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      ДРУГИ АВТОРИ ЗА ДОБРОТО 

 Човек е свикнал да дири причините и за доброто, и 
за лошото вън от себе си. А те са вътре в нас. 

Димитър Талев 
  ************************************************* 
 Добро е всичко, което спомага за изграждането и 
поддържането на всеобщото единство. Зло е всичко, което 
руши това единство или пречи на неговото съществуване. 
Една такава перспектива за ценностна система, 
обикновено стряска на пръв поглед - всеки чувства 
заплаха за собствената си индивидуалност и правото на 
свободен избор. Този страх се поражда от илюзията, че 
някой може да живее отделно от другите хора. А 
илюзията е следствие липсата на знания за многомерното 
пространство и процесите на взаимодействие, които 
обуславят съществуването на всичко. От друга страна, 
има натрупани предразсъдъци, че е възможно да 
съществува някакво хармонично единство, изградено чрез 
насилие. Правото на свободен избор е един от основните 
закони във Вселената и ако нещо може да съществува 
трайно, то е само на базата на съзнателно и доброволно 
направен избор, на взаимна търпимост и любов.  
Йосиф Йоргов, Философия на ежедневието. В. Търново, 

2002, 31с. 
       Целият материал „Добро и зло”... 
************************************************* 
Ако сме добри към другите, вероятността и другите да са 
добри към нас е по-голяма. 
с. 18 
 
Само който е готов да изгуби всичко, може наистина да 
има всичко. Той ще живее без грижи, боязън и опасения 
тук и сега, свързан с целия свят и с всички същества, 
получавайки онова, което е най-добро за него. 
с. 19 
 
Както можеш да получаваш добро, така можеш и да 
правиш добро, вслушвайки се във вътрешния си глас, 
който винаги ще те насочва в съответствие със законите 
на мирозданието. 
Няма да имаш угризения на съвестта и няма да си 
нещастен. 
Няма да действаш нито срещу природата, нито срещу себе 
си. 
Ще бъдеш само капка в океана на космическото съзнание. 
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Капката, която сама бързо изсъхва, е вечна в 
космическото море. 
с. 20 
  Още мисли от същия автор... 

Янез Дърновшек, президент на Словения 
 
************************************************* 

 
Ако доброто има причина, то вече не е добро; ако има 
последица — някаква награда — пак не е добро. Значи: 
доброто е извън веригата от причини и следствия. 

 
Важно е било и ще бъде винаги само онова, което е 
необходимо за благото не на един човек, а на всички хора. 
За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го 
правиш.“ — „Чтобы поверить в добро, надо начать делать 
его.“  
  
 Колкото повече човек дава на хората и по-малко иска за 
себе си, толкова е по-добър; колкото по-малко дава на 
другите и иска за себе си повече, толкова е по-лош. 

Лев Толстой 
http://viavita.net/uchenia/lev_tolstoj/index_lev_tolstoj.htm 

 
************************************************* 
„Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото 
бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в 
един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си го 
представим!” 
 
”Не е важно какъв си - важното е да си добър човек!” 
 
„Във всеки човек има и добро, и зло. Така е устроен 
човекът. За мен щастието се корени в търпението на 
човека.” 
 
„Свидетели сме на бурни събития. Промени настъпват във 
всички области на живота, разтърсват земята. Падат 
доктрини и диктатори, развенчават се стари митове, 
променят се понятията, разкрепостява се консервативното 
мислене, всеки изминал ден е наситен с нови неща до 
краен предел. Но това не е случайно - нищо не е случайно. 
Затова съзнанието ни трябва да се променя към добротата. 
Земята навлиза в нов отрязък от време - времето на 
добротата. Това ново състояние на планетата не зависи от 
нас. То идва независимо дали го желаем или не! Новото 
време изисква и ново мислене, друго съзнание, качествено 
нови хора, за да не се нарушава хармонията във 
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вселената” 
 
„Много хора се стремят да се нагодят към днешните 
промени, но това няма да им помогне да влязат в 
бъдещето. те са били нужни за времето, което си отива. 
Други, добри хора, сега ще служат на бъдещето и на 
опазването и развитието на живота.” 
 

Красимира Стоянова, "Ванга – Ясновидката” 

************************************************* 
 

 
Добротата е по-важна от мъдростта,  
и осъзнаването на този факт  
е началото на мъдростта. 

Тиъдър Исак Рубин 
 

Ако рядко си изпитвал  
радостта от стореното добро, 
значи си занемарил много неща,  
а най-вече себе си. 
 А. Нийлън 

 
Човешките същества,  
които не оставят след себе си 
велики постижения, а низ от  
дребни добрини, не са 
пропилели живота си. 
 Шарлот Грей, р. 1937 

 
Животът е кратък  
и ние нямаме много време 
да радваме сърцата на онези, 
които пътуват в мрака с нас. 
О, побързай да обичаш! 
Побързай да бъдеш добър. 
 Хенри Фредерик Еймиъл (1821-1881) 

 
Очаквам да мина през живота само веднъж. 
И затова, ако има някое добро,  
което мога да сторя, или внимание,  
което да проявя към друго човешко същество, 
нека направя това сега, нека не отлагам  
и не го пренебрегвам, защото повторно  
не ще мина по този път. 
 Уилям Пен (1644-1718) 

 
Когато вършиш добри дела, 
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те изпълва прекрасно чувство. 
Сякаш нещо вътре в теб откликва 
и казва: “Да, така трябва да се чувствам.” 
 Равин Харолд Кушнър 

 
Бъди добър –  
всеки когото срещаш, 
води тежка битка. 
 Джон Уотсън 

 
Същността на човешката природа  
се корени  в десетте хиляди  
най-обикновени прояви на добрина,  
които очертават  нашите дни. 
 Стивън Джей Гулд 
 
„МЪДРОСТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА” 
Изд. Еквус арт 
************************************************* 

 
"Най-голямата добродетел е любовта към 
отечеството, но какво да правиш, когато са 
малцина ония хора, които да разбират, че 
тая добродетел естествено е основана на 
друго - любовта към ближния" 
           Христо Ботев 

************************************************* 
 

 
Поет е онзи, който извиква на живот 
скритото добро в човешкото сърце. 
 Махатма Ганди 
 
Ганди M., “МОЯТ ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА” 
Изд. “Захарий Стоянов”, София, 2003 г. 
************************************************* 

Не се борете със злото, то е много силно и може да 
ви унищожи – заобикаляйте го и не се допирайте до него. 
Този е методът. Когато не бъде подхранвано, злото се 
обезсилва. 

Една Добрина е много по-силна от сто злини. Ако 
ще правите Добро на някого, не го правете, за да получите 
благодарност или за да стане достояние на повече хора. 
Тогава то вече не е Добро – то гони егоистични цели и 
резултатът е отрицателен. 

Вие имате много правилна поговорка: „Направи 
Добро, пък го хвърли на пътя!” 

Доброто само по себе си вече е задвижена енергия, 
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която работи в света. 
Целия текст... 

Багрина Кларк 
 
************************************************* 
 

 
ДВАТА ВЪЛКА В НАС 
      Стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която 
се води във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в 
душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, 
завистта, недоволството, отрицанието, алчността, 
надменността, самосъжалението, чувството за 
малоценност или пък за превъзходство, лъжата, 
фалшивата гордост и егоцентризмът. Другият е добър – 
той е радостта, мирът, любовта, надеждата, 
спокойствието, скромността, добротата, 
благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, 
състраданието и вярата. 
    Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо 
си: 
   -   И кой вълк побеждава?  
   -   Този, когото нахраниш. – отговорил старият чероки. 

Притча на индианците чероки 
************************************************* 

 
“Хората са неразумни, алогични и егоцентрични.  
Обичай ги, каквото и да става. 
Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни 
мисли. 
Прави добро, каквото и да става. 
Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и 
истински врагове. 
Стреми се да успееш, каквото и да става. 
Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре. 
Прави добро, каквото и да става. 
Честността и откровеността ще те направят уязвим. 
Бъди честен и откровен, каквото и да става. 
Онова, което си градил с години, може да бъде 
разрушено само за една нощ. 
Продължавай да изграждаш, каквото и да става. 
Хората истински се нуждаят от помощ, но ще се 
нахвърлят върху теб, ако им помогнеш. 
Помагай им, каквото и да става. 
Дай на света най-доброто от себе си и той ще те отритне. 
Дай му го, каквото и да става.” 
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Из посланието на Майка Тереза към дома за деца в 
Бишу Биван, Калкута 

 
 


