
  Прави нещата, които се страхуваш да правиш, и 
страхът ще умре. – Емерсън      
 

  Ако избягаш от първото изпитание на твоята 
смелост, ще си по-слаб при второто.  
 

  Прави най-малкото зло, за най-малко хора, т.е. 
най-голямото добро, за най-много хора. 
 

  Ако човек не е благодарен за това, което е 
получил, едва ли ще е благодарен за това, което 
тепърва ще получи. -- Франк Кларк 
 

  Хората са често неразумни, алогични и 
егоцентрични. Прощавай им, въпреки всичко. 
  Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и 
задни мисли. Прави добро, въпреки всичко. 
  Ако успееш в дадена област, ще се сдобиеш с 
фалшиви приятели и истински врагове. Стреми 
се да успееш, въпреки всичко.  
  Честността и откровеността те правят уязвим. 
Бъди честен и откровен, въпреки всичко. 
  Онова, което си градил с години, може да бъде 
разрушено от другите за една нощ. Продължавай 
да градиш, въпреки всичко.   
  Доброто, което правиш, може да бъде 
забравено утре. Прави добро, въпреки всичко. 
  Хората истински се нуждаят от помощ, но ще те 
намразят, ако им помогнеш. Помагай им, въпреки 
всичко.    
  Ако намериш мир и щастие, някои може да ти 
завидят. Търси мир, въпреки всичко.    
  В крайна сметка, всичко това касае отношенията 
между теб и Твореца на Вселената, а не 
отношенията между теб и другите. --- Майка Тереза  
 

Само дребнавите хора отмъщават за всяка обида. 
  Обидата не означава нищо, ако не продължаваш 
да си я припомняш.   (= Не чопли стари рани.) 
  Защо да се гневя, като ще ми мине? **Когато се 
гневиш, ти ядеш отрова и чакаш другия да умре. 
**Всяка минута гняв е загуба на минута мир. 
 

   Aгресията: проява на сила или слабост? 
Агресията спрямо същества, които са физически 
по-слаби, е признак на душевна слабост или 
проява на комплекс за малоценност. А ако 
агресията е насочена спрямо напълно 
безпомощни създания (деца или старци), тогава 
тя е белег за психична болест. 
   Сенека счита, че гневът никога не е оправдан. 
Гневът и агресивността са вредни дори за 
бойците по време на война. За да изпълни своята 
рискована военна задача, боецът трябва да е 
абсолютно хладнокръвен, спокоен и балансиран. 
   Интересно е, че всеки човек смята своя гняв за 
„справедлив, неизбежен и разбираем“, а чуждия 
гняв за „ненужен, непоносим и прекален“. Егото 
твърде често има двоен стандарт: „Аз се гневя, 
защото е справедливо, а той се гневи, защото е 
психически лабилен“. Всеки постоянно се дразни 
от хейтърите (онлайн и офлайн), от хленчещите 
или от грубияните, но никога от своето собствено 
хленчене или хейтърство. 
 

  Онзи, който постоянно иска още и още, пречи на 
себе си да се наслади на това, което има.  

 

  Аз постилам твоя път с моите мечти. Стъпвай 
внимателно, защото стъпваш върху моите мечти.  
 

  Моите ученици можеха да станат мъдри, ако не 
си мислеха, че вече са мъдри. – Сенека 
 

  Невъзможно е да научиш нещо, което мислиш, 
че вече знаеш. – Епиктет 
 

Примери за егоцентрични житейски стратегии: 
- „Доминиране чрез агресия”: Този тип хора 
използват враждебност, гняв или „наказателно 
мълчание” и при най-малкото несъгласие. 
- „Доминиране чрез перфекционизъм”: Този тип 
хора вярват, че ако станат перфектни в дадена 
област, ще имат „законно” право да получават 
всеобщо възхищение и да доминират над 
останалите. 
- „Доминиране чрез правене на услуги”: Този тип 
хора правят постоянно услуги, но не 
безкористно, а за да накарат другите да се 
чувстват задължени. 
- „Доминиране чрез външен блясък и показност”: 
Този тип хора вярват, че най-важният принцип в 
обществото е „По дрехите посрещат, по дрехите 
изпращат”. 
- „Доминиране чрез язвителен хумор”: Този тип 
хора стават „център на вниманието” и доминират 
чрез подигравки и хапливо-иронични коментари. 
- „Доминиране чрез хленчене”: Този тип хора 
играят ролята на „жертви”, и доминират чрез 
мелодрами и завоалирани обвинения към 
другите. 
- „Доминиране чрез ораторство”: Този тип хора 
заливат опонентите си с факти, теории, хипотези, 
аргументи или сложни термини, с цел да ги 
объркат и разколебаят. 
- „Доминиране чрез клюки и интриги”: Този тип 
хора изповядват максимата „Разделяй и 
владей!”; поради това те разпространяват 
полуистини и клюки, с цел да злепоставят някого 
или да противопоставят няколко души. 
- „Доминиране чрез емоционално изнудване”: 
Този тип хора умеят да създават напрежение и 
натиск върху другите, като спекулират с техните 
емоции, съвест, с чувството им за вина или дълг. 
 

  Мъдрите и щастливите прощават и приемат 
всичко,  и във всичко виждат красота. ** За 
глупавите всичко е грозно и щастието е глупост. 
 

  Винаги може и да е по-зле!  
 

  Говори, само ако думите ти са нещо по-добро от 
тишината. ** Който знае мълчи, който не знае 
говори.  ** Мълчанието е храна за душата.  
 

  За да обичаш каквото и да е, трябва да 
съзнаваш, че може да го загубиш. -- Честъртън 
 

  Скуката е недоволство, разглезеност, 
неблагодарност и бунт. 
 

  Богат е този, който има достатъчно. ** Алчният е 
беден; доволният е богат.    **  Човекът, който се 
надува, е малък и жалък.  
 

  Времето лекува всичко.       


