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Голямото сърце, както и океанът никога не замръзват.
К. Бьорне
Роденият да пълзи не може да лети.
М. Горки
Човек не може да съществува, без да има пред себе си някакъв авторитет, а между впрочем авторитетът носи със себе си толкова грешки, колкото и истини.
Й. В. Гьоте
Само педантите търсят във всичко авторитета.
Й. В. Гьоте
Прекрасно е да бъдеш голям човек и голям гражданин.
О. дьо Балзак
Всеки авторитет, неодобрен от истинския разум, е слаб.
Ериген
Лошата рана може да се излекува, но лошата репутация – никога.
Изократ
Има два начина да утвърдим своята репутация: чрез похвалите на честните хора и чрез
хулите на подлеците.
К. Колтън
Две неща, които ние особено скъпим, са нашата репутация и нашият живот. Не е ли
болно само като се помисли, че и най-презряната клевета може да ни лиши от репутацията, и най-крехкото оръжие – от нашия живот?
К. Колтън
Авторитетът произлиза от разума, а не разумът от авторитета. Авторитет, непризнат от
разума, е безсилен.
У. Скот
Вярата в авторитета е причина грешките му да се вземат за образци.
Л. Н. Толстой
Почти всички мнения, които имаме, сме получили чрез авторитети. Ние вярваме, съдим,
действаме, живеем, умираме на доверие, на кредит.
П. Шарон
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По-добре добро име, отколкото съкровищата на целия свят.
Арменска пословица
Доброто име е по-скъпо от богата дреха.
Виетнамска пословица
В океана няма кал.
Калмикска пословица
По-добре е да не бъдеш съвсем, отколкото да бъдеш нищо.
Китайска пословица
Високите кули се измерват с дължината на хвърлената от тях сянка, а великите хора – с
броя на завистниците им.
Китайска мъдрост
Който умее да лети, не умее да пълзи.
Корейска пословица
Една добра репутация е второ наследство.
Латинска сентенция



 

Сърцето на алчния човек е океан, очакващ дъжд.
П. Буаст
Жаждата за пари, когато е ненаситна, е много по-мъчителна от крайната нужда.
Демокрит
Умереността е богатството на бедните, алчността – бедността на богатите.
Публий Сир
Приучвай се да заповядваш над алчността, съня, разкоша и гнева.
Л. Н. Толстой
Алчността и щастието никога не са се срещали. И не е чудно, че не се познават.
Б. Франклин
Жаждата за богатство никога не се насища. Които са обзети от такава жажда, се измъчват не само от желанието за повече, но и от страха да не изгубят всичко, което имат.
Цицерон
Алчността е причина за всички злини.
Дж. Чосър
Като търсим по-хубавото, нерядко загубваме хубавото.
У. Шекспир
Богатството прилича на солената морска вода – колкото повече пиеш, толкова жаждата
ти става по-голяма.
А. Шопенхауер
Живей според доходите си дори ако заради това неумолимо затъваш в дългове.
Х. Шоу
Голяма лудост е да живееш беден, за да умреш богат.
Ювенал
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Не отхапвай повече, отколкото можеш да преглътнеш.
Американска пословица
Алчният корем е винаги празен.
Индийска пословица
Самият той сит, а очите му гладни.
Казахска пословица
Алчният човек прилича на змия, която иска да глътне слон.
Китайска пословица
Очите са по-големи от стомаха.
Немска пословица
Ненаситникът е винаги нещастен.
Непалска пословица
Пестеливостта украсява, алчността унижава.
Руска пословица
Злато и сребро влязат ли в душата, вяра, надежда и любов остават зад вратата.
Руска пословица
На алчния и гробът е тесен.
Таджикска пословица
Сам не яде, но и на другите не дава.
Тамилска пословица
Безплатно и гроб на баща си няма да изкопае.
Турска пословица
С пари и в ада няма да пропаднеш.
Японска пословица
Човек без пари – лодка без платна.
Японска пословица
Торбата на желанията няма дъно.
Японска пословица

 
И боговете умират, и вярата е преходна: след Зевс, Мохамед и Христос ще дойдат други
богове, докато човешкият род, прозрял и разочарован от боговете, не се убеди, че тамянът и жертвите са напразни.
Дж. Байрон
Светец: мъртъв грешник в преработено издание.
А. Биърс
Изображенията на светците са свършили повече работа от самите светци през целия
си живот.
Г. Лихтенберг
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Атеизмът се оказва твърде елементарен. Ако вселената нямаше смисъл, тогава никога
нямаше да открием, че тя няма смисъл. Също както ако нямаше светлина във Вселената, никога нямаше да разберем, че е тъмно.
К. С. Луис
Какво е правил Бог, преди да сътвори света? Седял е под една бреза и дялкал пръчки за
любопитните, които задават много въпроси.
М. Лутер
Раят е един безкраен понеделник.
К. Мансфийлд
Разцепленията в църквата винаги водят до атеизъм в света.
Т. Мантън
Атеизмът е отрицание на Бога, утвърждаващо чрез това отрицание битието на човека.
Маркс и Енгелс
Всичко прекрасно, красиво, идеално на този свят е насадено не от Бога, а от човека и от
ума на човека.
Г. Мопасан
Бог, който може да бъде разбран, вече не е Бог.
С. Моъм
Мистицизмът води към бездействие; уповаването в небесните сили пречи за създаването на порядък в земните работи.
Н. П. Огарьов
Не е лошо да се поинтересуваме за прогнозата за времето, преди да започнем да се
молим за дъжд.
М. Твен
Никаква религия! – това е моята религия.
Л. Фойербах
Боговете не са нищо друго освен желанията на човека, мислени като осъществени.
Л. Фойербах
Само непознаването на естествените причини и сили в природата е създало боговете.
П. Холбах
Очакването на бъдещо блаженство и страхът от бъдещи мъки винаги са пречили на
хората да мислят как да станат щастливи тук, на земята.
П. Холбах
Небитието след смъртта? Нима това не е състоянието, познато ни отпреди битието?
А. Шопенхауер
Хлябът е по-важен от Корана.
Азербайджанска пословица
Ако Бог е сътворил света, къде е бил преди сътворението?… Как би могъл Бог да сътвори света без никакъв суров материал?… Ако той е съвършен и завършен, как може в
него да е възникнало желание да се твори?
Джайнистки текст (IX в.)

10

