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От съставителя Борис Минчев

Закон на Кандид: живеем в най-добрия от възможните светове
и всичко в него се развива от добро към още по-добро
∗ Законът на Кандид важи за всички живи същества, но още по-валиден е за тези, които вярват в неговото
действие. Кандидологията ще направи нашия свят още по-добро място за живеене.
∗ Всичко е добре, всичко върви добре, всичко върви колкото е възможно най-добре. (Кандид, от “Кандид или
оптимизмът”, Волтер “Философски новели”, С., Народна култура, 1983, с. 203)
∗ Колко тъжно би било да живеем в един съвършен свят! Нашият свят е пълен с добри неща, стремящи се да
станат още по-добри, но няма съвършени неща! Въпреки това мечтайте за съвършеното и непостижимото!
∗ Пожелай невъзможното!
∗ Светът се развива благодарение на диференциацията на удоволствията.
∗ Светът става по-разнообразен. С това се увеличава храната на духа!
∗ Живеем в океан от удоволствия! Грабни удоволствието!
∗ Всяко зло за добро! (бълг. поговорка)
∗ Живей така, че гробарите да плачат! (по Марк Твен)
∗ Много лошо не винаги е за лошо! Преди да се оправят нещата, трябва достатъчно да се влошат.
∗ Не винаги знаеш какво печелиш, когато губиш.
∗ Най-съм добре, когато не съм съвсем добре. (Никита Михалков)
∗ Искаш ли да бъдеш щастлив, бъди! (Козма Прутков)
∗ Синдром на Пепеляшка: не знаеш кога ще те хлопне щастието! (К. Обуховски)
∗ Няма нищо по-хубаво от лошото време. (Богомил Райнов)
∗ Добре, че не живеем само с по един проблем! Повече проблеми, по-малка зависимост от всеки от тях.
∗ Обикни проблемите си!
∗ Имам си проблем значи съм щастлив!
∗ Опознай проблема си, за да го обикнеш!
∗ И ментетата стават все по-добри. Избери по-доброто менте! (Петър Пешев)
∗ Въпрос на вкус, казал дяволът и легнал гол в копривата!
∗ Когато мен ме има, смъртта я няма, когато смъртта я има, мен ме няма! (Епикур)
∗ Много важно!
∗ Много от ставащите неща нямат историческо значение!
∗ Историята познава и по-тежки случаи!
∗ Запътили сме се към един свят без болки.
∗ Има само една истинска болка, физическата болка, всички други болки са скрити удоволствия. (Ф. Ницше в
преразказ на Иван Башовски)
∗ Да превърнем скритите удоволствия в явни!
∗ Не оставяй днешното удоволствие за утре!
∗ Родили сме се уморени и живеем, за да си починем. (Бийтълс).
∗ Усмивките стават все повече видове. Keep smiling in different ways!
∗ Вече можеш да видиш усмихнати хора дори на погребение.
∗ От проблеми към импровизация и творчество!
∗ И незавършената творба може да бъде шедьовър. (Виктор Франкъл)
∗ Хубаво е да имаш проблеми! Това ще те накара да станеш творец.
∗ С годините светът започва да ни се струва все по-красив.
∗ Стар, но готин!
∗ Краят на всяко нещастие е щастие. (Б. Паскал)
∗ Всяко нещо свършва с хепиенд не само в холивудските филми! Готви се за хепиенд!
∗ Don’t worry, be happy! (Не се тревожи, бъди щастлив, от популярна песен)
∗ Обичам да се мъча, както баща ми се е мъчил! (Слав Славов)
∗ Професии: евдемолог, кандидолог.
∗ Да си щастлив може да ти попречи само физическата болка.
∗ Кой ти пречи да си щастлив?
∗ Удоволствието - базисно състояние на психиката.
∗ Кефенето - съзнателно удоволствие.
∗ Един живот удоволствие!
∗ Радостта от битието - най-финото чувство. (Ерих Фром)
∗ Всички преживявания освен физическата болка са вариации на тема “радост от битието”.
∗ Човек е свободен и живее, за да го научи.
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Елате в страната на удоволствията, Хедея!
Колко ужасно би било да сме всезнаещи, колко хубаво е, че в познанието напредваме бавно!
“Стъпка по стъпка” - удоволствието да правиш нещата в последователност!
Всичко е в стъпките! Затова step by step е най-достъпното удоволствие!
Предвкусвай удоволствието! Това го умножава.
Синергичен ефект на удоволствията: 1+1=3 или 4.
Дилемата на Х. Л. Борхес: Колко нещастни бихме били, ако бяхме безсмъртни!
Невеж съм като лебед. (Петър Г. Петров)
Животът търси пълнота, а не съвършенство. (пак той)
За да си останем едни и същи трябва постоянно да се променяме. (пак той)
Да оставим красивите жени за мъжете без въображение! (М. Пруст, по негов преразказ)
Когато човек напуска този свят, освобождава място за други същества да изпитат удоволствия и радост от
битието.
Движението е всичко, крайната цел е нищо. (Едуард Бернщайн)
Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване.
Детството в човешкия живот става все по-дълго.
Всички психични състояния са желателни, освен скуката. Все пак внимавайте, тя има много лица!
Най-обичам да мразя! (шопска поговорка) И така: обикни омразата си, но по-добре я смени с други състояния.
Обикни съдбата си! Amor fati.
Каквото и да се случи няма да престана да казвам: Обичам те живот! (по Дамян Дамянов)
Да се скараш с другите е голямо удоволствие. Все пак го разнообразявай!
Живеем в най-добрия от възможните светове, но често един живот не стига, за да го научим.
Когато ви се случи нещастие, едва ли предполагате колко радости и удоволствия ще го последват.
Феноменът “мъчно щастие”. (Иван Марев) Бъди щастлив в нещастието си!
Нашите добродетели са продължение на нашите пороци. (Лабрюер наопаки)
Когато си нещастен, правиш другите щастливи!
Животът ти подарява всеки ден по едно ново преживяване. Не го пропускай!
Всеки ден по едно откритие! (девиз от в-к “Континент”)
Мечтай за извънземни неща. Току-виж се случат на Земята.
Пожелай и търси “нещо като нищо на света”. (Уйлям Сароян)
Пожелай невъзможното, за да усетиш колко широки са границите на възможното. То е там!
Най-доброто е напред! (Козма Прутков наопаки)
Мини живота си с шоу!
Не се отчайвай дори когато си добре! (девиз на кинорежисьора Николай Волев в тетрадката на Слави Трифонов)
Може и когато губим да изглеждаме пленителни. Защо трябва само да печелим красиво? (Мирон Иванов)
Мечтите са хубаво нещо, но лошо ли е да се работи за тяхното осъществяване? (пак той)
Открийте разликите!
И смъртта може да бъде обичана по някакъв начин и в някаква степен. (Иван Кулеков)
Възкресявайте се! (Владимир Свинтила)
Моят вкус е моят живот! (пак той)
Бъди различен! Удоволствието от това е несравнимо.
Обхвани необятното! (Козма Прутков наопаки) Дори и само да се опиташ е върховно удоволствие.
Разнообразието е храна за духа. (латинска поговорка)
Разнообразието е подправката на живота. (английска поговорка)
Човешката душа е хор, който понякога има и диригент.
Бъди диригент на хора на своята душа!
Бъди рекламен агент на самия себе си!
Добре съм, ама ще се оправя! (бълг. поговорка)
Дори и мърфолозите са щастливи, вярвайки в своята наука.
Родил съм се да се глезя! (девиз на пекинеза Рони)
Кандидов прочит на закона на Стържънт: Колко хубаво е, че поне 5% от всичко не е боклук!
Донкихотова лудост: Дон Кихот иска да направи света по-добър.
Никой не може да бъде съвършен, но един екип би могъл да бъде. (No one can be perfect, but a team can be) английска бизнес поговорка.
Когато двама души, пък и повече, се карат, не знаят колко си помагат да си осмислят живота.
Трябва с бързина да се живее,/бързо да се пишат стихове,/ бързо да се плаче, да се смее,/ бързо да се вършат
грехове (из ученически лексикон от 70-те години на ХХ век).
За да се сътвори нещо ново, трябва да се мине през разруха.
Това, което не ме убива, ме прави по-силен. (Ф. Ницше).
Когато водата е вече до устата, горе главата! (Ст. Й. Лец “Невчесани мисли”, с. 35)
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Да бъдеш щастлив е задължение, а не право.
Дори да лежиш в канавката, можеш да гледаш звездите. (О. Уайлд)
За щастие повечето правила имат изключения.
Колумб остани до последния миг на живота си, и смъртта си дори посрещни като бряг непознат. (Веселин
Ханчев).
Искаш ли да те забележат, кажи: “Има и друг начин!”
Бог раздавал земи на народите по света. Българинът обаче закъснял. Всичко вече било раздадено. Дядо Господ
не искал да остави българина без нищо, затова му откъснал парченце от Рая.
Най-големият риск в живота е да не рискуваш изобщо.
Това се случило в Древна Корея: един будистки манастир бил нападнат и жестоко ограбен. Разбойниците
събрали всички монаси на най-високата част на сградата и се подготвяли да го подпалят като клада отдолу.
Игуменът на манастира помолил разбойниците за малка отсрочка, да извършат монасите последната си
медитация. Те получили време за това. После манастирът бил подпален.
Човек подрежда косата си всяка сутрин. А защо не и сърцето? (надпис върху старинно китайско огледало от
бронз, III в. пр. Хр.).
Щастлив съм, когато се сблъсквам с предизвикателства!
Не е нужно да отидеш някъде по света, за да станеш щастлив! Но не е излишно!
Противоречи си! Това е твоят шанс да вървиш напред.
Влюби се в себе си и ще започне роман, който ще трае цял живот! (О. Уайлд)
Парите могат да купят лекарство - не здраве; легло - не сън; храна - не апетит.
Хубаво е, когато откриваш слабости у тези, които те превъзхождат. (Георги Данаилов)
Животът е загадка, затова не го приемайте на сериозно!
Парадокс: оптимизмът може и да е трагичен, както е у Ницше.
Да обичат шоуто и тези които го правят (дори и Слави). /Стефан Софиянски в Шоуто на Слави/
Шоуто продължава! (The show must go on!, Фреди Мъркюри)
И тухлата иска да бъде нещо повече от това, което е! (от филма “Неприлично предложение”)
Страхувайте се от смъртта свободно, силно, истерично. Това е истинската ви любов към живота. (Дончо Цончев)
Оптимист съм, защото така не може повече!
Качеството - нов начин на живот.
Животът е прекрасен въпреки очевидностите. (Т. Ойзерман)
Съществувам, да му мислят другите. (Тримата глупаци)
Добрият край оправя всичко.
Тези, които мечтаят, само те вършат работа. (израелска поговорка)
Щастието е живот. Ето колко просто стоят нещата. (Макси Вандер “Копнея за живот”).
Щастлив съм, че живея.
Празнувай живота (Celebrate life). Девиз на ТВ канал “Холмарк”.
Да искаш значи да можеш.
Крахът на илюзиите не е гибел на надеждата.
Повече светлина в душите!
Животът си струва! Самият живот. Няма “неща”, нещата са съвсем незначителни, а животът е нещо извън тях.
(Петър Увалиев)
Очаквам, че моята смърт ще бъде най-достойния ми акт. (пак той)
Добрите неща стават, когато се работи заедно.
Който не вярва в чудеса, не е реалист! (Правила на живота. Проверени в България. С., Кибеа, 1998).
Не пести любовта си! (пак там)
Всяко нещо може да бъде направено по-добре.
Когато се усмихваш, целият свят ти отвръща с усмивка.
Заедно можем повече!
Оптимист съм, защото винаги има и утре!
Аз не обичам изхода фатален и няма да ми писне да съм жив. (В. Висоцки)
Ако вярваш в доброто, рано или късно всичко си идва на мястото. (от ТВ сериала “Утрешен вестник”)
Днес е по-добре от вчера, а утре ще бъде по-добре от днес!
Учи се от живота и го сподели с другите! (заглавие на книга на Х. Джаксън Браун)
Душата се нуждае от повече пространство, отколкото тялото. Тя го има!
Пука ми на жилетката! (А. Гуляшки)
Да, ама хо! (родопска поговорка, има взривяващо действие)
Смело и смахнато! (Й. Холевич)
Обичай безсъниците и изобщо моментите, когато ритмите на очаквания се рушат. Тогава светът придобива
естественост.
Вселената е в крайна сметка това, което не очакваме. (С. А. Сошински)
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Вдъхвай живот на идеите си!
Да живееш значи да гориш и да не можеш да се стоплиш! (Ф. Ницше)
Животът е това, което ти се случва, когато си правиш съвсем други планове. (Джон Ленън)
Смисълът на проблема не е в решението му, а в непрекъснатата работа върху него. (К.-Г. Юнг)
Лорд Хълигън отишъл на светски прием по къси панталони. Това бил първият акт на хулиганство.
И оптимизмът има множество разновидности: предпазлив, умерен, див, отчаян, циничен, есхатологичен и пр.
Затова винаги би могъл да влезеш в Клуба на оптимистите!
Мъже, искате ли да сте обградени от хубави жени, мислете всички жени покрай вас за хубави! (новогодишен
съвет на “Литературная газета”)
Жени, искате ли мъжете да мислят за вас, вземайте големи суми пари от тях и ги дръжте колкото е възможно подълго! (пак там)
В Югоизточна Аляска температурата не пада под нулата дори и през зимата, но ясните дни са рядкост, това е
кътче, окъпано от дъждове. “При нас винаги е есен” - казват песимистично настроените местни жители. Но има и
оптимисти, които твърдят, че там цари вечна пролет.
Искай повече! (рекламен девиз на “Пепси кола”)
Смело си противоречи! Така ще изявиш повече от себе си.
Гледай на света различно!
Винаги си струва да попитаме: “А защо не?”
Винаги има и друг начин!
Намери приятните неща около теб. Понякога са на една ръка разстояние!
Аз съм един живот, който иска да живее, сред един живот, който иска да живее! (Алберт Швайцер)
До победа винаги! (Че Гевара)
Дори и насън участваме в промяната на света. (Хераклит)
Това се случило на 7 април, деня на здравния работник. Рано сутринта той усетил, че умира. Помолил близките
си да купят букети с цветя за двете сестри, които се грижели за него. Починал през късния следобед.
Превъртането към по-добро няма да стане нито бързо, нито лесно. (Н. Хайтов)
Вярвайте в мечтите си и ще успеете! (Жан-Клод ван Дам, Шоуто на Слави)
Бързите печелят!
Има и хулигани на духа! Те са актьори на един оптимистичен спектакъл.
Едно племе индианци не познавали друг свят освен своя. Те мислели, че Слънцето грее единствено за тях.
Затова сутрин го посрещали, а вечер го изпращали тържествено. Всъщност това бил техният начин да изразят
благоговението си към живота.
Ако вие сте уморени, накарайте поне децата си да мечтаят. (Валери Запрянов, сп. “Тема”)
Proud to be Bulgarian! (участници в Българския Великден)
Усмивката е най-евтиният подарък. (Дядо Коледа, сп. “Тема”)
Може другите да не забелязват, но аз съм сигурна, че съществувам. (Милка. Атанасова, ФНПП)
Различна до дупка. Винаги. (актрисата Тилда Суинтън)
Много не умувай, в живота смело плувай. (бълг. поговорка)
Животът е хубав! (рекламно мото на “Кока Кола”)
Дай и ще ти се даде. (Лука, 6, 38)
Щастие е да създаваш щастие.
Ако до всяко добро същество застане още едно, дано! (от песен на Б. Карадочева)
Доброто броди по света. (Шоуто на Слави, 26.ХII.2001 г.)
Това, което е проклятие за един човек, може да е дар за друг човек.
Да слушаш без да си послушен! (девиз на Дарик-радио)
Радвайте се на времето, което ни се падна. С друго не разполагаме! (Вера Мутафчиева)
Живейте и се борете така, както най-добре умеете. (Иво Андрич)
Виждайте, мечтайте и се удивлявайте без капчица съмнение - като деца. (по Т. Финдли, Пилгрим)
Това е сигурен белег за гениалност: да не се плашиш от собственото си незнание. (пак там)
Нека детето във вас не ви напуска никога!
Винаги може да се направи все още нещо.
Не можеш да бъдеш излекуван от живота си, затова си струва да го изживееш страстно.
Щастие е да си съвременник на огромна промяна. (Петко Бочаров, “Нощен хоризонт”, 2.I.2002 г.)
Не гледай на нещата в черно, хубавото все пак надделява!
Самоизпълняващото се пророчество на вярата в добри чудеса: това е оптимизмът в чист вид.
По-малко лекомислие, повече работа и сериозни ценности! (Милен Цветков, “Нощен хоризонт”, 2.I.2002 г.)
Нищо не може да бъде истински приятно, ако в него няма известна доза полезност, и нищо не може да бъде
истински полезно, ако не е поне малко приятно! (по Владимир Леви)
Всяко добро дело се връща някога и някъде.
Отворете сърцата си за надеждата!
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Който много е разказвал, ще му бъде разказвано. (максима на латино-американските разказвачи)
Подарявайте си празници!
Щастието се сприятелява със смелите. (латинска поговорка)
Всеки е свободен до доказване на противното. (Георги Данаилов, “Доколкото си спомням, ІІІ)
Дори и да пропъдим надеждите си, те ни следват като верните добри кучета. (пак той, там)
С Моцарт се умира по-лесно. (пак той, там)
Свободата не е трансцендентно понятие. Тя е свързана преди всичко с начина на мислене. (пак той, в-к
“Монитор”, 8.I.2000 г.)
Първо се променя дефиницията на реалността и след това самата действителност. (Тема, бр. 1/2002)
Аз не живея, аз горя! (заглавие на ТВ филм)
Пазете пламъка на духа си! (Драгомир Драганов, “Чай”, 13.01.2002)
Повярвай в доброто и ще видиш, че си струва!
В повечето случаи статуквото в човешките общности е мизерно. Затова има смисъл да се експериментира за
едно по-добро бъдеще.
Настрой се позитивно срещу статуквото!
Той (Тя) има шесто чувство за доброто.
Аз много добре знам, че 1 и 1 е 11. (магът Астор в “Сблъсък”, bTV, 13.01.2002)
Не вярвайте когато ви разправят, че няма алтернатива. Винаги има и още как!
Твърде опасно е да си прагматик и реалист. Бъди непредсказуем за самия себе си! Ще ти се разкрият
неочаквани опции на битието.
Сравнението е провокация. (сп. “Тема”, бр. 13/2001)
Искам да си поговоря с кларнета, да си кажа името и да спра. (Иво Папазов в преразказ на Анри Кулев в Шоуто
на Слави)
По принцип оптимистите, дори да ви изглеждат глуповато ухилени, по-лесно се справят със стресовите ситуации
от начумерените черногледци. (сп. “Тема”, бр. 12/2001)
Хумор е, когато се смееш въпреки всичко. (пак там)
Няма не искам, няма недей! (българска фолкпесен)
Иване, кажи им, те ще те разберат! (президентът Петър Стоянов към премиера Иван Костов)
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира! (Христо Ботев)
Не се предавай. Чудеса стават всеки ден. (Х. Дж. Браун)
Бъди най-големият оптимист и ентусиаст, когото познаваш. (пак той)
Бъди нащрек за големите проблеми. Зад тях се крият големи възможности. (пак той)
Утрото е по-мъдро от вечерта. (бълг. поговорка)
По-добре късно, отколкото никога. (бълг. поговорка)
Щастие е да умреш преди да си викал смъртта на помощ. (Георги Павлов, ФНПП)
Не е имало случай гол да е загубил нещо. (пак той).
Скептицизмът е безплоден бряг без пристанища и маяци. (пак той)
Инвестицията в усмивка, поздрав, благодарност, прошка и реклама е винаги добра.
Надеждите не струват пари. (от филма “Няма палави”)
Размърдай си задника и прави нещо, дори най-много, когато животът ти изглежда безсмислен.
Надеждата е чудесна закуска, макар и не толкова вкусна вечеря.
Всеки от нас е готин, но заедно можем да сме страхотни!
Ако ударът на съдбата те улучи, бъди като топка - колкото по-силно я удрят, толкова по-високо излита. (Снежина
Иванова, ПУ, Смолян)
Ако животът или някой кон те събори, яхни го отново. (пак тя)
Приятел, накъдето и да се обърнеш, дупето ти е все отзад. (Юлия Гатева, ПУ, Смолян)
Хората са не толкова лоши или зли, колкото нещастни. Затова нека си подаряваме по мъничко щастие.
Носи се следното поверие, свързано с катедралния храм “Св. София” в Истанбул: ако си пъхнеш пръста в точно
определен процеп в църквата и си пожелаеш нещо, желанието ти се сбъдва. Но има и едно условие - силно да
повярваш в това, което искаш.
Гьоте казва, разговоряйки с Екерман, че всяка постъпка трябва да бъде нещо в себе си и крачка напред.
Героите са уморени, но шоуто продължава! (Шоуто на Слави, 25.I.2002 г.)
Всяка легенда си има продължение. (пак там)
Животът е радост. (рекламно послание на Mtel)
Господ е българин! (възклицание на Мичмана на мача между България и Франция, Парк дьо Пренс, есента на
1993 г.)
Избери живота, който твоето потомство и ти си струва да живеете.
Аз не съм песимист, но да усетиш злото там, където го има, според мен е форма на оптимизъм. (Роберто
Роселини)
Но аз в смъртта си/ще бъда като млад жених,/забързан/към брачното легло! (У. Шекспир, превод В. Петров)
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Пожелай си живот, изпълнен със събития.
Този, който има за какво да живее, може да издържи всичко. (Ф. Ницше)
Всичко онова, което старателно притихва, трябва да прокънти оглушително. (пак той)
Една сутрин Джуан-дзъ сънувал, че е пеперуда. Но после помислил, че може би е пеперуда, която сънува, че е
човек.
Нека те интересуват големите неща и бъди щастлив от малките!
Животът ни е такъв, какъвто го виждаме в мислите си. (Марк Аврелий)
Ще мръкне скоро. Ти върви нататък - целта преследвай! И нека Господ те благослови. (Р. Емерсън)
Чрез упоритост охлювът достигнал до небесната дъга. (Чарлз Хадън Спърджън)
Не знам по-окуражителен факт от безусловната способност на човека чрез съзнателно полагани усилия
непрекъснато да издига живота си на по-високо ниво. (Х. Торо)
Американските индианци казват за истинския войн, че между две битки имал нежно сърце като на девойка.
Ако наистина искаш да успееш, събери страховете си в сандък и го заключи.
Целият свят прави път на онзи, който знае къде отива. Неизвестен. (рекламно пано на “Джони Уокър”)
Надявам се, че не съм направил най-интересния си филм. (Рангел Вълчанов)
Човек е свободен, доколкото си позволи. (девиз на Водолеите)
Бъдещето е на предвидливите. (радиореклама)
Ако не искаш когато можеш, няма да можеш когато поискаш.
Поезията е необходима като Библията. (заглавие на интервю с поета Христо Фотев)
Благодаря ти, щастие, за твоята жестока съпротива! (Христо Фотев)
Човек трябва да умее да се променя на всяка възраст. (Невена Минчева)
Поддържай нещата, които те поддържат.
Няма саможертва с голяма и малка буква. (Стефан Робев, “Цената на откритията”)
Баща ми беше най-готиният жив човек, който познавам след Господа. (от интервю на Дончо Цончев)
Бях честен в петдесетте и шестте книги, които съм издал за тези 39 години. Това ми стига. (пак той)
Всичко започва от личността: бавният възход чрез почтеност. (поетът Б. Ламбовски в “Дим над водата”, 26.I.2002
г.)
Най-интересното обикновено става в последния момент. (коментар на радио журналист)
Най-ефективният протест е да мислим критично. (Петър Волгин, “Без контрол”, 7.VI.2000 г.)
Невероятно е да гледаш как хората се борят със себе си и порастват. (ТВ филм Mr. Profit)
Българинът се оплаква по-скоро като заклинание срещу съседите и зли сили, които да му завидят и да му
спретнат номер. И да е добре пак се оплаква! Това е приемливо стига да не си повярва и да не му повярват.
Злото не се поправя със зло. (Калин Донков, сп. “Епоха”)
Заспи спокойно и почакай./Ще дойда гол във твоя сън! (Божан Петров, “Дим над водата”, 26.I.2002 г.)
Духът и волята са по-твърди от метала. (Владимир Путин, 9.V.2000 г.)
Той (Тя) иска много повече от живота. Но кой ли не иска?
Нужна е промяна, не чакалня! (сп. “Епоха”, бр. 18/2000г.)
Фактите са упорито нещо. (пак там)
Картината - това е авторът. (пак там)
Не мога да живея без живота си!
Недейте да преекспонирате личността ми. Всичко съм казал в книгите си. (Валери Петров, в-к “Монитор”,
22.IV.2000г)
Работата на човека трябва да бъде по-добра от него.
Само най-доброто върши работа!
Научих, че животът е като да идеш на среща с непознат. (Х. Дж. Браун “Учи се от живота...”. С., Кибеа)
Научих, че животът ни отправя предизвикателство с факта, че всичко може да бъде направено и по-добре. (пак
там)
Научих, че добротата е по-важна от съвършенството. (пак там)
Научих, че понякога животът ти дава още един шанс. (пак там)
Научих, че всеки е привлекателен, когато се усмихва. (пак там)
Партньорството, работата в екип са по-ефективни от съревнованието и конкуренцията, а съревнованието и
конкуренцията на екипи са още по-ефективни.
“Стани оптимист”: една игра, с голям облог, по-подходяща за живота “без маска и без грим”, отколкото за
медиите.
Човек се ражда, за да пресече едно пространство и да изчезне. (сп.”Епоха”, бр. 6/2000 г.)
Човек трябва два пъти да премисли преди да замълчи. (пак там)
Нуждата от нови измерения на духовната енергия не означава, че духът не е съществувал или че се е стопил без
следа. (сп. “Епоха”, бр. 2/2000 г.)
Най-истинската радост идва чрез сериозността. (надпис в Гевандхаус, Лайпциг)
Разсъждавай оптимистично и основанията за това ще се появят.
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Вчера е история./Утре е загадка./Днес е подарък. (стихотворение от Интернет)
И незавършен, Сезан е пак съвършен. (сп. “Епоха”, бр. 5/2000 г.)
Научих, че моите мисли създават моя свят. (Правила на живота. Проверени в България. С., Кибеа, 1998)
Научих, че “искам” е половината от “мога”. (пак там)
Научих, че нерешителността е по-гибелна от грешката. (пак там)
Научих, че човек би живял много по-добре, ако възприема съдбата си като предизвикателство, а не като
наказание. (пак там)
Научих, че се чувствам щастлива, когато видя дъга в небето. (пак там)
Играй си на такъв, какъвто искаш да бъдеш.
Никога не е твърде късно да промениш представата си за света. (ТВ сериал “Утрешен вестник”)
Истината тежи! (мото във в-к “Сега”)
Човекът не е това, което е. (Иван Кулеков)
За мен човекът е нещо повече от хората. (пак той)
Човек е или по-голям или по-малък от себе си. Да е по-голям от себе си трябва да е свободен.
Шлиман не би открил древната Троя, ако не беше повярвал в “Илиада”. (сп. “Епоха”, бр. 9/2000)
Този метафизичен миг, наречен живот. (Уейн Дайър, “Истинска магия”)
Лев Толстой казва, че трябва да сме готови за смъртта. А подготовката за нея е добрият живот.
Един американски новинар преди време напусна телевизията на върха на славата си. Обяснението му беше: “Не
ми е интересно. Новините започнаха да се повтарят”. (Христо Бойчев, “Монитор”, 10.III.2001 г.)
Най-рискованата инвестиция е инвестицията в самия себе си. Но хората я предпочитат. (Емил Хърсев, Шоуто на
Слави, 12.II.2001 г.)
Един астматик бил изненадан през нощта от тежък пристъп. Хукнал към вратата, отворил я и вдишал свеж
въздух. Пристъпът преминал, а когато се събудил сутринта, установил, че е отворил вратата на гардероба.
(“Мислите са като кълновете”, по Н. Песешкиян)
Един бедуин поглеждал с апетит кесия с фурми. Взел една фурма, видял вътре червей и я изхвърлил. Същото
се случило и с втората. В третата фурма отново имало червей, но бедуинът угасил светлината и с удоволствие
изял останалите фурми. (“Спасителната тъмнина”, по Н. Песешкиян)
Винаги ще има утре. (Tomorrow never dies, заглавие на филм за Джеймс Бонд)
Бъдещето е наша работа. (заглавие на книгата на Дени дьо Ружмон, С., Златорог, 1997)
Няма невярващи в окопите. (Д. Айзенхауер)
Да продължаваш да можеш! (девиз на Байт Експо ‘96)
В живота няма грешки, има само уроци. Гмурни се смело напред с главата и се остави на уроците, които той ще
те научи. (Антоанета Георгиева)
Не искам да съм милионерка, искам да живея като милионерка. (пак тя)
Децата трябва да получат от родителите си криле, за да могат да летят, а от бабите и дядовците си корени, за
да знаят къде да кацнат.
И тръгвам по пътеки непознати, защото някой вика в мене: “Още!” (стихотворение от Неизвестен)
Трябва да се радваме, когато има повече провокативни неща. (П. Волгин, Дим над водата, 2.II. 2002 г.)
В превод от старокитайски името на Лао-дзъ значи “старо дете”. (пак той)
Ята от гълъби водят полугладно съществуване в Париж, а биха могли да се хранят до насита в полята около
столицата. Все пак те избират да живеят в центъра на събитията. Също като хората. (Петър Г. Петров)
Програмата за обучение на служебни кучета за слепи от затворнички с доживотни присъди се оказала една от
най-сполучливите рехабилитационни програми в американските затвори. Ангажиментът към едно живо същество
действа естествено витализиращо и има поразителен смислообразуващ ефект. (филмът “Между тези стени”,
Холмарк)
Януш Корчак, бележит полски лекар и писател, бил директор на дом за сираци във Варшава през II световна
война. Окупационните власти решили да пратят децата-евреи в концентрационен лагер. Корчак бил освободен
от немския комендант на града, но той избрал да придружи децата и да сподели тяхната съдба.
Алпинистът Людмил Янков се спускал от хималайския връх и усещал сладостна еуфория, заедно с желанието да
спре. Това било симптом на предаване пред бялата смърт. Той почнал да прави мъчително крачка по крачка
като постоянно си повтарял, че дъщеря му има нужда от баща. Така с жестоко премръзнали крайници се добрал
до базовия лагер.
Цветан Тодоров забелязва: всички се боим, че нещата няма да траят. Въпреки това в живот с другите ни е
достъпно “едно крехко щастие”.
Най-добрият начин да предвидите бъдещето е сами да го замислите. (Драган Сакач, сп. Летература, бр. 17/1987)
Вълшебството на пилешките супи за душата: вярата, че разказаното действително се е случило.
Животът - нашата колективна и лична авантюра. (Дени дьо Ружмон)
Бъдещето ще бъде това, което сме ние. (пак той)
Свободата е усещане. Тя се диша. (Пол Валери, по негово предложение)
Няма да престана да се чувствам оптимист докато виждам, че мога да направя нещо. (пак той)
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Едно възобновяване на човешката одисея, ако тя се зароди в сърцата ни. (пак той)
Няма начин да няма начин!
Рискът ме държи буден. (неизвестен актьор)
Всеки си плаща за всичко. (Н. Хайтов)
Взаимозависимостта е по-ценна от независимостта. (Стивън Кови)
Самоусъвършенстването е крехко цвете. Но няма по-голямо вложение от него. (пак той)
Понякога най-проактивното нещо, което можем да направим, е да сме щастливи - просто да се усмихваме от
сърце. Щастието, както и нещастието, е проактивен избор. (пак той)
Преструвай се, докато се разсмееш. Престореният смях прераства в истински! (филм на ББС “Човешкото лице”)
Не можеш да спазваш дистанция или йерархия докато се смееш. (пак там)
Когато се смееш, целият свят се смее с тебе. (пак там)
Който се смее, зло не мисли.
Начинът, по който се усмихваш на 20 години, прогнозира съдбата ти на 50! Това било установено в изследване,
проследяващо жизнения път на три жени. (пак там)
Човек е това, на което се радва.
Ние живеем дотолкова, доколкото се стремим да живеем повече. (Х. Ортега-и-Гасет)
Ако искаме да спасим света, трябва да запазим и използваме разума си. (С. Теркъл “Американски мечти”)
Риск-тейкърите движат обществото напред.
Една жена повдигнала грамадна кола, за да освободи детето си, попаднало под нея. Това било нещо
органически невъзможно за нейните мускули при каквито и да е предварително предвидени обстоятелства.
(Питър Брук, Избрани произведения, С. 1976, с. 57.)
Всяко предписание за действие трябва да бъде просто. Самото действие е просто - иначе то не започва. (Ч.-П.
Сноу, “Двете култури”)
Вашата идея е, че нещо е много просто. (Ричард Файнмън, Файнмънови лекции по физика)
Била за първи път свободна. Заради дървото на желанията. (ТВ филм “Дървото на желанията”, Холмарк)
Духът й остава във всички нейни приказки. Те ще бъдат разказвани отново и отново. (пак там)
Защо всички истории, които разказваш, са от Джорджия? Защото Джорджия живее в мен. (пак там)
Стига да вярваш, желанията ти се сбъдват. (пак там)
Всичко в живота е в изборите. (Life is all about choices) /ТВ Холмарк/
Моите приятели са малко, но са без мандат. (Иван Марев)
Да станеш животно никога не е късно, както и човек. (Иван Кулеков, Шоуто на Слави, 12.II.2002 г.)
Моето изразно средство е самият живот. (С. Моъм)
Лошо няма. (надпис над магазинче в София)
Нагоре по стълбата, която води надолу. (заглавие на книга)
Свободата е паузата между стимула и отговора. (Роло Мей)
Човешката природа е това, което правим от нея.
Джон Ст. Мил и Виктор Франкъл твърдят, че всъщност човек следва да се стреми не към щастие, а да бъде
достоен за щастие. Затова е възможен феноменът “щастлив в нещастието си”.
Да се учиш значи да се променяш. Образованието е процес, който променя учащия се. (Джордж Леонард
“Образование и екстаз”)
Времето бърза и животът не чака!
Пробвайте се и вижте докъде можете да стигнете! (атлетът Карл Луис, Шоуто на Слави, 15.II.2002 г.)
Силата на две сърца! (ТВ реклама на Doppelherz)
Няма теми табу! (Силвия и Стефан, водещи на “Споко”, Тема, бр.7/2002 г.)
Най-ценното качество на човешката индивидуалност е нейната различност. (Бойко Богданов, “Сблъсък”, bTV,
17.II. 2002 г.)
Истината е в разнообразието, което е най-изумителното качество на света.
Страхувай се от повторението! Това е друг начин да кажеш “да” на многообразието в твоя живот.
Да не загубим разликите между нас! (водещите на “Сблъсък” Иван и Андрей, 17.II.2002 г.)
Трябва да се конфронтират, за да се откроят. (Емил Кошлуков, В десетката, bTV, 17.II.2002 г.)
И баща ми и дядо ми бяха хора на усмивката. (Вени Марковски, “Сблъсък”, 17.II. 2002 г.)
Ако нещо ти е кофти, промени го!
Изрази себе си! (реклама на “Assoss” и “Lavazza”)
Емотикон: Светът на емоциите. Опознай го, има защо!
Най-баналната причина за провал: да се харесаш на всички. Изборът на кого да се харесаш е твой!
Всяко човешко лице очаква да бъде видяно като интересно.
Най-привлекателният предмет за погледа на едно бебе е човешкото лице. Затова то реагира на него с радостта
на усмивката.
Усмихнатото бебе става намръщен възрастен. Но не и ние, нали?
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∗ Чрез въображението си можем да си представим светове, които бихме могли да създадем, ако използваме
потенциала си. (Стивън Кови)
∗ Измерили теглото на душата: 4-6 грама! (в-к “Сега”, 12.II.2002 г.)
∗ Погледни се в огледалото и ще видиш едно от най-интересните лица, които познаваш!
∗ Има добри и силни хора, които са ми приятели. Харесват ме заради самата мен. (една жена със супер странно
лице в “Човешкото лице”)
∗ Нашите праотци се изправили и това променило всичко. (в същия филм)
∗ Следващото ми предаване е толкова добро, че нямам търпение да ви го покажа още сега. (в същия филм)
∗ Отделяйте време, за да си мислите за нещо хубаво!
∗ Разкажете най-ярката си фантазия напоследък поне на няколко човека.
∗ Бъди различен от вчера, а утре - от това, което си днес!
∗ Хората от втората половина на ХХ век са станали свидетели на възникването на компютъра: третото
фундаментално изобретение на човечеството след колелото и парите. Ще преживеем ли подобно щастие и през
ХХI век?
∗ Вие сте на ход!
∗ Преживяването ни е истинско, когато се случват промени около и вътре в нас. А да си автор на промяна е супер!
∗ Не можеш да си купиш щастие. Открадни го! (студентски графит от Париж, май 1968 г.)
∗ Основавайте комитети на мечтите. (графит на парижки студенти, май 1968 г.)
∗ Нека направим нещата по-добри. (рекламно мото на “Филипс”)
∗ Като правим нещо, го правим добре. (във филма “Звездни каубои”)
∗ Всички ни е страх. Но само заедно ще забравим страха. (от филма “Аматьори”)
∗ Какво отличава победителите? Че се качват на коня, който ги е хвърлил. (от същия филм)
∗ Гледам те и виждам двама души: този, който си, и другият, който искаш да бъдеш. (от същия филм)
∗ Бъдете оптимисти. Вярвайте в невъзможното! (Х. Маркузе, лозунг, изписан върху Сорбоната през студентските
бунтове, 1968)
∗ Щастието е бонус, а не цел.
∗ От някъде трябва да се започне. И колкото по-скоро, толкова по-добре.
∗ Не вярвам, ала се надявам. (Миряна Башева)
∗ Който има ухо, нека чуе. (Откровението на Йоан, 3, 13)
∗ Изборът е твой. /The choice is yours/ (рекламно послание на “Пепси кола”)
∗ Овладей поне 1 умение на високо равнище и ще видиш как то ще ти помогне да се справяш по-добре с наймалко 100 неща в твоя живот.
∗ Който го бива за едно нещо, го бива и за 101 други неща. Вярно е и обратното: който не го бива за 1 нещо, не го
бива и за много други неща.
∗ Главният извод от психологията на уменията: във всяко отношение малцина могат, а повечето – не. Защо да не
станеш един от можещите?
∗ Животът е суров, но ще го опечем. (Иван Бардов)
∗ Вярвам във всички добри неща. (от филма “Ад под небето”)
∗ Нека се заредим с енергия и да поблъскаме заедно. (“Сблъсък”, bTV, 3.ІІІ. 2002 г.)
∗ Намират се луди глави, които казват – досега е било така, но вече може и иначе. (Андрей Пантев, сп. Тема, бр.
9/2002 г.)
∗ Всеки каквото заслужи, то не му се изгубва. (Васил Левски)
∗ Всеки човек си везе знамето сам и го брани до края на живота си. (Иван Кулеков, Шоуто на Слави, 3.ІІІ. 2002 г.)
∗ Няма проблеми. (Алф, гост от планетата Мелмак)
∗ Животът е странен. Случват се невероятни неща. (док. Филм на ВВС “Човешкото лице”)
∗ Красотата е в очите на този, който я вижда. (от същия филм)
∗ Когато привършат илюзиите, на помощ идват миражите. (в-к “Стършел”, 1.ІІІ. 2002 г.)
∗ Аз съм от хората, за които чашата е наполовина пълна. (Ники Кънчев, Стани богат, Нова телевизия, 4.ІІІ.2002 г.)
∗ Твоят стил в удоволствията. (рекламно мото на “LifeStyles”)
∗ Кой ако не Аз, кога, ако не сега!
∗ Бъди жива реклама на хората, с които работиш.
∗ Да живееш значи да направиш неща, които да те надживеят. (една родопчанка, Шоуто на Слави, 7.ІІІ.2002 г.)
∗ Всеки човек трябва да усети късмета си. (Тончо Токмакчиев, Стандарт, 8.ІІІ.2002 г.)
∗ Човек е това, в което вярва. (А. П. Чехов)
∗ Ентусиазмът е в основата на всеки прогрес. С него се стига до постижение. Без него има само алиби. (Х. Форд)
∗ Не бива да бъдем заложници на историята. (Зорка Първанова, Шоуто на Слави, 8.ІІІ.2002 г.)
∗ И мъжете ще имаме празник някой ден. (Слави, Шоуто на Слави, 8.ІІІ.2002 г.)
∗ Ти се довери на инстинкта си, а той е доста добър. (филмът “Диви сърца”)
∗ Човек и добре да живее, пак рискува. (от същия филм)
∗ Щастието понякога влиза през врати, които вие дори не знаете, че сте оставил(а) отворени. (Интернет поговорка)
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Най-бързата лента за движение по пътищата е лявата. (Кембъла, Сблъсък, bTV, 10.ІІІ.2002 г.)
Бъдете уникални, не копирайте! (мото на конкурса “Български сайт 2002”)
Да изживеем заедно хубавото от един ден. (призив на водещите на сутрешния блок на bTV, 25.ІІ.2002 г.)
Смъртта показва най-доброто у човека. (от американски филм)
След ужаса животът продължава. (заглавие в Куриер ЮНЕСКО, бр. 12/2002 г.)
Добрината е без пари. Тогава защо да не правя добро? (Соня Георгиева, РУ)
Колкото ще да е трудно нещо, щом бъде направено дори веднъж, става далеч по-лесно и ще се повтаря често.
(Тери Пратчет “Маскарад”, Галя Костадинова, по Интернет)
И ако не съществуваш вече, аз пак ще те създам. (Милена Стоянова)
Пожелай невъзможното, направи нужното и ще получиш максималното. (пак тя)
Радвам се, когато нещо не знам – търся и намирам отговор. Дваж повече се радвам, когато отговор няма. Тогава
мога да си измисля. (изпратено от Боби)
Когато се изкачиш на върха на планината, тогава истински ще започнеш да се изкачваш. (изпратено от habil)
Парадокс: в спомените си хората обичат най-много годините, когато им е било най-трудно.
Старостта не е абсолютна трагедия, когато имаш смисъл в живота. (възрастна поетеса от Пловдив, сп. Тема, бр.
10/2002 г., с. 61.)
Относно бизнеса: едно от най-силните оръжия за оцеляване в тежки времена е рекламата. (PC World, 2/2002 г.)
Чист/понесъл ризата на любовта ни/е обречен да продължи. (Елисавета Янчева, РУ)
И когато ги мислят/за луди/те просто/умират от смях. (пак тя)
Не очаквайте да посивеят/и да прегърнат/светия канон/те са млади/и още живеят/и пощипват/”добрия ви тон”.
(пак тя)
И позволявам ли си да мога/все още себе си да живея. (пак тя)
И трябвало е само да прогледна/и само да подам ръка/случайни неслучайности и време/са чакали пред моята
врата. (пак тя)
Непредвидима и шарена/необуздана и дива,/забързана вечно нанякъде/и … неприлично щастлива. (пак тя)
Всички помагат на тези, които си помагат сами.
Ако бързате по-малко, ще се бавите по-малко.
Дерзайте, пичове! (заглавие на роман на Сан Антонио)
Ако ти хрумне добър замисъл, вложи цялата си амбиция в него.
Главната психологическа поука, свързана с оптимизма (и песимизма): усещането на отделния индивид за
персонален контрол определя неговата съдба. (Мартин Селигман, Как да бъдем оптимисти. С., Кибеа, 2001, с.
44)
Оптимизъм, пораждащ оптимизъм: можеш да се научиш да си оптимист. (пак там)
Голямо нещо е да си нещо дори в собствените си очи. (Милка Атанасова)
Има едно нещо по-хубаво от едно гърненце с мед – това са две гърненца с мед. (Мечо Пух)
Качествена до съвършенство! (реклама на Toyota Corolla)
Победител е не този, който умира с голяма печалба, а този, който го прави с усмивка на лицето. (певецът
Саманда Майтрея, Тема, бр. 12/2002, с. 36)
Раненият лъв е още по-горд. (пак той)
Това не е късмет. Аз я заслужих. (Маргарет Тачър, при получаване на първата си награда в училище, когато е на
9 години, Тема, бр. 12/2002, с. 59)
Ако трябва да се свърши нещо, обърни се към жена. (пак тя)
Ще продължа да се боря. Боря се, за да спечеля. (пак тя, след оставката като лидер на торите, пак там)
Хората не знаят колко много неща зависят от тях. (Кирил Маричков, Шоуто на Слави, 4 Април 02 г.)
Най-хубавите неща на този свят са безплатни. Те нямат цена, защото са безценни. Важното е да имаме сетива
за тях. (пак той)
Очаквай неочакваното! (реклама на праха за пране Ariel)
Понякога е полезно да се загубиш, за да се откриеш наново. (от филма “Дива орхидея”)
Има едно място, на което мечтите стават реалност. (мото на предаването “Глобус” по bTV)
Ако искаш да спечелиш от лотарията, купи си билет.
Ако искаш да се научиш на нещо, иди при най-добрия.
Грешките са ме направили това, което съм. (Неизвестен)
Не е трудно да се случи, просто севлиевци са си повярвали. (Слави Трифонов, Шоуто на Слави, 15.ІV.2002 г.)
Когато нещо е добро, то отново се завръща. (пак той)
Имаш два проблема и едно решение. (реклама на Head & Shoulders)
Добрите идеи живеят дълго. (рекламно пано на Indesit върху стена на варненски блок)
Знаем, че въпросното магаре се колебае от коя купчина сено да хапне и по тази причина умира от глад. Къде е
оптимизмът ли? Оптимизмът е в прозрението, в надеждата, че магарето ще престане да се колебае и ще каже:
“Няма пък да ям това сено!” (Асен Сираков “Прозрението на Буридановото магаре”. С., ИК Иван Вазов, 2002)
Писането на лоши стихове понякога може да бъде по-ободряващо от четенето на най-изящни творения. (Х. Хесе)
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Да живее различието! (док. филм на ББС “Вселената”)
Свидетели сме на сътворението. Страхотно време да се живее! (от същия филм)
Пътешествието вече е започнало. (пак там)
За кацането на човек на Луната: една малка крачка за човека е огромен скок за човечеството. (пак там)
Имат началото на отговора. (пак там)
Концентрираш се върху пътуването и това те крепи. (пак там)
Там някъде в Космоса е нашето бъдеще. (пак там)
Нещо по-различно! (рекламно послание на торти “Неделя”)
Голяма част от холивудските филми завършват с хепиенд. Те просто копират оптимистичната страна на живота!
Най-лекият клас на ветроходството се нарича “Оптимист”. Какво по-ведро название от това?
Радвайте се на свободата си, докато я имате. (от рекламата на филма “Планетата на маймуните”)
Почувствай разликата. (рекламно послание на моторно масло Mobil 1)
Открийте един нов свят! (реклама на Nivea visage)
Магията на ставането сутрин: Отвори очи, време е да се забавляваш. (Румен Стаматов, ПУ)
Колко добре се събуждал Монтескьо - слугата му тропвал с жезъл и казвал: “Добро утро, графе, Вас ви очакват
велики дела”. (пак той)
Удари моят час! (Слави, Шоуто на Слави, 26.ІV.2002 г.)
Единственият начин, по който можем да се оправим: като се почувстваме свободни. (Слави, пак там)
Красотата трябва да се показва. (Слави, пак там)
Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. (Виктория, момиче от бр. 2 на българския “Плейбой” в
Шоуто на Слави, 26.ІV.2002 г.)
Ако искате животът да ви се усмихне, подарете му доброто си настроение. (предаването “Глобус”, bTV,
27.ІV.2002 г.)
С мечтите идва надеждата. (филмът “Just a Dream” по Холмарк)
Денят започва с подарък: SMS по случай Цветница от Неизвестен! (Невена, 28.ІV.2002 г.)
Ако искаме, българи, да се оправим, пътят е само през професионализма, работата и таланта. (Божана
Димитрова, Шоуто на Слави, 29.ІV.2002 г.)
Понякога животът на един променя живота на всички. (за М. Горбачов, Шоуто на Слави, 29.ІV.2002 г.)
Днес е първият ден от остатъка от живота ми. (от дневника на една жена ...., Холмарк)
И в отчаянието си чувствам живота. (пак там)
Трябва да рискуваме, за да създадем един по-добър живот. (пак там)
Е. Маслоу в книгата “Мотивация и личност”: развитието на индивида през зрелостта е свързано с пристъпване в
неизвестното и с отказ от един по-прост живот без усилия. Тогава той става открит, но уязвим. Затова му трябва
кураж. На това е способен себеактуализиращият се индивид.
Силата на първите неща: Предстоят Ви още много първи неща! (реклама на Първа инвестиционна банка)
Човекът, който промени света и нас. (за М. Горбачов, Шоуто на Слави, 2.V.2002 г.)
Няма да спра дотук. Винаги ще си поставям цели, които са по-високи от тези, които имам в момента. Това ме
прави по-различен от другите. Няма да се предам. Ще правя все по-големи работи. (Слави Трифонов, интервю в
сп. Тема, бр. 17/2002 г. с. 19)
Ако правиш най-доброто според способностите си, каквото и да се случи, ще е за добро. (If you do your best,
whatever happens will be for the best – подсказка на Кламера-съветник в MS Word 2000)
Превърнете всеки ден във велик ден ... Защото всеки ден заслужава повече! (надпис на опаковката на козунак на
Добруджански хляб АД)
Смехът има една удивителна тайна. Той е здравословен. (Филм на ББС “Тайният живот на щастието”)
Децата се смеят по 400 пъти на ден, а възрастните – по 15. Така са загубили предимството на смеха. (същият
филм)
Щастието е много по-сложно, отколкото изглежда. Дори и да нямаш щастливи гени, има какво да правиш, за да
си щастлив: Поставяй си трудни, но изпълними цели; Започни да се смееш като дете. (от същия филм)
Холмарк – телевизията, която държи на качеството. (“Холмарк” за себе си)
Всяко яйце има една точка в жълтъка. Това е автографът на петела. (Й. Радичков, Всяка неделя, 5.V.2002 г.)
Хубаво е да гледаш напред, когато знаеш какво е отзад. (Тодор Колев, Всяка неделя, 5.V.2002 г.)
Аз мисля, че камбаната бие за всички нас. (М. Горбачов, Всяка неделя, 5.V.2002 г.)
Няма да повярвам в това, че животът ще свърши. (пак той)
Щастлив съм. Да, това е истината. Наистина съм щастлив човек. (Пол Макартни по повод брака му с Хедър
Милс)
“Имам си една мечта ...” - знаменитата фраза на Мартин Лутър Кинг, събрала жизненото дело на един човек.
(Венцислав Крумов)
Скъпи клиенти на ЕТ “Ангелов”, нашите кокошки са най-щастливи, защото живеят свободни както в селския двор.
(рекламно послание на опаковка яйца)
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∗ Във вечната битка между Давид и Голиат винаги съм бил на страната на Давид. (съдията Антонио Ди Пиетро във
“Всяка неделя”, 12.V.2002 г.)
∗ Татко, ти направи своята история, нека и аз да направя моята. (дъщерята на Ди Пиетро в същото предаване)
∗ Американската психологическа асоциация прави невъзможното досега възможно. (заглавие в APA Monitor, March
2001)
∗ Аз съм оптимист. Дори кръвната ми група е положителна. (спортистът Тони Полстер, в-к “Труд”, 13.V.2002 г.)
∗ Подарете 24 каратова усмивка. (реклама на Първа инвестиционна банка)
∗ Как изглеждам? – Рано е да се каже. (от екранизацията на “Алиса в страната на чудесата”, Холмарк)
∗ На 50 години човек има лицето, което заслужава. (Джордж Оруел)
∗ Страстта е ритъм. (от филма “Родени романтици”)
∗ Хората реагират; колкото повече ги убеждават, толкова повече въпроси задават. (Мишел Фуко, Генеалогия на
модерността. С., 1992, с. 178)
∗ Мечтая за нов век на любопитството. (пак той, с. 179)
∗ Животът няма равен старт, но има равен финал. (Калоян Смилков, ВСУ)
∗ Актрисата Екатерина Образцова разказва, че дядо й, знаменитият кукловод Сергей Образцов, през войната
играл спектакъл пред двама умиращи войници. По-късно споделил: “Никога не бях играл пред двама души, но
никога не съм се чувствал по-нужен”. (Шоуто на Слави, 14.V.2002 г.)
∗ Само оптимист може да отиде на зъболекар. (Даниела Карагяурова, ВСУ)
∗ Всеки вярва, че може да обърне резултата в своя полза. (от филма “Обичам те, не ме докосвай”)
∗ Всичко ми е толкова ново. (пак там)
∗ Животът е пълен с изненади. (пак там)
∗ Тази земя не е създадена, за да бъде “долина на сълзи”, а “долина на радост”. Исландците, които живеят сред
ледовете и пустинята на вечната зима, казват на туристите, че “Исландия е най-хубавата страна на света”.
(Орисън С. Марден “Доброто настроение като сила в живота”. С., 1934, с. 26, ново издание на Софи – Р, без
посочена година, с. 33)
∗ Силата на доброто настроение позволява да живееш въпреки слабостите си. (в същата книга)
∗ Няма проблем, няма виновен. (във филма “Еволюция”)
∗ Под тази елегантна секси външност бие сърцето на истински учен. (от същия филм)
∗ Невежеството ми ме забавлява. (от филма “Лара Крофт”)
∗ Папата или момичетата от “Плейбой”: изберете българското! (Слави Трифонов, Шоуто на Слави, 22.V.2002 г.)
∗ М. Фуко: той не каза нито една оптимистична мисъл, но във всяка негова мисъл се съдържа насмешка над чернобялата реалност. (Калоян Смилков, ВСУ)
∗ Зен будизмът: човек може да прави нещата абсолютно съсредоточено.
∗ Още едно щастие: свободата в служба на някаква мисия.
∗ Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с
нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят. (Паулу Коелю)
∗ С настроението нямам проблеми, пожелайте ми нещо друго. (Милка Атанасова, СУ)
∗ В един момент искам да имам куража да кажа “стига” и да се оттегля с достойнство.
∗ И за добрите неща важи правилото “колкото повече, толкова повече”.
∗ Какво незаменимо удоволствие: да си спомняш с усмивка!
∗ Живей три години като лъв, а не тридесет като овца! (Елена Стоева, ФНПП)
∗ Най-хубаво се живее когато има за кого и за какво. Но дори и без тях животът може да бъде удоволствие.
∗ Изискват се доказателства и потвърждения в любовта, приятелството, работата и в търсенето на истината. За
всички тях си длъжен да търсиш и да даваш аргументи. Това е себедоказване всеки ден!
∗ Котенцето казва мяу, кученцето казва бау, а пък аз ти казвам чао. (Антония Николова, ФНПП)
∗ Живея за удоволствие, защото съм създадена за това. (пак тя)
∗ Буда разказвал следната история: Един пътник хукнал пред гонещ го тигър и тичал докато стигнал до ръба на
скала. Там се вкопчил в дебела лоза и увиснал над пропаст. Над него тигърът ръмжал. Отдолу отекнал свиреп
рев, и, о ужас, - друг тигър гледал към него. Човекът висял на лозата между двата тигъра. Две мишки, бяла и
черна, започнали да прегризват лозата и бързо напредвали. Захванат само с една ръка, човекът протегнал
другата и откъснал едно зърно. Какво сладко грозде! (по идея на Тодор Маринов, ФНПП)
∗ “За добро ли, за зло ли”: В китайско селце живеели беден човек и синът му. Веднъж момчето се изгубило в
гората и съселяните взели да оплакват двамата заради злочестата им съдба. Бащата промълвил: “За добро ли,
за зло ли – времето ще покаже”. Не след дълго момчето се завърнало с табун диви коне в къщи. Всички се
възхищавали: “Каква добра съдба, какво щастие”. Мъдрият старец отговарял: “За добро ли, за зло ли ...”. След
време, обяздвайки конете, момчето паднало и си счупило ръката. В селото пак се заговорило за нещастното
семейство и за злата съдба на тези бедни хорица. А старецът спокойно отвръщал: “За добро ли, за зло ли ...”
Скоро из селото минали армейски чиновници да събират момчета за войската и не взели момчето със счупената
ръка. “Каква добра съдба, какво щастие!” – възкликнали селяните, а старецът пак произнесъл обичайната си
фраза. (по негово предложение)
∗ Миски, очаквайте ме! (Слави Трифонов, Шоуто на Слави, 23.V.2002 г.)
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∗ Най-скъпи са нещата, които са безплатни: усмивката, приятелството. (Слави Трифонов, Всяка неделя, 26.V.2002
г.)
∗ Аз приемам славата като отговорност. (пак той)
∗ Искам да остарявам като катедрала. (пак той)
∗ Като знаеш как миналото влияе на настоящето, заложи на бъдещето.
∗ В ХХІ век ключът към успеха в повечето начинания е в екипната работа.
∗ Вярвай, за да разбереш! (Емилия Г. Ганева, ФНПП)
∗ Това действа – ако ти действаш. (Златните мисли на анонимните алкохолици, сп. “Арка”, бр. № 1, декември 2001)
∗ Не усложнявай. (пак там)
∗ Първо най-важните неща. (пак там)
∗ Научи се да слушаш, за да можеш да се учиш слушайки. (пак там)
∗ Ако се молиш за кадилак, а Господ ти изпраща магаре, яхни магарето. (пак там)
∗ Самият аз съм автор на проблемите си. (пак там)
∗ Никога не казвай никога. (заглавие на филм за Джеймс Бонд, предложено от Павлина Цветкова, ФНПП)
∗ Глобалните проблеми се решават локално.
∗ Когато животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. (Дейл Карнеги, също и певицата Нети в “Шоуто на
Слави”, 31.V.2002 г.)
∗ Традицията и технологията в едно. (от реклама на уебсайта на БНТ)
∗ Има хора, които събират вярата на другите и след това я подаряват. (министърът на образованието Владимир
Атанасов, “Всяка неделя”, 2.VІ.2002 г.)
∗ Делата говорят повече, отколкото думите, които изричаме. (пак той)
∗ Човекът лети към своя погром, към върха се пълзи. (Иван Марев)
∗ Пигмалион за оптимисти: когато си убеден, че ще се случат добри неща, шансът да се случат нараства.
∗ Оптимизмът е най-сериозната теория. (реплика на пътник във влак, по предложение на Ирена Левкова, ШУ)
∗ Специалистите по маркетинг и реклама отдавна са забелязали, че отправянето на оптимистични послания води
до по-добри продажби на стоки и услуги.
∗ Предубедена съм, но съм права. (д-р Кордеи, “Спешно отделение”, ХІІІ епизод)
∗ Живее ми се, но не така. (Таня Станкова, ФНПП)
∗ Сезам отвори се! Искам да изляза! (Ст. Й. Лец “Невчесани мисли”, с. 17, по нейно предложение)
∗ Обичаш ли живота - той е красив, обичаш ли човека – той е щастлив. (Александра Мартинова, ФНПП)
∗ Научих, че колкото повече обичам себе си, толкова по-трудно ще позволявам на другите да се отнасят зле към
мен. (пак тя)
∗ Щастие е мисълта, че щастливите мигове, които си имал, ще се повторят отново. (пак тя)
∗ Животът е огледало – ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото. (пак тя)
∗ На този въпрос такъв отговор. (математикът доц. Петьо Петков в частен разговор)
∗ Животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да вложим най-доброто от себе си. (Х. Дж. Браун)
∗ Не промяната да стане, а ние да се променим. (ТВ журналистът Милен Цветков в Панорама, 7.VІ.2002 г.)
∗ Парите са тор, от който растат хубави цветя. (Тодор Колев, филмът “Опасен чар”)
∗ Няма нищо по-хубаво от приятелите. Пази ги! Те са твоят най-голям акумулатор. (певецът Орлин Горанов, Шоуто
на Слави, 7.VІ.2002 г.)
∗ Нарушавай правилата в рамките на закона. (Александрос Гаврилидис, бизнесмен, сп. Тема, бр. 23/2002 г.)
∗ Твърдо залагам на Германия, която винаги е готова за подвиг. Въпреки прогнозите на специалистите, че
бундестимът бил в криза. (Стефан Софиянски, сп. Тема, бр. 23/2002 г.)
∗ Аз съм голям оптимист и мога да се справя с това. (филмът на ББС “Човешкото лице”)
∗ Ние успяхме, значи е възможно! (филм на ББС “Тайните на древните: Пътешествието на викингите”)
∗ Искам да преместя камъка на Сизиф! (Сергей Станишев, Тема, бр. 24/2002 г., с. 25)
∗ Трябва смело да крачиш в живота. Иначе ще пропуснеш най-хубавите неща. (майка й към Аби, Спешно
отделение, ХХІ епизод)
∗ Ако някой не ви се усмихва, бъдете любезни и го дарете с усмивка. Никой не се нуждае повече от усмивка,
отколкото този, който не може да се усмихва на другите. (Далай лама)
∗ Тия неща накрая се оправят сами. (филмът “Лош късмет”)
∗ Щом успях значи всичко е възможно. (ТВ филм “Бронзов тен”)
∗ Ако има какво да раздадеш, значи си богат. (Садомахарадж, Шоуто на Слави, 20.06.2002 г.)
∗ Ако човек вярва в Бога, може да изпълни и дълга си. (пак той)
∗ Четири действия в един продукт. (от реклама на козметично изделие)
∗ Имаш един продукт и две решения. (от реклама)
∗ Вярвам, че един ден амбицията му ще стане реалност. (реклама на прах за пране “Бонукс”)
∗ Преминаването на бариери и поставянето на рекорди станало стар навик на Майкъл. (от ТВ филм за футболиста
Майкъл Оуен)
∗ Колкото сме по-велики, толкова повече ни плащат. (от филма “15 минути”)
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∗ Чакай своя шанс.
∗ Ако искате да изпитате сладките грехове на човечеството на едно място, Лас Вегас е точно за Вас.
(документален филм за Лас Вегас)
∗ Когато един въпрос е поставен правилно – той може да стои така дълго време. (Георги Гълов, Тема, 25/2002 г., с.
31)
∗ Дайте ми лост и опорна точка и Аз ще повдигна Земята! (Архимед)
∗ Мисля, че с това печеля като правя нещата по най-простия начин. (филмът на ББС “Тайните на древните: Ръката
на Архимед”)
∗ Да, наистина направих откритието си случайно, но Аз много съм работил за възможността то да дойде при мен.
(така Луи Пастьор отговаря на недоброжелатели)
∗ Ръка, която дава, празна не седи. (министър Божидар Финков, Всяка неделя, 16.VІ.2002 г.)
∗ Човек се оправдава с дела, а не само с вяра. (надпис на стената на църквата на Централния Софийски затвор,
Тема, бр. 25/2002 г., с. 23)
∗ Струва си да приемеш лъжата, която ти казват, за да доставиш удоволствие на този, който я измислил, а и да
проявиш великодушие. (Соня Георгиева, РУ)
∗ Животът е гаден, но колко хубави неща са ми се случили в него! (пак тя)
∗ Живей на ръба – голям кеф е да се задържиш! (пак тя)
∗ Сигурна съм, че трудът и постоянството водят до успех, ако пък той не дойде, поне не си скучал. (пак тя)
∗ Само Господ знае какво мога. (от филма “Без предупреждение”)
∗ Аз съм екипът. (във филма “Пурпурните реки”)
∗ Двадесет и седем години съм се старал да бъда различен. (пак там)
∗ Не мисля за утре, тъй като денят е твърде голям. (Христо Стоичков, Всяка неделя, 30.VІ.2002 г.)
∗ Нищо не е свършило докато не е свършило. (от ТВ филма “Бронзов тен”, 8 еп.)
∗ Чудеса има там, където вярват в тях, и колкото повече вярват, толкова повече чудеса стават. (Г. Петрова, СУ)
∗ Никой не е център на света, но е център на своята вселена. (пак тя)
∗ По-добре е да смъкнеш правителството, отколкото радиаторите си. (Слави Трифонов, Шоуто на Слави,
1.VІІ.2002 г.)
∗ Николай Хайтов искаше, можеше и го направи ... Един писател, който живя като мъж в недотам мъжките ни
времена. (пак той)
∗ Рекламата е привлекателна и затова, че ни представя подобрени версии на нас самите.
∗ Трудно не значи невъзможно. Не изоставяйте мечтите си заради това, че ви е трудно.
∗ Богът е нашият личен опит. (проф. Павел Александров, СУ)
∗ Истината е някъде там. (агент Мълдър, в “Досиетата Х”)
∗ Трябва да се намесваме в делата на майката природа, а си мисля, че и тя би искала това. (от филма “Гатака”)
∗ Един миг, който направи всичко останало възможно. (пак там)
∗ Все пак няма ген на съдбата. (пак там)
∗ Никога не си оставям сили за връщане, в това е тайната. (един плувец навътре в океана, в същия филм)
∗ Доларите са като зайците. Хубаво е да се множат, докато могат. (от ТВ филм)
∗ Дайте ни 15 минути и ние ще ви дадем света. (девиз на Инфорадио)
∗ Има мисли, които стигат до края на света. (Реклама на Mtel от серията “Това е твоят глас”)
∗ За да намериш себе си, понякога трябва да се изгубиш. (от същата рекламна серия)
∗ Танцът на живота продължава ... (док филм на ББС “Човешкото тяло”, 3 еп.)
∗ За пръв път Купидон е съгласен с науката. Боже мой, не е ли науката прекрасна? (пак там)
∗ Всичко в едно! (от реклама на компютри)
∗ От всичко по много! (реклама на компютърни стоки и услуги)
∗ Попитали един колега: “Защо работиш през отпуската?” Отговорът бил: “Ще си почивам във време, което минава
за работно.” (Милка Атанасова, ФНПП)
∗ Този мъж се е появил на света, за да бъде мой съпруг. И аз съм безкрайно щастлива от този факт. (Джулия
Робъртс за новия си съпруг Дани Модер, в-к Стандарт, 2.VІІІ.2002 г.)
∗ Колкото повече работи човек, толкова повече има нещо да довършва, и колкото повече си почива, толкова
повече почивки му се полагат. (Невена Минчева)
∗ Страхът има много лица, но вярата в добри чудеса и “хепи енд” - още повече.
∗ Както казват старите евреи, когато един (съдебен) проблем може да се реши с пари, той не е проблем. (Валери
Запрянов, сп. Тема, бр. 31/2002 г., с. 5)
∗ Класиката е стилът, който винаги оцелява. (цигуларят Кеворк Мардиросян, сп. Тема, бр. 31/2002 г., заглавие на
статия)
∗ За спиране няма причини и вървя напред. Няма върхове, които не бих превзел. (стихове на Владимир Висоцки)
∗ В Сиам с времето всичко се урежда. (от филма “Анна и кралят”)
∗ Пътищата са за вървене, а не за крайна цел. (пак там)
∗ Би било срамота, ако не се чувствах щастлив и радостен. (Горан Брегович, Всяка неделя, 11.VІІІ.2002 г.)
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∗ Докато човек продължава да бъде чудо, нищо не е загубено. (Такис Теодоропулос, гръцки писател, сп. Тема,
33/2002 г., с. 33)
∗ Удивително е ти самият да се чувстваш по-добър от представата за себе си. (пак там, с. 33)
∗ В какво вярват гръцките комунисти: историята продължава своя път и просто е отклонена по малка отбивка, тъй
като се извършват ремонтни работи по Берлинската стена. (пак там, с. 33)
∗ Натрупването на опит не прави хората по-тежки, то ги олекотява. (Гари Клайн, http://www.decisionmaking.com)
∗ Има само едно нещо, което може да ги спре, но то още не е намерено. (реклама на филма “Младите мускетари”)
∗ В чашата с уиски оптимистът вижда 40 % алкохол, а песимистът – 60 % вода.
∗ За да имаме хубави спомени, трябва да живеем хубаво. (Георги Мамалев, Всяка неделя, 22.ІХ.2002 г.)
∗ Печелите вие – печели и спортът! (от рекламно пано на Български спортен тотализатор)
∗ Ако ме попитат колко поляци са нужни, за да се промени светът, аз бих отговорил: само един – Лех Валенса!
(Слави Трифонов, Шоуто на Слави, 26.ІХ.2002 г.)
∗ Моята вяра идва и от компютъра. Моят Бог е един модерен Бог. (Лех Валенса, Шоуто на Слави, 26.ІХ.2002 г.)
∗ Не се предавай на клишетата за публично поведение. Създавай ситуации, които те карат да се чувстваш поразличен. Те се отплащат.
∗ Струва ли си да затънеш в един добре платен живот?
∗ Много често, помагайки на другите, помагаме и на себе си.
∗ Щастие е да живееш с чувството, че си част от нещо значимо.
∗ Нищо не е вечно, но мигът действително може да се преживее пълноценно.
∗ Белязан да успее. (заглавие в сп. “Паралели”, бр. 39/2002 г.)
∗ Да не криеш своята уязвимост не значи, че си слаб.
∗ Когато всичко бъде разрушено, от пепелта се ражда надеждата.
∗ Често в живота става така: доверяваш се на някой, който те подкрепя, и после започваш да вярваш в себе си.
∗ Да успееш, но и да се зарадваш на успеха си.
∗ Грабнал куфарите си и се впуснал да дири своята мечта.
∗ Историята на Пинокио: една дървена кукла, мечтаеща да стане истинско момче. Накрая това се случва.
∗ Не искам да вляза в създадената рамка за рапъра. Ще ми се да променя малко правилата. (рапарът Бъста
Реймс, сп. “Паралели”, бр. 39/2002 г.)
∗ Винаги съм се насочвал към най-рискованото, защото е най-хазартно. Като ще се рискува, да се рискува. (пак
той)
∗ Искам, когато работният ми ден е приключил, да бъда доволен от себе си. (пак той)
∗ Знаете как е, когато си поставен в различна ситуация. В теб се запалва искра, има предизвикателство. (пак той)
∗ Косата ми пази доста спомени. Спомени, които не съм готов да забравя. (пак той)
∗ Страхливците не печелят пари. (пак той)
∗ Сигурен съм, че около нас става нещо, за което се мълчи. Каквото и да е то, бих го разкрил пред хората. Защото
аз лично бих предпочел да знам, по дяволите, какво става. (пак той)
∗ Обичай живота и той ще ти отвърне със същото.
∗ Трябва ти една шапка. Иначе никой няма да запомни лицето ти. (рекламният фотограф Чарлз Вилп към свой
приятел, сп. “Паралели”, бр. 39/2002 г.)
∗ Когато имаш основите, са достатъчни три седмици при някой голям учител, за да се развиеш наистина. (пак той)
∗ На Вилп не му е достатъчно да бъде симултанен преводач на духа на времето. Той търси своя собствен проект в
живота. (пак там)
∗ През 2015 година Чарлз Вилп възнамерява да открие художествена академия в орбита. Полетът на Вилп извън
орбита прилича на гениално безумен акорд на неговата работа. Последното голямо сливане. (пак там)
∗ Бъдещето се отменя. Ние отдавна живеем в света на научната фантастика. (Ч. Вилп, пак там)
∗ Да бъдеш специален? Защо пък не!
∗ Не ме интересува какво ще имам утре, а какво ще правя днес. (от интервю на знаменития алпинист Райнхолд
Меснер, сп. “Паралели”, бр. 39/2002 г.)
∗ Аз съм това, което правя – така пише в моята уебстраница. Правя това, което смятам за правилно. (пак той)
∗ За съжаление няма човек на света, който да може да участва в публична дискусия с мен на всички теми,
свързани с алпинизма. (пак той)
∗ Не смятам, че щастието е толкова важно. То е скучно. Аз дори нямам време да бъда недоволен. (пак той)
∗ Няма по-задълбочена книга на тема алпинизъм от “Голата планина”. (Р. Меснер за своята книга)
∗ Знае се със сигурност, че меракът се ражда в главата. (бълг. издание на “Playboy”, бр. 7/2002 г., с. 122)
∗ При избора на партньор големината има значение. (пак там, с. 122)
∗ Известността чука на вратата. (пак там, с. 123)
∗ Цели десет минути удоволствие, че си жив. На някои и за цял живот не им се събират толкова. (пак там, с. 127)
∗ Има места, към които вървиш цял живот. (пак там)
∗ Тук на Земята човек събира образи на хора и места, които е обичал. И те стават неговия Рай. (от филма “Тук на
Земята”)
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Прави се на интересен и от това може да излезе нещо.
Просто го направи.
Искам още! (бълг. издание на “Playboy”, бр. 7/2002 г., с. 13)
Ако животът ти предложи портокал, направи си фреш. (пак там, с. 5)
Следвам мечтата си и не признавам нищо по-малко!
Не повтаряй успеха си, разнообразявай го!
Да се радваш на хубавите неща, които ти се случват – независимо колко незначителни са те всъщност.
(музикантът Ричард Ашкрофт, бълг. издание на “Playboy”, бр. 7/2002 г.)
За романите на Марсел Пруст: Катедрала от думи!
Чувствай се удобно в тялото си.
В човешкото общуване има моменти, когато разговорът се превръща в разказ, а историята – в роман.
Това, че нищо не е такова, каквото изглежда или за каквото се представя, има и една положителна страна –
можеш да управляваш впечатлението, което създаваш и да се преустройваш вътрешно според това
впечатление.
Личността на един човек се състои от много мънички личности, които в комбинацията помежду си създават едно
цяло, за удобство наричано от нас с име, презиме и фамилия – тази вътрешна множественост на човека създава
възможността да избираме себе си във всеки момент. (коментар върху размишление на Георги Лозанов в
интервю за бълг. издание на “Playboy”, бр. 7/2002 г.)
Любовта е творба. Трябва да имаш време да я напишеш. (Георги Лозанов, пак там)
Сменяй гледната си точка. Така ще завоюваш нови територии на мисълта и въображението.
За хубавата пура: предизвиква спомени, доставя удоволствие и създава настроение.
Истинският стил никога не умира. (рекламно мото на джинси “Мустанг”)
Изповядвам, че живях. (заглавие на книга на поета Пабло Неруда)
Нека бъде шоу! (бълг. издание на “Playboy”, бр. 7/2002 г.)
Понякога злословието за нещо му прави чудесна безплатна реклама.
Да направим един по-различен свят! (рекламно мото на www.bulcompc.com)
Петима Петко не чакат. (бълг. поговорка)
Онзи, който ти обещае да те оправи, е твой враг. Онзи, който ти казва, че ще се опита да ти помогне да се
оправиш сам, е твоят приятел. Ти решаваш кое предпочиташ. (Евгени Дайнов, в-к “Сега”, 3. Х.2002 г.)
По-добре сам да решаваш какво ти се случва, отколкото други хора да случват върху теб нещата. Ти решаваш
кое предпочиташ. (пак той)
Добротата и щедростта се връщат. Злобата и завистта - също. Ти решаваш кое предпочиташ. (пак той)
Когато разбереш за какво си готов да умреш, започваш да живееш. Ти решаваш кое предпочиташ. (пак той)
По-добре да си щастлив, отколкото нещастен. Ти решаваш кое предпочиташ. (пак той)
Ако се страхуваш да вземеш което и да е от тези решения, други ги вземат вместо теб – но ти си онзи, който
живее с последствията. Ти решаваш дали предпочиташ това. (пак той)
Настройте се за усмивка. (от рекламно пано на Hebros bank)
Модерната жена заслужава модерна кухня. (заглавие в “168 часа”, бр. 40/2002 г.)
Професия: продавач на надежда. (Джани Родари)
Професия: продавач на идеи.
Неизвестните откриватели: имената им не са известни, но откритията, направени от тях, са част от живота ни.
(сп. “Паралели”, бр. 40/2002 г.)
Нуждаем се от чудо, за да продължим. (президентът на ФК “Байерн” Ф. Бекенбауер за представянето на отбора
му в Шампионската лига)
Довери се на усещането. (реклама на уиски Baileys)
Да превръщаме рисковете в лични възможности. (от рекламно послание на Allianz Group)
Сега може на много хора в Полша да им се иска да ме замерят с камъни, но след двайсет години няма да има
полски град без мой паметник. (Лех Валенса, сп. Тема, бр. 39/2002 г.)
Чувствам се млада значи съм млада. (актрисата Джина Дейвис, сп. “Паралели”, бр. 40/2002 г.)
Щастието се среща, отлита, преживява, спомня, бленува, търси, открива, изковава, заслужава, получава се като
бонус, дори се открадва. То, подобно на златото, е ценно, както и да си се сдобил с него.
Жизнената философия на индианското племе навахо: болката, независимо каква е, може и трябва да бъде
превърната в съзидателна сила. (сп. “Паралели”, бр. 40/2002 г., с. 10)
Бъди пътеводна звезда и води душите към нирвана! (владетелят Киохира, ХІІ век, в послание по случай
откриването на Златната гробница. Искал да установи будистко царство в Североизточна Япония)
Не съм нищо, значи мога да се превърна във всичко. (актрисата Изабел Юпер, сп. “Паралели”, бр. 40/2002 г., с.
11)
Когато си дейна фигура, бързо се отърсваш от проблемите. (пак тя)
Добрите актриси нямат възраст. Ще се постарая да стана добра актриса. (пак тя)
Ако не правиш нови неща, си мъртъв. (Лучано Бенетон, сп. “Паралели”, бр. 40/2002 г., с. 30)
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∗ Лучано Бенетон: човекът, който продава идеи – а като допълнение към тях и дрехи. (пак там)
∗ Невъзможното правим тутакси, чудесното отнема малко по-дълго. (Надежда Славкова, ФНПП)
∗ Велико удоволствие в живота е да правиш това, което другите казват, че е невъзможно. (Бистра Малинова,
ФНПП)
∗ Силните правят това, което искат, слабите – това, което трябва. (пак тя)
∗ Можеш, ако мислиш, че можеш. (пак тя)
∗ Не искам много, искам всичко. (Цветослава Григорова, ФНПП)
∗ Чествайте героите, хайманите, разбойниците, а не бакалите. (Андрей Пантев, Шоуто на Слави, 8.Х.2002 г.)
∗ Има щастливи хора и в затвора. (пак той)
∗ Най-великите неща са направени заради Отечеството и Жената. (пак той)
∗ Науката носи печал, останете весели! (А. Пантев, в тетрадката на Слави Трифонов, 8.Х.2002 г.)
∗ Готино е да си важен, но по-важно е да си готин. (Деян Славчев – Део в Шоуто на Слави, 9.Х.2002 г.)
∗ Добрият дарява надежда. (мото на фонд “Милосърдие” към БЧК)
∗ Мечтай на глас! (рекламен девиз от серията “Това е твоят глас” на Mtel)
∗ Изпитвайте всичко, но се дръжте за доброто. (Камен Воденичаров, Шоуто на Слави, 11.Х.2002 г.)
∗ Писателят Паулу Коелю: всеки човек има своя собствена, лична легенда.
∗ Понякога най-добрият начин да се справим с лошите времена е да ги оставим да си отидат. (Писателката Берта
Наим, сп. Тема, бр. 41/2002 г., с. 76)
∗ На всеки човек му е необходима приказка и аз просто ги пиша. (пак тя)
∗ Невъзможно, но пък колко красиво! (пак тя)
∗ Само трудът прави от пустинята рай. (пак тя)
∗ Писателката Берта Наим написала разказ за детско списание. Тъй като той бил дълъг, го разделили на части.
След първата част едно момче взело от редакцията телефона на писателката и се обадило у тях. То нямало
търпение да разбере какво ставало по-нататък в разказа. “Ето, заради такива неща всичко си струва”, коментира
писателката. (сп. Тема, бр. 41/2002 г., с. 79)
∗ И това ще мине! (надпис върху пръстена на цар Соломон, сп. Тема, 41/2002 г., с. 78)
∗ Добре дошли в реалността! (сп. Тема, бр. 41/2002 г., с. 38)
∗ Важно е да приличаш на себе си. (заглавие на статия в сп. Тема, бр. 41/2002 г.)
∗ Джек Лондон: писателят, който написа най-нежните разкази за Южните морета и след това си направи яхта, за
да пътува към тях.
∗ Стилът се променя, следвайте го! (билборд с реклама на испанска керамика)
∗ Зачеркни проблемите! (билборд с реклама на Българския спортен тотализатор)
∗ Бавно? Няма такава дума за мен! (рекламно послание от серията “Това е твоят глас на Mtel)
∗ Поглеждай по-често нагоре! (рекламно послание от същата серия)
∗ Невъзможно?! Няма такава дума за мен. (рекламно послание от същата серия)
∗ Животът е цигарен дим през страстни устни. (фотографът Хелмут Нютон във в-к “Стандарт”, 14.Х.2002 г.)
∗ Кенет Кларк за романите на Марсел Пруст: след тяхното прочитане имаме чувството, че сме получили нови
сетива.
∗ Make Love, not War! (Йоко Оно и Джон Ленън, по предложение на Павлина Стоилова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Няколко милиона души разбраха, че web може да бъде по-добър и от секса. (в-к “Компютри”, 14-21.Х. 2002 г.)
∗ Омъжих се по любов, ще се разведа “в името на народа”. (Весела Манолова, ФНПП)
∗ Споделете радостта, където и да сте! (рекламен девиз на Fanta Ананас)
∗ Да се събудиш с усмивка. (от реклама на матраци)
∗ Индустрията търси и намира решения, за които изобщо не е поставен проблем. (списание Personal Computer
World, бр. 10/2002 г. с. 6)
∗ Стоящите пред нас “персонални” компютри са съсредоточие на изчислителна мощ, каквато е нямал дори NASA
Mission Control през 1968 г.! (пак там)
∗ А ние, както винаги, се стремим да сме в крак със съвременността – и дори една крачка в бъдещето! (пак там)
∗ Когато става въпрос за успеха – аз винаги съм вярвал, че когато човек работи много и се отнася сериозно към
нещата, следи тенденциите по света и не се отпуска, резултатите идват. (Петър Пунчев, Тема, бр. 41/2002, с. 68)
∗ Защо не вземем ум от това, което те са направили? (пак той)
∗ Мъжете знаят защо ме харесват. (актрисата Леонор Варела, в-к “Стандарт”, 18.Х.2002 г.)
∗ Вярвам в това, което правя. (журналистът Неделчо Михайлов, Сблъсък, bTV, 20.Х.2002 г.)
∗ Вие и Maggi правите чудеса. (реклама на бульони Maggi)
∗ Ако се получи и двамата ще сте герои. Също като мен. (филмът “Армагедон”)
∗ Това объркване прави преживяването още по-силно. (пак там)
∗ Знаех си, че ще успеем. Шансът беше добър. (пак там)
∗ Ако нещо има решение, значи е проблем. Иначе си остава просто факт. Да превърнем фактите в проблеми!
∗ Ще си умра като изгнаник, но като един щастлив изгнаник. (Цветан Тодоров в интервю за в-к “Ел Паис”,
препечатано във в-к “Сега”)
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∗ Аз не съм порцеланова кукла. Мога да изиграя всякакви роли. (актрисата Мила Йовович, Паралели, бр. 42/2002
г.)
∗ Бих се съблякла, ако се чувствам добре. Харесва ми как мъжете подлудяват само защото ме виждат
разсъблечена. (пак тя)
∗ Поздравът на бихейвиористите: Ти си добре, а аз как съм?
∗ Щастлив съм, че съм участвал във филми мечти, визии. Често заради самото удоволствие. (Джон Малкович,
Паралели, 42/2002 г.)
∗ Историята принадлежи на всички, защото всеки е едновременно част от проблема и част от решението му. (пак
той)
∗ Без да съм оптимист си мисля, че съм голям късметлия. (пак той)
∗ Щастието не ни е подвластно, но можем да бъдем доволни. За себе си мога да кажа, че съм доволен. (пак той)
∗ За мен писането на песни е като правенето на секс. Когато се получи добре, е страхотно, когато не се получи
добре – пак е страхотно. (Стивън Тайлър от групата “Аеросмит”, Паралели, бр. 42/2002 г.)
∗ Публиката е моята голяма любов и дори жена ми знае това. (пак той)
∗ Винаги съм смятал, че ако трябва да избереш между две лоши неща, е по-добре да избереш това, което още не
си пробвал. (пак той)
∗ Една от тайните на живота е движението. (пак той)
∗ Струва ми се невероятен начинът, по който тялото възвръща силите си. (пак той)
∗ Нерешителността е нещо, което те прави слаб. (пак той)
∗ Животът е като кутия шоколадови бонбони. Никога не знаеш какво ще намериш вътре. (от филма “Форест Гъмп”)
∗ Стивън Кинг: чудовищата никога не умират. Просто приемат различен облик. (сп. “Тема”, бр. 42/2002 г., с. 65)
∗ Той е като Дориан Грей – никога не може да те разочарова. (актрисата Азия Арженто за Роман Полански, сп.
“Тема”, бр. 42/2002 г., с. 66)
∗ Колкото по-голяма е вълната, толкова е по-страшно, но е и по-голям кеф. (разсъждения на сърфист, сп. “Тема”,
бр. 42/2002 г., с. 78)
∗ Сърфът: влюбиш ли се по платното и дъската, се поддаваш на неизлечима мания. (пак там)
∗ И преуспяващите имат проблем: да не се възгордеят.
∗ Любовта е вечна, само партньорите се сменят. (от “Мис Макси Шоу”, по предложение на Диляна Панайотова,
ВСУ)
∗ Няма нищо вечно, но точно временните неща оцеляват във времето. (по нейно предложение)
∗ По-добре да паднеш духом, отколкото да духаш паднал. (надпис в асансьора на бл. 26 в Студентски град,
София)
∗ Надеждата ме крепи, надеждата, че когато се разделяме, това е прелюдия към новата ни среща. (от филма
“Като рицарите”)
∗ Щом човек иска да получи мнението на друг, той заслужава да го получи. (Емил Георгиев, ВСУ)
∗ Гробарите нямат мъртъв сезон. (пак той)
∗ И умрялата работа може да бъде жив пример. (пак той)
∗ Любовта е като пръстен, а пръстенът няма край. (пак той)
∗ Който търси, си намира майстора. (пак той)
∗ Няма невъзможни неща, те изглеждат такива от гледище на нашите знания за тях. (агент Мълдър от “Досиетата
Х”, по негово предложение)
∗ Ако вече си се огънал, трудно ще те пречупят. (цитат от Оранжевата Библия в книгата “Дюн”, по негово
предложение)
∗ Всеки луд с номера си, а някои и с цяла програма. (наблюдение на неизвестен психиатър, по негово
предложение)
∗ Нека работят маймуните, не се става така лесно човек, а аз ще работя над себе си. (от песен на групата
“Уикеда”)
∗ Надеждата умира последна, но и нея трябва някой да я погребе. (Емил Георгиев, ВСУ)
∗ Всички сме замесени от едно тесто, разликата е в това колко сме печени. (пак той)
∗ И аз съм сит, и агнето е цяло, заявил Вълкът след като изял овчаря. (пак той)
∗ Последен се смее този, който стреля пръв. (пак той)
∗ Пука ми на жилетката, тя е бронирана. (пак той)
∗ На всеки 2000 години се ражда по един велик учител, на всеки 1000 години – по един светец, на всеки 100 години
– по един гений, всяка минута – по един оптимист. (Никола Ангелов, ВСУ, Варна)
∗ Едно момченце рисувало картина и учителят му казал: “Това е нещо много интересно. Разкажи ми какво
рисуваш.” Правя портрет на Бог. “Но никой не знае какво е Бог.” “Когато завърша картината, всички ще знаят!”,
отвърнало момченцето. (пак той)
∗ Имаш нужда от 4 прегръдки дневно, за да оцелееш, от 8 - за да поддържаш добрата си форма и от 12 прегръдки
– за да растеш. (Вирджиния Сатир, по негово предложение)
∗ Сърдечният хирург Бентън Кули пожелал след смъртта си да дари ретината на очите си като казал: “Така ще
мога да виждам и след смъртта ми.” (пак той)
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∗ Аз съм войн, всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, негативизма, страха, конформизма,
предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: интелигентността, любопитството,
родителската подкрепа, индивидуалността, творчеството, вярата, любовта, надеждата и смехът – всички се
стичат под моите знамена и с тяхна подкрепа съм непобедим. (Джон Шлатър)
∗ Материалното богатство не е моя цел. Аз съм търсач на съкровища на пълен работен ден, който проучва нови
възможности, в които учениците ми да използват своите таланти, и издирва таланти, които лежат понякога
дълбоко заровени сред отломките на нечие саморазрушение. Аз съм най-големият късметлия сред всички, които
работят – мисия на един учител. (Джон Шлатър)
∗ Изповед на един водолаз: Аз няма да се удавя в океана на живота, защото вярвам в кислородните бутилки на
съдбата. (Никола Ангелов, ВСУ)
∗ Дали си мислиш, че можеш, или че не можеш – все ще си прав. (Хенри Форд)
∗ По-добре да си подготвен за определена възможност и тя да не се появи, отколкото да ти се отдаде възможност
и ти да не си подготвен за нея. (Уитни Янг – младша)
∗ Големият въпрос е дали си готов да кажеш едно сърдечно “да” на твоето приключение. (Джоузеф Кембъл)
∗ Онези от нас, които отказват да рискуват и да растат, биват погълнати от живота. (Пати Хансън)
∗ Основната разлика между обикновения човек и война е, че войнът приема всичко като предизвикателство,
докато за обикновения човек то е или благословия, или проклятие. (Карлос Кастанеда)
∗ Опитът не е това, което се случва на един човек, а онова, което той успява да направи с нещата, които му се
случват. (Олдъс Хъксли)
∗ Препятствията са онези страховити неща, които виждаме, щом отклоним поглед от целта си. (Хенри Форд)
∗ Няма съмнение. Това е Вашият вестник. (реклама на в-к “Седмичен труд”)
∗ Парадокс: при тероризма най-силните са най-уязвими.
∗ Никой оптимист не смята, че е извършил делата, на които е способен. Очакват го още по-големи дела!
∗ Няма оптимист, който да вярва в лоша карма. Дори ако има такава, той е готов да я предизвика.
∗ Един възрастен човек бил болен от гангрена на крака. Той попитал внука си: “Отгоре летят някакви военни
самолети и се чува нещо като взривове от време на време, а пък не падат. Не мога да умра без да знам защо
става така.” (проф. Димитър Йончев за дядо си)
∗ Ако трябва да вземам пример от някого, нека това да е Христос. (от американски филм)
∗ Света София имала три дъщери: Вяра, Надежда и Любов.
∗ Понякога помагаш на другите хора просто с това, че си обнадежден и ентусиазиран човек.
∗ В процеса на лечение първо трябва да оздравее духът. (Зофия Шчербак, сп. “Паралели”, 43/2002 г., с. 35)
∗ Отличавах се от останалите. Успях с недостатъците си. (манекенката Инес дьо ла Фресанж,, сп. “Паралели”, бр.
43/2002 г., с. 31)
∗ Харесва ми да прониквам във Вселената на Другия.
∗ Едно особено удоволствие е да предвкусваш как мечтаното бъдеще се превръща в настояще.
∗ Когато започвам някаква връзка, винаги имам чувството, че това е връзката на живота ми. (актрисата Франка
Потенте, сп. “Паралели”, 43/2002 г., с. 10)
∗ Една душа в две тела.
∗ Правя само неща, в чието качество съм убедена. (пак тя)
∗ Силните момичета са своенравни. Франка Потенте също. (пак там)
∗ Времето е наше! (девиз на СДС от първата предизборна кампания в началото на 90-те години на ХХ век)
∗ Оптимистът е убеден, че си струва да играе опасна игра с огъня на съдбата.
∗ Величие и пърфоманс: рокдинозаврите не се предават и продължават да се търкалят с гръм и трясък. (за
“Ролинг Стоунс”, сп. “Паралели”, бр. 43/2002 г.)
∗ Динозаврите от “Ролинг Стоунс” се готвят да възпламенят стадионите подобно на дядовци пиромани. (пак там)
∗ Те не оставят на никого да експлоатира легендата им. (пак там)
∗ Ролинг Стоунс предлагат всичко, за което сте си платили. (пак там)
∗ Всяка година те изнамират поредния елексир, с който успяват да отложат кончината си. (пак те)
∗ Дори тялото да залинее, духът отказва да остарее.
∗ Човек, решил собствените си проблеми, може да решава проблемите и на другите.
∗ Големият полски кинорежисьор Анджей Вайда имал в архива си около 200 нереализирани проекти за филми!
(Всяка неделя, 27.10.2002 г.)
∗ Най-много ценя филмите, които ми предстои да направя. (Анджей Вайда, пак там)
∗ Човек е такова същество, че никога не може да бъде унищожена неговата надежда. (пак той)
∗ Мама притежаваше огромен кураж. Тя е най-решителният човек, когото съм познавал. Ще се опитам да довърша
това, което тя не успя. (принц Хари за майка си принцеса Даяна, сп. “Паралели”, бр. 43/2002 г.)
∗ Човек трябва да използва свободата според таланта си. (пак той)
∗ Винаги исках да видя какво ще се случи по-нататък. Вярвам, че утре ще се случи нещо интересно и искам да
бъда свидетел. (пак той)
∗ От песен на “Ролинг Стоунс”: “Time is on my side”. (Времето е на моя страна)
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В моменти на творческо опиянение Оскар Уайлд се мислел за по-велик от Вселената.
За мен ролята не е професия. Това е постъпка. (актьорът Андрей Бодров, сп. “Паралели”, бр. 43/2002 г.)
Някои хора притежават способността да вярват в това, което правят, като в единствена реалност.
Пълната с изненади действителност е предизвикателство за мислещите хора. За останалите е проблем за
справяне.
Животът е труден, но красив. (сп. “Тема”, бр. 43/2002 г., с. 63)
Животът е такъв, какъвто си го направим. (сутрешен блок на bTV, 28.10.2002 г.)
В днешно време често е трудно да се определи кога човек работи и кога се забавлява.
Дори когато има болка, има надежда. (Нийл Коул, водещ в MTV в Шоуто на Слави, 28.Х.2002 г.)
Всяко нещо идва, за да си отиде. (Юлия Демирова, студентка в Смолян)
За да рискуваш смело, много помага вярата, че шансът ще бъде на твоя страна.
Да си оптимист и заедно с това да си мислещ човек – какво експлозивно съчетание!
Първо търси Мъжа на идеалния момент, а после той може да се превърне в Идеалния мъж на твоя живот.
(филмът “Най-сладкото нещо”)
Човекът е съвършен в своето несъвършенство. (Гергана Златкова, филиал на ПУ, Смолян)
Едно сръбско дете през пролетта на 1999 г.: “Когато Слънцето грее, не може да падат бомби и ракети от небето,
тъй като то пази Земята от всичко лошо!” (Кристина Шмараева, ФНПП)
Мога, но не искам!
Какво ти струва да се усмихваш повече?
Искам не само да видя, но и да знам!
Ето решението! (WS Teleshop)
Различен вкус. Различен стил. (от реклама на Schweppes)
Мечтите могат да бъдат не само убежище, но и ръководство за действие.
Точно на това се надявах! (от док. филм)
Джеймс Уонлес твърди, че е възможен автентичен живот чрез едно първично “усещане на усещането”. (“feeling
the feeling” в книгата на James Wanless “Intuition @ Work”)
Има нещо в теб, което знае повече отколкото ти знаеш. (Рошел Майер, пак там)
Ние виждаме нещата не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние. (Ане Нин, пак там)
Аз затварям очите си, за да видя. (Пол Гоген, пак там)
По-добре никога, отколкото нищо и половина. (заглавие във в-к “Култура”, бр. 37/18.Х.2002 г.)
Решение за цял живот! (от реклама на нови апартаменти)
Има едно незаменимо удоволствие в изпълняването на твоите позитивни очаквания за самия себе си. Но това
става истински възможно, когато очакванията ти са в съзвучие с индивидуалността, дремеща в теб.
Искай повече от себе си и ще ти се даде!
Знам откъде съм дошъл и точно затова ми е известно къде е мястото ми. (канцлерът Герхард Шрьодер, в-к
“Труд”, 24.Х.2002 г.)
Канцлерът Герхард Шрьодер: като млад политик след една дълга вечер в кръчма той разтърсил оградата на
канцлерството и извикал: “Искам да вляза там!” (в-к “Сега”, 23.Х.2002 г., в-к “Труд”, 24.Х.2002 г.)
Огънят може да се спре с огън. (максима на горските пожарникари)
Какво значи да си поет: да провидиш незримия за останалите хора Zietgeist. (Дмитри Иванов, в-к “Сега”,
23.Х.2002 г.)
Свободата да бъдеш мобилен. (от реклама на GSM апарати)
Красотата на спектаклите е преди всичко в тяхната визия.
Истинското писане винаги е опозиционно дело. (Генчо Стоев, в-к “Дума”, 21.Х.2002 г.)
Той предпочита делата пред думите. (от филм на ББС “Кой е Путин?”)
Има хора, които не знаят какво искат, но искат по много!
Всяка интерпретация е делириум, затова интерпретирам. (Паскал Киняр, по предложение на Калоян Смилков)
Митът за гангстерите бил създаден от американското кино в началото на ХХ век. След първите гангстерски
филми гангстерите започнали да подражават на своите въплъщения в киното. (филм на Dicsovery Chanel
“Гангстери: Обетованата земя”)
Стилът на гангстера: Искаш ли нещо, просто си го вземи.
Някои хора мечтаят за власт. И сбъдват мечтата си.
Искаме да докажем само едно: Няма невъзможни неща! (Сблъсък, bTV, 3.ХІ.2002 г.)
Направете един хубав момент още по-хубав! (мото на рекламен фотоалбум на Nestle)
Нищо не е невъзможно стига да е забранено. (надпис на автомобил)
Бъдещето просто е факт. (заглавие на филм на ББС)
Бъдещето отново се сбъдва неочаквано. (от същия филм)
Другите могат да решат само, че нямаш основания да си нещастен. Дали си щастлив решаваш единствено ти!
Аз съм против ранното умиране. (Герхард Шрьодер, сп. “Тема”, 44/2002 г., с.58)
Само един свят не стига. (заглавие на филма на режисьора Майкъл Аптид)
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Идеята е най-силната монета. (рекламният експерт Драган Сакан, сп. “Тема”, 44/2002 г., с. 70)
Правото да защитиш свободния избор. (мото на рекламната кампания на военно-морските сили на САЩ)
И утре ще си хубава. (заглавие на театрална пиеса на Валентин Пламенов)
Изглежда играчките също имат нужда от обич. (Валентин Пламенов, сп. “Тема”, бр. 44/2002 г., с. 76)
Не пречете на някого да разбере колко струва реално. (пак той)
Ако е пич – ще се оправи. Ако не е – и Господ не може да го оправи. (пак той)
Огромното ми желание е да не пропусна нито ден да направя по нещо за себе си и за другите хора. (Веселин
Недков, заложник при терористичния акт в Москва от 23-26.Х.2002 г. пред bTV, 4.ХІ.2002 г.)
Помни, че ако твоята позиция е вече загубена, можеш да я превземеш! (С.Й. Лец “Невчесани мисли”, с. 24)
Човек расте с цената, която заплаща. (пак той, с. 74)
Действай и създавай! (девиз на Прометей, по предложение на доц. Атанас Колев, РУ)
Всеки истински живот е хубав и труден. (Иво Андрич, по негово предложение)
Важното е да не ти пука. (студентски девиз от 60-те години на ХХ век, по негово предложение)
Шъ съ оправим! (девиз на Ив. Кулеков и Хр. Бойчев от началото на 90-те г. на ХХ. в., по негово предложение)
Баба знае две и двеста. (нар. поговорка, Българска народна поезия и проза. Т. 7. С., 1983, с. 267-348, тази и
следващите поговорки са по предложение на доц. А. Колев, РУ)
Там, където е текло, пак ще тече. (нар. поговорка)
Добрата дума железни врата отваря. (нар. поговорка, пак там)
И без петел се съмва. (нар. поговорка, пак там)
Капката пробива камъка. (нар. поговорка, пак там)
Капка по капка вир. (нар. поговорка, пак там)
Клин клин избива. (нар. поговорка, пак там)
Мокър от дъжд се не бои. (нар. поговорка, пак там)
Който заобикаля, по-скоро отива. (нар. поговорка, пак там)
Който знае да чака, всичко му идва во време. (нар. поговорка, пак там)
На лъжата краката са къси. (нар. поговорка, пак там)
Много лошо не е на лошо. (нар. поговорка, пак там)
Нещо е по-добре от нищо. (нар. поговорка, пак там)
Нов ден, нов късмет. (нар. поговорка, пак там)
Няма зло без добро, нито добро без зло. (нар. поговорка, пак там)
Подир гладната иде и сита година. (нар. поговорка, пак там)
Първата хапка е най-сладка. (нар. поговорка, пак там)
Рано пиле, рано пее. (нар. поговорка, пак там)
С питане до Цариград се стига. (нар. поговорка, пак там)
Света е стълба: един слязва, друг се качва. (нар. поговорка, пак там)
Сговорна дружина и в петък благо яде. (нар. поговорка, пак там)
Сяка болест има свой лек. (нар. поговорка, пак там)
За всяка болка има билка. (нар. поговорка, пак там)
Сяка мъка до време. (нар. поговорка, пак там)
Сяка работа от майстора се бои. (нар. поговорка, пак там)
Сяко зло за добро. (нар. поговорка, пак там)
Тихата вода по-дълбоко копае. (нар. поговорка, пак там)
Трудът е на човека здравие и живот. (нар. поговорка, пак там)
Учи се от малък, да знаеш кога пораснеш. (нар. поговорка, пак там)
Хубавият кон и под съдрания чул се продава. (нар. поговорка, пак там)
Ще дойде Видовден. (нар. поговорка, пак там)
Я камилата, я камиларя. (Я мечката, я мечкаря). (нар. поговорка, пак там)
Усмихвай се наум!
Провалът е успех, ако се поучим от него. (Христиана Грозданова, ФНПП)
Задачи: 1. Да се родя; 2. Да живея; 3. Да умра. (пак тя)
Най-добрият начин да излезем от тунела е да минем през него. (пак тя)
Щастието не е отсъствието на проблеми, а умението да се справим с тях. (пак тя)
Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън. (пак тя)
Не е толкова лошо, че си дядо. Лошото е, че трябва да спиш с баба. (Петър Ванев)
Краят все пак още предстои.
Обичам живота!
Обичам да ме обичат.
Който се осмелява, побеждава. (Who dares wins!, девиз на спец-частите SAS, Великобритания)
Човек, който няма за какво да умре, няма и за какво да живее. (филмът “Отвъд залеза”, по предложение на Деян
Димитров, РУ)
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Да обичаш себе си значи да си взискателен към себе си. (по негово предложение)
Другите не са мярката. Те са долната граница. (пак той)
В усмихнатото лице стрела не пускат. (японска поговорка, Малка книжка за мечтите)
Ти виждаш нещата и питаш “Защо?”, аз мечтая за неща, които никога не са били и питам “Защо не?” (Джордж Б.
Шоу, Малка книжка за мечтите)
Някой да е чувал за скучна мечта? (Ралф Хожсън, Малка книжка за мечтите)
Има два начина да живееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият – че всичко е чудо. (А.
Айнщайн, по предложение на П. Тодорова)
Опитай се да бъдеш по-добър от самия себе си. (У. Фолкнър, по нейно предложение)
Ето как го виждам аз: Ако искаме дъга, трябва да се примирим с дъжда. (певицата Доли Партън, Малка книжка за
мечтите)
Ако можеш да мечтаеш за нещо, можеш и да го направиш. Помнете, че всичко започна от една мишка. (Уолт
Дисни, Малка книжка за мечтите)
Качество за нас означава при нас да се връщат клиентите ни, а не стоките ни. (девиз на Siemens, по
предложение на Иван Цапрев, студент от РУ)
Аз не обслужвам пазарите. Аз ги създавам. (Акио Морита, президент на Sony, по негово предложение)
Несполуката е скрита възможност. (стара поговорка, по негово предложение)
Една раздяла не означава край, а начало на нещо ново. (Венета Андреева, РУ)
Добрите момчета отиват в Рая, а лошите – където си поискат. (Слави Трифонов, по нейно предложение)
Когато завали дъжд от обиди, използвай усмивката си като чадър. (Нели Йорданова, РУ)
Една проста и ефективна мотивация: “Щом може той (тя), мога и Аз!” По-късно това става: “Мога и по-добре от
него (нея)!”
Да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите живот. (Мария Склодовска-Кюри)
Радостта да виждаш и разбираш е най-прекрасният дар на природата. (А. Айнщайн)
В голямата работа и малката помощ е ценна. (Василена Маринова, РУ)
Нова метла чисто мете. (нар. поговорка, по нейно предложение)
Да знаеш значи да можеш. (пак тя)
Диря се оставя като се върви по неутъпканото. (Блага Димитрова)
Път няма, появява се там, където се върви. (испанска поговорка, по предложение на Светослав Стоянов, РУ)
Ние правим това, което другите не могат. (от реклама във вестник)
Най-добрите постижения са тези, които остават. (реклама на автомобилни гуми Michelin)
Умирайте от смях, за да живеете по-дълго! (“Язък за боята”. Графитите на Белград, с. 10)
Няма толкова голям и сложен проблем, от който да не можеш да избягаш. (пак там, с. 17)
Навън играят вътрешните хора, аутсайдерите играят вътре. (от филм на ББС “Бъдещето е вече тук”)
Опитваме се да променим нещата за добро на цялата човешка раса. Това е, което правим. (пак от там)
Обичам да знам. Искам и да мога!
Способността да се удивляваш – последното убежище на оптимизма.
Върхът на оптимизма – да се преоткриеш, да започнеш на чисто и да добиеш нова самоличност.
Копнеж по невъзможното – но това е същността на всеки копнеж. (от филм на ББС “Великият Гетсби”)
Всички сме като Гетсби – гребем напред и никога не се отказваме! (пак там)
Да правим всичко, което можем, и да го подобряваме чрез решителността си! (пак там)
Да вършим всичките си чудеса, докато все още можем! (пак там)
В света на компютрите всеки ден се ражда по един нов Гетсби. (пак там)
Утре ще тичаме по-бързо, ще простираме ръце по-далеч. (пак там)
Хората не са сигурни във валидността на общата илюзия. И все пак проявяват изключителен хъс да вярват в
своята мечта и дори успяват да я реализират!
Подгответе се за неочакваното! (от реклама на филм)
Хубаво ли е кафето? Ако не – излъжи ме. (клиент към сервитьор в кафене, по предложение на Илонка Павлова,
ФНПП)
Проблемите са възможности в работно облекло. (Хенри Кейсър, по предложение на Юлияна Коева, ФНПП)
Не се страхувай да направиш голяма крачка. Не можеш да прескочиш пропаст на два малки скока. (Дейвид Лойд
Джордж, по нейно предложение)
Ако нещо е интересно и социално значимо в психологията и е достъпно за изследване, някой го изучава. (Улрик
Найсър)
На всички заедно и на всеки поотделно – да живеят така, че да бъдат полезни на мнозина, полезни на всички.
(акад. Дмитрий Лихачов, Какво ни носи идният век. М., 1987, с. 47)
Бъдещето се прави днес. (Борислава Соколова, ФНПП)
Оптимистът казва: 2 х 2 = 5 и се радва на това, а песимистът казва 2 х 2 = 3 и е разтревожен от това. (пак тя)
Просто да мислиш е малко. Трябва да мислиш за нещо определено. (Дария Лунголова, РУ)
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∗ Запитай се дали това, което правиш днес, те приближава до онова, което искаш да си утре. (Десислава
Йорданова, РУ)
∗ Човек без мечта е като славей без глас. (Киро Късев, РУ)
∗ Винаги напред! (пак той)
∗ Не е толкова важно да успееш, а да опиташ поне веднъж. (Веджгюл Ахмед, РУ)
∗ Търсете и ще намерите, искайте и ще ви се даде.Не бъдете обаче дребнави. (пак тя)
∗ Все още не знам какво искам, но съм сигурна, че го заслужавам. (пак тя)
∗ Те могат, защото мислят, че могат. (Вергилий, по предложение на Галина Енчева, РУ)
∗ Всеки човек е син на своята собствена работа. (испанска поговорка)
∗ По-добре да се изтъркаш, отколкото да ръждясаш. (Д. Дидро)
∗ Човешките мечти са по-високи от небето. (китайска поговорка, Малка книжка за мечтите)
∗ Моите мечти нямат граници, аз винаги искам невъзможното. (Александър Дюма-баща)
∗ Свободата е най-сладкото нещо. (М. де Сервантес “Дон Кихот”)
∗ Това, което прави животът интересен, е възможността да осъществиш мечтата си. (Пауло Коелю, “Алхимикът”)
∗ Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства. (пак той)
∗ Когато едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност
ще се потрети. (пак той)
∗ По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал. (Св. Августин)
∗ Светът е прекрасно място и си струва да се борим за него. (Ъ. Хемингуей)
∗ Музиката е живот, а любовта – музика, следователно животът е любов. (Мария Илиева, Шоуто на Слави)
∗ Днес е първият ден от останалата част от живота ти. Изживей я както искаш. Ти решаваш. (Владимир Тедески,
РУ)
∗ Човек е част от себе си. Останалата част са неговите приятели. (пак той)
∗ Ние черпим сила от болката и тъгата. Всеки път, когато “умираме”, се научаваме да живеем отново. (пак той)
∗ Поражение не съществува, докато човек не се признае за победен. (пак той)
∗ Вярвам, че въображението е по-могъщо от знанието, че митът е по-могъщ от историята, че мечтите са по-силни
от фактите. (Робърт Фългъм, Малка книжка за мечтите)
∗ Любовта е толкова голяма сила, че може да бъде надмината само от летенето. (М. де Сервантес)
∗ Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. (Пабло Пикасо)
∗ По-добре е да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината. (китайска поговорка)
∗ Единствената разлика между мен и луд човек е, че аз не съм луд. (Салвадор Дали)
∗ Мисли. Вярвай. Мечтай. Рискувай. (Уолт Дисни)
∗ След като къщата гори, поне да се стоплим. (италианска поговорка)
∗ Красотата на едно лице трябва да се види на лунна светлина – тогава, когато гледаш наполовина с очите си,
наполовина с въображението си. (персийска поговорка)
∗ Никога не е късно да постъпиш правилно.
∗ Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. (Дрю Баримор)
∗ Любящите хора живеят в свят, пълен с обич. Враждебните хора – в свят, пълен с омраза. Същият свят. (Уейн
Дайър)
∗ Смехът е слънцето, което пропъжда зимата от лицето на човека. (В. Юго)
∗ Оптимистът се смее, за да забрави, а песимистът забравя да се смее. (Том Боде)
∗ Умирайте само в краен случай. (Владимир Тедески)
∗ Няма защо да бързаш. Просто тръгни навреме. (пак той)
∗ Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса. (пак той)
∗ Свободата е право, а не привилегия. (пак той)
∗ Причината, поради която знам, че съм Господ, е защото един ден, докато се молех, осъзнах, че говоря на себе
си. (Никълъс Патерсън)
∗ Заслуга за обществото имат както оптимистите, така и песимистите. Оптимистът, например, е измислил
самолета, а песимистът – парашута. (Б. Шоу)
∗ Колко живота има във Вселената? Един. (Ричард Бах “Едно”)
∗ Нападението е най-добрата защита. (народна поговорка)
∗ Истинското предназначение на човек е да живее, а не да съществува. (Джек Лондон)
∗ Всеки проблем, който реша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми. (Рене
Декарт)
∗ Само този, който плува срещу течението, ще намери извора. Само този, който плува по течението, ще види
накъде води реката. (Владимир Тедески, РУ)
∗ Научи се да слушаш! Понякога шансът чука много тихо на вратата. (пак той)
∗ Ако искаш да прегърнеш света – купи си глобус! (пак той)
∗ Не стомахът ми е гладен, а очите ми! (Мартина Вачкова)
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∗ Ние можещите, водени от незнаещите, вършещи невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили
толкова много, с толкова малко, че вече сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. (К. Иречек,
13.12.1881, по предложение на Десислава Йорданова, РУ и Миглена Георгиева, ФНПП)
∗ Повярвай на инстинкта си. (рекламно мото на Sprite)
∗ Произведенията, които се четат, имат настояще, а тези, които се препрочитат, имат бъдеще. (Александър Дюма
– син, по предложение на Деница Стойчева, РУ)
∗ Имаме много задължения и едно право – възможността. Трябва да печелим възможности. (Цвета Николова, РУ)
∗ Нищо на този свят не заслужава и пет минути тъга. (Мирон Иванов, по нейно предложение)
∗ Страшен е само страхът. (Нели Йорданова, РУ)
∗ В живота, който е една игра, бъди играч, а не играчка. (Нели Йорданова, РУ и Ана Каменова, ФНПП)
∗ Живей и за другите! (мото на националната анти-спин кампания)
∗ Всяко действие има и противодействие. (Исак Нютон)
∗ Чашата на насладата също прелива. Пийте умерено! (Веджгюл Ахмед, РУ)
∗ Човек се чувства най-окрилен, когато има твърда земя под краката си. (пак тя)
∗ Доброто оползотворяване на времето го прави още по-скъпо. (Джон Голсуърти)
∗ Този, който знае, вярва. (Ана Колева, студентка в РУ)
∗ Ако се разглежда със страстно око, действителността става приказка. (В. Ван Гог)
∗ Погледни света с други очи! (В. Гатев, студент в РУ)
∗ Всяка изтичаща минута е нов шанс да промениш живота си. (от филма “Ванила скай”, по негово предложение)
∗ Има неща, които не се купуват с пари! За останалото има Eurocard, Mastercard. (рекламно мото)
∗ Умният човек ума си ползва, а по-умният – и ума на другите. (Тунчер Шюкрю, РУ)
∗ Ползвайте ума си. Може и да ви хареса. (пак той)
∗ Който лети, не се препъва. (Деян Петров, РУ)
∗ Не е толкова важно да получиш това, което цениш, по-важно е да оцениш това, което получаваш. (Сибел
Бахриева, РУ)
∗ Днешният ден е много по-важен от следващите два. (Стивън Кинг, по предложение на Гюлюмсер Алиибрям, РУ)
∗ Искаш да умреш, нали? Е, добре, ще живееш! (Стивън Кинг, по нейно предложение)
∗ Светлината се ражда в мрака. (нар. поговорка)
∗ Загуба, която учи, е печалба. (нар. поговорка)
∗ Истината е в свободата. (Харисън Форд, интервю в “Паралели”, бр. 48/2002 г.)
∗ През годините научих много. И все още имам да уча. (пак той)
∗ Аз продавам нещо, в което вярвам. (пак той)
∗ Когато танцувам, усещам свободата. (от филма “Били Елиът”)
∗ За какво живееш, ако ще те е страх? (Милка Атанасова, ФНПП)
∗ Костенурката напредва само ако си опъне врата. (Величка Велкова, ФНПП)
∗ Всеки има избор в живота: да подхожда към живота като творец или като критик; като обичащ, или като мразещ;
като даващ или като вземащ. (пак тя)
∗ Приятелят е подарък, който сам си правиш. (пак тя)
∗ Който се опиянява от миналото си, проспива бъдещето си. (Величка Велкова, ФНПП)
∗ Няма пряк път към мястото, където си заслужава да идем. (реклама на филм, по нейно предложение)
∗ Опознай себе си, за да обикнеш животните. (Анелия Кираджийска, ФНПП)
∗ Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън. (Уинстън Чърчил)
∗ Дали наистина животът е една болка, която ни кара да се чувстваме живи? А защо да не заменим тази болка с
любовта, която ни кара не само да се чувстваме живи, а летящи в небесата. (Моника Алексиева, ФНПП)
∗ Щастието не е липса на проблеми, а силата да ги преодолееш. (пак тя)
∗ Има достатъчно хора, които назовават нещата такива, каквито са. Сега ни трябват хора, които да ги направят
такива, каквито трябва да бъдат. Може би това сме ние. (пак тя)
∗ Щастието също е заразно – един щастливец може да направи много хора като себе си. Дано не открият ваксина
против щастие! (Нина Петкова, ФНПП)
∗ Не отлагайте нищо за утре, ако можете да го отложите за вдругиден. (Марк Твен, по предложение на Миглена
Георгиева, ФНПП)
∗ Много хора смятат, че светът може да се промени само по радикален начин. Още повече са уверени, че това
може да стане еволюционно. Нека едните и другите се конкурират в своите подходи. Важното е да не угасва
вярата, че сме способни да създадем един по-добър свят за нас и за живота като цяло!
∗ И когато се съберат милиони хора, носители на възвишени идеали, светът може да се промени. (музикантът
Ману Чао, сп. “Паралели”, 48/2002 г.)
∗ В съвременния свят свободата се купува. Аз имам пари и си я купувам. (пак той)
∗ Смятам обаче, че свободата трябва да се договаря, за да няма проблеми. (пак той)
∗ Това, което не може да се купи с пари, се купува с много пари. (съвременна бизнес поговорка)
∗ Гледай напред! (от реклама по случай 10-годишнината на Радио “Тангра”)
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∗ Побеждаваме заедно! (от реклама на Радио “Спорт”)
∗ Във всеки от нас има нещо специално. Номерът е да го открием. (от рекламната обложка на филма “Били
Елиът”)
∗ Творческото завещание на Ерих Фром: в по-голяма степен да бъдем, отколкото да притежаваме. В битийния
модус на живот е нашият златен шанс! (Ерих Фром “Да имаш или да бъдеш”, “Изкуството да бъдеш”)
∗ Красотата, ритъмът и темпът на преживяванията имат значение!
∗ Страхопъзльовщината води до нещастие. (режисьорът Явор Гърдев, “В десятката” bTV, 8.ХІІ.2002 г.)
∗ Смисълът е по-важен от успеха. (пак той)
∗ Да си склонен на радикален ход! (пак той)
∗ Понякога искам много, защото знам какво искам. (бизнес дамата Пъруин Уорси във филма на ББС “Кралицата на
кърито”)
∗ Гордея се с моя екип! (Пъруин Уорси, пак там)
∗ Приемаме се като истински индивидуалности. (в същия филм)
∗ Какво е животът без работа? (пак там)
∗ Човек не е сигурен какво може докато не започне. (пак там)
∗ Успехът е пътешествие, а не местоназначение. Това е, което ме вълнува и ме кара да продължа! (пак тя)
∗ Господа, вие надминахте себе си! (от филма “Полицейска академия 2”)
∗ Капка по капка – живот! (Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване)
∗ Прочути кръстници – щастливи деца. (заглавие в “Паралели”, бр. 50/2002 г.)
∗ За какво е успехът, ако не го споделиш? (Енрике Иглесиас, “Паралели”, 50/2002 г.)
∗ Не принадлежа към нито едно поколение. Аз съм нещо отделно. (Карл Лагерфелд, “Паралели”, 50/2002 г.)
∗ Ексцентричността – играта с огъня – е най-доброто оръжие срещу баналността и скуката. (пак той)
∗ По-скоро ме вълнуват нещата, които не могат да бъдат използвани. (пак той)
∗ Ненавиждам неподвижността. (пак той)
∗ Това е време, когато чувствата трябва да се развяват едва ли не като знаме. Нищо не ни заставя да излагаме
всичко на показ. Мразя този пазар на чувства втора употреба, който е залял всичко. (пак той)
∗ Харесва ми да правя нещо заради самото правене, а не заради идеята, че съм го направил. (пак той)
∗ Надпис върху портрета на една аристократка: “По-малко известна с красотата си, отколкото със способността си
да се възползва от нея” (разказано от Карл Лагерфелд, “Паралели”, 50/2002 г.)
∗ Дизайнерът Карл Лагерфелд има амбицията да превърне себе си в произведение на изкуството. (“Паралели”,
50/2002 г.)
∗ Карл Лагерфелд: “Реших да се превърна в идеалната закачалка” (пак там)
∗ Новият стил: самоувереност без суета, решителност без крайности. (пак там)
∗ Създавайте около себе си мит. Боговете не са започнали по друг начин. (Ст. Й. Лец по предложение на Кремена
Димитрова, ВСУ)
∗ Твърде много неща не знам, но не искам да ме поучават!
∗ Дали Сизиф не е бил първият оптимист? А може би Икар?
∗ Най-хубавото в любовта е, че имаш желание да направиш нещо за другия. Направо можеш да оглупееш.
(Кристина Агилера, “Паралели”, 50/2002 г.)
∗ Той беше моето първо ... всичко. (пак тя)
∗ Психолозите са установили, че едно от задължителните качества на лидера е оптимизмът.
∗ Наистина не бих посъветвал никой да ме имитира. Не защото съм толкова уникален, а защото влагам душата си
в начина, по който работя. (кинорежисьорът Педро Алмодовар, “Паралели”, 50/2002 г.)
∗ Илюзията, че филмите са печеливши е много добра реклама за тях. Важното е да си мислим, че това, което
гледаме, струва и се продава скъпо!
∗ И в познанието на истината трябва да бързаме, защото не рядко тя се случва само веднъж!
∗ Колко хубаво е животът ти да е една реализираща се мечта!
∗ Не трябва да търсим идеалния мъж, а да се задоволим с най-подходящия. (ТВ сериалът “Сексът и градът”)
∗ Истината топли. (реклама във в-к “Сега”, 18.ХІІ.2002 г.)
∗ Хората идват и си отиват, но творческите източници на великите исторически събития, идеи и дела остават. (А.Р.
Лурия “Этапы пройденного пути. Научная автобиография”. М., 1982)
∗ Който мечтае е вечно млад. (Елизабет Колтсуърт, Малка книжка за мечтите)
∗ Ако има глад в душата ти, мечтай! (пак там)
∗ Живей с мечтите си и светът ще е едно по-красиво място. (пак там)
∗ Каквото е слънцето за цветята, това са мечтите за душата. (пак там)
∗ Птиците летят високо, защото не мислят за успеха. (Милена Ангелова, Шоуто на Слави, 18.ХІІ.2002 г.)
∗ По-добре феминистка, отколкото мазохистка! (пак тя)
∗ Реших да сбъдна мечтата си. (пак тя)
∗ Докъдето и да си стигнал, продължавай напред! (реклама на Jonny Walker)
∗ Продължавай да мечтаеш! (девиз на Шоуто на Слави)
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Да продължаваш да можеш!
Xerox подрежда пъзела. (заглавие в Personal Computer World, бр. 11/2002 г.)
Завръщане в бъдещето. (заглавие, пак там)
Не би имало нищо по-празно от един свят, лишен от гении!
И така, сякаш нищо не се е случило, продължаваме по-нататък. (актьорът Николай Николов, Шоуто на Слави,
23.ХІІ.2002 г.)
Ей богу, добра новина! (Тема, бр. 51/2002 г., с. 31)
Друг на мое място досега да си е вързал камък на врата. Просто трябва да се борим. Борбата – ето това е
успехът! (клошарът Виктор, сп. “Тема”, бр. 51/2002 г., с. 82)
Не се смей на този, който прави крачка назад. Може да се окаже, че той се засилва. (Влади Въргала в Шоуто на
Слави, 25.ХІІ.2002 г.)
Като се усмихваш се чувстваш и по-добре.То ти се връща. (Невена Минчева)
Приказките ни учат как да живеем и защо. (филмът “Арабски нощи”, Холмарк)
Вярвам, че всеки има задача в този свят. Моята е да пея. (Певецът Андрея Бочели, Всяка неделя, 22.ХІІ.2002 г.)
Никой не носи готови решения в живота си. (пак той)
Не трябва да искаме да сме първи, за да лишим някого от нещо, а за да дадем най-доброто от себе си. (пак той)
Ако Господ можеше да пее, той щеше да звучи като Бочели. (Селин Дион за А. Бочели, Всяка неделя, 22.ХІІ.2002
г.)
Понякога съдбата прави така, че прецъфтялото цвете отново да разцъфти. (Ивета Димитрова, ВСУ)
Точното начало не е известно. Краят – още по-малко! (пак тя)
Пътнико, пътища няма. Пътищата се правят с ходене. (пак тя)
Върнах си надеждата, която в последно време се беше запиляла някъде. (пак тя)
Люби, обичай и смело се събличай! (пак тя)
Не чакай благоприятни минути, а ги създай сам! (пак тя)
Vivre c’’est aimer! Да живееш значи да обичаш! (Даниела Великова, ВСУ)
Бъди подобно дъб,/ когото гръм поваля едвам,/ но който никога пред нищо,/ клони не привежда сам. (пак тя)
Бъди звезда до края, във Ада и във Рая. (от песен на Георги Станчев, по нейно предложение)
Всеки изход е вход към нещо друго. (Том Стопард)
Единствената радост на този свят е да започваш. (Чезаре Павезе)
Не търси следи от стъпките на древните, търси онова, което са търсили те. (Башо)
Всичко, което те интересува, е интересно. (Уйлям Хазлит)
Освободи се от личното и действай като Личност. (Дзен афоризъм)
От колко грижи се освобождава човек, когато реши да бъде не нещо, а някой. (Коко Шанел)
Докато правиш своя избор в живота, не забравяй да живееш! (Самюъл Джонсън)
Така да мислите този мимолетен свят: звезда на зазоряване, мехурче в поток, светкавица в летен облак, фенер
мъждукащ, и видение, и сън. (Сидхарта Гуатама Буда)
Светът сам по себе си е магия. (Шунрю Судзуки)
Загадката не е в това, как точно съществува светът, а в това, че изобщо съществува. (Лудвиг Витгенщайн, а
също и Уйлям Джеймс)
Нещата не са нито добри, нито лоши – нашето мислене ги определя като такива. (Шекспир)
Главната задача на човека в живота е да се роди. (Ерих Фром)
Нашият собствен живот е инструментът за експерименти с истината. (Тхич нхат Хан)
Усмихвай се дори когато те боли, понякога и щастието страда. (Тодора Колева, ВСУ)
Който гледа назад, няма да измине пътя. (пак тя)
Който добре познава пътя, не се уморява. (пак тя)
Животът не е горчив за онези, които обичат сладкото. (пак тя)
Най-добре се смее онзи, който се смее от сърце. (пак тя)
Силата да ръководиш е и сила да заблуждаваш. А силата да заблуждаваш е и сила да разрушаваш. (пак тя)
Истинското предназначение на човека е да живее, а не да съществува. (Джек Лондон)
Съществува повече от един правилен начин да свършите нещо. (Х. Смит)
Ако не намерим път, ще го проправим. (Ханибал Лектар, по предложение на Десислава Димитрова, по Интернет)
Човек живее толкова живота, колкото езици знае. (Кремена Димитрова, ВСУ, Варна)
За каквото си мислите най-много, това и става. Ако мислите за успеха, вие настройвате ума си така, че да го
търси, и го привличате силно към себе си. (Наполеон Хил, по предложение на Димитър Димитров, ВСУ)
Едно момче си платило образованието и получило магистърска степен в Нортуестърнския университет като
записвало лекциите на азбуката на слепите, после ги печатало на машина и ги продавало на съучениците си,
които виждали добре, но били по-малко амбициозни и с по-малка воля за успех. (Наполеон Хил, по негово
предложение)
Жаждата за успех се утолява само с успехи. (пак той, по негово предложение)
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∗ В цялата Вселена има едно единствено нещо, което със сигурност можете да направите по-хубаво и това сте вие
самите. (Олдъс Хъксли)
∗ Животът е или дръзко приключение, или нищо. (Хелън Келър)
∗ Ако не чуваш шанса да чука на вратата ти, намери си друга врата. (неизвестен, по предложение на Димитър
Димитров, ВСУ)
∗ Щом си изкачил билото, увеличи скоростта. (Х. Дж. Браун)
∗ Може никога да не ни се отдаде възможност да извършим велики дела по велик начин, но всеки от нас е в
състояние да прави малките неща по страхотен начин. (пак той)
∗ Усмихни се на някой непознат. Това може да се окаже единствената му радост за деня. (пак той)
∗ Сбъдват се мечтите на онези, които работят, докато мечтаят. (пак той)
∗ Ако някой запомни костюма, а не усмивката ти, значи не си се усмихвал достатъчно. (пак той)
∗ Ако в живота ти няма неуспехи, значи не поемаш достатъчно рискове. (пак той)
∗ Успехът е да получиш това, което искаш. Щастието е да харесваш, каквото получаваш. (пак той)
∗ Да пътуваш, изпълнен с надежда, е по-хубаво, отколкото да пристигнеш. (сър Джеймс Джийн)
∗ Господ дава орехи, но не ги чупи. (поговорка)
∗ Да се смееш е да рискуваш да изглеждаш като глупак. Да плачеш е да рискуваш да изглеждаш сантиментален.
Да протегнеш ръка към някого е да рискуваш да се оплетеш. Да изразиш чувствата си е да рискуваш да изразиш
себе си. Да изложиш идеите си, мечтите си пред тълпата е да рискуваш да изгубиш. Да обичаш е да рискуваш да
не бъдеш обичан в замяна. Да живееш е да рискуваш да умреш. Да се надяваш е да рискуваш да загубиш
надежда. Да опиташ всичко е да рискуваш да сгрешиш. Но трябва да рискуваме. Защото най-големият хазарт в
живота е да рискуваш нищото. (Димитър Димитров, ВСУ)
∗ Животът е пътуване, не пристанище. (пак той)
∗ Нека победя. Но ако не мога да победя, нека съм храбър в опита си. (пак той)
∗ Хората трудно намират общ език със себе си, може би защото е трудно да си добър разказвач и търпелив
слушател едновременно. (пак той)
∗ Ще ослепееш, ако гледаш на всеки ден еднакво. Всеки ден е различен за себе си, всеки ден съдържа чудеса.
Значението е в това, да обръщаш внимание на тези чудеса. (Пауло Коелю, по негово предложение)
∗ И който стои бърка пътя. (Лушка Петришка, ФНПП)
∗ Животът е подарък, но и заем. (пак тя)
∗ Да избереш време значи да спечелиш време. (пак тя)
∗ Какво е животът – хубава роза с остри бодли! (Ваня Иванчева, ФНПП)
∗ Задоволявай се с това, което имаш, докато се бориш за онова, което искаш. (Милена Николова, ФНПП)
∗ Същността на мисълта, както и на живота, е развитието. (пак тя)
∗ Животът е прекалено къс, за да го преживяваме като малък. (пак тя)
∗ Аз съм от ония, които са създадени за изключения, не за закони. (О. Уайлд?, по нейно предложение)
∗ Обичай, за да те обичат; вярвай, за да могат и другите да ти вярват. (Кристина Брейчева, ФНПП)
∗ Животът нищо не струва, но и нищо не струва колкото живота! (Милена Тютюнджиева, ФНПП)
∗ Животът не е репетиция, а шоу, в което ти си главният герой. (Ралица Стоимчева, ФНПП)
∗ Да си нормален, не е добродетел, по-скоро е липса на смелост. (фолкпевецът Азис, Шоуто на Слави)
∗ Любовта ражда любов. (Станислава Капчина, ФНПП)
∗ Ако си струва да го направиш, значи си струва и да прекалиш. (пак тя)
∗ Човек е не където живее, а където обича. (латинска поговорка)
∗ Захапи настроението! (Десислава Христова, ФНПП)
∗ Който търси, увеличава шансовете си да намери.
∗ Петте П: Перфектната подготовка предотвратява провала на представлението. (Гергана Горанова, ФНПП)
∗ Аз вярвам, аз зная, че въпреки факта, това е антрактът, а не краят. (пак тя)
∗ Живеем бедни, но горди, гладни, но влюбени. (пак тя)
∗ Лесно мога да бъда удовлетворен, но само с най-доброто. (Тошо Тошев, в-к “Труд”)
∗ Има едно нещо по-хубаво от това, да бъдеш обичан и то е да обичаш! (Цветослава Григорова, ФНПП)
∗ Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно. (Джеймс Матю Бари, по предложение на
Парашкева Терзитанова и Кристина Шмараева, ФНПП)
∗ Човек остарява само когато престане да чувства. (Ремарк, по предложение на Ива Лазарова, ФНПП)
∗ Ако имаш две чаши уиски, дай едната на ближния си. (Християна Димитрова, ФНПП)
∗ Който мисли, че може, значи може да мисли. (пак тя)
∗ Искаш ли омлет, счупи яйцата. (Вера Стайкова, ФНПП)
∗ Едно днес се равнява на две утре. (пак тя)
∗ Упражнявай се жестоко, за да се бориш лесно. (пак тя)
∗ Най-краткият отговор е действието. (пак тя)
∗ Оптимистите си намислят желание, когато видят падаща звезда, а песимистите бягат да не ги удари. (Людмила
Димитрова, ФНПП)
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Не чакай да умреш, за да разбереш, че си струва да живееш. (Елица Иванова, ФНПП)
А смехът лекува и нали светът е оцелял, защото се е смял! (пак тя)
В живота има толкова идеални мъже, колкото влюбени жени. (Анна Иванова, ФНПП)
Трябва силно да чувстваш, за да чувстват и другите. (Николо Паганини)
За мен животът започва всяка сутрин. (девиз на Морис Шевалие)
Аз не се променям, променя се само отношението към мен. (Мадона, по предложение на Радостина Георгиева,
ФНПП)
Парадокс: хората жертват най-скъпото нещо в своя живот за друго още по-скъпо! (Калина Величкова, ФНПП)
С времето неудовлетворителните ситуации намират решение. Но това се случва по-бързо и ефективно, ако
мислим позитивно и постъпваме уверено.
Няма върхове, които не могат да бъдат покорени. Има такива, които още не сте покорили. (Playboy, бр. 10/януари
2003 г., с. 35)
Никой не е забравен, нищо не е забравено. (надпис върху статуята на скърбящата майка в памет на жертвите от
блокадата на Ленинград, Пискаревското гробище, Санкт Петербург)
Времето е творчество. (рекламен банер на Видинската фирма “Еличка 91”)
Ако някой ни смята за заменими, това е защото не е успял да ни опознае повече. (Миглена Ангелова, Искрено и
лично, bTV, 1.І.2003 г.)
Изживейте своя страстен и динамичен ден именно днес. (пак тя)
Никой не знае какво може да направи преди да е опитал. (Бистра Малинова, ФНПП)
Провалът е само добра възможност да започнем всичко по по-добър начин. (пак тя)
Сигурността е най-вече суеверие. Тя не съществува в природата. Животът е или дръзко приключение, или нищо.
(пак тя)
Трудностите са предизвикателства за силата на човешкия дух. Ние решаваме да отидем на Луната или да
направим нещо друго, не защото е лесно, а именно защото е трудно. (пак тя)
Един владетел имал съветник, който често обичал да казва: “Това е добре”. По време на лов случаен куршум
поразил пръста на владетеля и го откъснал. Съветникът казал: “Това е добре”. Владетелят се ядосал и го
хвърлил в тъмница. След време при военен поход владетелят бил пленен от людоеди. Те изяли цялата му
свита, но пуснали на свобода владетеля, защото имали обичай да не ядат хора, на които липсва част от тялото.
Владетелят си спомнил за думите на своя съветник при нещастния случай и наредил да освободят съветника.
Извинил му се, че го хвърлил в затвора. Съветникът отговорил: “Добре, че ме хвърлихте в затвора, защото, ако
бях с Вас, щях да бъда изяден”. (по нейно предложение)
Всеки заслужава дереджето си. Но може да заслужи и по-добро. (пак тя)
Ние се обичаме и вие се обичайте като нас. (Море от любов, bTV, 4.І.2003 г.)
Любовта за мен е мярка за нещата. (Аня Пенчева, Море от любов, bTV, 4.І.2003 г.)
В нещастието винаги има мъничко късмет. (стара испанска поговорка, сп. Тема, 1/2003 г., с. 57)
Да сътворим свят, в който има повече приятели и партньори и по-малко терористи. (Бил Клинтън, сп. Тема, бр.
1/2003, с. 56)
Всеки има право на своя шанс, всеки е длъжен да допринесе за общото благо. (пак той)
Днес изглежда невъзможно да решим проблемите на света, ако не ги решаваме заедно. (пак той)
Всеки втори българин има огромното желание да чуе красива приказка за светло бъдеще, в което и той ще
участва. (сп. Тема бр. 1/2003 г., с. 5)
Усетете вкуса на неповторимото. (реклама на компактдискове)
Затова са пътешествията, за да научиш нещо ново и постоянно да казваш “Довиждане”. (от филма на ББС
“Сахара”)
Аз съм подготвен за всичко на света. (пак от там)
Колкото по-смели са мечтите, толкова по-вероятно е те да се сбъднат. (Всяка неделя, 5.І.2003 г.)
Всичко стойностно в този свят е дело на маниаци. (Г. Мамалев, Всяка неделя, 5.І.2003 г.)
Имам чувството, че съм живяла няколко живота. (Нешка Робева, Всяка неделя, 5.І.2003 г.)
Ако наистина има Господ, нека да има и справедливост. (пак тя)
Човек е длъжен да се мери с-най-добрите. (пак тя)
Бог не ни стоварва злини, а изпитания. (пак тя)
Трябва да се хванем много здраво да работим. Само тогава ще се измъкнем. (пак тя)
Човек следва да се оценява не според характера, а според постиженията му. Затова е важно не дали имаш
недостатъци, а дали си извършил впечатляващи дела.
Знак на мъдрост е, ако успеем продължително време да бъдем в добро настроение. (М. Монтен)
И след мен ще има музика, която да звучи. (от песента “Изповед” на Йорданка Христова)
Ушите на заека не са виновни за страха му. (Елена Каймаканова, ФНПП)
Ако не познаваме злото, как бихме познавали доброто? (Анна Добрева, ФНПП)
Човекът наистина е твърде коварно животно, пълно с любими противоречия. Може и да не си признава, но обича
собствените си парадокси. (Джон Стайнбек, по предложение на Антония Тилкова, ФНПП)
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∗ Светът е твоята отворена книга. В нея ти можеш да пишеш каквото си поискаш; можеш да задраскваш и дори да
късаш страници. (Р. Бах, по нейно предложение)
∗ Не е толкова важно къде ще пристигнеш. Важното е да извървиш пътя си с надежда. (Мариета Георгиева, ФНПП)
∗ Ако нямаше облаци, не бихме се насладили на слънцето. (пак тя)
∗ Надеждата е онази искрица, която ни сгрява и в най-големия студ. (пак тя)
∗ Мисълта е сила. (Сия Христова, ФНПП)
∗ Споделеното щастие се удвоява. (пак тя)
∗ Мисля – значи съществувам. (Рене Декарт, по нейно предложение)
∗ Не денят е мрачен, а ти засенчваш всичко. (Кристин Григорова, ФНПП)
∗ Чувствайте се така, както искате да изглеждате! (по предложение на Надя Джамбазова, ФНПП)
∗ Когато дойдат проблемите, някои се надяват на криле, а други си купуват патерици. (Харолд Роуф, по нейно
предложение)
∗ Не влезеш ли във водата няма да се научиш да плуваш! (Ваня Караджова, ФНПП)
∗ Животът е хубав, защото ние искаме да е такъв. (Илияна Кузманова, ФНПП)
∗ Утрешният ден ще е по-успешен, ако ти желаеш това. (пак тя)
∗ Мечтай! Корабът на мечтите никога не потъва. (пак тя)
∗ Смисълът на живота е в това всеки сам да намери смисъла на живота си. (Светлана Близнакова, ФНПП)
∗ Трябва да има някой на Луната. Ето виждаме, че непрекъснато свети. (Венелина Борисова, ФНПП)
∗ По-добре пръв на село, отколкото втори в Рим. (Юлий Цезар, по предложение на Н. Неделчев, по Интернет)
∗ Пак, пак и отново. (Н. Досев, по Интернет)
∗ Студентът не е торба, която трябва да се напълни, а факел, който трябва да се запали. (Ивайло Янков, по
Интернет)
∗ Когато не можеш да имаш това, което харесваш, харесвай това, което имаш. (френска поговорка, по
предложение на Десислава Димитрова, по Интернет)
∗ В живота не е важно откъде идваш и къде отиваш, а дали успяваш да бъдеш щастлив по пътя. (от италиански
филм, по Интернет, пак тя)
∗ Когато фактите се променят и моето желание се променя. (Дж. Кейнс, по Интернет, пак тя)
∗ Обикновено не става това, което искам. Случват ми се по-хубави неща. (Мариян Абрашев, по Интернет)
∗ Животът е красив, защото е хубав. (Стоян Колев, по Интернет)
∗ Ние обичаме живота не защото сме привикнали на живота, а на обичта. (неизвестен, по Интернет)
∗ Злото е преумалено добро. (Св. Августин, по Интернет от Мая Тодорова)
∗ Загубата не е нищо друго освен променяне. (по Марк Аврелий, по Интернет, пак тя)
∗ Живи сме, значи сме добре. (скечът “На гости” от Новогодишната програма на bTV)
∗ У много хора е заложена склонността да бъдат в максимална степен автори на живота си, дори и това да им
носи много дискомфорт.
∗ Парадокс: човек би направил добри неща за другите, които никога не би направил за себе си!
∗ По-добре да умреш прав, отколкото да живееш клекнал. (Иван Славов Ученически и кандидатстудентски бисери.
С., Архимед, 2002, с. 205)
∗ Сигурен съм, че моите текстове един ден ще се учат в училище. Едновремешните рапъри са били Христо Ботев,
Смирненски. (Мишо Шамара, рапър, на корицата на същата книга)
∗ На мен танцът ми помага да съм искрен и силен. Двете неща, които винаги съм искал да бъда. (посетител на
школа по латинотанци, сп. Тема, 2/2003 г., с. 83)
∗ Добротата е заразна. (певицата Милена, “В десятката”, bTV, 12.І.2003 г.)
∗ Училището е дом на добродетели. (Иван Марев)
∗ Победи ме в дуел на идеи, за да ти благодаря. (пак той)
∗ Така е устроен човешкият свят, че за успешното извършване на повечето дейности са нужни поне двама души.
∗ Дори старостта може да бъде по-скоро сезон на растеж, отколкото на повяхване. (Мерилин Фъргюсън
“Съзъклятието Водолей”, изд. Анима, с. 16)
∗ Важно е да осъзнаем, че истински значимите теми на времето никога не се съобщават в централните новини.
Защото те не са събития, а ход на събитията. (пак там, с. 13)
∗ Бенестрофата: драматично струпване на положителни събития. Това е обратно на катастрофата! (пак там, с. 18)
∗ Предпочитам надписа “Вход забранен” пред “Изход няма”. (Ст. Й. Лец “Невчесани мисли, с. 14, по предложение
на Парашкева Т. Терзитанова, ФНПП)
∗ Когато парите говорят и боговете мълчат. (Христо Асенов, ФНПП)
∗ Няма невъзможни неща! (девиз на предаването “Сблъсък”, bTV)
∗ Знам само две действителни нещастия в живота: угризенията на съвестта и болестите. И щастието е само
отсъствие на тези две злини. (Лев Толстой)
∗ Кафе, шоколад, мъже ... Някои неща е добре да бъдат разточително богати. (Кремена Иванова, ФНПП)
∗ Всеки неуспех носи в зародиша си бъдещ успех. (пак тя)
∗ Зад всеки успял мъж стои по една успяла жена. (пак тя)
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Бъди огън, а не искра, живей като човек, а не като човече. (пак тя)
Не чакай събитията, а ги създавай! (пак тя)
Ако не се изнервяте за щяло и нещяло, може да се насладите на пълно щастие. (предсказание в хороскоп)
Всяка грешка е в нечия полза. (Цвета Стоева, ФНПП)
Грешката е вярна! (пак тя)
Именно това му е хубавото – поне вече сме сигурни, че по-лошо не може да стане. (пак тя)
От миналото ще вземем огъня, а не пепелта. (Вероника Скорданова, ФНПП)
Всеки, който загива за една значима идея, не загива напразно. (пак тя)
Една майка е толкова щастлива, колкото е щастливо детето й! (Розен Делев, ФНПП)
Животът е изпълнен със сложни и прости моменти. Добре е да откриеш простите, които се съдържат в сложните.
(пак той)
Вярвам, че нещата ще се променят за добро и неуморно работя за това. (джаз-певицата Камелия Тодорова, Тази
сутрин, bTV, 16.І.2003 г.)
Колкото по-хубаво, толкова по-добре, за да се чувстваме всички още по-добре. (пак тя)
С изключително настроение се докосвах до перлите на удоволствието. (пак тя)
Съвсем друго е усещането, когато има биг-бенд. (пак тя)
Все пак по-добре е животът да се е чувство, отколкото мисъл. (Гергана Христова, ФНПП)
По-добре късно, отколкото още по-късно, но най-добре навреме! (Ивет Прокопова, ФНПП)
Бог ни дава толкова, колкото можем да носим. (Ренета Величкова, ФНПП)
Животът би загубил вкуса си, ако няма кого и какво да обичаме. (пак тя)
Необходими са ми 200, но ми стигат 2. (Борис Димовски, по нейно предложение)
Аз искам винаги да е така:/ когато времето въпрос задава,/ да вдигне всеки по една ръка/ наместо две, които се
предават. (Евтим Евтимов, по нейно предложение)
Бъди, за да те бъде! (пак тя)
Най-лесният начин да израснеш като личност е да се заобиколиш от личности. (Ирина Галова, ФНПП)
Животът рядко бива толкова непоносим, какъвто би трябвало да бъде, съдейки по фактите. (Владимир Донков,
ФНПП)
Животът е хубав, а да живееш добре е още по-хубаво. (пак той)
Ако се научите бързо да разгъвате и да сгъвате пътната карта, то вие лесно ще се научите да свирите на
акордеон. (пак той)
Правилото на бургията: за да вървиш напред, трябва да се въртиш. (Александър Ратнер, по негово
предложение)
Лотарията – най-точният способ за отчитане на оптимистите. (С. Обухов, по негово предложение)
Най-прекрасното нещо, което можем да изживеем, е загадъчното. То е истински извор на всяко изкуство и наука.
(Мария Иванова, ФНПП)
Това, което излъчваме като мисли, или изразяваме с думи, се връща при нас в подобна форма, но с още поголяма сила. (пак тя)
Човек се чувства добре, когато помага на другите да се чувстват добре. (Мариета Петрова, ФНПП)
Що е бурен? Растение, чието достойнство още не са открили. (Елена Цветкова, ФНПП)
Боя се от обяснения, обясняващи обяснени неща. (пак тя)
Често голямото отчаяние поражда голяма сила. (пак тя)
Истински велики са тези, чиито сърца бият за всички. (пак тя)
Не бива да пропиляваш днешния ден, мислейки за вчерашния. (Ангел Дюлгеров, ФНПП)
Няма смисъл да търсиш смисъла в самия смисъл, когато този смисъл няма никакъв смисъл. (Мартин
Балтаджиев, ФНПП)
Това, което не си струва да се прави, не си струва да се прави добре! (What Is Not Worth Doing Is Not Worth Doing
Well, Ейбрахам Маслоу)
Но вярно е и обратното: Това, което си струва да се прави, си струва да се прави добре, дори изключително
добре!
Разбрах, че когато пътувам със самолет, изпитвам изключителното усещане, че живея бързо. (Димитър
Апостолов, ФНПП)
Научих, че онова, което предадеш на децата си, ще окаже влияние върху поколения напред. (пак той)
В света винаги ще съществува романтика за тези, които са достойни за нея. (А. Мороа, по предложение на
Лиляна Янакиева, ФНПП)
Да намериш пътя, стани пътя! (древна китайска поговорка)
Горчивият лимон понякога помага да се усети по-добре сладостта на ягодата, дори ако тя е малка и не добре
узряла. (Даниела Пенева, ФНПП)
Тъмнината не всякога е изход към светлината, но трябва, ако не искаме да я приемем, да търсим този изход.
(пак тя)
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∗ Хората могат да те изненадат! Понякога тъкмо онези, които очакваш да те подритват, когато си изпаднал в беда,
ти подават ръка, за да се изправиш отново. (Елиана Джикова, ФНПП)
∗ Парите развалят човека, но не и настроението. (Ива Магунска, ФНПП)
∗ За да прогониш мъката, повикай щастието. (Нели Ивчева, ФНПП)
∗ Ако слънцето не огрява на твоята улица, отиди на съседната. (пак тя)
∗ Господ казал: ще направя хората красиви, умни те ще станат сами. (Светла Цанова, ФНПП)
∗ Ако искаш да летиш, не пълзи, а започни да ходиш! (пак тя)
∗ Не се страхувай от Бог, той никога няма да излезе от Рая. (Мирослава Костадинова, ФНПП)
∗ Фантазията е началото на сътворението. Представяш си това, което желаеш, желаеш това, което си представяш
и накрая създаваш това, което желаеш. (Ели Велчева, ФНПП)
∗ Искаме осемчасов ден за мислене! (Ст. Й. Лец “Невчесани мисли”, с. 103)
∗ Свободата не може да се симулира. (пак той, с. 76)
∗ Човек расте с цената, която заплаща. (пак той, с. 74)
∗ Орлите трябва да се справят с облаците. (пак той, с. 64)
∗ Кой знае какво би открил Колумб, ако на пътя му не се беше изпречила Америка! (пак той, с. 59)
∗ Винаги си мислим, че най-лошото не е дошло, а то вече е преминало. (Бисмарк, по предложение на Албена
Димитрова, Пловдивски университет)
∗ От истинско значение е не какво ние очакваме от живота, а какво животът очаква от нас. (Виктор Франкъл, по
нейно предложение)
∗ Житейски закон 5: Животът награждава действието. (Десетте закона на живота според Филип Макгро, по нейно
предложение)
∗ Житейски закон 7: Животът се управлява, не се лекува. (от същия източник, по нейно предложение)
∗ Да се надяваме, че живеем, а не преживяваме. (Величка Кунчева, ПУ)
∗ Няма лош хляб, има по-хубав! (поетът Неделчо Ганев от Ст. Загора, по предложение на Тянка Атанасова, ПУ)
∗ Вярвам в успеха на всеки, който е повярвал в себе си. (министър Милен Велчев, по нейно предложение)
∗ Запалва онзи, който сам гори. (П. А. Павленко, по нейно предложение)
∗ Главната сила на човека е силата на духа. (Ю. Гагарин, по нейно предложение)
∗ А може, по-иначе може! (Тема, бр. 3/2003 г., с. 30)
∗ Парадокс на ефективните взаимоотношения: истинският алтруист мисли за себе си, а егоистът – за другите.
(Тема, бр. 3/2003, с. 84)
∗ Не красивите са щастливи, а щастливите са красиви. (Нона Илиева, ФНПП)
∗ Когато има слънце, звездите са излишни. (пак тя)
∗ В тъмното няма нищо, което да го няма на светло, освен страхът. (пак тя)
∗ Училището е прозорец, но ние предпочитаме да влезем през вратата. (пак тя)
∗ Пази копието, ако уважаваш оригинала. (пак тя)
∗ Ако знаеш две теми, дай едната на ближния. (Любица Иве Арсова, ФНПП)
∗ Много преподаватели – хилав студент! (пак тя)
∗ Научи се да се ослушваш. Възможностите понякога потропват съвсем тихичко. (Виолета Митева, ФНПП)
∗ Законът на вълците: Уважавай старейшините; Обучавай младите; Работи заедно с останалите; Играй когато
можеш; Ловувай когато се налага; Почивай си междувременно; Изказвай чувствата си; Остави следата си! (Дел
Гоец, по нейно предложение)
∗ Всички се изправяме пред неповторими възможности, умело дегизирани като неразрешими проблеми. (Джон
Гарднър, по нейно предложение)
∗ Мястото да бъдеш щастлив е тук, времето да бъдеш щастлив е сега. (Робърт Ингерсол, по нейно предложение)
∗ Поводите да си благодарен винаги са много, ако отделиш време да ги осъзнаеш. Например, седя си и си мисля
колко хубаво е, че бръчките не болят. (Неизвестен, по нейно предложение)
∗ Колко монотонно би било в гората, ако пееха само десетте най-добри птици. (Дан Бенет, по нейно предложение)
∗ Най-добрите неща в живота всъщност не са неща. (Арт Бухвалд, по нейно предложение)
∗ Ако си способен само на една усмивка, подари я на хората, които обичаш. (Мая Анджелоу, по нейно
предложение)
∗ Живей един добър и почтен живот. Така, когато остарееш и мислиш за миналото, ще можеш да му се порадваш
отново. (Далай Лама, по нейно предложение)
∗ Скочи ... и мрежата ще се появи. (цитат от Дзен, по нейно предложение)
∗ Дали танцуваме или не си оставаме глупаци, така че можем да потанцуваме. (японска поговорка, по нейно
предложение)
∗ Ако седиш на един мост и се загледаш в реката, която бавно тече под теб, внезапно ще осъзнаеш всичко, което
не можеш да узнаеш. (Мечо Пух, по нейно предложение)
∗ Големите трудности в живота посрещни със смелост, малките с търпение. Когато с труд свършиш задачите си за
деня, легни си с мир. Бог остава буден. (Виктор Юго, по нейно предложение)
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∗ Живеем в дела, не в години, в мисли, не в поет дъх, в чувства, не в цифри. Времето трябва да отброяваме в
удари на сърцето. (Дейвид Бейли, по нейно предложение)
∗ Доброто, което правиш някому, се връща – понякога, когато най-много ти е нужно, друг път – когато най-малко
очакваш. (Даниел Гарски, по нейно предложение)
∗ Ако не можеш да летиш, тичай. Ако не можеш да тичаш, ходи. Ако не можеш да ходиш, пълзи. Но каквото и да
правиш, продължавай да се движиш. (Мартин Лутър Кинг, Младши, по нейно предложение)
∗ Животът е обещание, изпълни го. (Майка Тереза, по нейно предложение)
∗ Една епоха се нарича тъмна не защото няма светлина, а защото хората се отказват да я видят. (Джеймс
Мишене, по нейно предложение)
∗ “Направих най-доброто от себе си.” Това е цялата жизнена философия, от която се нуждаем. (Лин Ютанг, по
нейно предложение)
∗ По-малко се страхувай, повече се надявай; По-малко яж, повече дъвчи; По-малко се оплаквай, повече дишай;
По-малко говори, повече казвай; По-малко мрази, повече обичай; И всичко добро ще е твое. (Шведска поговорка,
по нейно предложение)
∗ Потърси и ще откриеш – което не е потърсено, ще остане скрито. (Софокъл, по нейно предложение)
∗ Щастието е за бъдеш погълнат от нещо пълноценно и велико. (Вила Кадър, по нейно предложение)
∗ Всеки може да е велик, защото може да служи. (Мартин Лутър Кинг, по нейно предложение)
∗ Ако съм видял по-далеч от другите, това е защото бях стъпил върху раменете на гиганти. (Исак Нютон, по нейно
предложение)
∗ Няма вечни факти, както няма и абсолютни истини. (Фр. Нищше, по нейно предложение)
∗ Виждаш Земята като ярка синьо-бяла играчка на елха на фона на черното небе. Толкова е малка и крехка –
осъзнаваш, че на това малко петънце е всичко, което означава всичко за теб; цялата история и изкуство,
смъртта, и раждането, и любовта. (Ръсел Швайкарт, астронавт, по нейно предложение)
∗ Човек живее само веднъж, но ако се справи добре, веднъж му стига. (Джо И. Луис, по нейно предложение)
∗ Най-хубавото на бъдещето е, че настъпва по малко всеки ден. (Ейбрахам Линкълн, по нейно предложение)
∗ Има рискове, които не можеш да си позволиш да поемеш, и други, които не можеш да не поемеш. (Питър Друкър,
по нейно предложение)
∗ Довери се на тихото гласче, което нашепва: “Може и да стане и аз ще опитам.” (Даян Меричайлд, по нейно
предложение)
∗ В две думи мога да обхвана всичко, което съм научил от живота – Той продължава! (Лео Бискалия, по нейно
предложение)
∗ Когато слепият носи сакатия и двамата напредват. (Борислав Стойков, ФНПП)
∗ Децата следват примери, не съвети. (Бисерка Младенова, ФНПП)
∗ Когато всичко е загубено – това е минало. Все пак остава бъдещето. (Ангел Стойков, ФНПП)
∗ Когато всичко е загубено, остава урокът за бъдещето. (Милка Атанасова, ФНПП)
∗ Когато те бият, можеш да направиш мазоли. Следващия път ще понесеш боя по-леко. (пак тя)
∗ Най ми е добре с няколко мъже. (от песен на фолк-певицата Кати)
∗ След всяка загубена битка нека удвоим усилията си. (Маршал Фокс, по предложение на Деян Филипов, РУ)
∗ Животът – по-добрият учител. (Явор Димитров, РУ)
∗ Животът е огърлица, връвта на която е надеждата. (пак той)
∗ На своята улица и мръсното куче е тигър. (пак той)
∗ За хората трябва да се съди не по техните възгледи, а по това какво правят от тези възгледи. (Г. Лихтенберг, по
предложение на Светослав Стоянов, РУ)
∗ Щастлив е онзи, който се осмелява да защити това, което обича. (пак той)
∗ Има само неправилен път, безизходно положение няма. (китайска пословица, по негово предложение)
∗ Твърдото се чупи, силното остава. (Николай Колев, РУ)
∗ Смелите мисли играят роля на предни фигурки в играта на дама: те загиват, но осигуряват победа в играта. (Й.
В. Гьоте, по предложение на Миглена Нанова, ВСУ)
∗ Ако уважаваш някого, значи му вярваш. Ако му вярваш, значи рискуваш. Ако рискуваш, значи обичаш. (пак тя)
∗ Държа призмата на живота си в мои ръце. (Полина Бадаралиева, ВСУ)
∗ Да упражняваш таланта си – ето истинското щастие. (Аристотел, “Политика”, по нейно предложение)
∗ Да си щастлив е един талант, който се развива чрез упражнение. (П.К. Яворов, “Когато гръм удари”, по нейно
предложение)
∗ Истинското щастие идва, когато душата почва да трепти в съзвучие с външния свят. (Д. Димов, “Ахилесова пета”,
по нейно предложение)
∗ В нещастие съдбата всякога оставя вратичка за изход. (М. Сервантес, “Поучителни разкази”, по нейно
предложение)
∗ Същността на наслаждението е в самото му пожелаване. (Б. Паскал, “Мисли”, по нейно предложение)
∗ Най-голямото удоволствие, което познавам, е да извърша тайно нещо добро, както и да открия, че без да
очаквам, са ми сторили добро. (Ирена Йорданова, ВСУ)
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∗ Всяко едно новородено дете носи със себе си надеждата за един по-добър свят, който можем да направим. (пак
тя)
∗ Много неща нямаше да ги постигнем, ако преди това мислехме, че са невъзможни. (пак тя)
∗ Едно нещо съществува, защото го желаем,а друго, за да можем да го желаем. (пак тя)
∗ Ако съществува един реален свят, изведен от възможността, значи е възможно да се реализират и други
възможности. Нищо не ограничава това. (пак тя)
∗ Позволявам си да живея, да обичам и да се смея. (пак тя)
∗ Заслужавам всичко хубаво и добро в живота си. (пак тя)
∗ Отнасям се към всички проблеми като към възможности за израстване в мъдрост и любов. (пак тя)
∗ Големите кризи и непредвидените обстоятелства ни показват колко по-големи са жизнените ни сили в сравнение
с тези, които сме предполагали, че притежаваме. (пак тя)
∗ Правете живота си така, сякаш пеете, независимо дали имате глас или не. (пак тя)
∗ Когато нещата се вършат с радост, те стават извор на повече радост. (пак тя)
∗ Човек не трябва да губи желанията си. Те са могъща подкрепа за плодотворна дейност, любов и дълъг живот.
(пак тя)
∗ Моментът да бъдеш щастлив е сега, а мястото е тук. Начинът да се почувстваш щастлив е да направиш и
другите щастливи. (пак тя)
∗ Има дни, когато си мисля, че ще умра от свръхдоза удоволствие. (Салвадор Дали, по нейно предложение)
∗ Човешкият ум е способен на какво ли не, защото в него е събрано всичко – и цялото минало, и цялото бъдеще.
(Джоузеф Конрад, по нейно предложение)
∗ Земният рай е там, където съм Аз. (Волтер, по нейно предложение)
∗ Един оптимист може да види светлина и там, където я няма. Но защо песимистът винаги тича да я гаси? (Мишел
дьо Сен Пиер, по нейно предложение)
∗ Има два вида хора: едни, на които нещата се случват, и други, които сами случват нещата. Аз съм от вторите.
(Слави Трифонов, “За стърчането”, по нейно предложение)
∗ Независимо къде се е родил човек, когато иска да бъде действен, когато иска да бъде пълноценен, той може да
го направи. (Камен Воденичаров, по нейно предложение)
∗ Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. (Н. Вапцаров, по нейно предложение)
∗ Песните чупят вериги. (Й. Г. Хердер, по нейно предложение)
∗ Не е вечна световната беда, нито са вечни робските окови: - Виж вече съмва – времена настават нови. (Пенчо
Славейков, по нейно предложение)
∗ Само ако престанеш да опитваш можеш да кажеш, че не си успял. (Елбърт Хъбард, по нейно предложение)
∗ Ние – това е повече, отколкото Аз и Ти. (Б. Брехт, по предложение на Ирена Йорданова и на Татяна БакаловаФурчева, ВСУ)
∗ Всяка бръчка на лицето ти носи спомена на отминали усмивки. (Милослава Стайкова, ВСУ)
∗ На човек не е дадено да знае и да може всичко. Това се простира дотам, откъдето започва Господ, - а тази
граница никой не я знае. (Петя Петкова, ВСУ)
∗ Парите и славата са нещо преходно, но да си личност в очите на обикновения човек е нещо, което никой не може
да ти отнеме. (Богдан Николов, автомобилен състезател, в “Шоуто на Слави”, 17.ІV.2002 г., по нейно
предложение)
∗ По-добре да те мразят за това, което си, отколкото да те обичат за това, което не си! (Руши Видинлиев, певец, в
“Шоуто на Слави, 6.ХІ.2002 г., по нейно предложение)
∗ По-добре да се мисли преди да се действа, отколкото след това! (Б. Спиноза, а също и Демокрит, по
предложение на Петя Петкова, ВСУ и Станислава Пешева, ФНПП)
∗ Благодаря на тази сила, която ни дава сили да обичаме това, което обичаме! (Маргарита Младенова, театрален
режисьор, по предложение на Петя Петкова, ВСУ)
∗ Животът има смисъл само наопаки, но пък трябва да се живее нормално. (С. Киркегор, по нейно предложение)
∗ Бог ни учи като ни причинява болка. (Даниел Стийл “Зоя”, по предложение на Румяна Биволарска, ВСУ)
∗ Който улучи той ще сполучи. (Румяна Биволарска)
∗ У всеки от нас има поне една прашинка добрина – РАЗДАВАЙТЕ Я! (пак тя)
∗ От нас зависи да превърнем мечтите си в реалност, а страховете си в кураж. (от “Искрено и лично”, bTV, по
нейно предложение)
∗ Живях за любовта, болеше ме за любовта, страдах за любовта, колко странно - сега се чувствам добре и мога да
умра! (В. Юго “Клетниците”, по нейно предложение)
∗ Не начинът, по който умираш, те прави герой, а животът ти. (“Вашингтон, окръг Колумбия”, по нейно
предложение)
∗ Хората се оценяват по техните добри дела. (“Вашингтон, окръг Колумбия”, по нейно предложение)
∗ Най-големият подарък, който можеш да дадеш на детето си, са корени и крила. (Румяна Биволарска, ВСУ)
∗ Не отлагай миговете на радост. (Х. Дж. Браун, по нейно предложение)
∗ Бъди готов да изгубиш битката, за да спечелиш войната. (Х. Дж. Браун, по нейно предложение)
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∗ Гледай на проблемите като на възможност за израстване и самоусъвършенстване. (Х. Дж. Браун, по нейно
предложение)
∗ Не отлагай! Направи това, което трябва, тогава, когато трябва. (Х. Дж. Браун, по нейно предложение)
∗ Опитът се изгражда не просто от натрупаните преживявания, а от начина, по който сме ги осмислили. (Елина
Илиева, ВСУ)
∗ Бог е дал на всекиго по нещо, само че е забравил да му каже какво е то. (пак тя)
∗ Всички сме замесени от едно тесто, разликата е в това колко сме печени. (пак тя)
∗ Не участвай в събитията – карай ги да се случват. (Сийка Стоянова, ВСУ)
∗ Нямам нужда от надежда, за да се реша, нито от сполука, за да постоянствам. (Гимон Доранж, по предложение
на Мария Георгиева, ВСУ)
∗ Всичко зависи от всичко: всички неща са свързани, нищо не е отделно от друго. Ако хората можеха да се
променят, всичко би могло да се промени. (Г. Гурджиев, по нейно предложение)
∗ Ние всички сме творци; всички сме крале, поети, музиканти; трябва само да се разтворим като лотоси, за да
разкрием това, което е у нас. (Хенри Милър, по нейно предложение)
∗ Парите на едни вземат ума, а други учат на ум. (българска поговорка, по нейно предложение)
∗ Ако човек не може да е личен и богат, умен и честен може. (българска поговорка, по нейно предложение)
∗ Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира. (българска поговорка, по нейно предложение)
∗ Да любиш е действие, а не състояние. (А. Фет, по нейно предложение)
∗ Докато човек не се предава, той е по-силен от съдбата си. (Е.-М. Ремарк, по нейно предложение)
∗ Винаги съм приемал живота толкова сериозно, че съм предразположен към оптимизъм. Песимизмът е
прахосване на сили – наказание за онзи, който не знае да живее. (Ъ. Хемингуей, по нейно предложение)
∗ Да мислиш, значи да спориш със себе си. (испанска поговорка, по нейно предложение)
∗ Действията на хората са най-добрите преводачи на техните мисли. (Джон Лок, по нейно предложение)
∗ Мислите, както и бълхите, скачат от човек на човек. Само че не хапят всички. (Ст. Й. Лец, по нейно предложение)
∗ Никога не се отказвай от онова, което наистина искаш. Човек, който има големи мечти, е по-могъщ от човека,
който има необходимите данни. (Х. Дж. Браун, по нейно предложение)
∗ Хвали старото, но избирай новото. (поговорка, по нейно предложение)
∗ Ако някой път тичате след щастието и се чудите къде е, спомнете си за онзи, който търсил очилата си, а те били
на носа му. (Б. Шоу, по нейно предложение)
∗ Хората не обичат да се отказват от недостатъците си; предпочитат да ги компенсират с положителни качества.
((Т. Котарбински, по нейно предложение)
∗ Да твориш означава да дадеш форма на своята съдба. (А. Камю, по нейно предложение)
∗ Никога не ми омръзва да бъда полезен. (Л. да Винчи, по нейно предложение)
∗ Всеки ден трябва да слушаш поне една песен, да поглеждаш хубава картина и ако е възможно, да прочетеш
поне едно мъдро изречение. (Й. В. Гьоте, по нейно предложение)
∗ Величието на човека започва в момента, в който той се вижда такъв, какъвто е. (Пиер Дако)
∗ Човек е щастлив или нещастен не заради това, което му се случва, а въпреки него. (Ана Стефанова, ВСУ)
∗ Щом си се родил, не може друг да се роди такъв;/Колелото на съдбата не за мъка се върти!/ И вратата ти
небесна няма да затвори бог, /Докато пред тебе с трепет не открие сто врати! (Ал Газали, по нейно предложение)
∗ Дари ме господ с четири неща: /Ум, име, бодър дух и доброта. /И всеки надарен така от него, /без капка скръб ще
мине през света. (Рубаи, по нейно предложение)
∗ Природата ни дава достойнства, съдбата ни помага да ги превърнем в дела. (пак тя)
∗ Блаженството е във вкуса, а не в нещата. Човек е щастлив, когато притежава това, което обича, а не когато
притежава онова, което другите харесват. (пак тя)
∗ Няма умение, което да е твърде безполезно, твърде противно или твърде незначително. Зависи само какво
правиш с него. Както казва Лао-дзъ, лошото може да бъде суровина за доброто. (пак тя)
∗ Ако имате вяра колкото синаповото семе, може да кажете на планината да се премести и тя ще се премести.
(Исус Христос, по нейно предложение)
∗ По-добре е някой да закъснява, отколкото изобщо да не идва. (арабска пословица, по нейно предложение)
∗ Животът е борба. Останалото – само очакване между битките. Докато сме живи винаги има поне още една битка,
която ни очаква. (китайска мъдрост, по нейно предложение)
∗ Първото, което е необходимо да направим, да приемем и да повярваме във Вътрешната си природа и да не я
губим от око. Защото в Грозното пате се крие Лебед, от Арогантния Тигър наднича Спасителят, който знае Пътя,
и във всеки от нас има нещо Особено, което трябва да съхрани. (Бенджамин Хоф “Даото на Пух”, ИК “Дамян
Яков, София, 1992, по нейно предложение)
∗ Радвай се, когато си стигнал дъното – там има твърда основа, от която ще се оттласнеш по обратния си път
нагоре. (Катя Богданова, ВСУ)
∗ Ти вехнеш бързо, бързо и растеш. /В децата си растеш – ти в тях живееш. (У. Шекспир “Сонети”, по нейно
предложение)
∗ Първата сериозна стъпка в живота е добре завързаната вратовръзка. (Оскар Уайлд, по предложение на Мария
Томова, ВСУ)
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∗ Не вярвайте в чудеса – разчитайте на тях. (У. Шекспир, по нейно предложение)
∗ Любов, която е пречка на пътя на успеха, не е истинска. В крайна сметка тя е измислица, прикритие на
слабостите ни. (Мария Стоянова, ВСУ)
∗ Разбира се, че Господ ще ми прости. Нали това му е работата. (предсмъртни слова на Х. Хайне, по предложение
на Пресияна Топорова, ВСУ)
∗ Не че обичам парите, но ми действат успокоително. (Джо Луис, по нейно предложение)
∗ Шансът е в кризата. (Радка Христова-Вакова, ВСУ)
∗ Най-сигурният начин да разсмееш Господ е като си правиш планове. (пак тя)
∗ Всяка нова любов е последна. (пак тя)
∗ Аз съм единственият милионер, спечелил от това, че е описал детските си кошмари. (Стивън Кинг, по нейно
предложение)
∗ Нищо не става, за да остане скрито. (Евангелие на Матея, по нейно предложение)
∗ Късметът на начинаещия (Пауло Коелю) – специалният бонус на Съдбата.
∗ Животът е тайнство. И то е в търсенето на красота, любов и нови усещания. (Велина Алексиева, ВСУ)
∗ Когато си добър към другите, ти си още по-добър към себе си. (Светлана Попова, ВСУ)
∗ Човек е на толкова години на колкото изглежда. (пак тя)
∗ Двамина гледаха през решетките на затвора. Единият видя калта на двора. Другият видя звездите. (пак тя)
∗ Бъди себе си! Помни, че на света няма втори като теб. (пак тя)
∗ Несправедливата критика е често прикрит комплимент. (пак тя)
∗ Най-хубавите неща се постигат най-трудно. (гръцка поговорка, по нейно предложение)
∗ По ръката, която ви поднася рози, винаги остава малко от аромата й. (китайска поговорка, по нейно
предложение)
∗ Вместо да се ядосвате на човешката неблагодарност, очаквайте я! Да си спомним, че Исус помогнал на десет
прокажени в един ден и само един Му благодарил. Защо да очакваме повече благодарност, отколкото е получил
Исус? (пак тя)
∗ Признателността се отглежда. (пак тя)
∗ Обичам това, от което страдам. (пак тя)
∗ Всеки ден е подарен, да го изживеем пълноценно! (пак тя)
∗ Давай, за да получаваш! (пак тя)
∗ Работа е това, което трябва да правим, а почивка – онова, което искаме да правим. (пак тя)
∗ Най-хубавото нещо е невидимо за очите. (Екзюпери, “Малкият принц”, по нейно предложение)
∗ Докато има живот, има надежда. (Теокрит, по нейно предложение)
∗ Онзи, който няма избор, трябва да рискува, дори ако обстоятелствата и времето са против него. (Ст. Цвайг, по
нейно предложение)
∗ Човек се познава в изпитанията. (японска поговорка, по предложение на Татяна Бакалова-Фурчева, ВСУ)
∗ Истински стимул на човешкия живот е утрешната радост. (А.С. Макаренко, по нейно предложение)
∗ Понякога изискванията към работника се превръщат в изисквания на работника. (Красимира Кънева, ВСУ)
∗ Няма дребни дела, има дребни човеци. (пак тя)
∗ Човекът е при тези, които му вярват. (пак тя)
∗ Ако жената е добра, и мъжът може да стане човек. (пак тя)
∗ Дори и да не уцелите целта точно, така ще оставите врата, отворена за евентуално развитие в бъдещето.
(Десислава Иванова, ВСУ)
∗ Някои хора правят света по-хубав, само защото са част от него. (пак тя)
∗ Нужни са дъжд и слънце, за да се получи дъга. (пак тя)
∗ За каквото си мислите най-много, това и става. Ако мислите за успеха, вие настройвате ума си така, че да го
търси, и го привличате силно към себе си. (Наполеон Хил, по предложение на Елина Илиева, ВСУ)
∗ Истинският живот е любимият ми филм. (френският режисьор Клод льо Руж, по предложение на Тодор
Димитров, ВСУ)
∗ Зрелият човек никога не умира, защото той се учи дори и чрез смъртта. (Ошо, “За зрелостта”, по негово
предложение)
∗ Зрелостта няма нищо общо със жизнените опитности. Тя има нещо общо с твоето вътрешно пътешествие, с
твоето преживяване на вътрешното. (пак там, по негово предложение)
∗ Смъртта не е край, а само начало на нещо непознато. (пак там, по негово предложение)
∗ Зрелостта е другото има на себереализацията. (пак там, по негово предложение)
∗ Смъртта е най-голямата илюзия. (пак там, по негово предложение)
∗ Орлите никога не завиждат на червеите. (Даринка Тотева, ВСУ)
∗ Науката постига това, което фантазията подсказва. (пак тя)
∗ С любовта не се спори. Тя съществува. (Екзюпери, по предложение на Светлана Дойчева, ФНПП)
∗ Краят на света няма да е утре. (Тит Ливий, по нейно предложение)
∗ Един от начините да свикнеш с болката е да започнеш да я харесваш. (Вергиния Павлова, ФНПП)
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По-лесно е да продължаваме да се смеем, отколкото да спрем да се смеем. (Станислава Стоичкова, ФНПП)
Най-общото достояние на хората е надеждата. Нея я има и този, у когото нищо не е останало. (пак тя)
Колиба, в която се смеят, е по-добра от дворец, в който плачат. (пак тя)
Благодаря ви, че ме намразихте. Това ме задължава да живея. (Ана Каменова, ФНПП)
Хленченето не решава проблемите. Дори ги задълбочава.
Онези, които постигат целите си с лекота, се прицелват твърде ниско. (Венцислав Драганински, ФНПП)
На всяка възраст човек може да научи нещо от детски филм. (Атанас Комитов, ФНПП)
Научих, че в спалнята на колежа съм научила повече, отколкото в класната стая. (Станислава Найденова,
ФНПП)
Няма трудности – има повече работа! (Станислав Танов, ФНПП)
Животът е музика и от теб зависи как ще я изпълниш (пак той)
Истинското огледало на нашия начин на мислене е нашият живот. (М. Монтен, по предложение на Станислава
Пешева, ФНПП)
Помогни си сам, за да ти помогне и Бог. (Лафонтен, по нейно предложение)
Салата е добра с оцет, мъжът – с характер. (Антонина Цикалова, ФНПП)
По-добре да бъдеш куче на свобода, отколкото лъв в клетка. (пак тя)
Образование е да знаеш къде да намериш това, което ти е нужно. (Владислав Стойчев, ФНПП)
Дано и на сушата ти върви като по вода! (пак той)
Можем да се опираме само на това, което оказва съпротива. (Стендал, по предложение на Стефка Солакова,
ФНПП)
Мъжеството създава победители, съгласието – непобедими. (Делвиг, по нейно предложение)
Където има съгласие, там може да има и победа. (Магдалина Каменска, ФНПП)
Смесвай полезното с приятното! (пак тя)
Хората живеят по правила, на които винаги се надяват. (Силвия Миладинова, ФНПП)
Достойнствата на човека имат също тъй своето време, както плодовете – своя сезон. (Юлиян Кулински, ФНПП)
Да живееш значи постоянно да напредваш. (пак той)
И животът като баснята се цени не по дължината си, а по съдържанието. (пак той)
Езикът на ума ще бъде чут, ако минава през сърцето. (пак той)
Духовните сили остават у този, който ги използва. Нещо повече – тогава те растат!
Оптимистът не мисли и не върши нещата наполовина.
Колкото повече грешки правя, толкова по-умна ставам. (Нели Петкова, ФНПП)
Човек става идеален, когато се влюбят в него. (пак тя)
Понякога нещата не вървят както трябва, докато не започнеш да правиш нещо друго. (пак тя)
Когато някое момиче казва “Обичам те!” в действителност то пита: “Обичаш ли ме?” (пак тя)
Колкото и да е сломено сърцето ти, животът не спира заради твоята скръб. (пак тя)
Който винаги се смее може да е глупав, но никога – нещастен. (Венета Неделчева, ФНПП)
Всички мисли, които имат големи последствия, са прости. (Елена Макавеева, ФНПП)
С любимия и под храста е дом. (Милена Янчева, ФНПП)
Слаб е този, който се предава. (Деница Микова, ФНПП)
Ако те е страх от тъмното, използвай фенер. (Надежда Николова, ФНПП)
Ако не довършиш нещо, значи изобщо не си го започвал. (пак тя)
Да живееш значи да се бориш! (Таня Тасмаджиева, ФНПП)
Времето употребено за мислене не е загубено време. (Публий Сир, по предложение на Георги Цветков, ФНПП)
Ст. Й. Лец казва: “Ах, ако бихме могли да видим живота, а не ситуации! (Невчесани мисли, с. 56) Такова е
предопределението на човека в този свят: да търси своите надежди, шансове и успехи в ситуации. В тях той
може да се провали, но и да намери щастие и смисъл.
Разбрах още по-добре, че надеждата и оптимизмът не са празни думи. (Джак Никълсън, Паралели, бр. 2/2003 г.,
с. 10)
Предпочитам да посветя времето си на занимания, от които разбирам. (Джак Никълсън, пак там)
Думите са ключ към любовта. (мото на рекламата на Globul в Playboy, бр. 2/2003 г.)
Как оптимистите обсъждат предстоящи дела: 1/ приемат, че те са смислени и изпълними; 2/ анализират
рисковете и опасностите; 3/ действат настойчиво!
Направих го, защото така ми харесва. (ген. директор на БНТ за новите си руси кичури, сп. Тема, бр. 4/2003 г., с.
38)
Ако Господ ми даде правомощия за 24 часа, аз знам какво бих направил. (алпинистът Дойчин Василев, сп. Тема,
4/2003 г., с. 38)
Често поглед назад е много нужен, за да вървиш успешно напред.
Хармонията е очарователна. (реклама на Nokia 6610 в сп. Тема)
Важното е да се отделиш от миналото си и да се родиш наново. (реплика от ТВ сериала “Съдия Ейми”)
Госпожице, знам, че някой ден, когато сте готова, вие ще бъдете чудесна майка. (пак там)
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∗ Ако Бог е безпомощен, трябва да му помогнем. (заглавие на статия на Р. Леонидов, сп. Тема, бр. 5/2003 г., с. 31)
∗ Когато любовта е взаимна, продължението на авантюрата е въпрос на време.
∗ Стилът на една жена се учи. Трябва да съчетаеш външния си вид с вътрешното си състояние. (Дарина Павлова,
в “Огледала” на bTV, 1.ІІ.2003 г.)
∗ Докато влагаш работа и любов, ще изкарваш много пари. (треньор на състезателни коне в “Глобусът”, bTV,
1.ІІ.2003 г.)
∗ Британците са народ, който обича да му казват, че по-лошо не може да стане. (У. Чърчил, “Глобусът”, bTV,
1.ІІ.2003 г.)
∗ Повярвай ми! Това е първото, с което би могъл да ми помогнеш.
∗ Да, обичам състезанието, защото не обичам статуквото. Ненавиждам стоенето на едно място. Трябва да има
движение, дори да е надолу. Тогава го слагаш в графата скъпо платени уроци. (Радосвет Радев, Playboy, 2/2003
г., с. 52)
∗ За да управляваш фирма с над 200 жени, трябва да си не женкар, а мъжкар. (пак той)
∗ Всеки миг е още един шанс. (рекламно мото на филма “8-ма миля”, Playboy, 2/2003 г.)
∗ Екипът не прави скиора, но му помага да изглежда добре дори когато пада. (от реклама на ски-аксесоари,
Playboy, 2/2003 г.)
∗ Човешкият мозък е като чадър: работи най-добре, когато се отваря. (Далай лама)
∗ Комплимент: твърде много може да се каже за него (нея).
∗ В една комедия се казва: “Който не се учи е глупак; който се учи – пак.” Оптимистите знаят разликата между
двамата глупаци!
∗ Защо да си парцал, щом можеш да бъдеш хавлиена кърпа? (Биляна Димитрова, ФНПП)
∗ Наскоро разбрах, че най-великият лекар е Оптимизмът. (Стойчо Стоянов, ФНПП)
∗ Косата ми е винаги добре в деня, когато имам час при фризьора. (пак той)
∗ Красотата има дефиниция! (рекламен девиз на Turgor)
∗ Остаряването не е нищо друго освен лош навик, за който заетите хора нямат време. (Златина Михайлова)
∗ Защо хората си стискат ръцете? Защо се радват на прегръдката? Защо жадуват да общуват с учени и мъдреци?
Защото една душа се протяга към друга и се съединява с нея. Радостта не е само в духовното, а в единството на
духовното и материалното. (Хазрат Инаят Хан “Мистични медитации”, по нейно предложение)
∗ Бях умен и исках да променя света. Сега съм мъдър и затова ще променя себе си. (Ошо, по нейно предложение)
∗ Късметлиите не разсъждават как да бъдат спокойни и щастливи Дори да сънуват духове, те не губят
самообладание. (Китайска мъдрост, по нейно предложение)
∗ Нашият живот всъщност е куклено представление. Трябва само да държиш конците в ръцете си, да не ги
заплиташ, да ги движиш по своя воля, да не позволяваш на други да ги дърпат и тогава ще се въздигнеш над
сцената. (Китайска мъдрост, по нейно предложение)
∗ Пътят към щастието – това е самото щастие. (Георги Марков, по нейно предложение)
∗ Във всяко нещастие се крие подарък. (Индийска поговорка, по нейно предложение)
∗ Човек е само едно загатване за себе си. (Николай Антонов, “Тайнството”, по предложение на Снежана Костова,
ВСУ)
∗ Повторението е синоним на умирането. Възможността да живеем е възможност да не се повтаряме. (Николай
Антонов, “Тайнството”, по нейно предложение)
∗ Да се приготвим за схватка с невъобразимото и да видим дали пък в крайна сметка няма да си го въобразим.
(Дъглас Адамс “Дърк Джентли. Холистична детективска агенция”, по предложение на Снежана Костова, ВСУ)
∗ Нас ни формират обещанията на въображението. (Торнтън Уайлдър, по нейно предложение)
∗ Търси и открий свой собствен начин за намиране и доказване на истината. Попивай полезното ... Прибави към
това нещо, което е характерно само за теб ... Да се отличаваш от другите е по-важно от всеки стил и система.
(Брус Лий, по нейно предложение)
∗ Светът е огледало и представя пред всеки човек отражението на собственото му лице. Намръщете му се и той
ще ви отвърне с кисел поглед. Засмейте му се и той ще ви бъде весел и сърдечен приятел. (Уйлям Тъкери
“Панаирът на суетата”, по предложение на Снежана Костова, ВСУ)
∗ Късметът е онова, което се случва, когато подготовката срещне възможността. (Евтим Евтимов, по предложение
на Милена Музикова, ВСУ)
∗ Дребните зърна отпадат, големите зърна – остават, средните – задръстват ситото. (Евтим Евтимов, по нейно
предложение)
∗ Тръгни към себе си и ще бъдеш приютен. (Мариана Пакова)
∗ Във всеки човек има нещо от всички хора. (Г. Лихтенберг, по предложение на Светлана Райкова-Иванова, ВСУ)
∗ Вярвам, че човекът не само ще изтърпи всичко – човекът ще победи. (У. Фолкнър, по нейно предложение)
∗ Съдбата поваля само тия, които не смогнат да я обуздаят, във всяко поражение има смисъл и вина. (Ст. Цвайг,
“Мария Антоанета”, по нейно предложение)
∗ Остроумието е усмивка на ума. (А. Мороа, по нейно предложение)
∗ Животът на човек е пълен с щастие главно затова, че той вечно очаква, че ще бъде щастлив. (Е. А. По, по нейно
предложение)
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∗ Не е достатъчно да бъдеш щастлив. Трябва да бъдеш и доволен. (В. Юго, по нейно предложение)
∗ Истината те държи по-чист отколкото сапуна. (Офелия Николова, ВСУ)
∗ Пред неизбежното някои се обезсърчават, други стават по-силни, а най-мъдрите извличат поука. (П. Коелю,
“Петата планета”, по предложение на Донка Христова, ВСУ)
∗ Силният момент винаги е настоящият момент. (Луиз Хей, “Излекувай живота си”, по нейно предложение)
∗ Днес е един прекрасен ден. Аз решавам да го направя такъв. (Луиз Хей, “Излекувай живота си”, по нейно
предложение)
∗ Аз съм жизнено, изпълнено с любов и радост проявление на живота. (Луиз Хей, “Излекувай живота си”, по нейно
предложение)
∗ Да бъдеш интелигентен значи да умееш да си подбираш слушатели. (Светлана Чанкова, ВСУ)
∗ За да вземеш добър старт, трябва да застанеш на колене. (пак тя)
∗ Ако трябва да спазваме всички правила, няма да остане време да ги нарушаваме. (Гьоте, по нейно предложение)
∗ Хубавата мисъл, откъдето и да е взета, е много по-хубава от собствената глупава. (Пенка Александрова, ВСУ)
∗ Където са изказани велики мисли, там винаги е имало Голгота. (пак тя)
∗ Умният човек никога не е грозен. (пак тя)
∗ Силата на ума се увеличава от упражненията, а не от покоя. (пак тя)
∗ Настоящето е винаги пълно с възможности за бъдещето. (пак тя)
∗ Работата е потребност на живота, мъдростта – негова цел, а удовлетворението – награда. (пак тя)
∗ На човек, който знае къде отива, светът дава път. (пак тя)
∗ Вода, която тече, сама си намира пътя. (пак тя)
∗ Да избягаш навреме е начин да победиш. (пак тя)
∗ Удоволствието, доставено от успеха, е винаги съразмерно с труда, положен за него. (пак тя)
∗ Единственото щастие в живота е постоянният стремеж напред. (пак тя)
∗ Подправката струва повече от самото ядене. (пак тя)
∗ Да объркаш пътя не е срамно, срамно е да не го намериш отново. (пак тя)
∗ Да обичаш значи да се радваш на щастието на друг. (пак тя)
∗ Похвалата, както и виното, дава сили, ако не опие. (пак тя)
∗ Каквото и да мислят за тебе, върши онова, което смяташ за правилно. (пак тя)
∗ Най-добрият пророк на бъдещето е миналото. (Милена Георгиева, ВСУ)
∗ Искаш ли да получиш умен отговор питай умно. (пак тя)
∗ Истината се насочва само към този, който я търси. (пак тя)
∗ Истината има спокойно сърце. (пак тя)
∗ Не е срамно да не знаеш, срамно е да не се учиш. (пак тя)
∗ Влизай навсякъде така, сякаш светът е твой. (Иванка Сотирова, ВСУ)
∗ Никога не пропускай шанса да участваш в парад. (пак тя)
∗ Когато не знаеш какво да направиш, усмихни се. (пак тя)
∗ Приветствай неочакваното. (пак тя)
∗ Успешното бъдеще започва сега. (пак тя)
∗ Отхапвай повече, отколкото можеш да сдъвчеш. (пак тя)
∗ Ако можеш да бъдеш орел, не се напъвай да бъдеш пръв сред гаргите. (Питагор, по нейно предложение)
∗ Това, което проумях е прекрасно; оттам правя извода, че и което не съм проумял, е прекрасно. (Сократ, по нейно
предложение)
∗ Твое право е да ме ругаеш, мое право е да не те слушам. (Антистен, по нейно предложение)
∗ Да разбереш, да помогнеш и да обичаш – има ли нещо по-велико в човешкия живот? (Донка Христова, ВСУ)
∗ Ние сме едновременно стрелецът с лък, стрелата и мишената. (Октавио Пас в есе за Борхес)
∗ Човекът е щастлив, когато му се сбъдват мечтите. (Дамян Дамянов, съименник на поета)
∗ Силни сме, когато сме заедно.
∗ Всичко е добре, когато свършва добре. (френска поговорка)
∗ Достойнството на човека се проявява в общността. Изпитанията на обществения живот го предизвикват да
докаже, че притежава добродетел. (Иван Костов, сп. “Тема”, 6/2003, с. 15)
∗ Х. Л. Борхес: един писател, влюбен в идеите. (Октавио Пас)
∗ Борхес приличаше преди всичко на Борхес. (пак той)
∗ Времето е материята, от която съм направен. Времето е река, която ме влече, но аз съм тази река, то е огън,
който ме поглъща, но аз съм огънят. (Х. Л. Борхес)
∗ Аз мога! (надпис върху чаша за кафе)
∗ Трябва да живеем така, че да използваме вчерашния ден като пример за утрешния. (Рая Тодорова, ФНПП)
∗ В живота щастието е топъл шоколад. Още една чаша няма да ти дойде много. (Илиана Герговска, ФНПП)
∗ Когато се стремим към нещо ние често грешим. Когато не се стремим обаче, ние грешим винаги. (Р. Ролан, по
предложение на Надя Лещарова, ФНПП)
∗ Ако не знаеш къде отиваш, винаги отиваш другаде. (древна китайска мъдрост, по нейно предложение)
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Краят увенчава делото. (Милена Йорданова, ФНПП)
Позволено е да се учим дори от врага. (пак тя)
Делата говорят. (пак тя)
Ние се учим, учейки другите. (старогръцка сентенция, по нейно предложение)
Един за всички, всички за един.
Куц, който бяга по пътя, изпреварва онзи, който бяга без път. (от “Мъдростта на вековете”, по предложение на
Свилена Николова, ФНПП)
Щастието е като здравето: ако не го забелязваш, значи го притежаваш. (от “Мъдростта на вековете”, по нейно
предложение)
Добротата е език, който и немите могат да говорят, и който и глухите могат да чуят. (от “Мъдростта на вековете”,
по нейно предложение)
Обичам прогнозата за лошо време. Няма нищо по-хубаво от това да те изненада обратното.
Невъзможното днес ще стане възможно утре. (К. Циолковски, по предложение на Ивелина Веселинова, ФНПП)
Да живееш значи да направиш нещо, което да те надживее. (Ф. Кино, по нейно предложение)
Искай много и много ще ти се даде. (изпратила Ивайла по Интернет)
И все пак някой някога при някого се връща. (анонимен от Интернет)
Силата не е в това никога да не падаме, а винаги да ставаме след като паднем. (анонимен от Интернет)
Ако не ти, тогава кой, ако не сега, тогава кога? (Танаха, изпратено по Интернет от Мартин)
Добрите решения са като бебетата, които се разплакват в църква – с тях трябва да се заемеш незабавно. (Бойчо
Сотиров, ФНПП, СУ)
Миналото трябва да е трамплин, а не хамак. (Бойчо Сотиров, ФНПП)
Проблемът ти може да трае дълго, но няма да трае вечно. (пак той)
Не питай: ”Ами, ако не стане?”. Питай: ”Ами, ако стане?” (пак той)
Бог те е създал оригинал, не умирай копие. (пак той)
Когато направим това, което можем, Бог ще направи онова, което ние не можем. (пак той)
Ако успехите от вчера все още ти изглеждат големи, значи днес не си постигнал много. (пак той)
Охлювът е стигнал до Ноевия ковчег чрез упоритост. (пак той)
Човек не се дави, когато падне във водата, а когато остане там. (пак той)
Започни с това, което можеш да направиш, и не спирай заради това, което не можеш. (пак той)
Всичко голямо започва с нещо малко и големите неща са скрити в малките. (пак той)
Създателят не е направил ушите ни така, че да се затварят... за разлика от устата. Помисли над това! (пак той)
При всяко препятствие човек опознава самия себе си. (пак той)
“Да” и “Не” са двете най-важни думи в живота ти. Те определят съдбата ти. (пак той)
Велик капитан се става в бурни морета и дълбоки води. (пак той)
Можем да дадем без обич, но не можем да обичаме без да даваме. (пак той)
Състраданието не може да замести действията. (пак той)
Където и да е, само да е напред! (пак той)
Когато настъпи момент да вземеш важно решение, знай, че резултатът от решението ти вече е решен от малките
и незначителни решения, които си взимал преди това. (пак той)
“Искам да живея, а не да преживявам. Искам да осъществя мечтите си, а не да оцелявам” - /от Бисери – Аз и
новото хилядолетие – Ballantine’s академия/ (по предложение на Рада П. Тренева, ФНПП)
“Харесва ми повече да обичам живота всеки миг, отколкото всеки месец”. /от Бисери – Аз и новото хилядолетие –
Ballantine’s академия/ (по нейно предложение)
“Няма проблеми” – Алф. (по нейно предложение)
”Ти трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света” – Махатма Ганди (по нейно предложение)
“В живота винаги има място за подвизи” - интернет - - http://www.geovision-bg.com/miro/ (по нейно
предложение)
“Помислих, че мечтите ми са невъзможни, но Господ ми каза: “Всички те са възможни” - /Luke 18:27/. (по нейно
предложение)
“Почти се предадох, но Господ ми каза: “Ти можеш да направиш всичко” /Phillippians 14:13/. (по нейно
предложение)
“Почти се отказах, защото мислих, че усилията ми не си заслужават, но Господ каза: “Заслужава си” - /Romans
18&28/. (по нейно предложение)
“Помислих си, че никога няма да успея, защото не притежавам онова, което се изисква, но Господ каза “Аз ще
осигуря онова, от което се нуждаеш” - /Phillippians 4:19/ (по нейно предложение)
Не харесвах себе си, мислих, че никой не ме обича, но Господ ми каза: “Аз те обичам” - /John 3:16/. (по нейно
предложение)
“Защо да се притеснявам за онова, което може да дойде, след като утрешният ден е прекалено далече, а
слънцето ми предлага един прекрасен ден?!” – интернет – www.passionup.com (по нейно предложение)
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“Реши, че ще успееш и ще бъдеш щастлив, независимо от онова, което може да се случи и хубавите неща сами
ще те намерят” - интернет – www.passionup.com (по нейно предложение)
“Светът може да ти предложи много, а ти можеш много да дадеш” - интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
“Когато любовта е в сърцето ти, там има място за безкрайно щастие”. интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
“Дори и в най-лошите времена има много, за което да бъдеш благодарен” - интернет – www.passionup.com (по
нейно предложение)
“Задавай много въпроси, защото си тук, за да се учиш” - интернет – www.passionup.com (по нейно предложение)
“Запомни, че нещата винаги имат начин, по който се подреждат накрая” - интернет – www.passionup.com (по
нейно предложение)
“Всичко, което “инвестираш” в другите, ще ти се върне многократно” - интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
“Дори, когато ти се струва невъзможно да осъществиш мечтите си, опитвай, ще се изненадаш от резултатите” интернет – www.passionup.com (по нейно предложение)
“Талантът, който се използва, ще ти донесе неочаквани награди” - интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
“Всяко изгряване на слънцето, ти предоставя втора възможност” - - интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
“Погледни дълбоко в сърцата на тези, които са около теб и ще видиш добротата и красотата им” - интернет –
www.passionup.com (по нейно предложение)
“Ако останеш на “пътя”, посветен на това, което правиш, ще намериш успеха в края на пътя” - интернет –
www.passionup.com (по нейно предложение)
“Името ми е надежда, включили ли сте ме във вашият живот днес?! “ - интернет – www.passionup.com (по нейно
предложение)
Смело и смахнато – напред и нагоре. (моят девиз) (Даниела Петкова, ФНПП)
Когато Господ ти затвори една врата, ти отваря други две. Ти просто трябва да ги видиш. (вътрешно убеждение
на Даниела Петкова, ФНПП, СУ)
Стара чанта, но лачена – популярно изказване. (пак тя)
“От любов към живота” – слоуган на кампанията срещу рака на женската гърда на козметичната фирма Ейвън,
формулиран от ПР агенция “Янев и Янев”. (пак тя)
“Любовта, любовта! Тя върти света!” – неизвестен. (пак тя)
Какво е животът – просто една мечта – Луис Карол в “Алиса в страната на чудесата”. (пак тя)
“Понякога преди закуска съм вярвала в поне шест невъзможни неща” – Алиса от “Алиса в страната на чудесата”
на Луис Карол. (пак тя)
“Тогава няма значение накъде ще тръгнеш”, каза котката. “Стига да стигна някъде”, допълни Алиса. “Със
сигурност ще стигнеш, – рече котката – ако вървиш достатъчно дълго” – “Алиса в страната на чудесата” от Луис
Карол. (пак тя)
“Ех, да можех като телескоп да се свия! Мисля, че ще мога, само да знам как да започна” – “Алиса в страната на
чудесата” от Луис Карол. (пак тя)
“Разбира се, от покрив звездите се виждат по-добре, отколкото от прозорец, и затова може само да се учудваме,
че толкова малко хора живеят по покривите” – Астрид Линдгрен в “Карлсон, който живее на покрива”. (пак тя)
“Неприятностите са дреболии, обикновено нещо, не си струва да се ядосваш!” – Карлсон от “Карлсон, който
живее на покрива” от Астрид Линдгрен. (пак тя)
“Ура, ура, ура! Прекрасничка игра! Красив съм аз и умен, и сръчен съм, и силен! Обичам да играя… И да си
хапвам зная” – Карлсон от “Карлсон, който живее на покрива” от Астрид Линдгрен. (пак тя)
“Спокойствие и само спокойствие!” – типична реплика на Карлсон в “Карлсон, който живее на покрива” от Астрид
Линдгрен. (пак тя)
“Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милионите и милиони звезди, стига ти
да погледнеш звездите, за да бъдеш щастлив” – Малкият принц в “Малкият принц” на Антоан дьо Сент Екзюпери.
(пак тя)
“Ако искам да видя пеперуди, ще трябва да изтърпя две-три гъсеници” – думи на розата в “Малкият принц” на
Антоан дьо Сент Екзюпери. (пак тя)
“И когато се утешиш (човек винаги се утешава), ще бъдеш доволен, че си ме познавал. Ти винаги ще бъдеш мой
приятел. Ще ти се поиска да се смееш заедно с мене. И понякога ще отваряш прозореца си ей така, само за да
ти бъде приятно” - Малкият принц в “Малкият принц” на Антоан дьо Сент Екзюпери. (пак тя)
“Ако се спусне рано вечерта/Ако не узрее ново утро,/Ако не теглиш ни една черта/Под никоя от своите
минути/Ако презреш самата суета/Дали си бил начало и начело/Ако загубиш всичко на света/Това не значи, че не
си спечелил/Това не значи, че не си спасен/Защото няма участ по-красива/И няма изход никакъв освен/Да
превъзпиташ слабостта си в сила” – песен на Щурците. (пак тя)
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∗ Make love not war/Before you go to sleep/Say a little prayer/Every day, in every way/It’s getting better and better - “Dear
Sean” – John Lennon. (пак тя)
∗ Отлетелите мечти връщат се при нас/Вдигни очи! Вдигни очи!/Вдигни очи, виж този свят!/Животът днес върви
напред, а не назад/Вдигни очи – светът е с нас/Вдигни очи и знай – ти имаш шанс!/Реката виж и тя върви/По своя
път, край своя бряг/И брегът се руши и днес/Днес няма път назад - “Вдигни очи” – Валди Тотев. (пак тя)
∗ Пък и важното в живота е приятели да имаш/И повече да даваш, отколкото да взимаш/Важното в живота – това е
любовта/А богатството и славата – те са суета - Георги Минчев. (пак тя)
∗ Нека бъде светлина, нека има цветя/Нека бъде любовта, нека има деца/“Нека бъде светлина” – Васко Кръпката.
(пак тя)
∗ Why worry?/There should be laughter after pain/There should be sunshine after rain/These things have always been the
same/So why worry now - “Why worry” – Dire Straits. (пак тя)
∗ Страхът от това, което може да се случи, е много по-страшен от това, което се случва в действителност.
(вътрешно убеждение, Даниела Петкова, ФНПП)
∗ От опит глава не боли – мъдрост. (пак тя)
∗ Не мога да преспя с всички мъже на света, но мога да опитам. (пак тя)
∗ Утре започва от днес. (заглавие на песен) (пак тя)
∗ Каквото сам си направиш – друг не може да ти го направи (популярно съждение). (пак тя)
∗ Свобода или смърт! – надписът върху знамето на Райна Княгиня. (пак тя)
∗ “Смъртта е приключение, което не съм опитвал” – Питър Пан в “Питър Пан” от Джеймс Бари. (пак тя)
∗ Който търси – намира (библейска мъдрост). (пак тя)
∗ Почукай и ще ти се отвори (библейска мъдрост). (пак тя)
∗ “Бате, ти си истински принцес! Дай, 10 стинки за баничка!” – просяче на улицата. (пак тя)
∗ Едно поколение преминава и друго дохожда; земята вечно стои – Библията, глава 12 от Стария завет –
Еклесиаст. (пак тя)
∗ Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето: време за раждане и време за умиране; време за
насаждане и време за изкореняване на насаденото; време за събаряне и време за градене; време за плачене и
време за смеене; време за жалене и време за ликуване; време за разхвърляне на камъни и време за събиране
на камъни; време за прегръщане и време за въздържание от прегръщането; време за търсене и време за
изгубване; време за мълчание и време за говорене; време за обичане и време за мразене; време за война и
време за мир. – Библията, глава 12 от Стария завет – Еклесиаст. (пак тя)
∗ Невинен до доказване на противното – Скот Търоу. (пак тя)
∗ Когато му дойде времето – Наполеон, цитиран от Симеон Сакскобургготски. (пак тя)
∗ Бързай бавно (мъдрост). (Даниела Петкова, ФНПП)
∗ Хубавите неща стават бавно (популярно съждение). (пак тя)
∗ Който учи – той ще сполучи (народна мъдрост). (пак тя)
∗ Колкото повече даваш – толкова повече имаш (мъдрост). (пак тя)
∗ Здрав дух в здраво тяло (древна мъдрост). (пак тя)
∗ Спортът за един мирен свят (девиз). (пак тя)
∗ “И сме най-красиви, и сме най-добри – 984 943” – автореклама на телефоните на Дарик радио. (пак тя)
∗ И да паднем, и да бием – пак ще се напием! (популярно сред футболните фенове). (пак тя)
∗ По-добре късно отколкото никога (популярно съждение и име на предаване по БНТ). (пак тя)
∗ Сънувах, че съм чорапогащите на Урсула Андрес – Уди Алън. (пак тя)
∗ Времето не се купува, то се изживява – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Човек се нуждае от хляб и мечти – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Ако искате хората да се разбират помежду си, накарайте ги да построят нещо заедно – Антоан дьо Сент
Екзюпери (пак тя)
∗ Хората са винаги по-интересни от идеите – Орсън Уелс. (пак тя)
∗ На сцената излиза глаголът “съм” и неговата религия е удоволствието – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Да се съмняваш в силата на мечтата е като да се съмняваш в силата на атома – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Във фабриките си произвеждаме гримове. В магазините си продаваме надежди – философия на компанията
Ревлон. (пак тя)
∗ У Марлен Дитрих всичко започва с милувка, за да завърши с изстрел. Това вече е цял филм – Жан Кокто. (пак тя)
∗ Изключителните неща не се раждат по изключение. Те идват като награда за стръвта да бъдеш винаги пръв –
Жак Сегела. (пак тя)
∗ Недъгът е по-сигурно оръжие срещу анонимността от съвършенството – Жак Сегела. (пак тя)
∗ По-добре да минаваш за най-въздушната от всички закуски, отколкото за най-евтиното от всички кафета – Жак
Сегела. (пак тя)
∗ Въпросът не е в това дали си джудже или гигант, а в това дали умееш да използваш ръста си – Жак Сегела. (пак
тя)
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∗ Нещата принадлежат на тези, които ги осъществяват. Не е достатъчно да имаш идеи. Нужно е да ги
осъществяваш – Ромен Бутей, френски актьор. (пак тя)
∗ Дръж се със самочувствие (често си го повтарям, Даниела Петкова, ФНПП).
∗ Можеш да изгубиш всички битки освен последната – Мерилин Монро. (пак тя)
∗ Често най-интересните неща са най-налудничавите – Федерико Фелини. (пак тя)
∗ Бихте ли поверили носа си на някой второстепенен пластичен хирург, под претекст, че взима по-евтино? –
Милтън Глейзър, рекламист. (пак тя)
∗ Оставях се да ме замерват с торти по лицето, танцувах с момичетата от филмите на Фред Астер, играх ролята
на глупачка в скечовете на Ред Скелтън. Накратко – правех всичко, което ми кажеха и станах звезда. – Люсил
Бол, американска комичка. (пак тя)
∗ Да водиш кервана – това е славата. Да вървиш заедно с него – това е животът. Да вървиш след него – това е
смъртта. – Алфред дьо Вини. (пак тя)
∗ Ако не е в непрекъсната надпревара със себе си, душата умира – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Големите идоли се обезсмъртяват чрез събития, които техните пресаташета не са успели да предвидят – Жак
Сегела. (пак тя)
∗ Успехът обрича на успех – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Колкото повече умееш да рискуваш – толкова повече печелиш. Застраховката за сигурност осигурява само
неуспех – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Внезапната смърт е най-добрата реклама за една звезда – Жак Сегела. (пак тя)
∗ Героите умират прави – Жак Сегела. (Даниела Петкова, ФНПП)
∗ Силата на мечтата е по-важна от конските сили – рекламист в автомобилна компания. (пак тя)
∗ Талантът е въпрос на любов – Роми Шнайдер. (пак тя)
∗ Няма по-добър учител от опита (убеждение, доказано на практика). (пак тя)
∗ Животът е мъчителен и тежък, но в него има няколко мига, големи колкото глава на карфица, заради които си
струва да живееш – Уди Алън. (пак тя)
∗ Светът е сцена. Сцената е свят на развлечение – из песен от спектакъла “Ето това е развлечение!” (пак тя)
∗ Рекламата ни учи да градим бляновете си от нищо – от една цигара, прах за пране или марка кафе – Жак
Сегела. (пак тя)
∗ Е, да наистина имаш големи страшни зъби, но няма значение. Чудесно е, че все пак разговаряш с мен” –
Червената шапчица. (пак тя)
∗ За да израснете, трябва да се промените. За да станете съвършени, трябва да се променяте често – Кардинал
Нюман. (пак тя)
∗ Не това, което имаме, а това, което сме, създава богатството или бедността на живота – Филипс Брукс. (пак тя)
∗ Реалистът много по-добре разбира нещата от живота от оптимиста. Но изглежда, че оптимистът има повече
приятели и повече се забавлява. (изводът ми след контакт с двата типа хора ☺, пак тя)
∗ Казано честно, всичко ми е наред, тъй че спокойно си гледам напред – Васил Найденов. (пак тя)
∗ Няма грозни жени – има само мъже без вкус (популярно женско твърдение). (пак тя)
∗ Не надеждата умира последна, а меракът (популярно мъжко твърдение). (пак тя)
∗ Само веселякът, непорочният и безсърдечният могат да летят. Какво означава веселяк, непорочен,
безсърдечен? Бих искал да бъда точно такъв – “Питър Пан” от Джеймс Бари. (пак тя)
∗ Хората, които мислят за любов, винаги са красиви – Цанка Крушева, журналист в Дарик радио. (пак тя)
∗ Живей така, че да остане! (Ани Младенова, ВСУ)
∗ Скромността краси другите, не мен! (вътрешно убеждение, Даниела Петкова, ФНПП)
∗ Прави каквото трябва, да става каквото ще! (популярно съждение). (пак тя)
∗ Аз съм от хората, които изпитват носталгия към бъдещето (убеждение на Даниела Петкова, ФНПП)
∗ По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да ни си обичал. (от песен на “Назарет”, пак тя)
∗ Бог не иска от нас да успеем, а само да опитаме – реплика на героиня в стар филм. (пак тя)
∗ Всеки път, когато някое дете възкликне: “Не вярвам във феи”, умира по една фея – Питър Пан в “Питър Пан” от
Джеймс Бари. (пак тя)
∗ Мога да печеля, но умея и да губя. (пак тя)
∗ От студ умри – гъзар бъди – улична мъдрост ☺. (пак тя)
∗ Мир, любов и добри приятели – семейно пожелание. (пак тя)
∗ Данък обществено мнение не плащам (често се употребява от младежите). (пак тя)
∗ Мога да летя, мога и да спра на ръба. Мога да не спя и да се науча да плача. И без тебе мога, само че искам с
теб – из песента “Мога” на Ирина Флорин, по текст на Ина Григорова. (пак тя)
∗ Искам да знам всичко! (любимата ми реплика като дете, Даниела Петкова, ФНПП)
∗ Еврика! (пак тя)
∗ Защо да тичам, когато мога да летя – (надписът върху тениската ми, пак тя)
∗ Ще ти направя предложение, на което не можеш да откажеш – от “Кръстникът”. (пак тя)
∗ Песимистът: “По-лошо не може да стане” Оптимистът: “А, може, може!” ☺ (виц). (пак тя)
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∗ Животът е пътуване, а не посока (от песен на Ю Ту). (пак тя)
∗ Това, което нямаш, – не ти трябва (от песен на Ю Ту). (пак тя)
∗ Предпочитам да получавам това, което искам, отколкото това, което заслужавам. (заключение след 23 години
живот ☺, пак тя)
∗ Аз съм най-великият актьор. В моите уста и най-скапаният текст звучи страхотно! (Ръсел Кроу, филмът на ББС
“Холивуд”)
∗ Ако си в стая със сто души, Хю веднага ще те впечатли. (от филма на ББС “Холивуд”)
∗ Понякога можеш да угодиш на част от хората, но не и на всички. (от филма на ББС “Холивуд”)
∗ В Холивуд: непрекъснат лов за необикновени сценарии.
∗ Всички подсъзнателно искаме да виждаме нещата под нов ъгъл. (от филма на ББС “Холивуд”)
∗ Може би радостта е нещо, което ще дойде с времето. (продуцент от Холивуд, от същия филм)
∗ Пътят от текста до екрана крие изненади. (пак той)
∗ Платих, за да спечеля от вашата смърт. (реплика от филма “Гладиатор”)
∗ Той изпраща хората на смърт и въпреки това остава обаятелен. (коментар за филмов герой, същия филм)
∗ За да постигнеш мечтите си и да се пребориш с трудностите, трябва да преминеш през изпитите на съдбата. (от
рекламен клип на филма “Аляска”)
∗ Рано или късно, ако си упорит, късметът ти се усмихва. (от същия филм)
∗ Любовта е навсякъде! (от реклама на “Каналето”)
∗ Не правете само любов, но се и обичайте! (Иван Кулеков, Шоуто на Слави, 14.ІІ.2003 г.)
∗ Благодарение на любовта ние ставаме по-добри от самите себе си. (Наталия Симеонова, водеща на “Море от
любов в Шоуто на Слави, 14.ІІ.2003 г.)
∗ Трябва ли да сме сигурни, че в края на пътя има храм, за да извървим пътя? (пак тя)
∗ Във всеки от нас воюват доброто и злото. В наши ръце е кое ще надделее. Най-важният съюзник в тази битка е
любовта. (пак тя)
∗ Успехът изисква време, търпение и оптимизъм. (заглавие в сп. “Тема”, бр. 7/2003 г.)
∗ Най-хубавото се вижда само със сърцето. (А. Екзюпери)
∗ Мъртвите са живи, докато живите си спомнят за тях. (Иван Марев)
∗ Един час работа учи повече, отколкото един ден обяснения. (Ж.-Ж. Русо, по предложение на Иван Марев)
∗ Дали човекът е микро-космос или космосът е макро-антропос? (Иван Марев)
∗ Ако той не загърби миналото си, ще изтърве бъдещето си. (от филма “Беззаконие”)
∗ Живей добре, постигни нещо смислено. (от същия филм)
∗ За предпочитане е да си по-умен, отколкото изглеждаш.
∗ Първо работата, после удоволствието. Но още по-добре – работата и удоволствието в едно!
∗ Истинският мъж обича работата си.
∗ Когато обичаш, всичко е възможно! (от филма “Капитан “Корели”)
∗ Писателят Христо Калчев казва, че предпочита “персони с цвят, вкус и много подправки”. (сп. “Тема”, бр. 7/2003
г., с. 30)
∗ Умният човек събира край себе си екип от умни хора. (пак той)
∗ Искам да знам, че още мога. Начинът да се уверя в това е чрез дела. В крайна сметка човек е това, което прави!
∗ Когато се чувстваш много добър играч, играта започва да ти става безинтересна. (от интервю на Ахмед Доган)
∗ Не е достатъчно да знаеш, важното е да си преди всички! (девиз на “Преди всички”, сутрешния блок на програма
“Хоризонт” на БНР)
∗ Дори и да си на правилния път, ако застанеш на едно място, те прегазват. (Сълзица Йорданова, РУ)
∗ Забранят ли една мисъл тя ражда две. (пак тя)
∗ Пази природата в себе си! (пак тя)
∗ От всичко извличай поука, дори от празния си джоб. (пак тя)
∗ Няма лоша реклама, както няма и лоша слава. (пак тя)
∗ Вярвай, че всяка грешка е последна. (пак тя)
∗ Бъди спътник на доброто настроение. (пак тя)
∗ Харесвай се не защото си по-хубав(а) от другите, а защото не си по-лош(а). (пак тя)
∗ Съзнанието е способността да видиш чайника и да чуеш песента по свой собствен начин, а не по този, който са
те учили. (Ерик Бърн)
∗ Отложи днешното ядосване за утре. Може и да ти се размине! (Милка Атанасова, ФНПП)
∗ Ние правим пиле най-добре! (рекламен девиз на KFC)
∗ Разруши бариерите! (от билборд на модна къща “Агресия”)
∗ Във всичко търсете хубавата страна и ще привлечете щастието.
∗ Само прибавете настроение! (от рекламна на ТВ предаване)
∗ Нормално е да искаш да спечелиш в повечето ситуации.
∗ Вършете делата си с повече фантазия.
∗ Да посрещнем деня с усмивка!
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∗ Понякога следва да сме търпеливи, защото развитието изисква време. (от ТВ интервю с новата президентка на
Финландия, 21.ІІ.2003 г.)
∗ Каквото пипна няма начин да не стане. (от ТВ интервю с двукратния олимпийски шампион по борба Боян Радев)
∗ Казват, че Бог не давал един и същи талант на всички. Хората са забележителни не с приликите си, а с
различията си. Затова си струва да бъдеш различен.
∗ В някакви предели съперничеството е добър начин да се утвърдиш като личност.
∗ Всяко умение е ново сетиво за света. Ето защо си струва да ставаме повече можещи и знаещи. Така ще
преживяваме света във повече измерения.
∗ Не изнудвайте другите след като можете да ги изкушите.
∗ Keep discovering! /Продължавай да откриваш!/ (девиз на ТВ канал “Дискавъри”)
∗ Най-добрите неща се правят в екип и с мисъл за бъдещето.
∗ Един голям самолет бива проектиран, сглобен от милиони части, експлоатиран и поддържан от различни екипи.
∗ Колкото повече тренирам, толкова по-голям късмет имам. (филмът “Баронът и хлапето”, Холмарк)
∗ Коледното настроение ме прави щедър. (пак от там)
∗ Той искрено вярва, че хората помъдряват. Съзряването им помага да покажат светлината, която носят в себе си.
Само по този начин светът може да навлезе в нови, по-добри измерения. (Паралели, бр. 7/2003 г., с. 16)
∗ Да си млад значи да искаш да си пръв! (Миглена Евтимова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Погледни ме с едното око, за да те погледна с двете. (Яна Кирякова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Не чакай благоприятен момент – създай го! (Даниела Митева, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Обичай и ще увеличиш шансовете да бъдеш обичан. (Иванка Бакалова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Капка помощ винаги е по-ценна от океан съчувствие. (Юлия Демирова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Бъди винаги с широко отворени очи за света. (пак тя)
∗ Имайте време навреме! (пак тя)
∗ Живей за хората, а не заради мнението им. (пак тя)
∗ Свободата е по-скъпа от злато. (Боряна Емилова, филиал на ПУ, Смолян)
∗ Думите вълнуват, примерите увличат. (пак тя)
∗ Трудността отстъпва, където волята настъпва. (бълг. поговорка, по нейно предложение)
∗ Вълкът разкъсва онзи, който се държи като агне. (бълг. поговорка, по нейно предложение)
∗ Сговорна дружина от сеймени не се бои. (бълг. поговорка, по нейно предложение)
∗ Стъпи здраво на земята, но продължавай да мечтаеш!
∗ Никита Михалков: цялото му творчество е един непрекъснат филм за мечтите и желанията на руския народ.
(“Тази сутрин”, bTV, 28.ІІ.2003 г.)
∗ Обичам любовните проблеми да имат математически решения. (ТВ сериалът “Сексът и градът”, 1.ІІІ.2003 г.)
∗ Открийте пълното удовлетворение. (от реклама на Audi, сп. Тема, 9/2003 г.)
∗ Винаги хващам последния влак. (участничка в “Столът”, НТ, 1.ІІІ.2003 г.)
∗ Изгревът винаги си струва. (от филма “Земята на сенките”)
∗ Сега съм тук и ми стига. (пак там)
∗ Болката тогава е част от сегашното щастие. Така е устроен светът. (пак там)
∗ Болката сега е част от тогавашното щастие. (пак там)
∗ Мощта на рекламата е толкова голяма, че може да превърне всичко в злато. (от филма на ББС “Холивуд”)
∗ Знам, че всеки филм е един експеримент и се опитвам да се насладя на неизвестното. (режисьорът Тим Бъртън
във филма на ББС “Холивуд”)
∗ Да извикаме този, който направи хит, за да направи още един. (от същия филм)
∗ Трябва да вложиш страст и тази страст ще ги зарази. (от същия филм)
∗ Истинският успех идва от филми, които за два часа задоволяват мечтите на зрителя и го срещат с вечните герои.
(от същия филм)
∗ Вярата в шанса/ е радост в аванс,/ а може би най-големият шанс. (Ралчо Трашлиев)
∗ Отвори очите си за хубавото и доброто около теб. Много е, нали?
∗ Открий духа си за новото! Развихри въображението си!
∗ Повярвай във възможностите на невъзможното. (от филма “Казино Камелот”, Холмарк)
∗ Животът е радост от живота. (Иван Кулеков, Шоуто на Слави, 10.ІІІ.2003 г.)
∗ От нас зависи шоуто да продължи. Каквото и да ни струва това. (пак той)
∗ Светът се променя. А ти усети ли радостта да се променяш заедно с него?
∗ Решението се крие в самия проблем. Отговорът е във всеки въпрос. Безкрайният разум винаги откликва, когато
се обърнете към него с вяра и убеденост. (Джоузеф Мърфи “Силата на твоето подсъзнание”, С., Кибеа, 1998, с.
261)
∗ Каквато мислена картина, подкрепена с вяра, видите в съзнанието си, такава ще бъде реалността, осъществена
от вашето подсъзнание. (пак той, с. 260)
∗ Щастието е навик. (пак той, с. 215)
∗ Желанието е мечта, понесена на крилете на въображението. (пак той, с. 216)
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∗ Най-щастлив е този човек, който изявява най-възвишеното и доброто от себе си. (пак той, с. 217)
∗ Най-щастлив е този, който постоянно използва и изявява най-доброто от себе си. Щастието и добродетелта се
допълват. (пак той, с. 214)
∗ Най-добрите не само са най-щастливите, но най-щастливите обикновено са и най-добри в изкуството да
изживеят живота си, постигайки успеха, за който са мечтали щастливо. (пак той, с. 214-215)
∗ С повече кураж можеш да бъдеш по-щастлив.
∗ Парите не мислят, но дават възможност да се мисли. (“Властта на парите”, сп. “Паралели”, бр. 10/2003 г.)
∗ Да даваш и да получаваш е едно и също нещо. (д-р Джералд Джамполски, сп. “Паралели”, бр. 10/2003 г., с. 27)
∗ Страхът се лекува с любов. (заглавие на статия на д-р Джералд Джамполски, сп. “Паралели”, бр. 10/2003 г., с. 27)
∗ Реалността надминава всички очаквания.
∗ Партньорството – трамплин към успеха. (заглавие в сп. “Арка”, бр. 3/2003 г.)
∗ Идеите са толкова много. Откраднете си някоя. (сп. Паралели, бр. 11/2003, с. 33)
∗ Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, остави ме да го направя и ще зная. (Конфуций, сп. “Тема”,
11/2003 г., с. 84)
∗ Не се ровете в недостатъците на всекидневната си работа. Бъдете благодарни на възможността да я работите.
(Павлина Христова, ФНПП)
∗ Излъчвайте позитивизъм и превърнете радостта в свое преднамерено действие, независимо как го възприемат
другите. (от в-к “Монитор”, по предложение на Павлина Христова, ФНПП)
∗ Пъди от себе си злобата. Това е най-добрият начин да се спасиш от бедите. (Китайска мъдрост, по нейно
предложение)
∗ Ако искаш да успееш, разбирай се с началника си. (филмът на ББС “Пирамидата отвъд въображението”)
∗ Време е да влезем в крак със ситуацията. (от ТВ сериала “Сексът и градът”)
∗ Хора, които не вярват в любовта от пръв поглед, просто не са я преживяли. (пак там)
∗ Вярвам в страстта от пръв поглед. (пак там)
∗ Тази нощ престанахме да бъдем мит и се превърнахме в действителност. (пак там)
∗ В най-неочаквания момент героят пристига. (от филма “Мавърик”)
∗ Докъде щеше да стигне този свят без джентълмени като вас. (пак там)
∗ Ако човек има да свърши нещо, честта го задължава. (пак там)
∗ Когато влагаме чувство, ние учим по-добре. (сп. Тема, бр. 11/2003 г. с. 87)
∗ Който е усетил удоволствието от ученето, не може да спре. (пак там)
∗ Успехът ражда успех. (пак там)
∗ Когато се концентрираме около нещата, които ни обединяват, увеличаваме шансовете да допринесем за един
по-добър свят.
∗ Представям си хамбургер и вече не съм гладна. (от ТВ сериал)
∗ Родена съм за любов. (Дженифър Лопес, Паралели, бр. 12/2003 г.)
∗ Убеждението на изследователя: Надявам се, че рано или късно някои от въпросите, които ме вълнуват, ще
получат отговор.
∗ Понякога съдбата почуква на вратата и ти прави невероятно добро предложение.
∗ Когато двама души се обичат, те вярват, че е възможен хепи-енд за двама.
∗ Най-сполучливи комплименти правят оптимистичните, открити и общителни хора. (сп. “Коса и стил”, бр. 3/2003 г.,
с. 27)
∗ Мисия на мрежата на радикалните психолози: Ние искаме да променим неприемливото статукво на
обществото и да създадем един по-добър свят. – http://www.radpsynet.org
∗ Винаги трябва да има конкуренция. Така хем моят работодател оценява колко съм добър, хем аз си вдигам
собствената летва. (Милен Цветков, сп. Тема, бр. 12/2003 г., с. 73)
∗ Стремя се да тичам в една посока. За мен е важно това, което се случва в самото тичане. (пак той, с. 72)
∗ Каквото и да пишем за този филм, той е обречен да бъде касов хит. (сп. Тема, бр. 12/2003 г. с. 67)
∗ Трябва да се разруши нещо докрай, за да знаеш как да градиш после. (П. Коелю, “Петата планина”)
∗ Да живееш пълно, значи да приемаш и пропаданията. (заглавие в сп. Тема, бр. 12/2003 г. с. 60)
∗ Моментът на дерайлирането: Само в периоди на висш стрес можеш да започнеш да виждаш по нов начин, да
преосмисляш. Ако всичко върви по релси, никога не осъзнаваш нещата истински. (поетесата Диана Иванова, сп.
Тема, бр. 12/2003 г. с. 61)
∗ Самият процес на отваряне е защита. В момента, в който си отворен, вече си защитен. (пак тя, с. 62)
∗ Миналото ни учи само ако сме вътрешно свободни от него. Иначе то властва над нас.
∗ След като получил просветление дзен-ученикът казал: “Чувствам се обикновено, само че на една педя над
земята”.
∗ Да си свободен значи да вярваш, че си свободен. (М. Унамуно)
∗ Но ако не преодолееш бодила, как ще стигнеш до розата? (Афоризми с неочакван край. С., Буки, 2001, с. 84)
∗ Истинският признак на разбирането е радостта в очите, а не отговорът “да”. (пак там, на задната корица)
∗ Дефиниция на съвършенството. (от реклама на Panasonic)

46
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Щастието не е далеч от вас. (от хороскоп)
Зарадвай тези, които обичаш! (рекламен девиз на Софияленд)
В добри ръце всеки лък стреля добре. (Борислава Соколова, ФНПП)
Животът е дар, а това, което правим, е нашата отплата за него.
Той си знае, че е Господ, защото е режисьор. (Мерил Стриий, при връчване на Оскарите, 24.ІІІ.2003 г.)
Това е традиция, която трябва да продължи. (Никол Кидман, по същия повод)
Най-добрият начин да започнете деня. (рекламен девиз на Gillette Blue ІІ Plus)
Бях, за да бъда. (заглавие на книга на Лиляна Стефанова)
Човек и добре да живее умира и друг се ражда. Нека другият да живее по-добре! (рекламен девиз на
Министерството на екологията и околната среда)
Не се нуждая от мъж, но все пак го желая. (от ТВ сериала “Сексът и градът”)
Добре е да мечтаеш. Това дава широта и висота на твоите преживявания. Страхотно е обаче да правиш всичко,
което можеш, за да се сбъднат мечтите ти. Така мечтите придобиват валидност, а твоят Аз става по-голям и позначим.
Знанието и истината удовлетворяват любопитството. Заедно с това те провокират още повече въпроси.
За Мадона: Всеки път, когато решим, че вече няма с какво да ни изненада, тя измисля нещо ново. (Паралели, бр.
13/2003 г.)
Благородната лъжа: поддържа доброто настроение и предпазва от болести. (пак там, с. 26)
Който все пак иска да направи кариера, да се чувства здрав и щастлив, е добре да прибягва към лъжата само
когато това се налага. (пак там)
Оптимистите измислят по-дръзки и по-привлекателни лъжи.
Целиш ли се високо стигаш далече. (Сийка Петрова, ВСУ)
Познайте оптимиста в себе си и загърбете песимиста! (Павлина Иванова, ВСУ)
С музика по-лесно се живее. (Калоян Смилков)
Всеки има право на свой вкус, дори бил той и лош. (пак той)
Трябва да имаш хаос в душата си, за да родиш танцуваща звезда. (Ф. Ницше, по негово предложение)
Никога не казвай не мога. Това е мото на губещите. (Красимира Костадинова, ВСУ)
Нека бъдещето да е по-голямо от миналото. (пак тя)
Или преодоляваш страха си и излизаш на сцената, или цял живот оставаш зад кулисите. (Шоуто на Слави,
Красимира Костадинова, ВСУ и Диана Христова, РУ)
По-добре да се шуми около мене, отколкото да се шушука. (актрисата Аня Пенчева, по предложение на Цветанка
Христова, ВСУ)
Благословено е всяко събитие, защото идва да ни научи на нещо. (Геновева Николова, ВСУ)
Млада клонка на стара слива. И двете цъфтят. (Саймаро, по нейно предложение)
Животът е хубав, но се научете и да го уважавате. (Поля Гурзова, ВСУ)
Бъди щастлив с това, което имаш, докато работиш за това, което искаш. (пак тя)
Създаден си в света, за да се забелязваш в него. (Даниела Димитрова, ВСУ)
Течащата вода си намира път. (Рени Пенева, ВСУ)
Доброто начало е условие за добър край. (пак тя)
Всеки изминат ден може да ни изглежда нов. (пак тя)
Влизай в себе си без да чукаш. (пак тя)
Никой не знае достатъчно, за да бъде песимист. (пак тя)
Цели се високо! (пак тя)
И малките хора могат да бъдат големи. (Даниела Иванова, ВСУ)
И да не лаят кучетата, керванът пак си върви. (пак тя)
Мечтите са по-могъщи от фактите. (от “Всичко, което трябва да знам, съм научил в детската градина”, по
предложение на Галена Станчева, ВСУ)
Надеждата винаги побеждава опита. (пак от там)
Не искам да съм първа, а единствена. (Ерчин Осман, РУ)
Не е трудно да получиш любовта, а да запазиш пламъка в нея. (Инна Станкова, РУ)
Всички участници печелят, макар само някой да получава награда. (Димитринка Христова, РУ)
Отборът на юнаците се познава по калпаците. (Радослава Владимирова, РУ)
Ако не можеш да продължиш напред, направи крачка встрани. (пак тя)
Откриеш ли правилния път, не стой на едно място. (Сълзица Йорданова, РУ)
Преживяването на успех е преживяване на собствената значимост. (Невена Ангелова, РУ)
Човек израства като личност, научавайки се за бъде едновременно независим и взаимозависим. (пак тя)
Красотата и любовта са мощни стимули за работа. (пак тя)
Нека се радваме на красотата около себе си! (пак тя)
Искам да летя, а не да пълзя! (пак тя)
Няма неуспех, налице са само неуспешни опити. Затова опитай наново! (Диана Христова, РУ)
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Никоя битка не е изгубена предварително. (пак тя)
През нов прозорец се виждат нови неща. (пак тя)
Всичко, което правиш без усмивка на уста, работи срещу теб. (пак тя)
По-добре веднъж, отколкото никога. (Мюжгян Халилова, РУ)
Всяка птица в своето гнездо е царица. (пак тя)
Обичаш ли розата, ще търпиш и бодлите й. (пак тя)
Живейте така, че и дяволът да ви завижда. (Галя Куцарова, РУ)
Мечтите ми се сбъдват, когато вярвам в тях. (пак тя)
Печели този, който не се отказва. (Мария Иванова, РУ)
Бурята, която ви очаква, ще има пречистващо въздействие. (предсказание в хороскоп, по предложение на
Дарина Трифонова, РУ)
Андерсеновото грозно пате винаги е било лебед. То просто не е знаело това. У всеки от нас живее бял лебед,
прекрасен и удивителен, само трябва да го пуснем. (Евгения Симеонова, по нейно предложение)
Защо се ядосваш като пак ще ти мине? (реплика на дете, по нейно предложение)
За да оцените един човек, представете си колко ще струва без длъжността, която заема. (Ана Даскалова, РУ)
Не е важно на колко си години, важното е на колко се чувстваш. (пак тя)
Шегата е надхитрена болка. (пак тя)
Докато имате възможност, живейте весело. (пак тя)
Опитът е добър, ако за него не е платено твърде скъпо. (пак тя)
Само този, който има цел, може да не улучи. (пак тя)
Едно момиче има само едно желание – да се омъжи, а когато се омъжи, вече има много желания. (пак тя)
Аз съм щастлива до доказване на противното. (Мюжиян Халилова, РУ)
Не плачи, защото е свършило, усмихвай се, защото се е случило. (Цветанка Коцева, РУ)
Най-щастлив е този човек, който дава щастие на най-много хора. (пак тя)
Никога не бъди тъжен, защото не знаеш кой може да се е влюбил в твоята усмивка. (пак тя)
Щастието идва, когато не го чакаш, но трябва да го предизвикаш. (пак тя)
Добре съм, но ще се оправя. (Реншнар Рамаданова, РУ)
Не е лошо да си баба, лошото е, че спиш с дядо. (Людмила Георгиева, РУ)
За шефа може всичко! (пак тя)
Когато направиш добро, хвърли го зад гърба си, то се връща! (Десислава Николова, РУ)
Животът е за смелите. (пак тя)
Любовта ще спаси света. (пак тя)
Желанието за която и да е вещ увеличава цената й. (италианска поговорка, по предложение на Нели Златева,
РУ)
Колкото и да е висока планината, проход ще се намери. (турска поговорка, по нейно предложение)
Един човек изкопава кладенец, хиляди хора пият от него. (китайска поговорка, по нейно предложение)
Щастливите не гледат часовника. (руска поговорка, по нейно предложение)
Не е достатъчно да правим добро, трябва да го правим добре. (пак тя)
Човек трябва да отстоява позицията си, но не и да се застоява на нея. (пак тя)
Вместо да се оплакваш от тъмнината, по-добре потърси свещ. (пак тя)
Съумявай да се примириш със загубеното, но се възползвай от това, което остава и предстои. (пак тя)
За да бъдем истински щастливи, трябва да живеем в съюз, а не в зависимост. (пак тя)
Безпределната жертва в любовта не е необходима, защото любовта не е канибал. (пак тя)
Тайната на съхраняването на любовта е в умението да създаваме любов непрекъснато. (пак тя)
Какво удовлетворение – да знаеш, че поне един живот на този свят е станал по-лек, защото те е имало на този
свят! (пак тя)
Един малък лъв не е по-малко лъв. (пак тя)
Когато успяваш втори път, това вече не е късмет, а постижение. (пак тя)
Ако си се запътил в правилна посока, всяка стъпка, колкото и малка да е тя, те приближава към целта. (пак тя)
Радарът ни трябва да бъде винаги добре ориентиран. Никога не се знае, откъде може да дойде някоя добра
идея, нито пък докъде ще ни отведе тя. (пак тя)
Няма усмихнато лице, което да не е красиво. (пак тя)
Не можеш да спреш вълните, но можеш да се научиш да караш сърф. (Адриана Топалова, РУ)
Големите кризи и непредвидените обстоятелства ни показват колко по-големи са жизнените ни сили в сравнение
с тези, които сме предполагали, че притежаваме. (Уйлям Джеймс, по нейно предложение)
Трябва да се учи, за да се знае, да се знае, за да се разбира, да се разбира, за да се съди. (Сияна Савова, РУ)
Не се страхувай да се изкачиш до върха на дървото. Точно там е плодът. (Емилия Димитрова, РУ)
Оптимистът отива до прозореца всяка сутрин и казва: “Добро утро, Боже!” Песимистът казва: “Боже, пак е утро!”
(пак тя)
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∗ Ако си се запътил в грешната посока, не забравяй, че Бог разрешава обратния завой! (стикер на кола, по нейно
предложение)
∗ Едно от чудесата на Бога е, че дава възможност обикновени хора да вършат необикновени неща. (пак тя)
∗ Всеки ден по малко те преоткривам. (от песен на “Тоника”)
∗ За най-добрата музика годините нямат значение. (радио “Лиани”)
∗ Сърцата, които желаят доброто, винаги го постигат. (майка на сляпо-глухонямо дете в Шоуто на Слави, 7.ІV.2003
г.)
∗ Не вярвам на мрачни прогнози. (заглавие в “168 часа”, бр. 13/2003 г.)
∗ Важното е да се правят готини неща с усмивка. (рапърът Слим в “168 часа”, бр. 13/2003 г, с.27)
∗ Щастие е да знаеш, че ще умреш и да имаш късмета да се подготвиш за това.
∗ Любовта може да почука и на твоята врата – само й отвори и я посрещни. (Весела Ангелова, ВСУ)
∗ Щастието да осмислиш живота си да осмислиш живота си в подробности и да го подредиш по свой начин. (пак
тя)
∗ Тази приказка може да бъде вашата приказка. Допишете я! (bTV Новините, 29.ІІІ.2003 г.)
∗ Не винаги е лесно, но винаги има нещо, което човек може да направи в трудни обстоятелства.
∗ В екшън филмите има нещо правдиво. Те ни показват, че всички имаме вродени средства за оцеляване, които
могат да ни помогнат в отчаяни обстоятелства.
∗ Оцеляването зависи и от избори, които трябва да направиш в точния момент.
∗ Колкото и голям да е Сан Франциско, оказва се, че той е твърде малък за взаимоотношенията в него. (от разказ
по филм на Савим Салимова, ВСУ)
∗ Веднъж възникнала като спонтанен акт на свободен избор любовта се гарантира от действието на волята.
∗ Всички възможности на света са възможни вътре в нас. (Рени Пенева, ВСУ)
∗ Когато един се предава на страха от промяна, губят всички. Но когато и един осъществява позитивна промяна,
печелят всички!
∗ Един супероптимистичен сценарий: Когато някой ти направи услуга, не му я връщай, а помогни на някой друг.
(филмът “Предай нататък”)
∗ Човекът не е създаден да бъде унижаван. И много жизнени ситуации показват величието на човека, разбрал
това.
∗ Човешките индивиди имат индивидуалност, която ги прави автономни и ценни. Да бъдеш приет като
индивидуалност, а не като член на група – какво щастие наистина!
∗ Единствено в загадъчните уравнения на любовта може да се открие логика и смисъл. (филмът “Красив ум”, по
предложение на Гергана Манолова, ВСУ)
∗ Да желаеш новости в живота си е предпоставка за разширяване на съзнанието, защото обикновените хора са
склонни да виждат онова, което искат да видят. Ето защо си струва да желаеш различното от твоите текущи
желания, да се откриеш за непожеланото.
∗ Един режисьор е голям тогава, когато успее да долови пулса на своето време и стане съпричастен на нещата от
живота. (Даниела Иванова, ВСУ)
∗ Оптимистът е настроен да вижда душата, а не само външността, възможността, а не само факта, добрия край, а
не само лошото статукво.
∗ Цената на оптимистичния възглед се разбира, когато трябва да го защитаваш и доказваш в един суров свят.
∗ Любовта е индикатор за реалност. (Пеня Стоянова, ВСУ)
∗ Може би всичко, направено с любов и разбиране, създава добри ситуации. (Галина Стефанова, ВСУ)
∗ Добрият дух на спомените ще поддържа живи образите, вдъхнали любов в нашия живот. (пак тя)
∗ Когато човек развива в себе си една дарба, тя никога не остава сама. Към нея се прибавят и други. (Корнелия
Саркизова, ВСУ)
∗ Научи се да обичаш себе си, за да можеш да обичаш и другите. (пак тя)
∗ Кажи, че не мога, за да те опровергая.
∗ Знанието за себе си, дори когато е горчиво, дава някаква власт над собствения живот. (Миряна Башева, сп.
Тема, 13/2003 г., с. 30)
∗ Стисни поетичната брадва в оптимистичен юмрук. (Миряна Башева, пак там, с. 33)
∗ Вие заслужавате всичко добро, което ви се случва. (от реклама на предаване по bTV)
∗ Откраднете си мигове спокойствие в забързаното всекидневие!
∗ Умеят да играят силно срещу силните. (от спортен коментар)
∗ Не са необходими кой знае колко значими случки, за да имаш значими преживявания. (писателката Арундати
Рой, носител на наградата “Букър”, сп. Тема, бр. 13/2003 г., с. 81)
∗ Философията на малките неща: по-важното е да я живееш, отколкото да я знаеш. (сп. Тема, бр. 13/2003 г., с. 81)
∗ Очевидно това е посоката, в която трябва да се върви. (от ТВ коментар)
∗ Колко важно е да можеш да кажеш: “Аз се занимавам с това”, “Аз съм това”, което всъщност е едно и също нещо.
(сп. Тема, бр. 13/2003 г., с. 81)
∗ Важното е да имаш живот, какъвто желаеш.
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Живеем в ерата на резултатите. (сп. Тема, бр. 13/2003 г., с. 83)
Това, че си се отказал от някого, не значи, че си престанал да го обичаш. (от ТВ филма “Той и тя”, 5 епизод)
Аз бях щастливец. И синът ми е такъв. (пак от там)
Талантът е отговорност. Той трябва да се поддържа всеки ден. (пак от там)
Тръпката е в предизвикателството. (един ентусиаст, учещ се да прави тъпани, сп. Тема, бр. 13/2003 г., с. 83)
Понякога зад най-незначителните поводи се крият най-значими намерения. (пак от там)
Наблюдавах другите и винаги научавах по нещо от всеки. И станах по-добър от тях. (пак от там)
Смелите умират веднъж, а страхливите – по сто пъти на ден. (съдията Джовани Фалконе, загинал в борба срещу
мафията)
Неблагоприятната ситуация често може да се промени. Трябва обаче да се започне с малките неща.
Всяко изречение влече след себе си ново изречение. (Бойко Василев, Панорама, 4.ІV.2003 г.)
Едно несравнимо удоволствие: да попаднеш право в генезиса на нещата. (сп. Тема, бр. 14/2003 г., с. 17)
Така се получава, когато се занимаваш с нещо сериозно. Силата идва. (пак там)
Заедно с резултата добре свършената работа ти осигурява за известно време повишено самочувствие. След
време тя става условие да го имаш.
Няма шаблонна формула за успех. Но можеш да намериш своята. Тя също не стига. Нужно е всеки ден да
измисляш по нещо ново. Така се усилва тръпката от поредния успех.
Има дни, в които човек сътворява не само личната си история, но успява да надхвърли мащабите й. (в-к Дума,
5.ІV.2003 г.)
Горан Брегович – въплъщение на една голяма мечта: да преуспееш без нито за миг да престанеш да бъдеш
такъв, какъвто си и да правиш онова, което винаги си правил и искал да правиш. (сп Тема, бр. 14/2003 г., с. 30)
Константин Павлов – един голям поет, който мрази да го наричат поет. (сп Тема, бр. 14/2003 г., с. 30)
Аз се чувствам в разгара на силите си. (Иван Гарелов, сп Тема, бр. 14/2003 г., с. 34)
Един ефектен начин да се развиваш: не да воюваш срещу недостатъците си, а да усетиш силните си страни и да
ги използваш в конкретни проекти.
Само добавете настроение. (от ТВ реклама)
Ако искаш другите да те ценят, трябва първо да повярваш, че те бива за нещо. (филмът “Модел за подражание”)
Може би вие ще промените фактите. (bTV Новините, 9.ІV.2003 г.)
Голяма дума кажи, голяма награда спечели! (мото на участник в “Български сайт на 2002 г.”)
Оптимизмът трябва да се роди във всеки от нас, а после да бъде оставен да живее. (Анета Паунова, ВСУСмолян)
Най-големи шансове за щастие крие в себе си доброто. (А. Дюма-син, по предложение на Събка Кинжарова,
ВСУ-Смолян)
Да живея за мен значи да обичам и да се трудя. (пак тя)
Какво представлява картината? Зависи от този, който я гледа. (Уистлър, по предложение на Антоанета
Мандажиева, ВСУ-Смолян)
Понякога човек е щастлив, защото не знае колко е нещастен. (Красимира Петкова, ВСУ-Смолян)
Градският автобус е като женското сърце – винаги има място за още един. (пак тя)
Аз съм част от всичко, както часът е част от деня. (пак тя)
Двойно удоволствие е да измамиш измамник. (пак тя)
Което е започнато, то е вече наполовина свършено. (пак тя)
Кажи ми за какво мечтаеш и аз ще ти кажа какъв си. (пак тя)
Човек се учи докато е жив. (народна поговорка, по предложение на Красимира Петкова, ВСУ-Смолян)
Укротете глада! (от реклама на бисквитките “Чизи”)
Болката съществува, за да напомня на човек, че трябва да бъде внимателен към другите, докато все още ги има.
(Йорданка Кайкова, ВСУ-Смолян)
Любовта е пречиствателната станция на процеса Живот. (пак тя)
Ужасът ме държи жив. (от филма “Свидетелят”, по нейно предложение)
Обичам докосването на живота! (от рекламата на сапун “Паломита”, по нейно предложение)
Обичам да обичам, защото обичам! (баща ми, по нейно предложение)
Когато искат да ти избодат очите, ти изписват веждите. (народна поговорка, по нейно предложение)
Усмивката зарежда с надежда. (пак тя)
Поднеси цветя и бонбони на този, който може да им се зарадва, а не на този, който не ги цени. (пак тя)
Боли ме, значи съществувам. (от мой познат, по нейно предложение)
Щастлива съм, че ме има! (пак тя)
По-добре умен глупак, отколкото глупав умник. (от мой познат, по нейно предложение)
Остави добротата да говори за теб. (пак тя)
Господ прибира при себе си най-напред добрите хора, защото не иска да бъде заобиколен от проклетия.
(народна мъдрост, по нейно предложение)
Животът може да бъде забавен. (от филма “Матилда”, по нейно предложение)

50
∗ Духът е силен, когато се бунтува, умът – когато се труди. (Златка Марангозова, ВСУ-Смолян)
∗ Аз съм убедена, че ако човешката мисъл си представи нещо и ако силно му повярва, то може да се постигне.
(Роза Корчева, ВСУ-Смолян)
∗ Вярата е вечният елексир, вдъхващ на идеите живот, сила и дееспособност. (пак тя)
∗ Имам време за интелигентен разговор, но не и за кавги. (пак тя)
∗ Животът е за да се живее. (пак тя)
∗ Думите принадлежат на века, а мислите – на вековете. (Н.М. Карамзин, по нейно предложение)
∗ Всеки живот, добре преживян, е дълъг живот. (Леонардо да Винчи, по нейно предложение)
∗ Човек расте с растежа на целите си. (Ф. Шилер, по нейно предложение)
∗ Енергията – ето вечната наслада. (У. Блейк, по нейно предложение)
∗ Няма по-хубави приказки от тези, които животът създава. (Х.-К. Андерсен, по предложение на Софка Инджова,
ВСУ-Смолян)
∗ Аз съществувам, значи съм значим. (Вергиния Кьорова, ВСУ-Смолян)
∗ Ако искаш да направиш хората по-добри, направи ги щастливи. (Ирина Пелтекова, ВСУ-Смолян)
∗ Животът понякога ти предлага вълшебни мигове. Наслаждавай им се! (пак тя)
∗ Не пренебрегвай малките радости, когато търсиш големите. (пак тя)
∗ За да те сполети щастието, трябва и известна подготовка от твоя страна. (пак тя)
∗ Не позволявай на мечтите ти да обраснат с бурени. (пак тя)
∗ Не е важно да имаш всичко, важното е да цениш това, което имаш. (Антон Киначев, ВСУ-Смолян)
∗ Да се надсмива над себе си е привилегия само на силния. (пак той)
∗ Главното е да правите всичко с увлечение, това страшно украсява живота. (пак той)
∗ Докато не ми е трудно, не ми е лесно. (Екатерина Петрова, ВСУ-Смолян)
∗ На света всичко ще намериш освен баща и майка. (руска поговорка, по предложение на Ирина Профирова, ВСУСмолян)
∗ Продай се само тогава, когато те оценят високо. (пак тя)
∗ Бъди самата себе си! (пак тя)
∗ Дал Бог болка, дал Бог билка. За всяка болка дал Бог билка. (Йорданка Григорова, ВСУ-Смолян)
∗ Който бърка в меда, той си облизва пръстите. (нар. поговорка, по нейно предложение)
∗ Обичам да вярвам, а не да ида да питам. (Боряна Върбанова, ВСУ-Смолян)
∗ Умри, но не преди да си оставил нещо след себе си. (пак тя)
∗ И сексът е лекарство. (пак тя)
∗ Всичко е съдба, но понякога и съдбата има нужда от помощ. (пак тя)
∗ Живей с кеф, защото си направен от кеф. (пак тя)
∗ Животът си струва! Платете повече, за да живеете по-добре. (Стефан Данаилов, по нейно предложение)
∗ Нощта е създадена за влюбените, както и Св. Валентин. (Дони, по нейно предложение)
∗ Знанието е крачка към успеха. (Диян Бендеров, ВСУ-Смолян)
∗ Никога не трябва да играеш за равен резултат, а за победа. (Юлия Петканова, ВСУ-Смолян)
∗ Не мога да губя време като се тревожа за неща, които не мога да променя. (пак тя)
∗ Най-голямото богатство на един човек е доброто му име. (пак тя)
∗ Приятно е да се радваш на успеха си, но никога не му се доверявай напълно. (пак тя)
∗ Човекът с големи мечти е по-силен от човека с прагматични цели. (пак тя)
∗ Образованието, опитът и спомените са трите неща, които никой не може да ти отнеме. (пак тя)
∗ Ако търсиш лошото в живота, непременно ще го намериш. Това важи и за доброто: когато го търсиш ще го
намериш! (Юлия Бошнакова, ВСУ-Смолян)
∗ Много по-лесно е да реагираш, отколкото да помислиш, но пък действието с мисъл е по-ефективно. (пак тя)
∗ Една загуба не е фатална. (пак тя)
∗ Каквито са мислите ти, такива са и делата ти. (пак тя)
∗ Големите проблеми винаги създават и малки. Затова трябва да инвестираме повече усилия в големите
проблеми. (пак тя)
∗ Единственото нещо, което дължиш на живота е да станеш по-добър в това, за което те бива. (пак тя)
∗ По-лесно е да вървиш в крак, отколкото да наваксваш. (пак тя)
∗ Когато вземаш решение с добри намерения, често то е правилно. (пак тя)
∗ Ако нямаше проблеми, нямаше да има и възможности. (пак тя)
∗ Или ти владееш положението, или то теб. (пак тя)
∗ Трябва да се бориш със зъби и нокти за всяка възможност. (пак тя)
∗ Вчера разбрах отговора на въпрос, който не е зададен. (Слави, Шоуто на Слави, 15.ІV.2003 г.)
∗ От палеолита насам всичко се променя. (пак той)
∗ Като победиш те уважават. (пак той)
∗ Човек се учи цял живот за страх и ужас на околните. (световната шампионка по шорт-трек Евгения Раданова в
Шоуто на Слави, 15.ІV.2003 г.)
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Най-изпитаната формула за подобряване на настроението е хапването. (Глобусът, bTV, 12.ІV.2003 г.)
Боклукът за една е съкровище за друга. (от ТВ сериала “Сексът и градът”)
Животът ми е отворена книга. Такъв и трябва да бъде. (пак там)
Не искам да правя едно и също нещо два пъти. (Мадона, сп. “Паралели”, бр. 15/2003 г., с. /)
Светлите мисли са живототворящи.
Щастието е истинско, когато правите щастливи другите хора. (Елка Стефанова, приложение към сп. “Шок”, 3/2003
г., с. 31)
И в миг мечтата оживя. (пак тя, с. 61)
Животът ми е бурна река, носеща здраве и сила. (пак тя, с. 28)
Вървя по тънката нишка на моя живот. (пак тя, с. 26)
Животът предоставя добри шансове на хората, бъди прозорлив за твоите шансове и се възползвай от тях.
Където идеите стават реалност. (от билборд)
Ричард Рорти: оптимизъм е да твърдиш, че определени хора символизират най-доброто от твоята страна. (Р.
Рорти “Да постигнем нашата страна”. С. Дружество “Гражданин”, 2003.
За държавите националната гордост е това, което е самоуважението за индивидите: необходимо условие за
самоусъвършенстване. (пак той, с. 11)
Крайното себеуважение може да предизвика високомерие. Твърде малкото себеуважение затруднява човека в
показването на нравствена смелост. (пак той, с. 11)
Прагматизмът е реакция срещу дистанцираното наблюдаване на нещата. (пак той, с. 18)
Да си горд не само с миналото, но и с бъдещето си!
Вярата и утопиите са най-благородното упражнение на човешкия ум и никой, който носи поне искрица ум в себе
си, не би се отпуснал фаталистично пред лицето на съдбовните вещания. (Уйлям Джеймс)
Да се схващат събитията като възможности за действие и размисъл!
Обичам цялото българско човечество! (Слави в Шоуто на Слави, 14.ІV.2003 г.)
Радостта е тройна, когато бъде предусетена и забелязана.
Да полагаш усилия и в бъдеще да имаш основания да се гордееш със себе си.
Винаги си струва малко или много да се отличаваш от останалите.
Не просто да те забележат, да те забележат подходящите хора!
Има усмивки много: горчиви, злобни, открити, радостни, ликуващи, сияещи, загатнати, закачливи, приканващи,
разбиращи, подкрепящи, самодоволни, тикови, през сълзи и какви ли не още. Всяка от тях е за предпочитане
пред лицето без усмивка.
Вярвам в чудеса, защото те ми се случват непрекъснато. (певицата Мария Илиева във в-к “Монитор”, 13.ІV.2003
г.)
Във всяка приказка идва моментът, в който започват да се случват чудеса и неочаквани обрати на съдбата. (пак
там)
Тя е избрала да бъде щастлива и е щастлива. (пак там)
Добрият стайлинг зависи от даденостите на човека. Но винаги е възможен. (пак там)
Знанието ражда победители. (плакат на входа на Панаирното градче в Пловдив)
John Lennon: We shall overcome some day! (Ние ще надделеем някой ден)
Да останеш зрител или да бъдеш действащо лице: каква огромна разлика!
Колко абсолютно и същностно важно е хората да се развиват по възможно най-богат и разнообразен начин.
(Алекандър фон Хумболдт, цит. по Р. Рорти “Да постигнем нашата страна”, с. 36)
Философът Джон Ст. Мил настоява, че е нужна пълна свобода на човешката природа да се разгръща в
безбройни, дори противоречащи си посоки. (пак там, с. 36)
Големият философ Джон Дюи вярвал, че приличното общество по определение е общество, в което
институциите не унижават. (пак там, с. 38)
Ричард Рорти: На прогреса трябва да се гледа като на умение да се решават повече проблеми. (пак там, с. 42)
Най-впечатляващи са оптимистичните послания на фона на усет за трагично и за бездна. (пак там, с. 46)
Джон Дюи смята, че на историческите събития, минали и бъдещи, следва да се гледа като на протоколи от
обществени експерименти, чиито резултати са непредсказуеми. (пак там, с. 52)
На личния и на обществения живот може да се гледа като на процеси на вземане на решения и на
експериментиране. (пак там, с. 52)
Подражавайте му, ако можете; той служеше на човешката свобода. (епитафия на Джонатан Суифт, написана за
самия себе си, по Р. Рорти, с. 62)
Във всеки момент господстват идиоти и мерзавци, а остават делата на светлите и чисти умове. (М.К.
Мамардашвили). Но именно поради това мислещите и почтени хора би следвало да изпълняват мисията си и да
се стремят към очовечаване на живота ни тук и сега, доколкото от нас зависи нещо, колкото и незначително да е
то. (Димитър Йончев, в-к “Сега”, 12.І.2003 г.)
Не мога да повярвам, че абсурдът може да победи разума. (кинорежисьорът Людмил Стайков, Шоуто на Слави,
18.ІV.2003 г.)
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Бъди мечтите си! (надпис на чаша за кафе)
Вземи си цвят! (от реклама на бои и лакове)
Защо няма Оскари за най-хубави усмивки?
Американски рибар заклещва ръката си в макара на механично устройство, което бавно я придърпва и увлича
цялото му тяло. В първия миг той се предава, но после си представя, че с неговата гибел децата му ще останат
без баща. Той импулсивно грабва нож и отрязва ръката си. Със същата мисъл той насочва лодката към близкото
пристанище въпреки огромната загуба на кръв. Почти в безсъзнание стига да брега и бива спасен. Ето какво
може да направи желанието да си част от бъдещето на децата си. (филмът на ББС “Човешките инстинкти”, І
част)
Човек притежава инстинкт за поемане на рискове, който му помага да оцелее в почти безнадеждни ситуации. В
цивилизования живот тази биологическа придобивка помага на индивида да се формира като личност и да стане
автор на необикновено жизнено дело.
За случващото се в живия свят естествено се пораждат множество интерпретации. Оптимистът проявява
склонност да залага на тези, които оставят повече място за надежда.
Някои хора заслужават не само да бъдат уважавани, но и да им подражават. Това е най-добрата оценка на
тяхното жизнено дело.
Според авторите на филма на ББС “Човешките инстинкти: Герои по рождение” човешкото лице е сложен
механизъм за изразяване на чувства. Ние можем да прочетем чувствата на другите хора по техните лица.
Усмивката е най-лесно разбираемото послание за доброжелателност, изпратено на другите хора и на света като
цяло.
Човек е най-щедрото същество. Същевременно актовете на щедрост са съпроводени от очакването, че те ще
бъдат възнаградени. (от филма на ББС “Човешките инстинкти: Герои по рождение”)
Чувството за удовлетвореност е естествената дрога на тялото. (от същия филм)
Един богат набор от инстинкти ни отличава, нас хората, от всички други живи същества. Те са основата на
човешкото величие. Но ние не робуваме на инстинктите си: учим се, разсъждаваме и внимателно подбираме
действията си. Затова можем да бъдем и свободни по отношение на еволюционното ни минало.
Когато вратата на щастието се затваря, отваря се друга. Понякога ние толкова дълго се вглеждаме в
затворената врата, че не виждаме вратата, която се е отворила за нас. (Неизвестен, по предложение на Виолета
Ванева, РУ)
Ако дадеш на други цялата си любов, няма гаранция, че те ще ти отвърнат с любов. Не очаквай любов замяна;
просто чакай тя да израсне в техните сърца. Но ако това не се случи, бъди доволен, че тя е израсла в твоето
сърце. (Неизвестен, по нейно предложение)
Понякога е нужна само една усмивка, за да стане мрачният ден слънчев. (Неизвестен, по нейно предложение)
Най-щастливите хора нямат непременно най-доброто от всичко; те просто правят най-доброто от всичко, което
срещат по пътя си. (Неизвестен, по нейно предложение)
Любовта започва с усмивка, расте с целувка и завършва със сълза. (Неизвестен, по нейно предложение)
Бих опитала всичко по веднъж. (от ТВ сериала “Сексът и градът”)
Песимистът може да се оприличи на нещо тежко, пробиващо мястото, на което стои. За разлика от него
оптимистът сякаш лети и извисява своето място в света.
Гениите са хора по-умни от собствения си ум. (Жарко Петан, “Светът в едно изречение”, сп. “Съвременник”, бр.
1/2003 г., с. 542)
Идея: кон, впрегнат пред каруцата. (пак той, в същото списание)
Историята на бъдещето не е написана и не съществува съдба, която да решава вместо нас какви да бъдем.
(Марио Варгас Льоса, “Истината за лъжите”, сп. “Съвременник”, бр. 1/2003 г., с. 392)
Накажи ме с любов. (заглавие на книга на Кристофър Бърд)
Мечти от камък. (заглавие на албум, посветен на творчеството на художника Никола Манев)
На сбогуване оптимистът казва “Довиждане”.
Песимистът се опитва да покаже, че лесното е трудно, а оптимистът – че трудното е лесно.
Можеш да бъдеш повече или по-малко оптимист, изповядвайки някоя от големите религии. Част от будистите
вярват, че след просветлението човек трябва да се върне в несъвършения свят и да помага на останалите да се
просветлят. Други будисти пък вярват, че е възможно само индивидуалното просветление и спасение от
веригата на страданията. Първите са се качили на “голямата колесница”, а другите – на “малката”. Така и във
вярата има степени на оптимизъм.
Ако в един момент си действал правилно, в следващия момент е допустимо да сгрешиш.
Късмет не е излишен и на най-отявления оптимист.
Оптимистът вярва, че едни неща могат да се компенсират с други: неудовлетворението с богатство, по-малкото
ум с повече упоритост, малшансът – с вяра в предстоящите шансове и пр.
Щастието струва 21 000 евро. (заглавие в сп. “Тема”, бр. 15/2003 г.)
Подарете си здраве! (рекламен девиз на “Виталакт”)
Чуйте радостта на тревата, която расте. (глухонямо момиче в Шоуто на Слави, 26.ІV.2003 г.)
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∗ Почитайте доброто! Носете честно своя кръст, живейте в хармония със себе си и света! (Великденско пожелание
към читателите на силистренския вестник “Събеседник”, бр. 16/2003 г.)
∗ Бог направил човека от кал, но му останала още шепа материал. Той попитал своето създание: Какво искаш да
направя за теб? Искам щастие, отвърнал човекът. Но Бог не знаел какво ще бъде човешкото щастие. Затова му
подал шепата кал и казал: “Ето, човече, направи си щастието сам!” (великденска притча, разказана от Годжи в
Шоуто на Слави, 26.ІV.2003 г.)
∗ Великден: Свят ден, който ни подсеща за добра дума и за добри дела. (Гергина Тончева в Шоуто на Слави,
26.ІV.2003 г.)
∗ Мълниите удрят най-високите дървета.
∗ Сега ще преборя една несправедливост. (Слави, Шоуто на Слави, 26.ІV.2003 г.)
∗ Ще ви демонстрирам как от тривиалното се стига до оригиналното. (пак той)
∗ Сега тази жаргонна дума ще я направим книжовна. (пак той)
∗ Нека да е залудо, но да си вършим работата. (Дончо Цончев, пак там)
∗ Горе сърцата, мили хора! (Иван Кулеков, пак там)
∗ За нас всеки ден е Великден. (пак той)
∗ Елате на едно вълшебно място, където представата е магическа и любовта винаги побеждава. (от ТВ реклама на
филма “Принцесата и лебедът”)
∗ Има нещо велико, което обгръща всички ни, и хората се нуждаят от тази надежда. (от филма на ББС за
възкресението на Христос)
∗ Господ и рога да ти даде, ще ги носиш. (любима фраза на бабата на Валентина Урумова, Силистра)
∗ Веднъж да минеш този праг,/ и утре знам/ ще дойдеш пак. (Робърт Бърнс)
∗ Оптимистът е готов за промени в живота си. Той не само приема промените, когато се случат, но сам ги замисля
и осъществява. По-късно той им се наслаждава в спомените си.
∗ Един за всички, всички за един! (девиз на Д’Артанян, Атос, Портос и Арамис от “Тримата мускетари”)
∗ Така трябва. Сърцето ми знае, че трябва. (ТВ сериалът “Сексът и градът”)
∗ В бизнеса: зад всеки успех стои добър екип. (Николай Тапаров, бизнесмен, в-к “Сега”, 1.V.2003 г.)
∗ Острият ум е най-сексапилната черта на една жена. (актрисата Теа Леони, сп. “Паралели”, бр. 18/2003 г.)
∗ Усмихвайте се, ей така за удоволствие. Нека усмивката ви показва, че давате най-доброто от себе си.
Усмихвайте се, защото живеете в свят, поощряващ усмихнатите хора. Не забравяйте, че ако живеехте сред
ислямски фундаменталисти, биха ви наказали жестоко само заради една усмивка!
∗ За да съхраним мечтите си, трябва да работим за тях.
∗ И. Нютон обяснявал откритията си с това, че бил стъпил върху раменете на великани. Подобно е кредото на
всеки оптимист: и той е намерил опора върху нещо грандиозно: Бог, благоприятна съдба, талант, бъдещето,
миналото, самочувствието си и пр. Каквато и да е неговата опора, той вярва в благотворния й ефект и тази вяра
му се отплаща.
∗ Оптимистът може да се уповава на миналото или бъдещето. Но оптимизмът не би имал смисъл, ако нямаше
отношение към настоящето: в крайна сметка той следва да се потвърждава “тук и сега”.
∗ Оставете опасността на нас. (Слави, Шоуто на Слави, 8.V.2003 г.)
∗ Спечели време за живот. (рекламно послание на “Транскарт”)
∗ Сега му е времето, ако сте ми донесли подаръци, да ми ги подарите. (Слави, Шоуто на Слави, 9.V.2003 г.)
∗ Нека останем приятели завинаги! (певицата Силвия Кацарова, Шоуто на Слави, 9.V.2003 г.)
∗ Най-интересното предстои! (от реклама на Шоуто на Слави)
∗ Имате нужда от нещо, което да ви изкара от равновесие. (от реклама на филм)
∗ Когато се чувстваш добре, започваш и да изглеждаш по-добре.
∗ Бързи, смели сръчни! (девиз на радио “Спорт”)
∗ Колкото по-умен и по-добър е човек, толкова по-добре вижда доброто у хората. (Б. Паскал, по предложение на
Милена Жекова, ФНПП)
∗ Величието на моята цивилизация е, че сто миньори рискуват живота си, за да спасят само един затрупан миньор.
Те спасяват човека. (А. Дьо Сент-Екзюпери, по нейно предложение)
∗ Оптимистът е склонен да харесва нещата от пръв поглед и да им се доверява спонтанно, докато за песимиста
първият поглед води до неприязън, недоверие и отказ от действие. У оптимиста доверчивата нагласа към
живота се проявява още на равнище усещания.
∗ Оптимистът обича да подкрепя другите с поглед, с усмивка, с добра дума и с личен пример. Нерядко
показването на съпричастност към всякакви добри дела се преживява от него като дълг.
∗ Оптимизмът те прави конкурентен на един необятен пазар на репутации, дела и пари.
∗ Оптимистът не търпи нещата в живота му да бъдат в застой. Именно движението напред и усилието му за
позитивна промяна подхранват неговите оптимистични нагласи и им придават жизнена валидност.
∗ Обикновено цената на един голям успех е поредица неуспехи, дори провали. Преминаването през тях осигурява
нужния опит за следващия успех. Чрез тях се откроява и смисълът на успеха.
∗ Животът ни предлага безброй удоволствия. Бързай да вземеш своя дял!
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∗ Оптимистът за разлика от песимиста подхожда към нещата с вяра, а не със страх. От друга страна и двамата са
обнадеждени, защото това е исконна част от човешката ситуация.
∗ Елате в страната на приятелите! (реклама на ТВ сериала “Приятели”)
∗ Няма такова нещо като лошо време, има само лошо облекло. (норвежка поговорка, от филма на ББС за климата
“Водата”)
Оптимисти от всички страни, съединявайте се!
Който няма проблеми значи е вън от играта. (Мариета Георгиева, ФНПП)
Хлебарката: Големият въпрос е дали ще успееш да продължиш напред въпреки
трудностите. (пак тя)
Усилието дава плодове едва когато човек реши да не се предава. (Наполеон Хил, по
нейно предложение)
Пази се от хората, които се опитват да принизят стремежите ти. Незначителните хора
винаги го правят, докато истинските велики хора винаги те карат да вярваш, че и ти
можеш да станеш велик. (Марк Твен, по нейно предложение)
Една от най-красивите компенсации в този живот е в това, че е невъзможно да помогнеш
на някого без да помогнеш и на себе си. (Р. Емерсън, по нейно предложение)
Най-здравата стомана минава през най-горещата пещ. (Хелен Келър)
Вярата е като електричеството. Не можеш да я видиш, но можеш да видиш светлината.
(Неизвестен, по нейно предложение)
Ако нямаше облаци, нямаше да се наслаждаваме на слънцето. (Неизвестен, по нейно
предложение)
Всичко има своето време.
Опитвай онова, което очакваш да ти достави удоволствие. (Ирена Васева, ФНПП)
Който се смее последен, мисли най-бавно. (поговорка, по нейно предложение)
Бъди всичко, което можеш! (пак тя)
Нещо важно за болката: тя доказва, че си жив. (Ашли Брилиънт, по предложение на
Савина Маринова, ФНПП)
Не приемай живота толкова сериозно, той не е безкраен. (Кати Холдър, по нейно
предложение)
Успехът се крие в способността да претърпяваш неуспехи без да губиш ентусиазъм. (У.
Чърчил, по нейно предложение)
Само посредствените са винаги в отлична форма. (Шан Широдо, по нейно предложение)
Може би един ден за това също ще ни бъде приятно да си спомним. (Вергилий, по нейно
предложение)
Да се задоволяваш с по-малко, отколкото заслужаваш, е предателство към себе си.
(Цвятко Петров, ВСУ)
Аз съм добър човек и не ме е срам да го призная. (пак той)
Ако знаеш какво търсиш, можеш да го намериш навсякъде около себе си. (пак той)
Нека не си казваме нещата впоследствие. (пак той)
Колкото по-трудно, толкова по-лесно. (пак той)
При нас е весело! (пак той)
Носете си новите дрехи! (пак той)
Свиркай си напук на проблемите. (пак той)
Усмихвай се за щяло и нещяло. (пак той)
Сагата няма край! (пак той)
Животът е достатъчен повод за щастие. (Анри Кулев, по предложение на Цвятко Петров,
ВСУ)
Карай през просото! (нар. поговорка, по негово предложение)
Подари си футболна емоция! (рекламно послание на b-connect, GloBul)
От идеята до удобството има само една крачка. (радиореклама на “Денимакс”)
Силата на стабилното партньорство. (надпис върху рекламна папка на IBTLeasing)
Нужни са амбиция и въображение, за да се направи от едно райско място истински рай.
Дивидент при дивидент отива. (заглавие във в-к “Банкеръ”, 13.V.2003 г.). Но това се
отнася до много други неща: секс при секс отива, приятелство при приятелство, доверие
при доверие и т. н. Това е силата на сродните неща!
We discover, you explore. (Ние откриваме, вие изследвате, от реклама на автомобилни
гуми Goodyear)
Често рекламите обещават очевидно неизпълними неща: безопасен секс, гаранция за цял
живот, живот без риск, без болка и пр. Забележително е, че създателите на рекламни
послания предпочитат да предозират оптимизма, отколкото да допуснат недостиг на
оптимистичен патос.
Някои хора са готови на всякаква провокация, за да не допуснат безразличие към себе си.
Нагласата им е преувеличена, но подходът им е уместен.
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Знанието наистина е сила, защото в много области само знаещите успяват.
Още малко екзотика. (рекламен девиз на радио “Браво”)
Красотата и съвършенството имат ново име ... (от рекламно послание)
Няма грозни цветя!
Когато човек не вижда с очите си, той може да развие други сетива. Не се ли отнася този
принцип на компенсацията за всякакви преживявания?
Щеше ли човекът да бъде по-щастлив, ако мечтите му се сбъдваха мигновено?
Компютрите вече започнаха да побеждават редовно световните шампиони по шахмат.
Това показва, че технологиите започват да вземат превес над творческото начало. Макар
и сериозно предизвикателство, това не обезсмисля креативността на човешкия индивид!
Да успееш да прозреш потенциала на силата си. Ако направиш това, ще постигнеш
максимална себереализация.
В тийнейджърството човек започва да се интересува от целия свят. Някои хора запазват и
дори усилват този свой интерес през целия си живот. Така жизненият им път става
вълнуващ и продуктивен.
Премеждията ми осветиха пътя – пътя към себе си и към другите. (Блага Димитрова, сп.
“Тема”, бр. 19/2003 г., с. 28)
Време за презареждане. (заглавие в същия брой на “Тема”)
За да си интересен на другите, трябва да бъдеш една непрочетена книга. Но това е
възможно само ако я дописваш и преписваш.
Истински добро е всяко нещо, което се окаже по-добро от очакваното.
Реплика на стар унгарец: “Баща ми беше два пъти баща!” Иван Вазов казва за майка си:
“Ти два пъти ми майка беше!” Това е най-страхотният комплимент, за който може да
мечтае един родител!
Не съм ти казвал, че искам да приличам на теб. (кинорежисьорът Андрей Слабаков за
баща си, в-к “Сега”, 14.V.2003 г., с. 15). Това също е комплимент за един родител.
За да се променят някои неща, първо трябва да се говори много и свободно за тях. Така
думите подготвят делото.
Наполеон настоявал, че най-важното качество, което трябва да притежават неговите
генерали, е да са късметлии.
Какво съм виновен, че обичам хубавите неща?
В позитивната психология се утвърждава идеята, че страдащите могат да си помогнат,
ако се съсредоточат върху позитивни мисли (М. Селигмън, І Международна конференция
по позитивна психология, Лондон, 2002 г., http://www.positivepsychology.org , а също
http://www.europospsy.org )
М. Селигмън предположил, че има три равнища на позитивен живот: приятен живот (с
преобладаване на положителни емоции), добър живот (чрез използване на силните си
страни) и смислен живот.
Мечтаех за това ново предизвикателство най-вече, защото се нуждаех от такова. (Лаура
Паузини, сп. “Паралели”, бр. 20/2003 г., с. 9)
Едва на 14 години актрисата Джулиет Луис подала иск в съда преждевременно да бъде
призната за пълнолетна, за да може да работи при същите условия като възрастните
актьори. И печели. Ето как една млада оптимистка бързала да порасне! (пак там, с. 4)
Науката генетика се развива по-бързо, отколкото хората могат да възприемат
последствията. (пак там, с. 36)
Изключителна смелост е да поискаш да започнеш нещо от нулата, когато имаш толкова
придобивки в живота си!
Някои хора умеят да се възползват от късмета си. Най-вече защото вярват в себе си.
Да се превърнеш в ролята, която играеш. Въпросът е да избереш подходящата роля.
Какво пък толкова?
Една позитивна емоция: чувство за принадлежност към екип.
Не е важно да сте млада, а да сте желана. (заглавие във в-к “Женско царство”, бр.
20/2003 г.)
Животът, както отбелязват Софокъл и Шекспир, е пакостлив, но пък изумително
прекрасен!
Не съм съгласен с Вас, но Вашият стил на мислене ми харесва!
Застраховайте мечтите си! (рекламно послание на ЗК “Европа”)
Оптимистът има повече планове, отколкото може да изпълни.
Избереш ли да повярваш в нещо позитивно, то става реалност. (Ирена Левкова, ШУ)
Мръсникът за една е благословия за друга. (ТВ сериалът “Сексът и градът”)
Не се даваш лесно! Харесвам такива жени! (пак там)
Имам чувството, че това се случва с космическа цел. (пак там)
Имала чувството, че е ударила космическия джакпот. (пак там)
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Каквото можахме - направихме. Тези, които идват след нас, ще го направят по-добре.
Сигурен съм. (проф. Исак Паси, при връчване на орден “Стара планина”, 20.V.2003 г.)
Когато на нас всички ни е готино, това е просто Шоу! (Евгени Димитров, Шоуто на Слави,
20.V.2003 г.)
Ентусиазмът е заразен. От теб може да започне епидемия. (Ива Лазарова, ФНПП)
Предпочитам да умра леко в съня си като дядо ми, а не крещейки като всички пътници в
автобуса му. (пак тя)
От себе си не си отивай, със себе си живей. (Десислава Авджиева, ФНПП)
Движението е здраве, а здравето – сила. (пак тя)
Човек трябва да бъде сериозен със сериозните неща. (пак тя)
Трудно е да се каже кое е невъзможно, защото мечтите на вчерашния ден са надежди на
днешния и реалности на утрешния. (пак тя)
Повечето хора са толкова щастливи, колкото са решили да бъдат. (Ейбрахам Линкълн, по
предложение на Красимира Николова, ФНПП)
По-добре да умреш в името на нещо, отколкото да няма в името на какво да живееш. (д-р
Боб Джоунс, по нейно предложение)
Старо вино и стар приятел – дръж ги! (бълг. поговорка, по предложение на Миглена
Георгиева, ФНПП)
Предназначението на човека е да бъде “подлог”, а не “допълнение” в изречението на своя
живот. (Ралчо Трашлиев, по нейно предложение)
Бъдете смели и няма да се наложи да лъжете. (“Учението на Багаван Сри Сатя Сай
Баба”, по нейно предложение)
В Рая няма бира и затова пием тук. (от ирландска народна песен, по нейно предложение)
Най-щастливите моменти си струва да бъдат споделени. (от реклама на GloBul)
Нашата помощ е по-близо, отколкото изглежда. (от реклама на Каско-ДЗИ)
Запазват ритъма на живота! (от реклама на дамски превръзки Sofmil)
Утре може и да не станеш “нов човек”, но е възможно да бъдеш в нещо по-добър в
сравнение с днес.
Ефектът на селската Венера: най-хубавото момиче в селото се обявява за най-хубавото
момиче на света (Едуард Де Боно). По-податливи на него са, разбира се, оптимистите!
Улови мига! (от билборд с реклама на Nokia 7250)
Паметта е къщата на душата. (Любомир Левчев)
Тялото си почива в леглото, а душата – в приказката. (Неизвестен поет)
В големия град духовете-близнаци Романтика и Приключение са вечно навън и търсят
достойни поклонници. Докато обикаляме улиците, те ни дебнат скришом и ни хвърлят
десетки предизвикателства. (О. Хенри, разказът “Зелената врата”, по предложение на Мая
Господинова, ФНПП)
Зарежи рутината. Стани нещо друго!
Мечтая за теб! (надпис върху сувенир)
Не се вманиачвайте в никоя своя връзка. Разнообразието на връзките струва повече от
всяка.
Има неща, които трябва да изживееш докрай, за да продължиш нататък.
Прав е бил Еразъм Ротердамски, истинската мъдрост не е в предпазливостта и
умереността, а в мечтателното и далновидно безумство. (премиерът Силвио Берлускони,
сп. “Тема”, бр. 20/2003 г., с. 28)
Една калория нежност. (название на филм на Ив. Гръбчева и Г. Данаилов)
Отключете своя разум! (Л. Ронхъбард)
Ново усещане за нашите сетива. (от реклама на сладолед “Алома”)
Насладете се на качеството на уникалното с всичките си сетива. (от реклама на сладолед
“Делта”)
Възможно ли е най-доброто да стане още по-добро? (от реклама на Toyota Yaris)
Когато човек спре да мечтае, умира. (работникът Григор, сп. “Тема”, бр. 21/2003 г., с. 24)
Моят герой кара всеки човек да си зададе въпроса дали всеки ден дава максимума от
себе си. (Киану Рийвс за своя герой от филма “Матрицата – презареждане”, пак там, с. 65)
Колкото повече информация има един човек и колкото повече книги е прочел, това дава
самочувствие и смелост. Преодолява усещането за граници и бариери. (журналистът
Георги Коритаров, пак там, с. 74)
Целта на модерната футурология е да ни научи как да излъжем бъдещето и да го
подчиним на своите интереси. (пак там, с. 84)
Доброто настроение като сила в живота. (заглавие на книга на Орисън Марден, изд.
Софи-Р, без година)
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Д-р Маршъл Хол предписвал на своите болни “весело настроение” като казвал, че в никоя
аптека не може да се намери нещо по-добро. (О. Марден Доброто настроение като сила в
живота, Софи-Р, с. 8)
Сърдечният смях ни прави по-добри приятели и със себе си и с околните и ни поставя в
близък допир с най-хубавото в живота. (пак там, с. 11)
“Деца,” – казал на смъртния си одър един баща – “през дългия си живот изпитах много
страхове, повечето от които не се сбъднаха.” (пак там, с. 21)
Миналото може и да е било тежко, печално или лошо, но вече е минало. (пак там, с. 22)
За някои – казва Шопенхауер – светът е гол, мрачен и повърхностен, за други – богат,
интересен и пълен със значение”. Който обича красотата и я търси, я вижда навсякъде,
където и да отиде. Ако носи в душата си музика, чува я навред – всяко нещо в природата
му пее. Двама души могат да живеят заедно и да вършат една и съща работа, но може и
да не живеят в един и същи свят. (пак там, с. 29)
Вземете двама, които току-що са се върнали от почивка. Единият не е видял абсолютно
нищо и навсякъде е бил ограбван. Хазайката му е била ужасна, леглото – нехигиенично,
месото – жилаво. Другият винаги намирал най-уютното място, най-евтини къщи, найдобри хазайки, най-красиви гледки и най-хубаво ядене. (пак там, с. 29-30)
Успява онзи, който се чувства винаги отлично, който винаги гледа светлата страна на
нещата и който е винаги готов да изтръгне победа от поражението. (пак там, с. 32)
Когато персийските мъдреци посъветвали царя си да облече ризата на някой щастлив
човек, единственият такъв в цялата страна бил без риза. (пак там, с. 33-34)
Доволството е вълшебната лампа, която според прекрасното сравнение, дадено ни от
Гьоте, превръща колибата на грубите рибари във вълшебен палат. (пак там, с. 34)
Загрижеността пречи на работата. Никой не би могъл да даде това, което е по силите му,
ако грижите го държат в трескаво състояние. (пак там, с. 36)
Великолепно нещо е да живее човек – сутрин да отваря очи и да съзерцава света, да се
опива от чистия въздух и да се радва на слънчевите лъчи, да чувства как кръвта тече по
жилите му и цялото му същество се вълнува радостно при съзнанието за скритата в него
сила. Хубаво нещо е просто човек да живее. (пак там, с. 51)
Вредом около нас можем да намерим неразработени мини от радост. (пак там, с. 53)
Трябва да създаваме в душата си не само ниви за царевица, но и места за игри. (пак там,
с. 53)
Изпълни ли се душата ви с радост и лицето ви ще се засмее. (пак там, с. 78)
В децата трябва да се създава навикът да намират удоволствие навсякъде и да виждат
светлата страна на всяко нещо. (пак там, с. 80-81)
Ако лошото настроение е лош навик, ще трябва просто да скъсате с него и да започнете
да култивирате добро настроение. (пак там, с. 82)
И щастието създава щастие. (пак там, с. 82)
Една жена си водела дневник на удоволствията и всеки ден намирала какво да запише в
него. Когато била угрижена и се чувствала нещастна, тя препрочитала страници от
дневника и това й връщало доброто настроение. (пак там, с. 83-84)
Оптимист е оня, чиято мисъл се е спирала толкова много върху светлата страна на
живота, че най-накрая е придобил навика да бъде жизнерадостен. (пак там, с. 86)
На една изложба за цветя първата награда получило едно бледо и слабо момиче, което
живеело в един затворен, тъмен двор в източната част на Лондон. Журито го попитало как
е могло да отгледа такова хубаво цвете в това затворено и тъмно място. То им казало, че
в двора влизал малък слънчев лъч и щом се появявал той, то поставяло цветето под него
и го движело заедно с лъча, докато той се движел така, че почти цял ден цветето било на
слънце. (пак там, с. 90)
За лицето усмивката е това, което е слънцето за пейзажа. Тя е като небесна дъга след
дъжд. (пак там, с. 93)
Напред, науката е слънце, което във душите грей! (от Химн за братята Кирил и Методий
на Стоян Михайловски)
Можеш да простиш много неща, но не и унижението.
Най-доброто за теб. (от рекламна табела, сочеща към аптека)
Винаги готов! (девиз на българските пионери)
Не пропускайте светлата страна на нещата!
Минута е много. (название на играта за ерудити на БНТ)
Докато обядвал, един мъж отсипвал нов пикантен сос. “Първо го опитай”, посъветвала го
жена му. “Сигурен съм, че ще ми харесва” – отговорил той.
Плашим ви за ваше добро! (от анимационния филм “Таласъми ООД”)
Целта оправдава средствата! Да вярваш в това е задължително, когато си принуден да
действаш в сложни и трудни ситуации. Само след като те са отминали можеш да си

58
позволиш съмнението дали средствата са били уместни по отношение на конкретната
цел.
Аз съм незаменим на моето място!
Обречените хора мълчат. Да говориш за преживяванията си означава да си уверен, че
можеш да ги промениш. Затова споделянето е позитивен акт.
За да се справиш с един проблем, трябва първо да го назовеш. (бизнесменът Слави
Бинев, сп. “Тема”, бр. 20/2003 г., с. 43)
Мечтите са първото нещо, което хората губят, когато са притиснати. Ако това не се случи
с теб, значи си оптимист!
Заставаме зад Вашите идеи! (слоугън в реклама на ТБ “Биохим”)
Легендата продължава. (заглавие в сп. “Паралели”, бр. 21/2003 г.)
Късметът ще те намери, ако и ти поне малко го потърсиш. (Надя Лещарова, ФНПП)
Защо да плача като мога да се смея. (пак тя)
Защо да се мъча, когато мога да живея?
Ако беше лесно, нямаше и наполовина да е толкова интересно! (пак тя)
Изгревът на спомените е предвестие, че идва залезът на мечтите. Затова мечтайте
повече и по-дълго! (Парашкева Терзитанова, ФНПП)
Докато чакаш помощ, пусни корени, за да не вехнеш. (пак тя)
Нека нашите възможности съвпадат с нашите желания! (Лиляна Янакиева, ФНПП)
Елате в отбора! (рекламен слоугън на GloBul)
Кради само ... добро настроение! (Камелия Миленкова, ФНПП)
Успехът идва при тези, които го търсят. (пак тя)
Малкият провал е само тренировка преди големия успех. (пак тя)
Нещастието ни учи как да бъдем щастливи. (пак тя)
Понякога да изгубиш нещо значи да спечелиш всичко. (пак тя)
Който умее да дава, умее да живее. (Мария Иванова, ФНПП)
Последните ще станат първи! (библейско пророчество, по нейно предложение)
Ако не мога днес, защо пък да не мога утре?
Животът е приятен. Смъртта е спокойна. Единствено преходът създава неприятности. (А.
Азимов, по предложение на Гергана Янкова, ФНПП)
Първо стреляш, после питаш. (правило на каубоите, по предложение на Десислава
Христова, ФНПП)
Да обичаш значи да гориш. (Десислава Христова, ФНПП)
Всеки ден се учим да живеем. (пак тя)
Всичко, което не ми пречи, ми помага. (пак тя)
От живота трябва да се вземе всичко! (пак тя)
Мъжете може да са измислили огъня, но жените са открили как да си играят с него. (от
сериала “Сексът & градът”, по нейно предложение)
Никакво “ако” или “но”! (пак тя)
Само един свят не стига. (пак тя)
Забраните са за да бъдат нарушавани, а препятствията – за да бъдат преодолявани. (пак
тя)
Винаги има втора възможност! (пак тя)
Кажете “чао” на смачканото самочувствие. (пак тя)
Знанието е сила, а силата – успех. (пак тя)
Човек изглежда така, като се чувства. Затова се чувствай така, както искаш да изглеждаш!
(пак тя)
Развейте байрака! (пак тя)
Кой разправя, че щастието не се купува с пари? (пак тя)
Колкото и да мечтаеш, най-хубавият ден е днешният! (пак тя)
Кредото на оптимиста: Страхът е най-голямата спънка; най-лесното нещо е да се
заблудиш; да паднеш духом е най-голямата грешка; най-лошото поражение е отчаянието;
лошото настроение е най-неприятният недостатък; правилният път е най-кратък; найприятното усещане е вътрешният покой; усмивката е най-добрата защита; най-доброто
лекарство е оптимизмът; вярата е най-могъщата сила на човека. (пак тя)
Форсирай удоволствието! (от реклама на Супербайк, вносител на велосипеди и мотопеди)
Песимизмът е настроение, оптимизмът – воля. (Антония Петкова, ФНПП)
Онзи, който гледа в бъдещето, не съжалява за миналото. (А. Блок, по предложение на
Габриела Колева, ФНПП)
Весели се сърцето, цъфти лицето. (руска пословица, по нейно предложение)
Когато си на дъното, единственият път е нагоре. (Венелина Борисова, ФНПП)
Надбягай себе си! (пак тя)
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Ако по-доброто е възможно, доброто никога не е достатъчно. (от Шоуто на Слави, по
нейно предложение)
Ако в края на деня се чувстваш като пребито куче, вероятно цял ден си ръмжал. (Величка
Велкова, ФНПП)
Когато съдбата ти затваря вратата, влез през прозореца. (пак тя)
Всеки ден по нас хвърлят камъни. Важното е какво градим с тях – мостове или стени. (пак
тя)
Когато нещата са добре, значи могат да бъдат още по-добре! (Сашка Петрова, ФНПП)
Очакването на щастие е също щастие. (Елисавета Димитрова, ФНПП)
Поетът Кавафис: дори и да знаеш къде е твоята крайна цел, твоята Итака, най-добре е
пътуването да продължи дълго. Само така по пътя ще видиш възможно най-много неща.
(сп. Тема, бр. 21/2003 г., с. `7)
Време е за промяна. (от листовка, рекламираща личен лекар)
Колкото повече се споделя една идея, толкова по-силна става тя.
Усмивката не само показва, но също маскира душевни състояния и отношения. Жан
Бодриар иронично отбелязва, че зад усмивката се е скрила цялата американска нация. Но
и това е за предпочитане пред намръщени лица, нали?
Утрешните технологии днес. (рекламен слоугън на Mitsubishi)
Може да има разплакани, важното е да няма сърдити. (актьорът Енчо Данаилов, сп.
“Тема”, бр. 22/2003 г. с. 75)
Не давайте на заден ход в живота, само напред!
Да направиш своя хит, но и да повториш успеха си!
Човек трябва да открие и опитоми своята лисица. И после да носи отговорността за нея.
Както при Екзюпери. (Александър Петров, автор на текстове на песни, сп. “Тема”, бр.
22/2003 г. с. 34)
Знам, че един ден дъщеря ми и нейните деца, независимо в кой край на света живеят, ще
слушат някои от моите песни и независимо дали аз ще съм на този свят или не, няма да
има по-щастлив от мен, ако чуя думите: “Абе, дядо е бил много готин.” (пак той, с. 34)
Приключенията винаги ме подмладяват. (от филма “Приключенията на Барон
Мюнхаузен”)
В локвата оптимистът вижда звезди, а песимистът – кал.
Усмивка в твоя ден. (от билборд на McDonald’s)
Феномен: усмивка през сълзи.
Истинският оптимизъм не се базира на убеждението, че всичко ще бъде добре, а на
убеждението, че не всичко ще бъде лошо. (Десислава Стойчева, ФНПП)
Оптимистите твърдят, че живеем в най-добрия от възможните светове, а песимистите се
страхуват, че това е истина. (пак тя)
Хубаво е да се живее със сърце, пълно с очакване на голяма радост в бъдещето. (М.
Горки, по нейно предложение)
Човек, който прави другите щастливи, не може да бъде нещастен. (Хелвеций, по нейно
предложение)
Не проклинай обстоятелствата! Промени ги! За да се изправиш на крака в този живот,
стани и потърси условията, които ти трябват! Ако не можеш да ги откриеш – създай ги!
(Дж. Б. Шоу, по предложение на Ренета Величкова, ФНПП)
Всеки, който се тревожи за бъдещето, е нещастен. (Сенека, по предложение на Велина
Митева, ФНПП)
Колкото по-горчиво е миналото, толкова по-сладко е бъдещето. (Шекспир, по нейно
предложение)
Красотата ще спаси света. (Достоевски, по нейно предложение)
Въпросът ме води напред. (от американски филм)
Да направиш прерия са нужни пчела и детелина,/ пчела и детелина и една мечта голяма,/
дори мечтата само стига/ пчела и детелина ако няма. (Емили Дикинсън)
Музиката на твоя живот. (девиз на Ретро-радио)
Научил съм се от миналото, но не живея в него. (певецът Дейвид Ковърдейл в Шоуто на
Слави, 13.06.2003 г.)
Помислили сме за всичко. Балансът е възхитителен. (от реклама на Computer Products)
Аз съм сигурна, че ще запомните днешната ни среща, защото тя е много специална.
(Глобусът, bTV, 14.06.2003 г.)
Добрите традиции на миналото – наследство на бъдещето.
Това, което излиза от сърцето, винаги се връща обратно. (френска поговорка)
В основата на една траектория на развитието е личната съпричастност към дела,
заредени с вяра за успех.
Да си индивид със силно име винаги помага.
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Една красива амбиция: да докажеш, че си в състояние да направиш нещо наистина
значимо.
Всъщност формулата за успех в бизнеса е огромното желание не просто да спечелиш, но
и да се развиваш. (бизнесменът Джузепе Зоимо, сп. “Тема:, 23/2003 г., с. 86)
Да спечелиш преди битката – това е най-добрата победа. (по Морихей Уешиба – ОСенсей, създател на Айкидо, сп. “Тема”, 23/2003 г., с. 92)
Атомните бомби не ме плашат. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да
накараш врага да не ги използва. (пак той)
Необходимостта е майка на изобретателността (айкидо-легендата Хироши Исояма, сп.
“Тема”, 23/2003 г., с. 92)
За да си добър в определени неща, трябва да си сериозен в използването им. (по същия
автор)
Животът никога те е това, което си мислим за него. (Валентин Пламенов, сп. “Тема”,
23/2003 г., с. 78)
Убивай ме нежно. (заглавие на филм)
Бъдещето зависи от нашите избори днес.
Можете да дадете шанс на друг човек дори с факта, че сте повярвал(а) в него!
Ако изберат нашия кандидат за президент, ще му възложим да премести Белия дом в
друг квартал. (от филма “Разговор с президента”)
Каквото и да си замислил, ще те подкрепя. (пак там)
Поглеждай на ставащото откъм добрата му страна!
Насърчаването само с поглед е очарователно.
Вие ще решите какво да напишете в книгата на своя живот.
Повече възможности, повече решения!
Обичам се, значи си вярвам. Вярвам си, значи мога. Щом обичам Аз мога всичко.
(Христина Калинчева, ФНПП)
Не е достатъчно да разбереш истината, трябва и да повярваш в нея. (по Уйлям Блейк)
Не е достатъчно да назовеш нещата такива, каквито са. Назови ги такива каквито трябва
да бъдат!
Животът е красив като розата, но и бодлив като нея. (Анита Кънчева, ФНПП)
Твоята самооценка определя мнението на околните за теб. (пак тя)
Това, което мислиш и говориш за себе си, това започват да говорят и мислят за тебе
другите. (пак тя)
Позитивните емоции са смисълът на живота, така както и животът е смисълът на
позитивните емоции. (пак тя)
Както Земята се върти около Слънцето, така и животът се върти около позитивните
преживявания. (пак тя)
Тайната на магията прави фокуса на мага интересен, така и тайната на съдбата прави
живота на човека интересен. (пак тя)
Животът е картина, а човекът е художник. (пак тя)
Бъди уверен, когато говориш за нещо. Така най-добре ще символизираш неговата
значимост.
Заедно с нещата твори и добро настроение.
Мътното небе може да се проясни само след една буря. (Радостина Вълчева, ФНПП)
Всичко, което вършим голи, е любов. (пак тя)
Х. Л. Борхес: Човек може да живее смислено тъкмо защото е смъртен.
Ако някой твърди, че ме обича, нека го докаже. (Сия Христова, ФНПП)
Човек е почти толкова щастлив, колкото иска да бъде. (пак тя)
Ако имаш две чаши с питие, дай едната на ближния си. (Сия Христова, ФНПП)
И махалото върви с времето. (Хайрет Иланска, ФНПП)
Това, което си трябва, то си го изисква. (пак тя)
Колкото и да си сгрешил, винаги можеш да поискаш прошка.
Който живее с миналото, умира по малко всеки ден. Затова аз искам да живея в
бъдещето. (от филма “Нос Страх”, по предложение на Райчин Райчинов, ФНПП)
Човек сам пише сценариите на своя живот. Нека никой не се сърди. (Марко Стойчев, един
от сценаристите Братя Мормареви, Шоуто на Слави, 16.VІ.2003 г.)
Ние правим Вашия бизнес успешен. (от реклама на услуги)
Обичана съм, значи съществувам! (Светлана Маринова, ФНПП)
Любовта движи света, а той съществува, за да даде възможност да се обичаме. (Рая
Тодорова, ФНПП)
Дали нещо е проблем, благоприятна възможност или пречка зависи от нас самите. (пак
тя)
Ако не можеш да направиш добро, никога не прави зло. (дядото на Рая Тодорова, ФНПП)
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Сега сме такива, каквито бяхме тогава, когато искахме да бъдем такива, каквито сме сега.
(Станислава Пешева, ФНПП)
Светът – това съм Аз и моят поглед в бъдещето. (пак тя)
Светът – това са нашите деца и техните още несбъднати мечти. (пак тя)
Светът – това сме ние и нашите надежди за по-добър и по-красив утрешен ден. Това е
нашият свят. (пак тя)
Пътят към щастието е да правиш другите щастливи. (пак тя)
Жалък е този, който търси евтин живот. (пак тя)
Съдбата дава бонуси на тези, които вършат нещата по-бързо от другите. Така бързите
печелят.
Жените избират с чувство, мъжете – и с чувство. (Любица Арсова, ФНПП)
Въобще не му се давайте на тоя живот! (Милка Атанасова, ФНПП)
Ако на твоите неща недостига перспектива и смисъл, коригирай представите си за света.
Животът е усмивка дори когато плачеш. (лекоатлетката Йорданка Благоева, Шоуто на
Слави, 18.VІ.2003 г.)
Мисълта не може да бъде поставена в клетка. Тя непременно ще я счупи. (Мариана
Станчева, Силистра)
Знанието е най-демократичният източник на власт. (пак тя)
Оптимист – това звучи гордо! (Гергана Ралчева, Силистра)
Слънцето е един вечен оптимист. (пак тя)
Обичам да съм оптимист макар често да ми е тъжно. (пак тя)
Трудно е да се живее, ако си оптимист. А колко по-трудно е, ако не си оптимист. (пак тя)
Изглежда непоправимите оптимисти умират усмихнати. (пак тя)
Вярата в себе си е първото необходимо условие за всяко велико начинание. (С. Джонсън,
по предложение на Тюркян Ружди, Силистра)
Често успехът е най-доброто отмъщение. (Даниела Димитрова, Силистра)
Дори и да се нуждаят от помощ, хората могат да се нахвърлят върху тебе. Помагай им
каквото и да става! (пак тя)
Ако видиш някой без усмивка, дари му своята. (пак тя)
Когато стане напечено, оцеляват само печените. (пак тя)
Който се усмихва вместо да беснее, винаги е по-силен. (Евелина Стоянова, Силистра)
Да започнем да се обичаме! Нали пробвахме с омраза ... Не стана. (Дончо Цончев, по
нейно предложение)
Колкото по-стари са снимките, толкова по-млади се чувстваме като ги гледаме.
(Красимира Иванова, Силистра)
Парите трябва да се харчат за най-хубавото. Затова аз ги харча за себе си! (пак тя)
Ако някой някога не ти завижда, помисли си дали наистина живееш добре. (Петър
Караулов, Силистра)
Когато бездействаме, спираме да живеем. (Дж. Б. Шоу, по предложение на Айлин Иляз,
Силистра)
Единственото ни задължение към историята е да я напишем отново. (О. Уайлд, по нейно
предложение)
Бяхме чок, бяхме хорошо, бяхме гуд и о’кей. Някога ще бъдем и добре. (Николинка
Петрова, Силистра)
Родил(а) съм се без да искам, ще умра без да искам, но ще живея както искам. (Цветанка
Димова, Силистра)
Всеки човек крие в себе си огромни сили, да победи злото и да се реализира чрез
доброто. (пак тя)
Имаш цел – ще намериш пътя. (пак тя)
Любовта е последният ни шанс. Няма нищо друго на света, което да ни задържа тук. (Луи
Арагон, по нейно предложение)
Минути за размисъл с Майка Тереза: Най-прекрасният ден? – Днешният! Най-голямата
спънка? – Страхът! Най-голямата грешка? – Да паднеш духом! Най-краткият път? –
Правилният! Най-първата необходимост? – Общуването! Най-голямото щастие? – Да си
полезен на другите! Най-голямата тайна? – Смъртта! Най-приятното развлечение? –
Работата! Най-красивият подарък? – Прошката! Най-добрата защита? – Усмивката!
Най-доброто лекарство? – Оптимизмът! Най-доброто удовлетворение? – Изпълненият
дълг! Най-мощната сила? – Вярата! Най-стимулиращият дар? – Надеждата!
Единствената реалност? – Любовта! (по нейно предложение)
Животът щеше да е много скучен, ако не съществуваха проблемите. (Елена Стоева,
Силистра)
Проблемите са път към успеха. (пак тя)
Обичам да пътувам, но мразя да пристигам. (Радка Кулчева, Силистра)
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Животът е като велосипед – за да запазиш равновесие, трябва непрекъснато да се
движиш. (пак тя)
Сблъсък между поколенията няма. Има само сблъсък между тези, които идват, и тези,
които си отиват. (пак тя)
Мъдростта слуша. Хитростта говори. (пак тя)
Един стига до свободата със сърцето си, друг – с ума си. (пак тя)
Свободата е различна за всекиго и една за всички. (пак тя)
Поражение има тогава, когато човек е жив, а не е достигнал желаната цел, защото се е
отказал от нея. (Бирюков, по нейно предложение)
Най-добрата случайност е планираната. (Джим Профит, по нейно предложение)
Любовта няма срок за годност. (Илиана Раева, по нейно предложение)
Възгледите ми може да се променят, но не и фактът, че съм прав. (неизвестен, по нейно
предложение)
Надеждата е най-доброто нещо на света, а нищо добро не загива. (неизвестен, по нейно
предложение)
Златното правило: който има злато, прави правилата. (неизвестен, по нейно
предложение)
Парите не могат да купят щастие. Все пак е по-добре да плачеш в Порше, отколкото в
Лада. (неизвестен, по нейно предложение)
Усмивката е лесен начин да оправиш външността си. (неизвестен, по нейно предложение)
Поеми риска и загуби! Не поемайки риск, ти вече си загубил. (Сьорен Киркегор, по нейно
предложение)
Песимистът вижда трудности във всяка възможност; оптимистът вижда възможности във
всяка трудност. (У. Чърчил, по нейно предложение)
Има три вида хора – част от проблема, част от пейзажа и част от решението. (Робърт де
Ниро, по нейно предложение)
Доброто води човека винаги с една крачка напред в живота, а злото – с една назад.
(Милена Иванова, Силистра)
Да търпиш снизходително не означава да се примириш. (английска поговорка, по
предложение на Н. Узунова, Силистра)
Макар че рогата израстват по-късно от ушите, те са по-големи от тях. (амхарска
поговорка, по нейно предложение)
Миналото си заслужава само тогава когато се използва умело в настоящето. (Димитричка
Друмева, Силистра)
Спомените са единственият рай, от който не могат да ни изгонят. (Йохан Рихтер, по нейно
предложение)
Да повярваш значи наполовина да си успял. (Тезгюл Ахмед, Силистра)
Да си оптимист е здравословно! (пак тя)
Име – човек не прави, цвят – кола не кара. (Флора Енчева, Силистра)
Искаш ли да завладееш чуждите сърца, дай своето! Сърце подир сърце върви! (Надя
Петрова, Силистра)
Няма по-лоша грешка от нерешителността. (пак тя)
Сладкодумствай с дела: говорът струва толкова, колкото струва говорещият. (пак тя)
Двете най-къси думи “да” и “не” изискват най-много мислене. (пак тя)
В огледалото се види лицето, в приказките – сърцето. (пак тя)
Животът няма друг смисъл освен този, който човек му придава сам, разкривайки своите
способности. (Ерих Фром, по нейно предложение)
Тук има по нещо за всеки вкус. (надпис в закусвалня)
Наистина от време на време има Господ! (Милка Атанасова, ФНПП)
Информираните печелят. (рекламно пано върху сграда на Мобилтел)
Създаден, за да бъде различен. (от рекламен клип)
Дай живот на най-съкровените си копнежи! Какъв по-добър начин да изразиш себе си?
Изрази всичко, което дреме в тебе!
Отговорите са скрити тук. (от анимационно филмче за Тарзан)
Посрещай трудностите с усмивка!
Събуждай се с усмивка. Какво по-добро начало на деня?
Винаги са готови да създадат нова емоция. (от рекламен клип на филма “Студ”)
Шоуто започна!
Казиното винаги печели. (от филма “Бандата на Оушън”)
Ние сме две големи амбиции. (пак там)
Вярата на касоразбивача: и най-сложният сейф е направен от човешка ръка!
Магията е около нас. Трябва просто да я видиш. (от рекламен клип за филма
“Маджестик”)
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Това е неприемливо за мен, но не ме плаши. (реплика от филм)
Животът е пълен с вълнуващи мигове. Не ги изпускайте. (от реклама на бисквити Wolf)
Истинската конкуренция повишава качеството.
Новата формула на развлекателния бизнес: богата гама от забавления на едно място.
Много забавления в едно!
Съвременният атракцион: много разнообразие в едно.
Изпробвай силите си в нови проекти. Така подготвяш удоволствието да бъдеш приятно
изненадан.
Изпитанията и предизвикателствата каляват духа и тялото, подаряват нови емоции,
усилват вярата в добри чудеса и произвеждат реални блага.
В съвременния свят за развлечения се харчи лесно и по много. Но можеш да си спестиш
разходи, ако превърнеш живота си в непрекъснат атракцион.
Оргазмът е задължителен. (от реклама на списание Eva)
Тази магия докосва сърцето. (от филм на ББС за Древен Египет)
Един от отговорите е тук. (от същия филм)
Едно благородно хоби: да правиш добрини.
Добре е да действаш оптимистично в максимален брой ситуации. Още по-добре е да
направиш оптимизма своя философия на живота.
Хубаво е човек да има крайна цел, към която да върви, но в крайна сметка най-важно е
пътуването. (Урсула Ле Гуин, по предложение на Надя Джамбазова, ФНПП)
Ако човек иска да бъде сигурен в пътя, по който върви, трябва да затвори очи и да тръгне
в тъмнината. (Св. Йоан Кръстител, по нейно предложение)
За истинската стойност на едно човешко същество може да се съди по степента на
освобождаване от личното, която е постигнало. (А. Айнщайн, по нейно предложение)
Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода. (бълг. поговорка, по нейно предложение)
Ние дебютираме до самия си край, и смъртта също е дебют. (Лешак Кумор, по нейно
предложение)
Животът е подарък, който не сме искали. (Алфред Конър, по нейно предложение)
Работя, за да се осъществи една идея. (министър М. Кунева, Шоуто на Слави, 23.VІ.2003
г.)
Прави каквото трябва, за да стане каквото искаш. (пак тя)
Багър Ванс и изкуството да се играе голф: Време е за малко магия. Усещам я. ...
Ритъмът на играта е като ритъма на живота. ... Номерът е да откриеш замаха си. Той се
крие в хармонията на всичко, което е било и което ще бъде. Ние сме се родили с него. Той
си е само наш и не подлежи на усъвършенстване. Човек трябва да го помни. Някои хора
го забравят завинаги. ... Игрището за голф предлага различни трудности. То живее и диша
като нас. ... Не можеш да накараш топката да влезе. Трябва да я убедиш. ... Не мисли за
топката. Просто замахвай със стика. ... Продължавай да въртиш стика, докато не станеш
част от цялото. ... Само един удар е в пълна хармония с игрището. ... Точно там се печели
играта – на тревата до дупката. ... Дори сляпата катерица понякога намира лешници. ...
Казват, че Бог бил щастлив, когато децата му играят. ... Кралят може да ми държи
флагчето, но няма да ми даде короната си. ... Ще ги победя! Знаеш ли защо? Заради
паниката. ... Видях чудо със собствените си очи! С един удар! Има време, когато се играе
с железния стик и време, когато той си стои в торбата. ... Време е да излезеш от сенките.
Време е да избереш! ... Можеш и не си сам. Аз съм с теб. ... Играй така, както си роден да
играеш. ... Удари топката! Не задържай нищо в себе си. Припомни си своя замах. ... Правя
най-доброто от това, с което разполагам. ... В такъв момент ти трябват връзки с
профсъюза на русалките. ... Играта не може да бъде спечелена. Само се играе.
Продължавам да играя. Търся своето място на игрището. (от филма “Багър Ванс”, реж.
Робърт Редфорд)
Една голяма любов е подобна на танц. Джуну и Адел, главните герои на филма “Багър
Ванс”, многократно говорят за любовните си преживявания и ги назовават с думи,
описващи танцуване. А в един дълбок смисъл любовта и голфът много си приличат,
защото те са част от Великия танц на живота.
Вкусете рая. (от билборд на Dumkin Donuts)
Човек е щастлив, когато има право на избор. (Глобусът, bTV, 28.06.2003 г.)
Красота завинаги. (рекламен надпис пред магазин)
Идеи, които работят. (рекламно мото на Bosch)
При нас е най-вкусно. (надпис върху витрината на магазин)
Свободата не бива да се продава дори за всички богатства на света. (М. Сервантес)
Един път се живее на този свят. Затова трябва да дадеш всичко от себе си. (от филма
“Бронко Били” на Клинт Ийстууд)
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Комплимент за един поет – Константин Павлов – явление от бъдещето. (в-к “Монитор”,
29.VІ.2003 г.)
Не пестете радост и любов!
Ако не опиташ, няма да разбереш. (от реклама на сладкиш)
Щастието се поражда не толкова от това, че помагаш на другите, а от съвместността, от
чувството, че напредвате заедно и ти си значим в това общо действие.
Може да има различни мнения, но истината е една. (Таня Иванова, ВСУ)
Да ти повярват е най-ценният капитал. (Дмитри Иванов, в-к “Сега”, 2.VІІ.2003 г.)
Уважаваха го, понеже уважаваха успеха, а той успя. (пак той)
Ставаме все по-добри. (заглавие в “168 часа”, 27.VІ.-3.VІІ.2003 г.)
Погледни на живота от друг ъгъл. (от реклама на сух джин Savoy Club)
Началото е повече от половината на цялото. (сп. “Тема”, бр. 27/2003 г., с. 27)
Оставя следи от бъдещето. (от реклама на Audi Quattro)
Чудесата в нас. (название на предаване на “Канал 2001”)
Убеден съм, че рано или късно нещата ще се оправят. (ген. Бойко Борисов, бр. 27/2003 г.,
с. 33)
Ще съм забележим, тъй като давам максимума от себе си във всяко начинание. (пак той,
с. 34)
Очаквай хубави спомени. (мото на лятна програма “Ваканция” по “Дарик радио”)
Само най-доброто е достатъчно добро. (от реклама на Acqua plus)
Голяма душевна сила се изисква да приемаш лошите моменти в живота с усмивка. Тези,
които го могат, са страхотни!
Вие никога не губите нещо. Просто някой друг го намира. (сп. “Тема”, бр. 27/2003 г., с. 78)
Основата на летенето е да се хвърлиш към земята и да се разминеш с нея.
(Галактическият стопаджия, по предложение на Александра Сергиева, ФНПП, СУ)
Преди всичко бръмченето значи нещо. Не може да има бръмчене само току-тъй, бръм ...
бръм, без да значи нещо. Щом има бръмчене – значи някой бръмчи. А единствената
причина да издаваш такъв звук, доколкото знам, е защото си пчела. А единствената
причина да си пчела – доколкото знам – е да правиш мед. (Мечо Пух, по нейно
предложение)
По-добре да умреш прав, отколкото да живееш на колене. (Долорес Ибарури, по
предложение на Свилена Николова, ФНПП)
Аз мога да стана това, което искам да бъда. (Райчин Райчинов, ФНПП)
Приятелят е подарък, който сам си правиш. (Камен Костов, ФНПП)
Не се обръщай назад, ако се стремиш към звездите. (пак той)
Където има желание, има и път. (англ. поговорка, по предложение на Жасмина Андреева,
ФНПП)
Ако можеш да се качиш в планината, не оставай в долината. (Жасмина Андреева, ФНПП)
Да се стремиш значи да живееш. (пак тя)
Щастието помага на човека и морето да преплува. (пак тя)
Колкото повече мечтаеш, толкова по-реални правиш мечтите си. (пак тя)
Колкото по-тъмна е нощта, толкова по-светъл е денят. (пак тя)
Търсете оригинала! (от реклама на американски пуканки Pop Weaver)
Ние сме освободени и въодушевени! Ние правим нещата с ентусиазъм и живеем с
усмивка! Ние сме млади, силни и уникални! Тук сме, за да ви бъдем полезни! (рекламно
послание на www.ctec-bg.com )
Вашият бизнес – вашият паспорт към успеха! (рекламен девиз на Панаира за
информационни и комуникационни технологии, Истанбул 2003)
Ако стигнете навреме, ще имате шанс. (от филма “Матрицата: Презареждане”)
Животът е предизвикателство – приеми го! Животът е песен – пей я! Животът е мечта –
осъществи я! Животът е игра – играй я! Животът е любов – наслади му се! (Надя Никова,
ФНПП, СУ)
Вярата в успеха сама по себе си е успех. (Ивелина Иванова, ФНПП, СУ)
Необятна е сферата на желанията, по-необятни са човешките възможности. (пак тя)
Няма прегради за човешкото въображение. (пак тя)
Всяка трудност е стена, всяка стена – врата. Успееш ли да я отвориш с амбиция, труд и
постоянство, ще се пребориш с трудностите и ще продължиш напред. (пак тя)
Боря се да бъда на сцената, за да не остана цял живот зад кулисите. (пак тя)
Днес му е времето! (призив в рекламно каре)
Ако умеете да се забавлявате, тази работа е тъкмо за вас.
Не допускайте да ви обхване нереалистичен оптимизъм! (предупреждение в хороскоп)
Нека някаква специална усмивка бъде твоя запазена марка!
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Всеки на този свят преоткрива истините сам и в това преоткриване има неземна прелест.
(Николай Хайтов, в-к “Стандарт”, 18.VІІ.2003 г.)
Удоволствието е 100% гарантирано. (рекламен надпис на чантите за ноутбуци Targus)
Преоткрий света! (от туристическа реклама)
Чуйте звездите. Те ще ви подкрепят и обичат. (от ТВ реклама на хороскопи)
Бъдете готови да изпитате мистерии, които стигат до краен предел. (от ТВ реклама на
предаване)
Предвидливите печелят. (мото на промоцията на Атлетик фитнес)
Аз избирам момента! (мото на www.merci-bg.com)
Използвайте опита на най-добрите! (от реклама на www.comelsoft.com)
За да бъдеш самият себе си, трябва непрекъснато да се променяш!
Когато се учат от опита, хората стават свободни. (Харалан Александров, сп. Тема”, бр.
29/2003 г., с. 33)
Свободата си има цена – това е знанието, научаването на неща, които често са
неприятни. (пак той)
Ако правиш най-доброто от себе си, каквото и да се случи, ще е за добро. (поговорка в tips
на MS Word 2000)
Когато си облечен добре и времето е хубаво! (рекламно мото на Търговски център – ЦУМ)
Всичко може да се договори. (заглавие на книга на М? Кенеди)
Свободата винаги е била нещо прекрасно. Дори свободата да умреш както си избереш,
копеле! (последното изречение на последния разказ на Валентин Пламенов, сп. Тема, бр.
36/2003, с. 5)
Всеки делник има красота. (заглавие на книга на Дамян Дамянов)
Стъпи върху постигнатото от другите и крачи напред!
Щастието произтича както от непосредствената радост, така и от вярата в един проект,
способен да открие нови източници на радост, нови съвършенства. (Паскал Брюкнер,
“Вечната еуфория”, С., Глория Мунди, 2002, с. 27)
В много начинания най-трудно се прави първата стъпка. След това човек може да
постигне всичко.
Добър си, ако обичаш работата си. (от филма “Перфектната буря”)
Щастието е избор, а не състояние. (от филма “Старк”)
Щом реших да се бия, започнаха да ми се случват хубави неща. (пак там)
Животът е виц. (Димитрина Цонева, РУ)
Погледнете високо! (www.ziraf.net )
Едно добро не се забравя, а се завръща пак при нас. (от българска поп песен)
Погледнете бъдещето! (рекламен девиз на София Кабел)
Заедно можете да направите нещо по-добре, отколкото всеки поотделно. Иначе няма
смисъл.
В някои неща сте извадили късмет. Намерете ги, оценете ги, използвайте ги!
Няма нищо по-красиво от това да помогнеш на непознат и да останеш анонимен. (Иван
Кулеков, Шоуто на Слави, 26.ІХ.2003 г.)
Само от нас зависи свободата на умовете ни! (Боб Марли, сп. Тема, 39/2003 г., с. 60)
Хората имат невероятни идеи и вършат фантастични неща. (Клер Фокард, редактор на
книгата на рекордите “Гинес”, сп. Тема, 39/2003 г.)
Единственото задължение на хората е да осъществят личната си легенда. И когато силно
искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си. (П. Коелю)
Красиви всеки ден. (промоция на фитнес “Атлетик”)
Не се страхувайте да демонстрирате страстта си. Тъкмо тя ви отличава от другите.
Депресията е алармата, която ни напомня, че трябва да пристъпим към промяна. (сп.
Паралели, бр. 40/2003, с. 27)
За някои животът е неспирен купон. (пак там)
Сам често си слаб, но силата ти е в екипната работа. Създай своя екип!
Понякога е нужно толкова малко, за да успееш. Добра идея. И подкрепа. (от реклама на
“Биохим”)
Когато имаш партньор е лесно да постигнеш това, което искаш. (пак от рекламно
послание на “Биохим”)
Създаден да бъде Ford! (послание на Moto-Pfohe)
Деветдесет-годишната майка на канцлера на Германия Герхард Шрьодер разказва: преди
много години тя била толкова бедна, че съдия-изпълнител дошъл да опише имуществото
й заради дългове. Тогава малкият Герхард я прегърнал и й обещал един ден да я вози на
мерцедес. След време сторил това. (в-к “Труд”, 4.Х.2003 г., с. 39)
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Оптимизъм в действие: Символична Стена на парализиращия песимизъм, изработена от
стиропор, била съборена от влак на 3.Х.2003 г. в източногерманското селище Барби,
недалеч от Магдеберг. (пак там, с. 39)
Ако искате да станете смели и силни като Джеки Чан и Джей Ли, елате при нас1 (рекламно
послание на клуб “Шампиони”)
Доказано е, че честните хора крадат по-малко. (Слави в Шоуто на Слави, 8.Х. 2003 г.)
Истинският ти дом е в сърцето ти. (от филм на Холмарк)
Защо ли си мисля, че понеделник ще дойде по-бързо отколкото очаквам? (Слави в Шоуто
на Слави, 8.х.2003 г.)
Лавина от авангардни решения. (от рекламен стикер на шивашка фирма)
Доверието на един води до сила на друг, а доверието на другия носи сила на първия.
Щастието не е случайност или съдба, щастието израства само от позитивната нагласа
към живота. (Далай Лама, “Пътят към щастието”)
Разчупете рутината на чувствата и възпитайте у себе си приятелство, доброта и
милосърдие. (Далай Лама, “Пътят към щастието”)
Посрещайте проблемите с позитивна нагласа. Всяка трудна ситуация, с която се
справите, ще ви бъде спестена в бъдеще. (Далай Лама, “Пътят към щастието”)
Не парите, а целта, заради която ги печелим, трябва да е причина за щастие. (Далай
Лама, “Пътят към щастието”)
Всяка сутрин си поставяйте цели, които не вредят никому. (Далай Лама, “Пътят към
щастието”)
Дозирайте удоволствията. Повърхностните радости лесно се превръщат в болка. (Далай
Лама, “Пътят към щастието”)
При никакви обстоятелства не губете надежда. Отчаянието е истинската причина за
провалите. (Далай Лама, “Пътят към щастието”)
Не се предавай никога! (Далай Лама, “Пътят към щастието”)
Не обръщайте гръб на възможностите! (Private Finance Union)
Качеството пести пари. (от реклама)
Почувствай живота! (надпис на фланелка)
И в най-трудни жизнени ситуации, когато е обсебен от алкохол, наркотици, депресия и пр.,
човек не губи шанса да се оттласне към живота. Само трябва да има куража да го стори.
Вашето доверие е наша цел. (рекламен девиз на охранителна фирма “Саламандър”)
Знам, мога и ще го направя! (девиз на кандидат-кмет)
Нивото на холестерола ми няма никакво значение за въртенето на Земята. И затова спя
спокойно. (поетът Александър Петров, Труд, 24.Х. 2003 г.)
Ако някой ме предизвика, съм готова на всичко. (певицата Пинк, Паралели, бр. 43/2003 г.)
Бъдете актьори, а не зрители!
Изненадайте себе си и другите!
Знам, че мога повече и го изисквам от себе си. (Тема, бр. 43/2003 г.)
Разсъждение на бизнесмен: Когато в нещо се инвестира навреме, усилията се връщат
многократно.
Златно правило на маркетинга: името продава стоката.
Нещо, което винаги стои добре: да си уверен, без да си суетен.
Поддържай нещата прости доколкото е възможно.
Сложихме началото. Зная продължението. (кандидат-кмет, Дума, 24.Х.2003 г.)
От теб зависи дали нещата на твоя живот ще бъдат обстоятелства или
предизвикателства.
Да поставим нещата на местата им! (рекламно послание на Hebrosbank)

