било отклонение, което по мое мнение трябва да се насърчава. (Джеръм)
•Когато на света се появи истински гений, той може да бъде
разпознат по това, че всички празноглави се обединяват на борба
срещу него. (Джонатан Суифт)
•Сатирата е огледало, в което можеш да видиш лицето на всеки човек,
освен своето. (Джонатан Суифт)
•Законите са като паяжините. Те улавят малките мушици, но стършелите
и осите се измъкват. (Джонатан Суифт)
•Кръчмата е място, където лудостта се продава на бутилки. (Д. Суифт)
•Колкото повече глупости правя, толкова по-популярен ставам. (Д. Кенеди)
•Прощавайте на враговете си, но не забравяйте имената им. (Д. Кенеди)
•По-добре среща на върха, отколкото на ръба на пропастта. (Д. Кенеди)
•Алкохолът е упойка, която помага да се изтърпи операцията, наречена
живот. (Джордж Бърнард Шоу)
•Твоята свобода свършва там, където започва моят нос. (Дж. Б. Шоу)
•Съвременният либерализъм и класическият либерализъм от XIX век
имат толкова общо, колкото общо имат Карл Маркс и Граучо Маркс –
комичен актьор от САЩ. (Проф. Андрей Фурсов)

•Танците са вертикален израз на хоризонтални желания, узаконени от
музиката. (Джордж Бърнард Шоу)
•Репутацията на доктора се гради от броя на изтъкнатите хора, които
са умрели под неговите грижи. (Джордж Бърнард Шоу)
•Не се дръж с другите така, както ти искаш да се държат с теб. Просто
вкусовете им може да са по-различни. (Джордж Бърнард Шоу)
•Не съм достатъчно млад, за да зная всичко. (Джордж Бърнард Шоу)
•Съвършената любов е онази, която е ограничена само до
кореспонденцията. (Джордж Бърнард Шоу)
•Хората преувеличават нещата, които не притежават – всички се
прекланят пред истината и щедростта, защото нямат опит с тях.
(Джордж Бърнард Шоу)
•Защо папата трябва да ни дава съвети за секса. Ако той е осведомен
по темата, значи има нещо нередно. (Джордж Бърнард Шоу)
•Ученият човек е безделник, който си убива времето с учене. (Б. Шоу)
•Демокрацията е средство да бъдем управлявани не по-добре,
отколкото заслужаваме. (Джордж Бърнард Шоу)
•Искаш ли да те уважават, не говори много; искаш ли да си здрав,
не яж много. (Таджикска пословица)
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•Човек без родина е като славей без градина. (Таджикска пословица)
•Дивакът се прекланя пред идоли от дърво и камък, а цивилизованият
човек – пред идоли от плът и кръв. (Джордж Бърнард Шоу)
•Революциите никога не са сваляли товара на тиранията, те просто
го преместват на другото рамо. (Джордж Бърнард Шоу)
•Политическото убийство е крайна форма на цензура. (Бърнард Шоу)
•Колкото повече вниквам в същността на заможната класа, толкова
повече разбирам гилотината. (Джордж Бърнард Шоу)
•Никой човек не може да бъде истински специалист, без да е идиот в
тесния смисъл на думата. (Джордж Бърнард Шоу)
•Не ми пука какво са казали за мен, стига да не е истина. (Д. Паркър)
•Бракът не е нито ад, нито рай, а просто чистилище. (А. Линкълн)
•Това боричкане за държавни постове, този стремеж да живееш,
без работиш, поставя на изпитание устоите на нашите институции.
(Абрахам Линкълн)
•Всеки мечтае да живее дълго, но никой не иска да бъде стар. (Линкълн)
•Обикновените хора са най-добрите на света. Точно затова Бог
създава толкова много от тях. (А. Линкълн)
•Няма ненаказано добро. (Българска народна поговорка)
•Какво е историята, ако не общоприета измислица. (Наполеон)

•Можеш да заблудиш всички хора в някои случаи, можеш да заблудиш
някои хора при при всеки удобен случай, но не можеш да заблуждаваш
всички хора през цялото време. (А. Линкълн)
•Държавникът е човек, който мисли за бъдещите поколения, а политикът
е човек, който мисли за предстоящите избори. (А. Линкълн)
•Ако искаш да изпиташ характера на един човек, дай му власт. (Линкълн)
•Нямам високо мнение за човек, който днес не е по-мъдър от вчера.
Най-добрият начин да унищожиш един враг е да го направиш
приятел. (А. Линкълн)
•Жената е единственото нещо, от което се страхувам, макар да знам, че
няма да ме нарани. (А. Линкълн)
•Делото за спасяване на давещите се е в самите давещи се.
(Иля и Илф Петров)
•Представете си каква тишина щеше да настане, ако хората говореха
само това, което знаят. (Карел Чепек)
•Не падай духом: ако не успееш, започни отново (Марк Аврелий).
•Всички се оплакват от паметта си, но никой от ума си. (Ларошфуко)
•Животът е болка! Събуждам се с нея и заспивам с нея. (Д-р Хаус)…
•Ако не тренираш паметта си, ставаш идиот; ако я обогатяваш,
ще изживееш хиляди животи. (Умберто Еко)
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•Ако ни похвали глупак, той вече не ни изглежда токова глупав (Ларошфуко).
•Хората не биха могли да живеят в общество, ако не се мамеха един друг.
(Ларошфуко)
•Лесно забравяме своите грешки, ако само ние си знаем за тях. (Ларошфуко)
•Организираната престъпност не е нищо друго освен партизанска
война срещу обществото. (Линдън Джонсън)
•Писането на писма е единственото средство да съчетаем самотата с
добрата компания. (Лорд Байрон)
•Разумният човек трябва често да се напива, защото истинският живот е в
опиянението. (Лорд Байрон)
•Талантът с времето може да бъде простен, но геният никога. (Байрон)
•Дяволът е бил първият демократ. (Лорд Байрон)
•Мислите на най-добрите умове винаги в края на краища стават обществено
мнение. (Лорд Честърфийлд)
•И най-дългият път започва с първата крачка. (Конфуций)
•Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма
упоритост. (Конфуций)
•Във войната и любовта е позволено всичко. (Английска народна поговорка)
•Любовта има безброй обяснения, а същевременно е необяснима.
А. Пушкин)
•Ако вярваш на всичко, което четеш, по-добре не чети. (Японска пословица)
•Ако, разбираш всичко, значи си грешно информиран. (Японска пословица)

•Обратното на говоренето не е слушането, а изчакването. (Мадам дьо Стал)
•Колкото повече опознавам мъжете, толкова повече обиквам кучетата.
(Мадам дьо Стал)
•Желанието на мъжа е жената, но желанието на жената е желанието
на мъжа. (Мадам дьо Стал)
•Ние спираме да се обичаме, ако никой не ни обича. (Мадам дьо Стал)
•Трудно е да остарееш елегантно. (Мадам дьо Стал)
•Кроткият отговор отвръща гнева, а оскърбителната дума възбужда
яростта. (Саломон)
•Алкохолът увеличава желанието, но затруднява изпълнението. (Шекспир)
•Ние имаме най-доброто правителство, което парите могат да
купят... Ако изборите решаваха важни неща, нямаше да ни допуснат
до тях. (Марк Твен)
•Бъдете внимателни, когато четете здравни книги, защото може да
умрете от печатна грешка… Когато бях по-млад, помнех всичко,
независимо дали се е случило или не. (Марк Твен)
•Едно единствено нещо не е по силите на Бог: да проумее смисъла
на закона за авторските права. (Марк Твен)
•Една майка може да отгледа 10 деца, но 10 деца не могат да отгледат
една майка. (Китайска народна поговорка)

•За да победиш една страна, трябва да възпитаваш децата ú.
(Китайска народна поговорка)
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•За да успееш в живота се нуждаеш от две неща: невежество и
самоувереност. (Марк Твен)
•Най-интересната информация идва от децата, защото те казват
каквото знаят и спират да говорят. (Марк Твен)
•Лъжата може да обиколи половината свят, докато истината си обува
обувките. (Марк Твен)
•Много уморително е да бъдеш добър. (Марк Твен)
•Карфиолът не е нищо друго освен зеле с колежанско образование.
(Марк Твен)
•Никога не си пилей лъжите – не знаеш кога ще ти потрябват. (М. Твен)
•Човешко е да се преувеличават добродетелите на мъртвите. (М. Твен)
•Всяко прекалено нещо е лошо; изключение прави само доброто
уиски. (Марк Твен)
•Колкото по-малко знае човек, толкова повече шум вдига и толкова
по-голяма заплата получава. (Марк Твен)
•Доверявай се, но проверявай. (Лев Толстой)
•И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
(Йоан 8:32; цитат от Библията, избран за девиз на ЦРУ)
•Не трябва да се вземат лекарства против обикновено неразположение
или срещу самоограничавщи се страдания. (Артур Хейли).

•За да постигне невъзможното, човек трябва да опита абсурдното.
(Мигел де Сервантес)
•Най-лошото помирение е по-добро от най-добрия развод. (Сервантес)
•Никаква тухла няма да падне току-така върху нечия глава. (M. Булгаков)
•Писателят винаги ще бъде в опозиция на политиката, докато самата
политика е в опозиция на културата. (Михайл Булгаков)
•Страх ме е не от министъра на културата, а от културата на министъра.
В нашата страна бàщина се шири голяма простащина… Защо са
тротоарите – да си гарират на тях колите другарите. (Радой Ралин)
•Този сигурно е убил доста хора, за да е толкова богат. (Молиер)
•Да пием, докато можем; човек не може да пие вечно. (Молиер)
•И да паднем, и да бием пак ще се напием. (Ив. Славков – батето)
•Бил е умен онзи човек, който е казал, че щастливото съпружество е
възможно само между сляпа жена и глух мъж. (Монтен)
•Пътят към внедряванията е път към инфарктите. (акад. Ангел Балевски)
•Надали съществува по-креативна добродетел от равнопоставения
диалог между мислещи същества. (Доц. д-р Димитър Калев)
•Нашите българи много обичат свободата, но да има как някой да им
я донесе по къщята. (Васил Левски)
●Силата на човешкия гений се заключава в това, че може да описва
различни обекти, които той самият не може да си представи. (Ландау)
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•Дори и на най-въздигнатия трон човек седи на задника си. (Монтен)
•Глупакът има по-голямо предимство пред образования човек –
той винаги е доволен от себе си. (Наполеон Бонапарт)
•Не прекъсвай врага си, когато греши. (Наполеон Бонапарт)
•Хората се управляват по-лесно чрез пороците им, отколкото чрез
добродетелите им. (Наполеон Бонапарт)
•Експертът е човек, който е направил всички възможни грешки
в много тясна област. (Нилс Бор)
•Всеки, който не е шокиран от квантовата теория, не я е разбрал. (Н. Бор)
•Теорията Ви е налудничава, но не чак толкова, че да е вярна. (Н. Бор)
•Не, Вие не мислите. Вие просто сте логичен. (Нилс Бор)
•Бракът е съюз между двама души, единият от които никога не помни
рождените дати, а другият никога не ги забравя. (Огдън Неш)
•Децата не са щастливи, ако нямат нещо, което да пренебрегват и
затова са били изнамерени родителите. (Огдън Неш)
•Жените предпочитат да бъдат прави, вместо разумни. (Огдън Неш)
•Младите мъже искат да бъдат верни, но не могат, старите мъже искат
да бъдат неверни и не могат. (Оскар Уайлд)
•Никога сляпо не вярвайте на мнозинството. (Буда)
•Здравето не е всичко, но без здраве нямаме нищо. (Шопенхауер)
•Изглежда, надежда съществува само при пътуването... (Хр. Колумб)
•Човекът е човек тогава, когато е на път. (П. Пенев)

•Лицето на мъжа е неговата автобиография. Лицето на жената е
художествена измислица. (Оскар Уайлд)
•Винаги прощавай на враговете си. Нищо не може да ги ядоса
повече. (Оскар Уайлд)
•Човек винаги може да бъде мил с хора, за които не го е грижа. (О. Уайлд)
•Жените са създадени да бъдат обичани, а не разбирани. (Оскар Уайлд)
•Изкуството е най-крайната форма на индивидуализъм, която светът
познава.
•Човек може да вярва в невъзможното, но никога не вярва
в невероятното. (Оскар Уайлд)
•Всеки може да е съпричастен със страданията на приятел, но е нужна
много фина душа, за да си съпричастен с успехите му. (Оскар Уайлд)
•Завистта е злият гений на българина. (Елин Пелин)
•Когато някой ме оскърби, аз се опитвам да издигна душата си толкова
високо, че обидата да не може да я достигне. (Рене Декарт)
•Когато не е във властта ни да решим кое е вярно, трябва да
следваме онова, което е най-вероятно. (Рене Декарт)
•Аз не одобрявам това, което казваш, но до смъртта си ще защитавам
правото ти да го казваш”. (Мисъл, изказна от Евелин Хол и предписвана
на Волтер).
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•Времето, през което скърбиш за един мъж, в никакъв случай не трябва
да превишава времето, което си прекарал с него. (Рита Раднър)
•Ако един холивудски брак изкара повече от прясното мляко, се счита за
успешен. (Рита Раднър)
•Ако жените управляваха света нямаше да има войни, а само напрегнати
разговори на всеки двадесет и осем дни. (Робин Уйлямс)
•Що се отнася до думата «развод», тя е от латински произход и означава
да откъснеш гениталиите на мъж, бръквайки през портфейла му. (Уйлямс)
•Проблемът е в това, че Бог е дал на мъжа мозък и член, но кръвта
му е толкова, че само едно от двете неща може да работи в даден
момент. (Робин Уйлямс)
•Знам, че пиенето е бавна смърт, но аз не бързам за никъде. (Р. Бенчли)
•На вкус и цвет друзья нет. (Руска народна поговорка)
•Незаконно пребиваващите чужденци са били винаги проблем за САЩ.
Попитайте, който и да е индианец. (Робърт Орбън)
•Да се греши е човешко. И да обвиняваш компютъра за това е още
по-човешко. (Робърт Орбън)
•Рекламата е кака на измамата. (Юлиан Вучков)
•Никога не мисля за бъдещето. То идва прекалено скоро. (А. Айнщайн)
•Нито едно вярно решение не може да бъде взето, без да се има предвид
не само какъв е светът, но и какъв ще бъде. (Айзък Азимов)

•Не ви ли се струвало понякога, че единствената причина да има
избори е да кажем след това, че са били честни. (Робърт Орбън)
•Мозъкът е странен орган. Започва да работи, щом се събудиш
сутрин, и не спира, докато не влезеш в офиса. (Робърт Фрост)
•На майката ù трябват двайсет години, за да направи момчето си мъж.
След това го поема друга жена, която само за двайсет минути го
превръща в глупак. (Робърт Фрост)
•Причината, поради която грижите убиват повече хора от работата, е тази, че повечето хора прекарват времето си в грижи
вместо в работа. (Робърт Фрост)
•Дипломатът е човек, който винаги помни рожденият ден на една
жена, но не знае на колко години е тя. (Робърт Фрост)
•Фройд категорично греши, че сексът е нашата фундаментална
мотивация. Най-голямата страст на хората е да се бъркат в
работите на другите. (Робърт Фрост)
•Не съм разговарял с жена си от години. Не исках да я прекъсвам.
(Родни Дейнджърфийлд)
•Направи добро и го хвърли зад гърба си.
(Българска народна поговорка)
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•Политиката е втората най-стара професия. И мисля, че е твърде близка
до първата. (Роналд Рейгън)
•Статукво – в превод от латински тази дума означава «кашата, която сме
забъркали». (Роналд Рейгън)
•Събудете ме, по което и да е време – дори и на заседание на Кабинета.
Не трябва да очакваме, че правителството ще реши нашите
проблеми. Нашият проблем е правителството. (Роналд Рейгън)
•Правителството не решава проблемите. То ги субсидира. (Р. Рейгън)
•Във Вашингтон научих, че това е единственото място, където звукът
пътува по-бързо от светлината. (Роналд Рейгън)
•Когато започнеш да наричаш правителството «ние» вместо «те», значи
си прекарал твърде дълго време на държавна служба. (Роналд Рейгън)
•Когато една компания или един човек харчи повече отколкото изкарва,
те фалират. Когато правителството прави същото, то ви праща
сметката. (Роналд Рейгън)
•Онзи ден някой ми каза разликата между република и народна република.
Тя е същата като разликата между риза и усмирителна риза. (Р. Рейгън)
•Най-красивият подарък е прошката. Който прощава, той прекъсва
веригата на злото. (майка Тереза)
•Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна...
(Г. Джагаров)

•Всички отпадъчни вещества от едногодишната експлоатация на една
АЕЦ могат да бъдат сложени под бюрото. (Роналд Рейгън)
•Твърди се, че дори А. Айнщайн се нуждаел от помощ, за да попълни
данъчната си декларация. (Роналд Рейгън)
•Винаги съм си мислил, че ще си спестим много проблеми, ако
говорим един на друг, вместо един за друг. (Роналд Рейгън)
•Историята ни учи, че правителствата започват войните, когато си
мислят, че агресията ще им излезе по-евтино. (Роналд Рейгън)
•Женското предположение е много по-вярно от мъжката сигурност.
(Ричърд Киплинг)
•Думите, разбира се, са най-силният опиат, използван от човечеството.
(Ричърд Киплинг)
•Бог не би могъл да бъде навсякъде и затова създал майките... Ако
историята се преподаваше под форма на приказки, никога
нямаше да бъде забравена. (Ричърд Киплинг)
•Приемай всичко на сериозно освен себе си. (Ричърд Киплинг)
•Загубата на паметта е голямата крачка към безнравствеността.
(Ал. Пушкин)
•Благородният човек се сражава ежедневно не за свобода, а за ред
и законност. (Гьоте)
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•Най-простата играчка, която може да бъде дадена в ръцете на едно
дете е бабата. (Сам Левенсън)
•По-добре е да мълчиш и да те мислят за глупак, вместо да си отвориш
устата и да разсееш всякакви съмнения. (С. Джонсън)
•Склонни сме да вярваме на непознати, защото те никога не са ни
мамили. (С. Джонсън)
•По-добре е да живееш богато, отколкото да умреш богат. (С. Джонсън)
•Салтоморале е по-опасно от салтомортале. (Станислав Лец)
•Колко е трудно да предизвикаш ехо в празни глави. (Станислав Лец)
•Човекът е страничен продукт на любовта. (Станислав Лец)
•Брокерът е човек, който прехвърля парите ви от акция в акция, докато
не изчезнат. (Уди Алън)
•Лъвът и агнето може да легнат заедно, но агнето няма да спи дълго.
(Уди Алън)
•Не знам какъв е въпросът, но сексът определено е отговорът. (У. Алън)
•За теб съм атеист, за Бог – лоялна опозиция. (Уди Алън)
•Ако искаш да разсмееш Бог, разкажи му за плановете си. (Уди Алън)
•Всяко общество заслужава своето управление. (Хегел)
•Което е позволено за Юпитер, не е позволено на бика. (Латинска
сентенция)

•Фанатик — това е човек, който не може да промени възгледите си
и не може да смени темата. (У. Чърчил)
•Амерканците винаги ще направят правилното нещо, след като
изчерпят всички други алтернативи. (У. Чърчил)
•Колкото и е да е хубава стратегията, човек понякога трябва да
поглежда резултатите си. (У. Чърчил)
•Балканите произвеждат повече история, отколкото може да
консумират. (У. Чърчил)
•На война можеш да бъдеш убит само веднъж, но в политиката
много пъти. (У. Чърчил)
•Войната е каталог от грешки. (У. Чърчил)
•Нашата армия по численост е колкото военния оркестър на Русия. Ако
не беше 9и май, българският народ нямаше да го има. (Б. Димитров)
•Ако истината е многостранна, то лъжата е многогласна. (У. Чърчил)
Успехът е да вървиш от провал към провал, без да губиш ентусиазъм
•Дължината на този документ е застраховка, че той няма да бъде
прочетен. (У. Чърчил)
•Дипломатът е човек, който ще помисли два пъти, за да не каже нищо.
Съвсем сигурно е, че ако противопоставим миналото
и настоящото едно на друго ще загубим бъдещето. (У. Чърчил)
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•Страхувам се, че дойде ден, когато технологиите ще изместят човешките
взаимоотношения. И тогава светът ще се напълни с идиоти. (А. Айнщайн)
•Чистата истина е неправоподобна. За да стане истината подостоверна, непременно трябва да се премеси с лъжа. (Ф. Достоевски)
•Истината говорят само хората, лишени от остроумие. (Ф. Достоевски)
•Трябва да обичаш живота повече от смисъла на живота. (Ф. Достоевски)
•Красотата ще спаси света. (Ф. Достоевски)
•Мъжът не познава щастието преди да се ожени. Но след това вече е
късно. (Франк Синатра)
•Жената е втората грешка на Бог. (Фридрих Ницше)
•Съвременният човек страда от отслабване на личността. (Фр. Ницше)
•Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. (Фридрих Ницше)
•Имаме изкуството, за да не ни убие истината. (Фридрих Ницше)
•Ако римляните са били задължени да учат английски, нямаше да им
остане време да завладеят света. (Х. Хайне)
•Най-голямото зло на света е, че добрият Бог не е създал достатъчно
пари. (Х. Хайне)
•Опитът е добра школа, но таксите са високи. (Х. Хайне)
•Не бих казал, че жените нямат характер. Те просто всеки ден имат
различен характер. (Х. Хайне)

•Капитализмът е най-вълнуващото, но и най-зловещото приключение в историята на човечествтото. (Проф. Андрей Фурсов).
•Рецесията е когато съседът ти остане без работа. Депресията е,
когато това се случи с теб. (Хари Труман)
•Ако си търсиш приятел във Вашингтон, вземи си куче. (Хари Труман)
•Не можеш да забогатееш в политиката, без да си мошеник. (Труман)
•Президентът е постоянно руган. Ако не е, значи не прави нищо.
(Хари Труман)
•Във войната между половете не може да има победител, тъй като
противниците са склонни към примирие. (Хенри Кисинджър)
•Властта е върховният афродизиак. (Хенри Кисинджър)
•На кой телефонен номер да позвъня, ако искам да се обадя на
Европейския съюз? (Хенри Кисинджър)
•Липсата на алтернативи изчиства ума по един чудотворен начин.
Американците са склонни да си мислят, че външната политика е
психиатрична дисциплина. (Хенри Кисинджър)
•Никога не съм толкова зает, колкото през свободното си време. Гладът
е най-добрата подправка към яденето. (Марк Тулий Цицерон)
•Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза от
четенето. (Аристип)
•Най-страшното робство е да бъдеш роб доброволно. (Ст. Цанев)
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•И все пак ми е мъчно за нямото кино. Толкова хубаво беше да видиш
как жената отваря уста, а глас никакъв. (Ч. Чаплин)
•Животът е комедия от по-далечна перспектива и трагедия от
по-близка. (Ч. Чаплин)
•На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни
знаци. (Ч. Чаплин)
•Колкото повече опознавам хората, толкова повече обиквам
кучетата. (Шарл де Гол)
•Гробищата по света са пълни с незаменими хора. (Шарл де Гол)
•Десетте божи заповеди са лаконични, ясни и разбираеми,
защото са написани без помощта на съветници и
експерти. (Шарл де Гол)
•Да управляваш означава да избираш по-малката от две злини.
•Мълчанието е върховното оръжие на властта. (Шарл де Гол)
•Нито една страна без атомна бомба не би могла да се смята за
истински независима. (Шарл де Гол)
•Чрез светло пиво – към светло бъдеще. (Ярослав Хашек)
•Най-необходимото познание е да се научиш да забравяш
ненужното. (Антистен)

•Търси истината и тя ще те освободи. (акад. Николай Хайтов)
•Толерантността в една зверилница е равна на смърт. (Н. Хайтов)
•Най-краткият път към забравата е скромността. (Герман Титов)
•Спокойно, нататък ще бъде още по-трудно. (Николай Рукавишников)
•Продължавам да гледам с удивление уникалния ред и дисциплина
в кошера на пчелите и да си мисля какво ли щеше да стане с нас,
човеците, ако вземем този модел на поведение… (Георги Иванов)
•Как се чувствате? – Нормално. На собствен ход и на обща кухня.
(Г. Иванов, интервюиран от М. Гигова по случай 70-ата му годишнина)
•Не бих оценявал нещата по това колко струват, а какво
представляват. (Габриел Гарсия Маркес)
•Научих, че когато новороденото хване палеца на баща си, това е
завинаги. (Габриел Гарсия Маркес)
•Научих, че човек има право да гледа отвисоко на някого, само ако
му помага да се изправи. (Габриел Гарсия Маркес)
•Ако свободното общество не може да помогне на онези, които са
бедни, то няма да помогне и на онези, които са богати. (Джон Кенеди)
На въпроса в какво се състои смисъла на живота, акад. А.Д. Сахаров,
един от създателите на водородната бомба, отговорил: “В експанзията.”
Така той изразил скрития смисъл на световната политика (Н. Стариков).
●
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•Искам на надгробната ми плоча да пише: “Той се опитваше…”
(Кърт Вонегът)
•Хората те оценяват най-пълно, когато положат цветя на гроба ти.
•Ние сме това, което претендираме, че сме, затова трябва да
внимаваме какво претендираме, че сме. (Кърт Вонегът)
•Зрелост, това е способността да осъзнаваш предела на своите
възможности. (Кърт Вонегът)
•Ако един учен не може да обясни на 8-годишно дете с какво
се занимава, той е шарлатанин. (Кърт Вонегът)
•Не си губете времето в завист. Понякога ще бъдете в предна
позиция, понякога ще изоставате. Надбягването е дълго и в
крайна сметка е със самите вас. (Кърт Вонегът)
•Моля, по-малко любов и повече добро отношение. (Кърт Вонегът)
•Историята е поредица от изненади. Тя може само да ни подготви
да не бъдем изненадвани отново и отново. (Кърт Вонегът)
•Друг недостатък на човешкия характер е това, че всеки иска да
строи, а никой не иска да се занимава с поддръжка. (Кърт Вонегът)
•Нищо интелигентно не може да се каже за едно клане. (Кърт Вонегът)
•Трудът е най-голямото благо. Вода, която застоява, се вмирисва.
(Петър Димков)

•Страшен може да бъде разумът, ако не служи на човека. (Софокъл)
•Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност
за разбиране. (Демокрит)
•Да не правиш никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство.
(Демокрит)
•Лошият човек е като въглена: ако не те опари, ще те очерни.
(Анахарсис)
•Младият дух спасява съсипаното тяло. (Хипократ)
•Важно е не да се въздържаме от наслажденията, а да властваме над
тях. (Аристип)
•Задовoлявай се с настоящото, но се стреми към по-добро. (Изократ)
•Доброто начало не е без значение, макар че започва от
незначителното. (Сократ)
•Ако живееш само за себе си, ти си излишен товар на земята.
(Сократ)
•Доброто начало е наполовина свършена работа. (Платон)
•Основата на всяка мъдрост е търпението. (Платон)
•Не пренебрегвай враговете си; те първи забелязват грешките ти. Умът
е не само в знанието, но и в умението то да се прилага. (Аристотел)
•Дори и най-прекрасната маймуна е безобразна. (Хераклит)
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•В политиката, ако искаш нещо да бъде казано, потърси мъж, а ако
искаш да бъде направено потърси жена. (Маргарет Тачър)
•Никой не може да те накара да се почувстващ унижен без твоето
разрешение. (Елинор Рузвелт)
•Зад всеки успешен мъж стои една изненадана жена. (М. Пиарсън)
•Когато жените са депресирани, те или ядат, или ходят по магазините,
а мъжете нападат друга държава. (Илейн Буслър)
•Старостта не е място за глезени момиченца. (Бети Дейвис)
•Ако не можеш да бъдеш добър пример, ще трябва да станеш
ужасно предупреждение. (Катрин Еърд)
•Мъжът трябва да направи това, което трябва да направи, а жената
трябва да направи онова, което той не може. (Ронда Хансъм)
•Всеки път, когато затръшна вратата пред реалността, тя влиза през
прозореца. (Дженифър Ънлимитед)
•Засмей се и целият свят ще се засмее с теб. Разплачи се и ще си
плачеш само с приятелките. (Лори Куслански)
•Скромността краси човека, но истинският мъж не носи украшения. (Руска народна поговорка)
•Скромността грози човека. (Маг Астор)

•Не храни народа с думи вместо с хляб. (Аристофан)
•По-добре е да срещнеш мечка, на която са отнети мечетата, отколкото
глупак. (Соломон)
•Никой не може да ми отнеме нещо, което не може да ми даде. (Сенека)
•Телевизията си позволява толкова сатира, колкото чувство за хумор
имат ръководителите на страната. (Александър Цекело, руски шоумен)
•Ангелите съществуват, но понякога те нямат крила… И тогава ги
наричаме «приятели».
•Когато човек само говори, той нищо ново не научава.
•България е зона на земетръсни крайности в мисленето и в
поведението. (Юлиан Вучков)
Васил Левски:
• Народната работа стои над всичко.
• Дела трябват, а не думи.
• Дързост и постоянство!
• Строга и редовна отчетност!
• Интригата спира хода на народната
работа.

Народе ????

Ако спечеля аз, печели цял народ, ако загубия, губя само себе си.
(Васил Левски)
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•България е държава на духа! (акад. Д. Лихачов, 1981)
•Държавата на духа е създадена от Кирил и Методий.
(акад. Д. Лихачов)
•Срещата на старобългарския църковен език с руския
разговорен език създава богатството на руския
литературен език. (акад. Д. Лихачов)
•Православието сближава нашите народи чрез езика. Църковнославянският е старобългарски език по своя харатер. И този език
в една и съща степен е рòден на българския и на руския народ,
който е свиканал да се моли на него. (акад. Д. Лихачов)
•Старобългарският език е духовен, пълен с патос. (акад. Д. Лихачов)
•Културата е това, заради което съществуват народа и държавата.
(акад. Д. Лихачов)
•Човечеството съществува, за да създава култура.
(акад. Д. Лихачов)
• Русия – културно и цивилизационно, е една голяма
дъщеря, даже прекалено голяма на България.
(Валентин Фъртунов)

● Народ без благодарна и благородна памет не може
да бъде свободен. (Д-р Николай Михайлов)
● Русия граничи с Бога. (Д-р Н. Михайлов)

•Само руският народ може
да си позволи разкоша да
воюва от състрадание.
(Ген. М.Д. Скобелев)
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Д-р Николай Михайлов,
психиатър и политик
•Културата е пренос на смисъл,
който ни учи на това какво си
заслужава и какво не трябва
да се прави.
•Свободата е избор на
възможности.
•Само истината освобождава.
•В епохата на постистината истината е фалшива новина.
•Вреден за българската демокрация е новият либерален
комсомол, бодрата нагаждаческа смяна.
•За патологията на тоталиризма трябва да се говори,
но не за да не “върне комунизмът”, както фантазират,
а за да не се скрие в либерализма под формата на “мек”
тоталитаризъм.

Prof. John Vincent Atanasoff (баща на компютъра) – електроинжинер
и син на български имигрант, изобретател на първия
автоматичен електронен цифров компютър.
• Да се обичате не значи да гледате един в друг, а да гледате
заедно в една посока. (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
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•Капитализмът е коравосърдечен!
•Търпението е ключов елемент за успеха.
•Успехът е лош учител. Той изкушава
умните хора да си мислят, че не
могат да загубят.

•Във виртуалния свят, всички сме родени равни и можем да използваме
тази равнопоставеност за поставянето на социологически проблеми,
които трябва да бъдат решени в реалния свят. (Бил Гейтс)
•Който има дух има надежда, който има надежда има всичко. (Арабска
поговорка)

Младите научни работници трябва
упорито да се трудят за
овладяване на своята специалност
в ширина и дълбочина и наред с
това рано, много рано да се
посветят на някой по-тесен
проблем. Животът е кратък и няма
време за отлагане и пилеене.
По-голяма компетентност,
подкрепена с енергия, дързост и
късмет! Не всеки ще направи
епохално откритие, но търсенията
на хилядите ще открият пътя към
значително научно откритие!

Без дух и сърце, има скелети само. (проф. д-р Ив. Митев).
Бързо, сега и веднага! (любима мисъл на акад. В. Митев)
Търпението е качество, без което не може да се върви
напред. (Петър Димков)
Европейският съюз е смокинов лист, който трябва да прикрива американския геополитически интерес. (Проф. Иво Христов)
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«Целият ми живот сега ми се струва едно прекрасно мигновение»
(Юрий Гагарин – първият човек в историята на човечеството, летял
в Космоса, преди старта на ракетата “Восток-1” на 12.04.1961 г.)

•Ако го нямаше Л. Берия, нямаще да имаме атомна бомба.
(Акад. Игор Курчатов)
•По-добре един стар приятел, отколкото нови два. (Руска поговорка)
•Ще събираме факти, за да ни дойдат идеи. (Луи Пастьор)
•Търси най-доброто в другите, давай най-доброто от себе си.
(Хосе де Сан Мартин)

На 21 юли 1969 г. американският астронавт Нийл Армстронг,
командир на космическия кораб Аполо 11, оставя първите
човешки следи по повърхността на Луната с думите:
«Една малка крачка за човека – един голям скок за човечеството».
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 ОРТ1 – 18.02.2013: Уральское видео в интернете посмотрели миллионы. Мир уже
несколько дней не перестанет удивляться: как эти русские умудрились снять такой
блокбастер на мобильные телефоны и автомобильные видеорегистраторы.
"Такое четкое видео падения метеорита за тысячу миль от Москвы, а у нас ни
одного нормального кадра самолета, который врезается в Пентагон“. "Русские
неподражаемы! Если бы такая штука взорвалась у нас, все бы наложили
в штаны“. "Почему все обалденное всегда происходит в России?“
 Колкото повече съдиш, толкова по-малко обичаш. (Оноре дье Балзак)

Не в силе Бог, а в правде. (Ал. Невски)

•Аз не съм атинянин или грък, аз съм гражданин на света. (Сократ)
•Животът е само един миг между две вечности. (Сократ)
•Има само едно добро – знанието и едно зло – невежеството. (Сократ)
•Най-богат е този, който се задоволява с най-малко, тъй като
това е богатството на природата. (Сократ)
•Не изисквай от другите това, което ти сам не можеш да изпълниш.
•Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд. (Сократ)
•Човек вижда това, което знае. (Сократ)
•По-добре недоволен човек, отколкото доволно прасе. (Сократ)
•Щом не знаем какво е смъртта, не е логично да ни е страх. (Сократ)
•Умът не е само в знанието, но и в умението да се прилага. (Сократ)
•Законът е ред, а добрият закон е добър ред. (Аристотел)
•По-добре под властта на закона, отколкото под тази на
индивида. Който е приятел на всички, не е приятел на никого.
(Аристотел)
•Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел.
(Аристотел)
•По природа човекът е политизирано животно. (Аристотел)
•Приятелството е като една душа в две тела. (Аристотел)
•Познанието започва от почудата. (Аристотел)
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•Русия с ум не може да разбереш, в Русия трябва да вярваш.
•Има ли хляб, ще има и песен. (Руска народна поговорка)
•Правдива реч въздейства най-добре, когато простичко се изрече.
(У. Шекспир)
•Народ, който не почита миналото си, няма бъдеще.
(Еврейска пословица).
•При всеки болен трябва да се лекуват две неща – болестта и
човека. (фон Лайден)
•Трябва да припомним, че научната медицина се е развила от
народната. (Чл.-кор. проф. д-р П. Николов)
•Много по-важна от ваксината против рака е здравната култура на
хората. Липсата на профилактика, ниският морал, множеството
партньори и «чалгизацията на обществото» са основните
причини за високата заболеваемост на жените от рак на шийката
на матката. (проф. д-р Г. Горчев)
•One of the features which is taught to distinguish man from other animals
is desire to take medicine. (Sir William Osler)
•Вчерашната болка се превръща в сила. (Пауло Куелю)
•САЩ са основен рапространител на насилие в света. (М. Лутър Кинг)

Мислите в слайдове 52–54 са събрани от колегите
от 5та група медици при МФ, МУ – София (2011 г.)
с надслов ”С надежда да направим някаква разлика”,
за което съм им много благодарен (Ив. Ламбев):
•Въображението за мен винаги е било по-скъп дар от способността ми да
абсорбирам знание. (А. Айнщайн)
•Всички хора имат естествено желание за знание. (Аристотел)
•Доброто решение се базира на знание, а не просто на факти. (Сократ)
•Цялото ни знание се базира на нашите възприятия. (Леонардо да Винчи)
•Когато някой предмет остарее и се превърне в напълно ненужен, ние
непременно го правим задължителен. (П. Дрюкер)
•Всеки глупак може да се оплаква, да осъжда и да обвинява –
и повечето го правят. (Б. Франклин)
•Трудността при дискутирането не се състои в това да защитиш
собствената си позиция, а да имаш такава. (Андре Моро)
•Ще поживеем, ще видим. (Руска народна поговорка)

•Лидерът трябва да обича народа и да се бои от Бога.
(Рамзан Кадиров)
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•Моралът е винаги последното убежище на хората, които не
разбират красотата. (Оскар Уайлд)
•Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си
господар дори на утрешния ден. Поправяй миналото, ръководи
настоящето, предвиждай бъдещето. (Сенека)
•Ако посочиш някой, не забравяй че трите пръста сочат теб.
(Конфуций).
•Колко е малък света! Ако с добро накажеш враговете, с какво ще
наградиш приятелите си ?! Да се пребориш с лошите навици е
по-лесно днес отколкото утре. (Конфуций)
•По-добре да подраниш три часа, когато ще е твърде рано, отколкото
да закъснееш и минута, когато ще е твърде късно. (Уйлям Шекспир)
•Ние всички живеем под едно небе, но не всички имаме еднакъв
хоризонт. (Конрад Аденауер)
•Времето е най-големият мъдрец, защото разкрива всичко. (Талес)
•Който сее ветрове, ще пожъне бури. (Българска пословица)
•Когато войната започне, истината е първата жертва. (Есхил)
•Няма власт над онази глава, която е решила да се отдели от
раменете си. (Христо Ботев)

•Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват
от нея. (Джордж Бърнард Шоу)
•Животът не се мери с броя вдишвания, а с моментите, които спират
дъха ни. (Джорж Гарлин)
•Не си скуби косите от мъка, защото мъката няма да намалее от
плешивостта. (Цицерон)
•Човек е дълго изречение, написано с много любов и
вдъхновение, ала пълно с правописни грешки. (Й. Радичков)
•Най-скъпият болен е недолекуваният. (Проф. д-р Мл. Григоров)
•Понякога си струва да отстояваш принципите си, нали? Въпросът е
да знаеш точно кога и точно кои принципи. (Артър Хейли Колела)
•В старостта човек съжалява за греховете, които не е могъл да
направи. (Уйлям Съмърсет)
•Остроумието е нещо, което идва с 24 часа закъснение. (М. Твен)
•Нищо не е толкова лесно за преиначаване, както описанието на
чистата истина. (Йозеф Конрад)
•Когато идва буря силен вятър, не трябва да строиш убежища,
а вятърни мелници. (Китайска народна поговорка)
•Святата истина ни е знамето. (Христо Ботев)
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Избирайте си наставници
и си поставяйте началници,
които Бог ви покаже,
сиреч мъже,
превъзхождащи
всички вас по разум
и духовно разсъждение.
Св. Иван Рилски (876–946)
– чудотворец

•Трудно е да бъдеш Бог. (Роман на братя Стругацки)
•Там където царува сивотата, на власт винаги идват черните.
(Борис Стругацки)

•Колкото по-разнородна е масата, толкова по-лесна тя се
манипулира. (А. Хитлер)
•Мисля, следователно съществувам. (Рене Декарт)
•Умът е градина, в която волята е господар. (Рене Декарт)
•Робството държи малцина, мнозина се държат за робството.
(Сенека)
•Коков привет, токов и ответ. (Руска поговорка)

IL®

ПРЕДИ ВСЕКИ ИЗБОР ОТЧЕТЕTE ФАКТА, ЧЕ:

•Демокрацията е избор не най-добрите, а на себеподобните (Платон)
Основните възможности за избор са две:
 Да изберете лица, приличащи много на Вас.
(Това се прави най-често от хората по света)
 Да изберете лица много по-добри от Вас.
(Mоето разбиране за демокрацията е т. )
•Демокрацията е инструмент за диктатура на съвременните
икономически елити над простолюдието. (В. Фъртунов)
•Там, където няма воля, няма и любов. (Махатма Ганди)
•По делата им ще ги познаете. (Библейска истина)
•Манипулирането на съзнанието означава внушаване на идеи (Л. Чолаков)
•Законът е ред, а добрият закон е добър ред. (Аристотел)
•По-добре под властта на закона, отколкото под тази на индивида. Всекиму
е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката. (Аристотел)
•Да бъдеш учен още не значи непременно да бъдеш умен. (Фр. Енгелс)
•По-малко да ломотим и повече да работим. (Йосиф Петров)
•Истината е това, което най-често не ти се ще. (В. Мутафчиева)
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За лъжата и истината:
Истината, само истината и цялата истина!
Най-добрата лъжа е част от истината. (Йозеф Гьобелс)
Една лъжа, повторена 100 пъти става истина. (Й. Гьобелс)
Оригинални мисли

Как Сталин ги цитира

Религията е опиум за народите; религията е
една духовност в един бездуховен свят. (К.
Маркс)

Религията е опиум за народите!

Комунизмът е американска организация на
труда, английска точност, прусашка
дисциплина и съветска власт, плюс
електрификация на цялата страна. (В.И.
Ленин)

Комунизмът е съветска власт,
плюс електрификация на цялата
страна.

•Хора, обичам ви. Хора, бдете! (Юлиус Фучик)
•Не забравяйте, че всичко което Хитлер е направил в Германя,
е било законно. (Мартин Лутър Кинг)
•Вярвайте на себе се си и не страхувайте. Това е пътят. (Ст. Солаков)
•По-добре напуснете сцената 3 г. по-рано, отколкото 1 ден по-късно.
(Юрий Никулин).

Този, който не цени живота, не го заслужава.
Този, който иска да забогатее за един ден, ще
бъде обесен в рамките на една година.
Ако се запасиш с търпение и проявиш
старание, то засетите семена на знанието
непременно ще дадат добра реколта.
Леонардо да Винчи

Корените на учението са горчиви, но плодовете – сладки.
В действителност там, където не достигат разумните доводи,
ги заменят с викове. Заблуждава ни ослепяващо невежество.
О! Окаяни смъртни, отворете очите си!
Ученето никога не изтощава ума.
Искай съвет от този, който умее да побеждава самия себе си.
Когато критикуваш, критикувай мнението, а не автора му.
Природата никога не нарушава законите си.
Животът представлява одушевена вода.
Науката е пълководецът, а практиката са войниците.
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•Животът винаги ще остане уравнение, което не може
да бъде решено, но съдържа някои известни факти. (Н. Тесла)
•Това е проблемът с много откриватели – те нямат търпение.
Липсва им волята да работят бавно и чисто в умовете си, така
че да почувстват, че нещата сработват. Те искат веднага да
изпробват първата хрумнала им идея и резултатът е, че
използват много пари и много добър материал, само за
да разберат накрая, че са се движили в грешна посока.
Всички правим грешки, но е по-добре да ги направим,
преди да сме започнали (Никола Тесла)
Войната
свършва,
когато умре
и последния
войник.
(Ал. Суворов)
Н. Тесла

У. Чърчил
•Смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперёд и
вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической
тьме, возврату к первобытному состоянию. (Н. Бердяев)

•Опасността за Западна Европа идва от това, че «колониите
отвръщат на удара». (Акад. Г. Марков)
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ЗАВЕТИТЕ НА ДЪН СЯОПИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Да наблюдаваш хладнокръвно.
Да укрепваш позициите си.
Уверено да реагираш на промените.
Да прикриваш истинските си възможности.
Да не привличаш вниманието на другите.
Да печелиш време.
Никога да не се превръщащ в лидер.
Да се ангажираш само с конкретни проблеми.

• The desire to take medicine is perhaps the greatest
feature which distinguishes man from animals.
• Soap and water and common sense are the best
disinfectants.
• The value of experience is not in seeing much, but
in seeing wisely.
Sir William Osler
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Немска
поговорка:

•Има лъжи,
отявлени лъжи
и статистика.
(Марк Твен)
•Камакът тежи
на мястото си.
(Древна българска
поговорка)
•Свободата на словото
не означава да се
говори без да се мисли
рационално.

• В днешно време мнозина пишат преди още да са се научили да четат. (Проф. д-р Л. Сираков)
• Пътят е бил посочен от примера. (Древна мъдрост)
• Книжарницата е едно от малкото доказателства, че хората
все още мислят. (Джери Сайнфелд)
• Който не планира, планира да се провали! ...Въведете ред
в живота си... (д-р Александрина Стоянова)

•Здравето е благополучие – телесно, психическо
и социално. (Дефиниция на СЗО)
•Бедността е болест. (Дефиниция на СЗО)
•Медицината е и човекознание. (Проф. Ю. Вучков)
•Когато човек е болен, лекарят му е баща, когато
оздравява – приятел, а когато е оздравял – стража.
(Древноиндийска поговорка)
•Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди
всяка болест от човешкия организъм. (Петър ДЪНОВ)
•Зравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.
(Артур Шопенхауер)
•Блаженството на тялото е в здавето, блаженството на ума –
в знанието. (Талес)
•Във виното е истината, във водата – здравето. (Сенека)
•По-добре за твоето здраве е да износиш чифт обувки, а не
възглавница. (Източна мъдрост)
•Хиляди неща са необходими на здравия човек и само едно
на болния – здраве. (Кирил Димитров)
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Както искате да постъпват с вас човеците,
тъй и вие постъпвайте с тях. (Иисус Христос)

• Където няма памет, там „злото държи раните отворени“. (папа Франциск)
• В нашия материален свят независимостта трябва да се брани не само
с духовна, но и с материална и военна сила (патриарх Кирил).
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Библията
не е
пристиганала
по факса от небето.
(Мартин Пърси)
И. Гутенберг

A page from Gutenberg Bible,
the first mass-printed book (1455).
Мерило за живота и силата на един народ
ще бъде винаги неговото отношение към
Библията... Тя съдържа учение за висша
нравственост, култивира нравствено
възпитание. (Й. В. фон Гьоте, 1749–1832)

Истината е това нещо, което най не ти
се ще. (Вера Мутафчиева)

•Законът не действа, човекът действа!
•Абсолютна истина няма, истината е
винаги конкретна.
•Истината си пробива път, когато ú
дойде времето.
•Изкуството има задача да разкрива
истината в чувствена форма.
•В началото е най-важно нравственото
възпитание, защото нравствеността
трябва да се насади у детето като чувство.
•Езикът е тялото на мисълта.
•Злото не е нищо друго, а несъответствие
между битието и дълга.
•Каквото човек прави, такъв е и самият той.
Георг Хегел (1770–1831)

•Най-вредно е желанието да се
предпазваш от грешки.

•Ние не сме програмирани да бъдем страхливци. Нека не бъдем
страхливци! Защото овчедушието не вдигa въстания и затова е
обречено! (Чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев)
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•Ако няма Бог,
всичко е
позволено.
•Атеизмът е
произлязъл от
самия римски
католицизъм.
•Животът е
разбираем само
ретроспективно.
Ф.М. Достоевски
(1821−1872)

• Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.
• Аз знам хиляди начини да изкарам руската мечка от нейната
бъролога, но нито един да я върна обратно. (Ото фон Бисмарк)
•Войната се
печели в
класната стая.
•Ако не се
интресувате
от политика,
то политиката
ще се
заинтересува
от вас. (Ото фон
Бисмарк)

•Географията е присъда. (Ото фон Бисмарк)
•Глупостта е дар божий, но с нея не трябва
да се злоупотребява. (Ото фон Бисмарк)
•Ако една книга струва повече от един чорапогащник, трябва да се открадне. (В. Вацев)

•Зорлан гюзелик
олмаз − насила
хубост не става!
(Турска народна
поговорка)
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Лев Николаевич Толстой (1828−1910):
•Важно е било и ще бъде винаги само онова, което е
необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.
•Властта като насилие се поражда тогава, когато
признаваме за по-висше нещо, което не е висше
според изискванията на сърцето и разума.
•Войната е събитие противно на човешкия разум и природа.
•Мирът е благо за хората.
•Всеки иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да
промени себе си.
•Всички мисли, които имат огромни последствия, са прости.
•Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така“.

•Прави каквото трябва, да става каквото ще!
•Истинската мъдрост не е многословна.
•За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.
•Постоянството и решителността са двете качества, които осигуряват
успеха във всяка работа.

•Повече мислете и по-малко пишете, а от това, което
пишете, повечко изхвърляйте.

Aз бих станал християнин,
ако християните живееха
по християнски! Дори и найнезначителната неистина
разваля хората, така, като
капка отрова разваля цяло
езеро. Любовта никога не
изисква, а само дава.
Любовта само страда, не
съжалява и не отмъщава.
Насилието е оръжието на
слабите, ненасилието –
на силните. (М. Ганди)
•Стилът “ФЕНТЪЗИ” е средновековие, поместено в бъдещето. (А. Фурсов)
•Светът на “ФЕНТЪЗИТО” е свят на иерархията. (Андрей Фурсов)
•Западноевропеецът поставя света в собствената си координатна
система. (Джон Дарвин)
•Експанзията на Европа е стремеж да погълне света. (Фернан Бродел).
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Никой не се е родил с омразата към друг човек, основана
на цвета на кожата или неговото минало, или неговата
религия. Хората се учат да мразят, и ако те могат да се
научат да мразят, то те могат да бъдат научени и да
обичат, защото любовта идва по-близо до човешкото
сърце, отколкото омразата. (Нелсон Мандела)

Проф. Иво Христов – социолог във
“Въпрос на гледна точка” (2015 г.):
•Интернет е много широка, но много плитка река.
В него нашите деца се удавят без проблем...
•Въпросът не е как е протекла историята. Въпросът
е как се представя историята. Когато отнемете миналото на една
общност, вие я обричате на дивашко съществуване.
•Висшето познание създава алтернативи и от там – съпротива.
•България се декомпозира пред очите ни... България се трансформира,
преконфигурира в периферна територия със затихващи функции.
•България няма елити. Няма и структурирани социални групи, които да
осъзнават драмата на битието и да се съпротивляват... Най-големият
проблем на съвременността е неосъзнаване на протичащото.
•Модерността е един незавършен проект. Тя се свързва с капитализма,
с индивидуализма, с постепенното заличаване на хилядолетните традиции на традиционното общество и с експанзията на Европа, която поглъща света...Капитализмът не дава смисъл на човешкото съществуване.

•Praemonitus Praemunitus – Предупреден, значи въоръжен.
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Един тревожен повик из ефира
като жестока истина звучи:
− Ей, българи, България умира!
Умира пред самите ни очи.
(Матей Шопкин)

• Толерантността в една зверилница е равносилна на смърт!
Изтървем ли България, изтървали сме всичко. (Акад. Н. Хайтов)
• Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов
ще го закриля, подкрепя и огражда. (Петър ДЪНОВ)

Лекарство за
недобросъветни политици

•Да се мисли е трудно и много
хора просто съдят. (Карл Юнг)
•Последното място, където
човек може да черпи
информация за Украинската
криза, са средствата
за масова информация.
Това са “средства за масово
развръщаване и
дезинформация”, съкратено –
СМРАД. (Проф. Иво Христов
цитира акад. Андрей Фурсов).

• Животът е задача, която трябва да бъде решавана с труд, с усилие, с
непрекъснато ежедневно (катадневно) усилие... (Проф. Иво Христов)
• Създаването на критични рефлекси и критично мислене е дълъг, сложен
и болезнен процес... Мисленото причинява болка и хората го избягват.
• Информацията не е познание... В ерата на информационните
технологии истинската (вярната) информация е изключително
рядка стока... (Проф. Иво Христов)
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•Руски подаръци за Украйна през годините.
Извод: Внимавайте, когато правите подаръци!
•Свободата ми е мила, истината – свята. (Хр. Ботев)

След украинска бомбардировка (Донецк, 2015 г.)
•Если ваша элита открывает депозитные счета в американских банках на
сотни миллиардов долларов и вкладывает деньги в роскошь на Западе,
то подумайте, чья это элита. (Збигнев Бжезинский)
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•Оператор – не оратор. (А. Клян, 1946–2014)
•Много е лесно да се осъжда и много е трудно
да се обсъжда. (Христо Нанев)
•Има ли духовност, ще има и морал. (Хр. Нанев)
•Най-тъмно е преди разсъмване. (Хр. Нанев)

Американската изключителност (American exceptionalism)
— мироглед, основаващ се на убеждението, че САЩ заемат
особено водещо място сред останалите народи и нации
предвид националния дух, политическите и религиозните
институции в страната. (Уикипедия, 2014)
Порция смях: ОТКРИТ Е НЕФТ В АНТАРКТИДА.
ДНИТЕ НА КЪРВАВИЯ РЕЖИМ НА ПИНГВИНИТЕ СА ПРЕБРОЕНИ!
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“Русия е регионална сила, заплашваща някои от
непосредствените си съседи не от сила, а от слабост.” (Б. Обама)
•ДА г-н президент, ама НЕ! И Русия никого не заплашва.
Прочетете “Война и мир” и “Те се сражаваха за Родината”.
Така че очевидно страдaте от СИД (синдром на исторически
дефицит) – тежък когнитивен проблем за НАТО’вските лидери.
•От 1612 г. всеки, който е посегнал на Русия, си е строшил главата.
•US генерал посещава военно-историческия музей в Белград.
В опит да унизи сърбите, той пита завеждащия музея офицер:
─ Как се чувствахте, воювайки срещу най-мощната военна сила
в света? ─ Учуден офицерът отговаря:
─ Не знам сър – ние срещу руснаците не сме се били никога...

• На държавно равнище допинг в Русия няма. (Жан-Клод Кили, почетен
член на МОК, 2018)
• Демонизацията на В.В. Путин това не е политика, това е липса на
политика. (Хенри Кисинджър, 2014)
• Украйна е политически епицентър на новата студена война. (Проф.
Стивън Коен, водещ специалист на САЩ по въпросите на Русия, 2018)
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Много е опасно да се вменява на хората,
че те са изключителни, независимо от мотива.
Има малки и големи страни, богати и бедни,
със стари демократични традиции и тези,
които още търсят своя път към демокрацията.
Политиката им също се различава. Всички сме
различни, но когато молим за благословия
от Господ, не трябва да забравяме, че
Бог ни е създавал равни! (В.В. Путин)
Има логика на желанията и логика на обстоятелствата
и те не винаги съвпадат. (И.В. Сталин)

Най-общото нещо между две мнения е тяхното
различие. (Монтен)

«На територията на Русия е икономически
целесъобразно да живеят 15 милиона души».
МАРГАРЕТ ТАЧЪР,
премиер на
Великобритания (1979–1990)

„…Задачата на Русия след загубата на студената война е да

обезпечава ресурси за благополучните страни. Но за тази цел са
ú необходими всичко петдесет-шестдесет милиона души”.
ДЖОН МЕЙДЖЪР, премиер на Великобритания (1990−1991)
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(Ноември, 2017)

Пореден англосаконски блъф

«Цел на НАТО е в бъдеще да вкара миротворчески сили (?!) в регионите
с етнически конфликти и погранични разногласия от Атлантическия
океан до Уралските планини.»
Директива на президента на САЩ Б. Клинтън № 13, февруари 1992 г.
«…Ние похарчихме за довеждането на власт на Елцин много милиарди долари,
но те ни се върнаха с лихва. Ние съборихме конкурента – Русия – и за нищожно
ниски цени измъкнахме от Русия 20 хиляди тона мед, 15 хиляди тона алуминий,
две хиляди тона цезий, берилий, стронций и много друго. Печалбата на САЩ
след довеждането на Елцин на власт беше над 5700%. Подобно нещо не е
било в историята!» Послание на президента на САЩ Бил Клинтън
”За положението в страната” от 7 февруари 1997 г.
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http://www.forumnews.bg/post/30105/
Единственият възможен начин да се
избегне Трета световна война е страните членки на НАТО от ЕС да напуснат организацията. Всяка държава,
която не го направи, е обречена на
унищожение в една бъдеща война с
Русия, заявява в интервю за ФОРУМНЮЗ на 5.04.2015 г. финансовият
съветник на американския президент Роналд Рейгън – Пол Робъртс.
...САЩ не са демокрация. Те са олигархия. САЩ се управляват
от няколко мощни икономически групировки с частни интереси…
Няма значение кой е избран, защото частните групировки контролират
дневния ред и кабинета на президента... Вероятно мозъците на българите
са промити от американската пропаганда и не разбират, че България е
под контрола на Вашингтон, които са купили правителството им...
Много страни членки на ЕС, не само България, са зависими от руския газ...
Военният конфликт се създава от Вашингтон, а не от Русия.
Ако той се случи, ще разруши цяла Европа…

Злобата е оръжие на слабите. (Еврейска мъдрост)

•Този, който не може да се бори за
другите, не може да се бори и за
себе си. (Фидел Кастро)
•Революцията не е легло от рози – тя е
битка между бъдещето и миналото.
•Капитализмът е отвратителен. Той носи само война,
лицемерие и съперничество.
•При капитализма няма никакви морални ценности:
Всичко се продава. Не е възможно в такива условия
правилно да се възпитава народ: хората се превръщат
в егоисти, а понякога и в бандити.
•Капиталистът също смята, че се труди, но неговият
труд се изразява в това да си присвоява резултатите
от труда на другите хора. (Фидел Кастро)
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Si vis pacem para bellum!
...Если драка неизбежна, бить надо первым. (В.В. Путин)

2011 ─ 2017 г.
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Бежанци в Унгария

Европа вече не е на Моцарт, Виктор Юго, Балзак. Тя е в нов културен цикъл – на
яденето и пиенето, на шумните и безмислени развлечения. (отец Боян Саръев)

• Ако си глупав, то ще е завинаги. (Английска народна поговорка)
• Преди да ни направят бедни, ще ни направят прости.

(Проф. Андрей Пантев)
• По-лошото от лъжата е половината истина. (Проф. Иво Христов)
• Не може да се живее с лъжа. (Ал. Солженицин)
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Если людям будущего суждено когда-либо разорвать
цепи настоящего, они должны будут понять те силы,
которые выковали эти цепи. (Проф. Андрей Фурсов)
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Професор

Стивън

Хокинг
(2017):
Страхувам се, че еволюцията е "вградила" алчността
и агресията в човешкия геном. Няма признаци за намаляване на конфликтите, а развитието на военните
технологии и оръжията за масово унищожение ще
бъде същинско бедствие. Единствената ни надежда
за оцеляване ще са независимите космически колонии.

“Ex лошо,
ех лошо
светът е
устроен.
А може, по
иначе може...”
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•Психоисторическата война има три измерения: информационно,
концептуално и метафизическо (смислово). (Проф. Андрей Фурсов)
•ДНК генеалогията е обективна основа на молякулярната история.

Източен икономически форум, Владивосток (2016)
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•Историята е борба за информация и идентичност. (А. Фурсов)

•Всё будет как надо. (В.В. Путин)
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22.11.2017 г., Сочи
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Румен ЛЕОНИДОВ (2012):
«Човечеството се е откъснало от собствената си природна
среда, отдалечава се от себе си с реактивна скорост на
свръхзвуков самолет. Днес то повече не може да се
познае в огледалото. Затова на нашите деца ще е
тройно по-трудно. Те влизат в яка конкуренция със
своите връстници от цял свят. Нека ходят в чужбина
и се учат там, но не навсякъде, висшето образование още е висш
пилотаж. Младите българки и българи имат нужда от висока култура, от
нагледни уроци по демокрация, да капитализират труда и знанията си,
за да се върнат у дома и да ги осъществят сред своите сънародници.
България изпитва страшна нужда от напълно осъзнати граждани,
от млада, животоспасяваща българска кръв, в чиито вени е събрана
не само тежката ни участ и падения, но и националната ни памет за
необикновените възходи на нашия талантлив народ, воден през
вековете от най-будните ни водачи.»

Човек е успял тогава, когато се превърне във вдъхновение за останалите. (д-р Калина Колева, 14.02.2018)

© Здравословно е да не си конфликтен, но е асоциално да
скриваш или премълчаваш истината, особено в науката. (IL®)
© Основният ни проблем е не как да усъвършенстваме добрата
работа, а как да я превърнем в национална традиция. (IL®)
© Не фетишизирай никой, никога и нищо. (IL®)
© Масовото израждане на начЕлниците в начАлници може да
погуби всяка нация (IL® – Иван Ламбев).
© Многомандатността или несменяемостта на ръководителите
изолира и феодализира всяка човешка общност. (IL®)
© Само добрият човек може да израстне до истински добър и
жизнено необходим за обществото експертен специалист. (IL®)
© Само един учебник и Internet са недостатъчни за пълноценно
изучаване, на която и да е медицинска дисциплина. (IL®)
© Вярното класифициране и систематизиране на научните
факти изгражда основите на полезни за практиката теории. (IL®)
© Добрите учители трябва да се почитат наравно с родителите ни. (IL®)
•По-добре е да заслужиш почит и да не я получиш, отколкото да я
имаш, без да я заслужаваш (любима мисъл на баща ми – Т. Ламбев)
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Мъдрост на Изтока:

•Тревогата е по-добър учител от
реалността. (д-р Н. Михайлов)
"Руската православна църква винаги е помнела, че българските православни мисионери, ученици на св. равноапостолни Кирил и Методий,
през X в., просветили нашите предци в Св. Православна вяра. Приобщили народа към славянската писменост и отворили съкровищницата на християнската култура и светоотеческата мисия. Без българско православие нямаше да има и руско православие. Чрез българското православие руския народ получи основите на Православната вяра
от България“ (Патриарх Кирил, 3.03.1018 г.).
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