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Відгуки на книгу 
Станіслава Пазиніча 

«ФІЛОСОФСЬКІ ПОРАДИ»

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

Нині час видався для нашої країни 
дуже напружений і ми повинні зро-

бити усе можливе від нас залежне, щоб 
Україна з упевненістю і оптимізмом 
увійшла до світової спільноти, як еко-
номічно високорозвинена країна з ви-
соким рівнем духовно-моральнісної 
культури. Упевнений в тому, що кни-
га Станіслава Миколайовича «Філо-
софські поради» просочена кращими 
традиціями духовного життя народу, 
може слугувати надійною основою від-
родження української культури у сфері 
людських відносин на основі гуманізму. 
Сила порад і закладених в них принци-
пів безперечна.

Скажу відверто, я не знаю нині ін-
шого фахівця в галузі філософії, який 
би викликав у мене, моїх знайомих 
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і близьких людей, особливо у художни-
ків, такий потужний позитивний від-
гук на проблематичні філософські ідеї, 
викладені ясною, доступною для усіх 
мовою. Ця книга сповна відображає фі-
лософію, моральність, естетику життє-
вих принципів Станіслава Миколайо-
вича, згідно яких він вибудовує своє не-
повторне, барвисте життя, як педагог, 
учений, колега, друг, сім’янин і Люди-
на. Упевнений, що будь хто, не залежно 
від фаху і віку, читаючи сторінки книги 
зрозуміє, чим обумовлено захоплення 
моє і моїх друзів, відносно фундамен-
тальних ідей закладених в цій творчій, 
винятково цікавій праці.

Читаючи і перечитуючи книгу Ста-
ніслава Миколайовича, я ще раз пере-
конався, що щастя – це завжди велика 
самовіддана енергія спрямована на 
розвиток унікальної особистості, неза-
лежно від умов, в яких вона живе і пра-
цює. А ще мені подобається, як тонко, 
делікатно автор підводить читача до 
того, що не варто чекати доладної по-
годи на Заході чи Сході, щоб почати 
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жити по-новому. Чи не краще, як він 
пише, цю погоду царствено носити 
усередині себе і тоді ми будемо щасли-
вими й могутньо вільними. У зв’язку 
з цим я знайшов у цій книзі шерегу 
ідей, які можуть стати важливою прак-
тичною філософією, що допоможе мо-
лодим людям справлятися з каверзни-
ми проб лемами повсякдення.

«Філософські поради» С. Пазиніча – 
це дорогоцінний матеріал для тих, хто 
хоче бути самодостатнім. Ради, про-
поновані в цій книзі і щира чистота 
моральнісних міркувань, органічно 
пов’язані з сучасним життям. І немає 
сумніву в тому, що юнаки, зрозумівши 
глибину і життєвість філософських 
висновків автора, зможуть побудувати 
своє життя на принципах ефективного 
досягнення успіху. Поради допоможуть 
їм жити в ладу з самими собою і краще 
розуміти інших людей. У якомусь сенсі 
цю вельми цікаву за змістом і унікаль-
ну за формою книгу можна назвати 
підручником життя, бо вона потрібна 
не лише молодим людям. Поза всякого 
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сумніву, вона може допомогти колекти-
вам набути загальної об’єднуючої сили 
у напрямку взаємного розуміння в до-
сягненні бажаної мети. Так і хочеться 
голосно сказати, якщо ви хочете поліп-
шити своє особисте життя, якщо хоче-
те підвищити власну цінність, ПРО-
ЧИТАЙТЕ ЦЮ КНИГУ!

Хочу особливо відзначити, що автор 
пропонує нам можливість, а не інструк-
цію, що відповідає на питання «Як»? 
Цей шанс полягає в тому, щоб, вико-
ристовуючи мудрі міркування відомо-
го філософа краще пізнати самих себе 
і свій позитивний вплив на інших лю-
дей. У цьому сенсі – це чудова і корисна 
книга і вона здатна змінити наше життя 
на краще в руслі морально-естетичного 
відношення до буремної дійсності.

Не приховую, я великий прихиль-
ник творчості Станіслав Миколайо-
вича і упевнений, коли потенційний 
читач прочитаєте цю книгу, яка мит-
тєво стала унікальним за формою нео-
класичним жанром, то незмінно ста-
не його шанувальником. Звертаючись 
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до філософських ідей і особливо до 
художньо-естетичних перлин, ловлю 
себе на тому, що ця чудова книга по-
трібна мені особисто. Вони в деяких 
випадках допомагають подивитися на 
багато що іншими очима, і шкода, що 
в пору моєї молодості мені не вдалося 
прочитати подібної книги. Але тоді і не 
було таких філософських одкровень, 
та і зараз це раритетне явище в книж-
ковому світі. І на останок. Тішить серце 
і гріє душу те, що в книжці порад приді-
ляється велика увага значенню мисте-
цтва і особливо живопису у вихованні 
молодої генерації України.

Я щиросердно вітаю появу цієї уні-
кальної книги, як сяючого променя 
спрямованого в перспективу розвитку 
нашого суспільства.

Віктор Іванович КОВТУН,
Народний художник України, 

Лауреат національної 
премії ім. Т. Шевченка, академік, 

професор, Почесний громадянин 
Харківської області. 
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ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ 
ДЛЯ МОЛОДІ

Тримаю в руках книжку з дещо не-
звичною, навіть інтригуючою на-

звою. Філософічні поради онукові, на-
певне, мають право на існування, але 
видані у вигляді книги вони виглядають 
такими, що виходять далеко за межі 
свого безпосереднього призначення, 
набувають характеру своєрідного ма-
ніфесту, зверненого до підростаючих 
поколінь взагалі. Перше питання, що 
виникає при знайомстві з книгою, – до 
якого літературного жанру її можна 
віднести. Знаю автора як серйозного 
і глибокого філософа, блискучого ора-
тора і педагога, автора понад 250 на-
укових і навчально-методичних робіт. 
І раптом ці поради. Що це – наука? Пуб-
ліцистика? Белетристика? Чи, може, 
глибоко особисте, інтимне, довго об-
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мірковуване й нарешті винесене на роз-
суд читачів? 

Вчитуючись в лаконічні рядки по-
рад, розумієш, що тут є все. І наука, 
і філософська мудрість, і публіцисти-
ка. І все це дійсно пережите, осмислене 
й переосмислене автором у надзвичай-
но непростій ситуації післяоперацій-
ного перебування в лікарні, коли всі 
почуття й думки загострюються, набу-
вають своєї первісної сутності, неймо-
вірно відвертої чесності й переконли-
вості. Вони нагадують туго натягнену 
струну, що дзвенить високою нотою, 
викликаючи резонанс в душі кожного, 
хто слухає й, головне, чує та відчуває її 
напруження.

Згодом виникає друге питання – як 
слід читати цю книгу? Адже вона не 
має ні чіткої структури, ні тематич-
ного поділу тексту. І виникає, можли-
во, не зовсім коректне порівняння: 
а як слід читати Біблію? Дійсно, книгу 
Ста ніслава Миколайовича Пазиніча 
можна читати (й погоджуватися чи не 
погоджуватися з окремими думками, 
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дивуватися несподіваним, на перший 
погляд поворотам думки), відкривши її 
на будь-якій сторінці.

Ця незвичність і навіть неочікува-
ність, на моє глибоке переконання, 
найбільшою мірою відповідає духов-
ним запитам сучасної молоді (якщо ми 
їх розуміємо). Адже вони не звикли чи-
тати системно, читати довго і з насо-
лодою. Характерною ознакою їхнього 
часу (цілком свідомо говорю «їхнього», 
бо наш, на жаль, невблаганно спливає) 
є динамізм, їм не вистачає ні часу, ні 
терпіння, а інколи й бажання осмис-
лювати події, що відбуваються. Тим 
більш, що вони буквально захлинають-
ся в потоках інформації, в кардиналь-
них змінах.

Але у кожної людини випадають 
моменти, коли хочеться зупинитися, 
перепочити від стрімкого бігу й за-
мислитися над одвічними питаннями 
сенсу життя, свого місця у цьому світі 
й свого призначення. Саме тут і стає 
у нагоді книжка мудрого дідуся, непро-
сте і вкрай барвисте життя якого, гли-
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бокі роздуми і слушні поради знайшли 
відображення у цій книжці. Цікаво, 
що варто лише один раз відкрити її на 
будь-якій сторінці і вдумливо прочи-
тати з десяток афоризмів, як тебе буде 
знов і знов тягнути до цієї скарбниці 
глибоких, дотепних і несподіваних ду-
мок і висловлювань.

Ця книжка містить і прояви яскра-
во виражених світоглядних позицій 
автора, і його моральнісних принци-
пів та переконань, і естетичних смаків 
та ідеалів. І все подається у своїй логіч-
ній точності й довершеності, у педаго-
гічній бездоганності й чіткій цілеспря-
мованості й адресності. Тому з повним 
правом можна говорити про те, що 
вона знайде свого вдячного адресата, 
сприятиме розвитку його вдумливо сті, 
наповненню глибоким сенсом і значен-
ням його життя. Вона сприятиме го-
ловному – формуванню його порядно-
сті, чесності й відповідальності. Крім 
того, вона допоможе розвитку не про-
сто культури мислення, а й прагнення 
постійно її розвивати, в тому числі 
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й звертаючись до Книги, до безцінної 
духовної спадщини людства, в тому 
числі й накопиченої у творах не тіль-
ки славетних філософів минулого, але 
й в думах, розмислах, філігранних ви-
словлюваннях та афоризмах сучасного 
філософа С.М. Пазиніча.

P.S. Я сам неодноразово і з незмінним 
інтересом звертаюся до його книги.

О.С. ПОНОМАРЬОВ,
професор і давній та надійний 

друг автора.
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ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Широко відомо, що філософська 
творчість не має меж в просто-

рі-часі. Нещодавно з’явився черговий, 
но вий філософський твір Академіка 
Ста ніслава Миколайовича Пазиніча 
«Фі лософські поради». Він чудовий за 
жанром, широтою і глибиною викла-
ду філософських ідей. Із сторінок його 
книги віє свіжістю, ароматом інтелекту-
альної радості. Книга містить афоризми 
автора з усіх нагальних проб  лем нашого 
драматичного і загадкового буття. При-
родно, що афоризми є місткою, змістов-
ною постановкою проблем і шляхами 
їх рішення, вони близькі до прислів’їв, 
грон народної мудрості. Деякі дослід-
ники вважають, що іноді в прислів’ях 
більше філософії, чим в просторових 
філософських міркуваннях.
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Уміння стисло, рельєфно, інтригу-
ючи викласти думку – дуже важка спра-
ва, що вимагає досвіду усього життя, 
Станіславу Миколайовичу це вдалося 
зробити філігранно. Ця книга є пре-
красним засобом популяризації філо-
софії, черговим доказом, того, що фі-
лософія потрібна для життя, для душі, 
розуміння того, що любов до мудрості 
робить людину благородною і слугує 
особистості своєрідним компасом орі-
єнтації у духовному світі.

Добре, що ця книга звернена до мо-
лоді і зігріта беззавітним батьківським 
почуттям. Скажу відверто і однознач-
но, завдяки їй занурюєшся в тонкий 
інтимний світ самовдосконалення і ду-
шевних осяянь.

Поза сумнівом, і те, що вона міс-
тить великий педагогічний потенціал 
і природно буде корисна багатьом пе-
дагогам, але передусім гуманітаріям 
і філософам в їх нелегкій і благородній 
справі.

Станіслав Миколайович не лише 
красиво і змістовно викладає свої думки 
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на папері, але він популярний профе-
сор, уміло і навіть з насолодою у душі, 
залучає студентів і аспірантів до неви-
черпного багатства філософії. Про це 
яскраво свідчать слова аспірантки про 
його лекції, викладені в анкеті опиту-
вання: «Станіслав Миколайович диво-
вижно талановитий педагог в усьому. 
Його можна зачаровано слухати без 
втоми і до безкінечності. Найсклад-
ніші проблеми він може нам, аспіран-
там викласти і майстерно пояснити 
їх, більш того, визначити своє відно-
шення до них. Нас вражає, як в одній 
людині може бути зосереджена така 
незчисленна кількість систематизо-
ваного знання, за великим рахунком, 
мудрості. Але, мабуть, найвідмінніша 
риса його як екстраординарної осо-
бистості, це колосальна любов до того, 
що, для кого і в ім’я чого він це робить. 
І в цьому він неперевершений патріот 
України. Спілкування з таким ученим, 
педагогом, як Станіслав Миколайович, 
це справжнє торжество для інтелекту 
і благородних почуттів людини».
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Кафедра ЮНЕСКО «Філософія люд-
ського спілкування», активну участь 
в діяльності якої бере Станіслав Мико-
лайович, вдячна йому за те, що він до-
кладно і талановито поглиблює про-
стір філософської творчості.

С.О. ЗАВЄТНИЙ,
член-кореспондент АПН України, 

завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування», доктор 

філософських наук, професор. 
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ПЕРЕДМОВА

Кожна книга і навіть стаття має 
свою мотивацію, історію і долю. 

Мотив в такому випадку простий як 
ясний день. Адже фахівець завжди 
прагне написати щось таке, в чому 
має намір достеменно розібратися, 
а потім щедро і відверто поділитися 
результатами свого дослідження з по-
тенційним читачем. Це пояснюється 
тривіальним бажанням вступити 
в систему комунікативних стосунків 
з метою вдосконалення своєї твор-
чості та розвитку нових напрямків 
досліджуваної проблеми. Тож істо-
рія написання конкретного твору за-
вжди суб’єктивна і унікальна, як і сам 
автор.

Такий жереб випав на долю і цієї 
невеличкої за обсягом книжечки. Не-
звичність пов’язана з різкою зміною 
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розмірної ходи життя автора цих 
рядків, що не передбачалася ніяки-
ми планами чи прогнозами. Я ніколи 
не писав творів в такому жанрі. Мої 
книги присвячені логіці, філософії, 
теорії пізнання, філософії спілку-
вання, педагогіці та іншим науковим 
проблемам методологічного і гносео-
логічного характеру. Тому бажання 
написати щось подібне до афори-
стичних роздумів постійно переслі-
дувало мене в останні десять років. 
Думки накопичувалися і природно 
визрівали різні форми їх з’єднання 
в деяку системну цілісність. Іншими 
словами, причина написання визрі-
ла, потрібний був, як і в усіх наших 
діяннях, привід. І він, як це зазвичай 
буває в нашому житті, несподівано 
для мене з’явився.

Влітку, несподівано для мене 
і близьких мені людей, довелося ляг-
ти на операцію. І ось тут-то безпосе-
редньо на хірургічному столі в душі 
прозвучав заклик, мотив і привід 
написати книгу порад, побажань, 
специфічних заповітів моєму онуко-
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ві, а можливо і загалу юнаків. Після 
операції, вже на лікарняному ліжку, 
прийшовши в себе духом своїм, до-
лаючи неймовірні болі, я майже ці-
лодобово писав спеціальною ручкою, 
звернення до онука. Це давало мені 
можливість хоч якось відволіктися 
від болю і згадати все те, що накопи-
чив в пам’яті за багато років і оживи-
ти всі ті переконання, якими керу-
вався та й нині живу згідно зі своїм 
категоричним моральнісним імпера-
тивом. 

Думки виникали, чіпляючись одна 
за одну, і я дав їм максимальне при-
віл ля плинути в океані спонтанності 
і стихійності. Ця натхненна хвиля 
несла мене у вирій думок упродовж 
десяти днів і ночей безперервного ді-
алогу між моїм сонмом субосновних 
Я. Ось так і вийшов з больової після-
операційної кризи, звичайно ж не без 
допомоги чудових цілителів-хірургів: 
Велиготского Миколи Миколайови-
ча і Арутюнова Сергія Едуардовича.

Усе написане в ту пору ручкою, 
нині це майже в дивину, оберігаю як 
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реліктову пам’ять для себе і для ону-
ків, сподіваюсь і для правнуків. Тому 
вирішив нічого не міняти і навіть не 
редагувати будь-що в тексті як за змі-
стом, так і за формою. Тому, вибачте 
мене читачу за те, що я не системати-
зував матеріал. Повірте, мені це не 
складно було зробити, але у такому 
разі загубився б мій дух і хвиля моєї 
натхненної стихії почуттів і розду-
мів, що тривали півтора тижня.

У ті драматичні дні зайвий раз 
переконався, що кожна людина не 
випадковий суб’єкт на цій планеті. 
У кожного своя екстраординарна, ви-
няткова доля. І природно, що тільки 
йому одному належить розгадувати 
упродовж усього свого життя суть 
свого Я і розвивати його унікальність 
в системі комунікативних взаємовід-
носин. Автор своїми філософічними 
роздумами лише пропонує читачам 
різні варіанти відповідей, на ту або 
іншу тему, ділитися власними мірку-
ваннями і переконаннями. Більше 
того, я не нав’язую свої роздуми як 
певний абсолют в рішенні тієї або 
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іншої проблемної ситуації і не за-
кликаю йти виключно за мною в цьо-
му вируючому подіями житті. Адже, 
у кожного з нас є власне, єдине і уні-
кальне місце в бутті. А якщо це так, 
то кожен бачить світ дещо в іншому 
ракурсі, тому міркування про філо-
софічні поради безмежні. Тож, буду 
вдячний, якщо читачі по-своєму роз-
пізнаватимуть свою долю, даровану 
нам Богом і знаходитимуть в ній са-
краментальні потайники. Головне, 
щоб всі ми були в стані доброго пси-
хосоматичного здоров’я, а життя усім 
нам було в приємну снагу і утішливу 
радість!

Нині, коли я відновив своє здо ро-
в’я, душевно вдячний справжнім то-
варишам, що підтримали мене в цей 
драматичний період мого жит тя. Але 
передусім щиросердно вдячний: дру-
жині, дітям, онукові; дорогим моїм 
друзям: Бабаєву Володимиру Микола-
йовичу, Пономареву Олександру Семе-
новичу, Дерев’янку Юрію Павлови чу, 
Завєтному Сергію Олександровичу, 
Со логубовській Анжелі Едуардівні.
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Виняткова вдячність Ковтуну Вік-
тору Івановичу – Народному худож-
нику України, Лауреату національної 
премії ім. Т. Шевченка, М’ялиці Ана-
толію Костянтиновичу – Члену націо-
нальної спілки художників України 
і Тетяні Миколаївні Охріменко – 
Члену національної спілки художни-
ків України які безкорисливо надали 
мені допомогу в ті напружені, скрутні 
дні мого життя, а головне, саме вони 
спонукали мене на видання моїх фі-
лософських роздумів і вдихнули ре-
альне життя в появу на світ Божий 
цієї книги.

Красно дякую усім вам, дорогі мої друзі-
побратими! 

Повсякчас ваш
і назавжди з вами –

Станіслав ПАЗИНІЧ



ФІЛОСОФСЬКІ 
ПОРАДИ
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Запам’ятай і уміло використовуй афористичні 
думки автора!!! Нагадую про те, що афоризми, 
як і джерельну воду в спекотливий день, потріб-
но споживати малими дозами і насолоджувати-
ся досконалістю привабливих помислів автора 
і духом сучасної епохи, яку він лапідарно відоб-
разив. 

Немає нічого убогішого, ніж безцільно блу-
кати у нетрях чужих думок. Йди своїм ціле-

у у

спрямованим шляхом і досягнеш успіху в са-
модостатності своїй!

* * *
Продажний образ думок у дорослої людини 
зароджується ще в дитинстві, коли батьки 
щедро приплачували елементарні обов’язки 
дитини.

* * *
Немає красивішої й поманливої жінки на 
світі як та, яка кмітливо розуміє суперечли-
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ві обставини але делікатно мовчить. При-
гледься. Зачаруєшся!!!

* * *
Запам’ятай! Ніколи не пізно доучитися, пе-
ренавчитися і порозумнішати! Мудрі люди
так усе життя і поступають. А недоумкуваті
сноби і нині обмежуються тільки напівви-
щою освітою.

* * *
Без розвитку науки благоденство суспіль-
ства утопічне. Це всім зрозуміло. Проте, хто
повинен визначати задачі, які виникають
перед наукою. Влада чи вчені? А як ти мірку-
єш з приводу цього відкритого питання?

* * *
Не приймай одну із сторін, де дві людини
сперечаються між собою, бо пізніше неод-
мінно виявишся ворогом однієї з них.

* * *
Не сповіщай широкій публіці про нещастя
своє. Це твоя особиста справа.
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* * *
Робота (раб) – це рабство, а творча діяль-
ність – це свобода. Пам’ятай і керуйся цим 
принципом упродовж усього свого бурхли-
вого життя.

* * *
Скажи мені, чим ти переважно насолоджу-
єшся в житті і я достеменно скажу тобі, хто 
ти є в співтоваристві та хто твої друзі.

* * *
Накопичуй мудрість змолоду, цікавіше і змі-
стовніше життя буде в старості. У тебе є мож-
ливість спостерігати цей стан майже кожно-
го дня.

* * *
Знай!!! Багатостраждальна та людина, яка 
не усвідомлює своє щастя.

* * *
Ніколи не забувай, що тліюче бажання не 
приведе тебе до значущого успіху. Пристрас-
не бажання – це мотиватор і спонукальна 
сила потужної цілеспрямованої дії. Світись 
бажанням в усьому!
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* * *
Захоплюйся радістю інших і ти викорениш
залишки заздрощів в душі своїй.

* * *
Зверни увагу, якщо твій співрозмовник за-
хлинаючись обмовляє інших, то не виклю-
чено, що він не менш прудко і непорядно го-
ворить про тебе серед інших. Будь обереж-
ним у спілкуванні з ним!

* * *
Препод – це студентська кликуха пов’язана
з тими, хто у вищих навчальних закладах
приходить на роботу (раб) заради того, щоб
отримувати зарплатню, але головне – ха-
барі! 

* * *
Доброчесність і цнотливість багатослівно-
сті не потребують. Ergo, творчо дій!

* * *
Закарбуй, коли розмовляють троє і один се-
ред них полишає їх, то двоє говоритимуть
неодмінно про нього. Перевір і перекона-
єшся.
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* * *
Мова – це радість, насолода, а іноді і сумні 
наслідки. Не давай їй випереджати твою 
думку і особливо дію.

* * *
Бажаєш бути успішною людиною?! Тоді прий-
ми мою пораду. Повноцінно живи в гармонії 
з тихим голосом своєї совісті. А ти знаєш, 
що таке совість!!!

* * *
Тільки той може благородно управляти ін-
шими, хто досконало опанував мистецтво 
покорятися. Але фанатично не підкоряйся 
нікому і ніколи!

* * *
Не схороняй злість в серці своєму, швидко 
постарієш. А леді чоловіків злісних не люб-
лять і не почитають. А якщо вони не коха-
ють тебе, то який сенс жити на цьому світі. 
Замислився і добре!

* * *
Лише той щасливий, хто здоровий тілом, 
добрий душею, насичений почуттями пре-
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красними і радіє успіхам інших. Легко бути
щасливим?!

* * *
Познач, мудрим людям злість стороння. При-
дивися уважно до них. Міркуй!

* * *
Якщо тебе усі критикують – це недобре.
Але якщо тебе ніхто не критикує, більше
то го, просто не помічають, то це ще гірше.
Переглянь свої життєві позиції, напевно
ти знаходишся в суперечливості з самим
собою.

* * *
Жалюгідні, убогі духом люди постійно по-
требують єзуїтської зовнішньої сили, в ній
же вони неминуче і гинуть.

* * *
Мудра людина завжди знає коли, кому і що
сказати, але головне – вона розуміє, коли по-
трібно промовчати. Пам’ятай і наслідуй цей
принцип!
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* * *
Ретельно фільтруй і рафінуй свої думки. Па-
м’ятай, вони є витоками твоїх майбутніх мо-
ральнісних вчинків.

* * *
У гніві травмується логіка мислення і сотво-
ряються злі діяння. Уникай будь-якого гніву 
в початковій фазі, бо він понівечить душу 
твою.

* * *
Лише в особистій власності може бути віль-
ною особа. Це перевірено багатовіковою іс-
торією розвитку людства.

* * *
Від тебе залежить ситуація, яка дозволяє 
тобі знову і знову повертатися додому, бо 
твій дім насичений скарбницею неоцінен-
них дружніх відносин.

* * *
Будь незаплямованим і уважним до власно-
го розвитку і люди до тебе полинуть як до 
екстраординарної особистості.
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* * *
Залиш після себе яскраву книгу пам’яті і во-
на колись буде сяйливою сторінкою з життя
минулих поколінь. Сумлінно поміркуй над
цим!

* * *
Пам’ятай. Брехня завжди строката, істина ж
скромна логікою і діянням своїм.

* * *
Занотуй! Цукор не має в собі ні вітамінів, ні
солей, ні інших біологічно активних речей,
котрі були б корисні для твого організму.
Знаю, що ти ласолюб, то заміни цукор доб-
рим і конче необхідним для тебе медом!

* * *
У будь-якій справі міркуй самостійно, у су-
противному ж випадку не помітиш, як пере-
станеш продукувати власні думки. Ніколи
не занурюйся до такого рівня, а то втратиш
родинну честь.

* * *
Знання і мудрість є сусідами поруч, але ма-
ють свої унікальні статуси.
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* * *
Людина, що не має друга – це душевно хво-
рий індивідуум або інопланетянин, що ви-
падково залетів до твоєї оселі.

* * *
Думка без увертюри або прелюдії не може 
бути зрілою. Випробуй на собі.

* * *
Один ректор за рік перетворив національну 
академію в статус національного універси-
тету, в той час як інший за сім років свою 
академію втопив в океані хабарів і корупції. 
Розмірковуй сам, хто з них істинний патріот 
України.

* * *
Недільні діти мають право пред’явити раху-
нок своїм безладним батькам. Запам’ятай 
цей категоричний імператив на все життя!

* * *
Порада на близьке майбутнє. Що ти можеш 
і повинен з дружиною в спадок надати сво-
їм дітям?! По-перше, потужні родові коре-
ні; по-друге, могутні крила впевненості. Не 
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складно, але конче відповідально. Творчо
дій!!!

* * *
Зрозумій! Ученість, як і мед, потрібно вжи-
вати з розумом, помірно і впору.

* * *
Самостійно піднімай планку власного зро-
стання і при цьому не озирайся на всі боки,
як на це відреагують люди. Запевняю, за-
здрість сама по собі покине тебе назавжди.

* * *
Марнослівна, до того ж демонстративна доб-
ропорядність людини подібна до не аромат-
ного жасмину або козла що дає молоко.

* * *
Самодостатня людина не йде по стежках ін-
ших. Вона щодня прокладає свою умотиво-
вану стезю. Йди упевнено своїм шляхом до

р у

заповітної мети!

* * *
Два капітани корабля погублять його, подіб-
но до того, як і двовладдя, губить державу.
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Це тобі говорить не просто дід, а моряк Бал-
тійського ВМФ.

* * *
Прошу звертай увагу на ефективну систему 
самостимулів, без них ти ніколи не реалі-
зуєш свої дорогоцінні мотиви, як наслідок 
і дії. А будуть діти, а вони будуть, то викори-
стовуй мою пораду, виховуючи їх.

* * *
Шукай причину помилок в діях своїх ви-
ключно в самому собі. На інше не розрахо-
вуй і не чекай на якесь зовнішнє чудо.

* * *
Ніколи не ігноруй минуле, придивися, ре-
тельно вивчи його і ти там знайдеш потуж-
ний розсип мудрих думок для розвитку но-
вого.

* * *
Пильно придивись і ти помітиш, як лю-
дям натхненних цілеспрямованої працею, 
Бог завжди суттєво допомагає в їх намірах 
і діях.
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* * *
Як майбутній управлінець, ти повинен керу-
ватися тим, що об’єднати колектив можна
тільки визначивши загальну мету для них,
де кожен зможе творити себе і одночасно
розвивати ціле. Міркуй!!!

* * *
Немає на планеті земній виключно цнотли-
вих людей. Суть в обсягах гріховності думок
і діянь твоїх.

* * *
Припинити фонтан насолоди значно склад-
ніше, ніж приборкати обурення.

* * *
Якщо ти намагаєшся використати страте-
гію впливу на людей, з метою примусити їх
робити те, що тільки тобі заманеться, то за-
певняю тебе, довгострокового успіху ти ні-
коли не досягнеш. Кмітуй!!!

* * *
Хореографія – це мистецтво де тіло і душа
зливаються воєдино. Знаю по собі, що це
велетенська копітка праця, але і велика
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насолода, особливо коли танцюєш на сцені. 
Під фанеру тут не станцюєш. Танцюй, але 
витончено!!!

* * *
Ніколи не лінуйся вкрити стіл білою скатер-
тю, адже вона причаровує до задушевних бе-
сід під час вечері в вузькому родинному колі. 
Такі вечори об’єднують сім’ю в цілісний не-
подільний рід.

* * *
Жалюгідно виглядає людина, у якої усі ба-
жання сповнились поза її цілеспрямованої 
праці. Ти добре засвоїв, що праця – радість 
насолоди.

* * *
Мудрий не той, хто багато знає, а той, хто 
може декілька фактів вписати в систему за-
гальнолюдської дерзновенної думки.

* * *
Зрозумій на завжди. Ми бачимо світ не та-
ким, який він є, а таким, якою є наша суть. 
Впевнений, що від твого тимчасового на-
строю залежить характеристика не тіль-
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ки всесвіту, а й врода твоєї красуні. Чи не
так?! 

* * *
Запам’ятай це ім’я! Леонід Дмитрович Чер-
кашин (НТУ «ХПІ»). Сьогодні важко зустрі-
ти людину, яка б змогла напам’ять читати
таку кількість віршів і поем різних епох
і культур. А його особистих віршів вистачи-
ло б на десяток великих книг. Пишаюся, що
маю честь з ним постійно спілкуватися. На-
магайся підтримувати знайомство з такими
талантами!

* * *
Фатальність – це усього на всього не пізна-
на достеменно необхідність. Май терпіння
в пізнанні її і не очікуй пасивно появи за-
кону!

* * *
Нагадую! Усвідомлену ціль розпочни реа-
лізовувати неодмінно сьогодні, або в най-
ближчі дні, а не «коли-небудь» чи «потім».
Не гальмуй!!!
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* * *
Зверни увагу! Слухати можуть усі ті, що 
мають слух, але почути можуть лише окре-
мі люди. Якщо уважно придивишся, то ти 
в цьому переконаєшся.

* * *
Мудрість – це айсберг щастя, у якого основа 
на дві третини не видима для інших. Саме 
у цьому її особливість і сила. 

* * *
Без протилежності і різноманіття в думках 
своїх, ти ніколи не зможеш вибрати краще. 
Уникай своєрідну монологічність у всьому!

* * *
Прошу тебе! Не забувай викидати зав’ялі 
квіти із вази. Ти ж помічав, як це неприємне 
видовище шокує любих леді.

* * *
Велич духу людини в старості, компенсує 
ослаблену тілесність. З часом, ти переко-
наєшся в цьому на власному життєвому до-
свіді.
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* * *
Бути в цьому житті нижче своїх природних
можливостей такий же гріх, як і похваля-
ється своїми скромними здібностями. Будь
завжди скромним!

* * *
Ти можеш бути ким завгодно, але бути здо-
ровим ти зобов’язаний!!! Це має бути твоїм
довічним категоричним імперативом.

* * *
Пам’ятай, зло ніколи і нікому не приносить
користі. Позбувайся його в душі своїй, навіть
тоді, коли воно ще в ембріональному стані.

* * *
Шахраї завжди солодкомовні. Придивляйся
уважно до цієї скверноти.

* * *
Нагадую. Подарунок, як дзеркало, в якому 
можна побачити пихату зарозумілість і скна-
рість, легковажність і марнотратство, розум
і гумор, відсутність смаку і безкорисливість.
Завжди прагни, щоб подарунок приніс лю-
дині радість і естетичну насолоду!
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* * *
Коли жінці присягається чоловік в тому, що 
жити без неї не може, то перед нею стоїть 
елементарний альфонс. Але і серед жінок 
є такі, проте вони по-іншому називаються. 
Ти це вже встиг осягнути.

* * *
Не у багатознайстві, а в смислозначені і ви-
шуканій структурі думки – суть коректного 
мислення.

* * *
Якщо є люди охочі фанатично підкорятися, 
то узурпатор завжди знайдеться.

* * *
Орда преподів, немов на конвеєрі беручи 
постійно хабарі, втратила совість і тепер не 
можуть її віднайти. А вона виявилася втоп-
леною в доларах, євро і іншій іноземній ва-
люті.

* * *
Не у надлишку елементів і не в дефіциті їх, 
а в мірі суть речей. Пильнуй постійно за мі-
рою в конкретному просторі-часі!
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* * *
Благородно і ефективно дискутувати, в по-
шуку істини, в просторі людей рівних тобі.
Прагни до діалогу з самодостатніми, успіш-
ними людьми.

* * *
Війна – це мілітаризація усіх продуктивних
сил суспільства в ім’я вбивства мільйонних
мас людей і збагачення тих, хто підготував
і керує війною. Пам’ятай це, аналізуючи хід
історичних подій минулого і особливо бу-
ремного сучасного суспільства!

* * *
Ніколи не забувай, що інтерпретація фактів
залежить від початкового досвіду конкрет-
ної людини. Тому факти набувають значен-
ня виключно в просторі їх тлумачення. Будь
толерантним відносно думок твоїх співроз-
мовників.

* * *
Головний художник Харкова Дуденко Світ-
лана Іванівна часто відмічає, що обличчя
міста – це, передусім, його люди, що тво-
рять собі адекватний матеріально-художній
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простір. Погодься, що наше місто нині пре-
красне і унікальне на теренах Європи!!!

* * *
Ніколи не проживай день безцільно. Навіть, 
коли виникає ситуація пасивного безділля, 
то і його підпорядкуй якійсь корисній цілі. 
Збагнув?!

* * *
Страх людини травмує логіку коректного 
мислення. Ти це помічав зі сторони і багато-
разово. Потужно володій собою в проблем-
них ситуаціях.

* * *
Нагадаю ще раз! Подарунок не варто розгля-
дати ні як обтяжливим боргом, ні як грошо-
вим марнотратством. Якщо ти будеш керу-
ватись цим правилом, не помилятимешся, 
купуючи подарунок!

* * *
Завжди цілуй руку у жінки, молодої чи в ро-
ках, коли тебе їй відрекомендовують. Проте 
ця традиція неприйнятна на вулиці і в гро-
мадських місцях.
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* * *
Щоб щось інакше побачити, необхідно змі-
нити свою парадигму. А це означає, що ти
повинен досконало попрацювати над свої-
ми знаннями, структурою мислення і над ха-
рактером. Постійно працюй в цих сферах!

* * *
Ще раз акцентую! Оцінюючи успіхи, порів-
нюй себе сьогоднішнього з собою вчораш-
нім, ще краще з твоїм потенціалом. Не по-
рівнюй себе з іншими!

* * *
Філософія сприяє умінню вступати тобі
в діалог зі субосновою твого «Я». Повір на
слово – це найщиріші, довірчі й утішливі бе-
сіди, які є чи можливо будуть у твоєму житті
наодинці.

* * *
Можна упевнено сказати, що не потоне чо-
ловік в океані любові, якщо його дружина не
бажає навіть маленького ставка насолоди.
Перевіриш!!!
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* * *
Задовольняйся навіть дріб’язковим і будеш 
щасливий, якщо нагряне несподіване доб-
ро, прийми його як належне, але з вдячні-
стю. Працюй натхненно, щастя не за гора-
ми, воно завжди поруч.

* * *
Якщо ти робиш точнісінько те, як роблять 
інші – це означає, що ти потрапив в країну 
стереотипів. Прагни не потрапляти в такі 
скрутні ситуації, оскільки втратиш себе на-
завжди.

* * *
Як ти відносишся до батьків, так і діти бу-
дуть ставитися до тебе. Пильнуй!

* * *
Запевняю тебе, що малочисельні вищі на-
вчальні заклади не виживуть в сьогоденні 
не тільки якісно, але і кількісно. Якщо ба-
жаєш добра своїм дітям, то направляй їх 
до навчання у великі науково-дослідні внз 
країни.
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* * *
Дивна психологія у тих, хто співчуває не-
здужанню свого друга і в водночас заздрять
його успіхам в професійній справі.

* * *
І міра неодмінно має свою міру. Пам’ятай це
так, як життєву аксіому!

* * *
Коректні питання сприяють надійним від-
повідям. Не квапся з постановкою питання.
Запитуй лише тоді, коли чітко збагнув, якої
саме інформації тобі недостатньо в системі
твоєї концепції.

* * *
Мудра людина дні життя утілює так, щоб
вони були в прекрасній формі. До речі, ти
маєш можливість це постійно спостерігати.
Тож наполегливо прагни до цього відмінно-
го принципу життя.

* * *
Запам’ятай добірну сентенцію: Немає не-
скінченності без конечності. Сподіваюся,
ти це вже міцно засвоїв в різних модусах
простору-часу.



46

* * *
На Харківському авіазаводі історично скла-
лося так, що люди працюють не лише зара-
ди зарплатні, а передусім для того, щоб пов-
ною мірою розкрити свій талант. Для них 
постійно зримим прикладом є одержимий 
інноваційними ідеями і технологіями – Ге-
неральний директор, доктор технічних наук 
Мялица Анатолій Костянтинович. Україна 
житиме у віках, поки у неї будуть такі вірні 
сини Вітчизни.

* * *
Єдине, що можна у цьому світі обожнюва-
ти – це Мати. У сім’ї, де це не відбувається, 
говорить про те, що згадана сім’я психічно 
нездорова. Шануй матір свою немов богиню 
і у тебе буде все гаразд у твоєму житті!!!

* * *
Пам’ятай, що свобода – це уміння, майже на 
рівні мистецтва, обмежити себе в конкрет-
ному просторі-часі.

* * *
Є люди, які дуже люблять поговорити про 
свої болячки, від цих розмов вони перебува-
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ють в ейфорії. Ніколи не попадайся в про-
стір психічно хворих людей. Пам’ятай, з ким
поведешся від тих і наберешся.

* * *
Роль філософа в суспільстві має бути не ли-
ше в його змістовній мудрості, але і в пре-
красній формі думки, що викладається ним.
Будь коректним в мовленнєвій культурі спіл-
кування.

* * *
Споконвіку діти державних чиновників, як
правило, розбещували державний устрій
країн. Історична література свідчить про
це, а сучасність красномовно підтверджує ці
достеменні факти.

* * *
Справжніх педагогів ніхто, ніщо і ніколи не
замінить в ефективності спілкування. Ти
в цьому вже переконався за час навчання
в НТУ «ХПІ».

* * *
Часто звучні марші об’єднують людей на по-
двиг або пробуджують у старших за віком
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уславлені спогади. Харків в цьому відношен-
ні досяг великих успіхів.

* * *
Підлий правитель той, який використовує 
владу в корисливих цілях для матеріального 
збагачення своєї сім’ї і найближчих родичів.

* * *
Раджу тобі використовувати вчасно барви-
стий гумор у спілкуванні. Він знімає напругу 
в процесі обговорення складних проблем.

* * *
Слова ніколи індиферентними не бувають. 
Тому не накликай біду ними на себе та ін-
ших, особливо на близьких тобі людей.

* * *
Художньо організований простір створює 
естетичний затишок і психічний спокій лю-
дей, більше того, навіть упевненість в їх ці-
леспрямованих діяннях. 

* * *
Перший вигук немовляти у всьому світі од-
наковий, але останній подих людей похило-
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го віку різноманітний як за сутністю, так і за
формою прояву.

* * *
Нардепи не відають того, коли говорять
один одному: «Не розхитуйте човен, бо по-
тонемо». Самі себе вони ніколи не причав-
лять! Тільки хвиля народна може перевер-
нути їх човен. Усвідом це собі!

* * *
Якщо ти мислитимеш як усі, то ти ніколи не
проречеш тямовиту за змістом і прекрасну 
за формою філософічну думку.

* * *
Жахливе слідство може бути закладене, як
потужна міна, в основі якого-небудь соціаль-
ного явища. Тому дивися в корінь.

* * *
У лестощах дружба ніколи не може зароди-
тися. Добре, що ти вже це збагнув.

* * *
Сприймай людину такою, якою вона є в своє-
му єстві. Звідки ти знаєш, що її перевиховаєш
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в кращу сторону. Та й взагалі, навіщо при-
роді двійники.

* * *
Будь коректним в діалозі. Не піддайся ні на 
які інсинуації чи то лестощі.

* * *
У світі скільки людей стільки і правд. Знай! 
Правди, як і справедливості, однієї для усіх 
в природі не існує. Стурбуйся про мораль-
нісні висновки.

* * *
Якщо твій продуктивний вчинок спрямова-
ний на благо народові, то це і є своєрідний 
закон природи, чи не так?

* * *
Живи тихо і непомітно і у тебе ніколи не 
буде заздрісників, підлесників і недобро-
зичливців. Але цей стан я нарікаю – живий-
мертвий. Думаю, тебе таке щастя не влашто-
вує. Тоді живи повноцінно в суперечливій 
реальності своїй, не озираючись на всі боки. 
Йди своїм цілеспрямованим шляхом.
р рр
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* * *
Ніколи не забувай, що незалежно від стану 
і віку першим вітається той, хто входить
в приміщення. Тож, не тушуйся в такій си-
туації!

* * *
Там де капітал, там і Батьківщина корумпо-
ваного буржуа. Ця сентенція не потребує на-
віть крихти доказу.

* * *
Істина і хиба поруч йдуть, але шляхи і на-
прямки у них різні, як і у людей.

* * *
Є жінки, у яких одна єдина професія – бути
лише красивою і вчасно затребуваною мате-
ріально спроможним чоловіком. Дивись, не
попадайся на вудку з привабливим за фор-
мою гачком і яскравою наживкою!

* * *
Краще померти від рани і миттєво, а ще кра-
ще у сновидінні, чим стомливо чекати неми-
нучої заважкої смерті.
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* * *
Нині підлесників достатньо, а ось щоб вчас-
но похвалити людину за праведну справу, 
таких людей стає все менше і менше. Як ти 
думаєш, чому так відбувається в нашому сус-
пільстві?

* * *
Зупини бесіду, якщо відчуєш, що співроз-
мовник слухає тебе неуважно. Поступай 
так, навіть тоді, коли вважаєш, що розмова 
повинна бути йому неодмінно цікавою і кон-
че важливою.

* * *
З багатством жадання ненаситності у бага-
тьох людей не зникає, більше того, психо-
логічно збільшується бажання обійняти не-
осяжне.

* * *
Пам’ятай, якщо прийшла до тебе, з дружнім 
візитом думка, то вона завжди знайде відпо-
відну словесну форму. Насолоджуйся думка-
ми своїми.
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* * *
Сміятися над собою – це мужність, над ін-
шими підло. Як постулат пам’ятай!

* * *
Не носи відром воду в повноводну річку, від
цього вона глибшою не стане. Краще про-
чисти хоч одне джерельце у своєму житті,
яке живить її. Підсиль мою думку цікавими
власними аналогіями.

* * *
Приховуючи зло, людина примножує його.
Ти це бачив на реальних прикладах сього-
денної соціальної дійсності.

* * *
Я помітив, що розбещені люди втомлюють-
ся значно більше, ніж організовані та діло-
ві. Отже, приходимо з тобою висновку, що
людина втомлюється не від того, що багато
працює, а від того, що непорядно трудиться.

* * *
Повернений, будь-який біль набагато боліс-
ний первинної травми. Перевірено багато-
разово на власному досвіді. 
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* * *
Багатообіцяючий і притому багатьом одно-
часно – це людина порожня у своїх думках 
і як наслідок в діяннях.

* * *
Увесь я не сконаю в тілесності і діяннях сво-
їх. Думаю і сподіваюся, що ти успішно про-
довжиш незавершену справу мою. Красно 
тобі дякую!

* * *
Festina lente! Під лежачий камінь ми завжди 
встигнемо. Не квапся!!! 

* * *
Безумні ті, хто в гніві в любові намагаються 
признатися. Виглядає це все убого і вульгарно. 
Безрозсудність таку в душу свою не допускай! 

* * *
Нагадаю. Ефективність праці організова-
ної людини природно висока і задоволення 
вона отримує максимальне. Це має безпо-
середнє, доладне відношення до хорошого 
стану твоєї нервової системи, а отже і твого 
справного здоров’я. Метикуй!
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* * *
Придумай собі низку стимулів. Постарайся
впевнити себе в тому, що справи, котрі ти
повинен обов’язково презентувати в назна-
чений термін, конче тобі до душі. Запевняю,
такий спосіб неодмінно трансформує твої
справи в річище утішливої насолоди!

* * *
У бездуховному співтоваристві принципи
моральності не діють, а суспільний організм
в такому випадку безпорадно хворобливий.
Уважно слідкуй за подіями, що вершаться
останнім часом!

* * *
Чому б ти не учив іншу людину, намагайся
наситити цей матеріал нектаром своєї іма-
нентної духовності і краси.

* * *
Натовп сліпий, глухий і агресивний, але звер-
ни увагу, він завжди кимось, кудись і в ім’я ко-
гось в діях своїх цілеспрямований.
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* * *
Раби вірністю ніколи не просякнуті. Сучас-
ність підтверджує багатовікову історію яск-
равими прикладами соціальної дійсності.

* * *
Нагадую! Немає у світі такої всезагальної 
справедливості, яка б ублаготворяла усіх. Ти 
повинен це знати і ніколи в житті не розрахо-
вувати на утопічні ідеї в цьому відношенні.

* * *
Конче необхідна тобі річ здається набагато 
легше, якщо несеш її додому, але вона, уви-
жається набагато важчою, коли ти силоміц-
цю виносиш її з власної оселі. Чи не помічав 
ти це в своєму житті?

* * *
Іноді навчання у ворога ефективніше, ніж 
у друга. Перевір і переконаєшся.

* * *
Є люди талановиті лише спочатку справи, 
інші ж досконалі на завершенні її. Нама-
гайся бути володарем своєї справи від по-
чатку зародження до всеосяжного її завер-
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шення, отримуючи при цьому насолоду від
скоє ного.

* * *
Пам’ятай! Царство неусвідомленої помил-
ки – це іноді прелюдії до нових звершень.
Подивися на історію розвитку наук і ти пе-
реконаєшся в цьому.

* * *
Зберегти велич і красоту постійного роман-
тизму в коханні – набагато складніше, ніж
домогтися його.

* * *
Основоположна якість хорошого живопису 
полягає в тому, що він просочений духом
і серцем художника, тому він магічно залу-
чає до свого ритму шанувальників талано-
витого митця.

* * *
Знай! Зовнішня краса людини з часом по-
никне, така наша доля, але краса розуму її
невмируща. Міркуй і натхненно дій!!!
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* * *
Самодостатня людина позбавлена почуття 
брехні, чуток і наклепів. Ти в цьому запев-
нився, спілкуючись з подібними людьми. 
Постійно намагайся підтримувати з ними 
взаємні стосунки.

* * *
Ти переконався, що здоровий сон – він і док-
тор, і ліки і здоров’я одночасно.

* * *
Якщо ти відчуваєш, що у тебе немає особи-
стісного зростання, май мужність – посту-
пися місцем іншій людині або ще прості-
ше – шукай місце адекватне твоїм реальним 
можливостям. Натхненно працюй і рости!

* * *
Познач. Погано живеться тому народові, де 
державні правителі пожадливо ділять на-
родне добро між собою.

* * *
Деяких авторів вистачає тільки раз прочи-
тати, а ось деяких недостатньо просто чита-
ти їх варто ще й почитати.
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* * *
Пам’ятай! Суть життя не у кількості про-
житих років, а в щільності часу пережитих
років. Максимально ущільнюй свій час зна-
чущими подіями.

* * *
Знай! Ніколи не буде щасливий той, хто за-
здрить досягненню іншої людини.

* * *
Часто повторювані жіночі сльози втрача-
ють силу дії на чоловіка. Перші ж мають ма-
гічну силу. Ти мав нагоду це спостерігати?

* * *
Раніш чим розпочинати будь-яку складну 
справу, не дозволяй собі зав’язнути в сумні-
вах і ваганнях. Розвивай постійно в собі рі-
шучість!!!

* * *
Не проси мало і боязко, завжди відмовлять.
А взагалі-то сподівайся на себе. І тобі не до-
ведеться просити у кого-небудь що-небудь.
Будь самодостатнім!
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* * *
Невідомість – це найбільше томління духу. 
Ти в цьому практично переконався. Тож уни-
кай такого пригніченого стану.

* * *
Поки людина не відчує на собі результати 
несправедливості, вона не збагне, що таке 
справедливість. Абстрактної справедливо-
сті в природі не існує, вона завжди конк-
ретна. Тому відносься з розумінням до цієї 
проб леми.

* * *
Усвідомлено бережися! Деякі думки людини 
іноді небезпечніші ніж її дії.

* * *
Майстерно користуватися благами юної ста-
рості – повноцінна насолода. Ти переконав-
ся в цьому, спостерігаючи життєдіяльність 
мою й інших людей.

* * *
Саме президентові (і особливо його дітям) 
повинно бути багато що, не дозволене тому, 
що йому багато що дозволене. Згадай істо-
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рію Риму, Франції періоду Людовика XIV 
і нашу очевидну сучасність.

* * *
Уберігаючи курців, ти шкодиш здоров’ю ін-
ших. Правильно ти робиш, що не палиш і не
п’єш спиртні напої! Пишаюся твоїми пре-
красними якостями!

* * *
Розум ніколи людину не доводить до злидо-
ти. Лелій його постійно!

* * *
Якщо на твій товар немає попиту, то або
споживач ще не доріс до твого рівня, або ж
ти працюєш в соціальному вакуумі на один-
ці з самим собою.

* * *
Потрапивши за кордон наша людина подіб-
на до кулика. Тобі пощастило це рутинне
явище спостерігати.

* * *
Сонячне сяйво гріє для усіх однаково, але
наслідки від цього світила у кожної людини
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бувають різні. Прослідкуй інші цікаві ана-
логії.

* * *
Перше кохання завжди порівнюється з остан-
ньою любовною пригодою і навпаки. Знай, 
нікуди від цього психічного стану людині не 
подітися.

* * *
Закарбуй!!! Цілюща енергія мудрості жи-
вить діяння і доброчесність людини.

* * *
Там де правлять виключно гроші, закони 
і моральність паралізовані. У такій країні 
завжди царює розгул бездуховності й знева-
ги в людських відносинах.

* * *
Переконайся! Плазуючі люди і ті, що стоять 
навколішки, не падають. Але ж вони ніколи 
не відчували радощі міцно стояти на своїх 
ногах. Утямив!?
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* * *
Ніколи не піддавайся чужим настроям, ба-
жанням і планам, якщо вони йдуть вроз-
різ до твоїх достеменних намірів. Навчайся
впевнено говорити «Ні»!!!

* * *
Свобода і свавілля – це взаємно заперечу-
вальні поняття. Ти повинен це не лише зна-
ти, але і свідомо орієнтуватися в просторі
свободи.

* * *
Тільки наодинці з Еgo людина повною мі-
рою щира перед собою і Богом. Думаю, що
це і є стан совісті й основа усвідомленого
життя людини.

* * *
Насолоджуватися переважно минулим це
перша ознака старості. Застерігайся, бо во-
на може тебе наздогнати навіть в молодості.

* * *
Низький духом своїм і ганебний той філо-
соф, який підлабузнюється і плазує перед
олігархами і корумпованими чиновниками.
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* * *
Ти неодноразово помічав тих людей, які 
часто ставлять питання не до справи, а про-
сто, щоб прилучитися до розмови. Оціни це 
явище з різних точок зору.

* * *
Залучи в свій арсенал ще одну мою цікавин-
ку! Талановитих слухачів нині значно мен-
ше, чим аматорів просто погомоніти.

* * *
Самодостатня особа завжди щедра на похва-
лу інших і навпаки, уразливий індивідуум 
скупий на похвалу інших. Це тобі, сподіва-
юся, знайомо.

* * *
Твій ректор, Леонід Леонідович Товажнян-
ский – це людина коректного мислення і дії, 
спілкуючись з яким відчуваєш, що ти сто-
їш віч-на-віч з мислителем, колегою і в той 
же час з керівником всесвітньо відомого 
університету. Пишайся, що ти закінчуєш 
НТУ «ХПІ»!
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* * *
Пригледься! Є дуже талановиті і зухвалі руй-
нівники соціуму, але вони ніколи не бувають
здатними бодай що-небудь корисне зробити
для реально існуючих людей і суспільства
в цілому.

* * *
Немає підступнішого макіавеллівського во-
рога, ніж безцеремонний підлесник. По-
всякчасно бережися його!

* * *
Потворна держава та, в якій за підлість, зух-
валі крадіжки та відвертий фанатичний на-
ціоналізм нагороджують посадами і ордена-
ми. Читай пресу!

* * *
У деяких пристрасть до влади буває силь-
ніше, ніж перебування у владі. Ти лише по-
глянь на передвиборчу компанію і тобі все
стане зрозумілим!

* * *
Іноді бувають бідні багатими, а багаті бід-
ними. Поміркуй над сенсом понять – бідний
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і багатий. Сподіваюся, дійдеш цікавих вис-
новків.

* * *
Зверни увагу на те, що краса завжди вимагає 
красивого відношення до неї.

* * *
Проаналізуй, скільки в історії розвитку сус-
пільства, таке соціальне явище, як наклеп 
спалив, угноїв в тюрмах великих умів люд-
ства!

* * *
Людина, позбавлена почуття прекрасного, 
ніколи не зверне уваги на прекрасні хма-
ринки небесні в нескінченному космічному 
просторі.

* * *
Уважно придивися до свого співрозмовни-
ка, який тобі відкрито говорить: «Ви мене 
не зрозуміли». Він, як правило, дріб’язкова 
людина, проте, натякає тобі про те, що ти 
неук. Прагни не вступати в дискусію з такою 
пусто амбітною людиною. Погодься, таке 
спілкування беззмістовна втрата часу.
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* * *
Максимально осягни своє іманентне Я і ото-
ді ти співчутливо зрозумієш горе, біль і не-
догоди іншої людини.

* * *
Гасне полум’я любові, розуму, натхнення
в океані гніву. Пам’ятай це!

* * *
Зло на зло – безтурботна витрата часу і том-
ління духу. Не дозволяй собі занурюватися
в такий психічний і аморальний стан.

* * *
Ніколи не входь в простір злослова, адже
він професіонал в цій справі. Його постійна

р р

мета – принизити людину. Завжди пересте-
рігайся подібних суб’єктів.

* * *
Правда, як і неправда завжди гніздяться
в тобі, а не в іншій людині. Кмітуй!

* * *
Самодостатня людина вже тому, що вона
усвідомлює елементи своєї недостатності.
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Повсякчас прагни до самопізнання і само-
поваги!

* * *
Пам’ятай! Перемога буде досягнута тобою 
лише тоді, коли її визнає переможена то-
бою людина. Але це визнання буває тільки 
на словах, а в серцях вона не визнає свою 
поразку ніколи. Тому не прагни в щоб те не 
стало перемагати! Раніше подумай, в ім’я 
чого перемагати!

* * *
Дитина зробила дріб’язкову провину і цим 
себе покарала. Навіщо ж її карати за одне 
і теж двічі, тричі. Згоден?!

* * *
Якщо професійний філософ не має попиту 
в суспільстві, то він вже і не філософ. У та-
кому разі нехай шукає застосування своїм 
умінням в іншій сфері діяльності. Справед-
ливо, чи не так?

* * *
Меценати, масово замовляючи твори, заохо-
чуючи художників, але вони іноді не поміча-
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ють того, що цим самим гальмують творчий
розвиток великих художників, спрямовую-
чи їх діяльність лише на свій смак.

* * *
Чоловік зазвичай дивиться на жінку від низу 
до верху і бачить на ній брудне взуття і по
мимо волі доходить висновку. Ця леді не те
що не має коханця, але у неї немає справж-
нього чоловіка. Пам’ятай! Як театр почи-
нається з вішалки, так жінка починається
з красивого і доглянутого взуття. Ти це по-
винен завжди пам’ятати і за це безумовно
відповідати!

* * *
Хочеш бути вірним і надійним другом, ви-
трави з себе залишки заздрості. 

* * *
Найкраща рада! Щоб позбавитися почуття
неповноцінності, яке іноді зненацька відві-
дує тебе, треба виконувати в житті якомога
більше ролей. Тоді можливі почуття непо-
вноцінності в одній сфері сублімуватимуть-
ся почуттями успіху в іншій. Приймаєш?!



70

* * *
Нагально раджу тобі, спілкуючись з дурнем 
(і таке в житті буває) краще промовчати, ніж 
відповідати на його безглузді запитання.

* * *
Публічно не кривдь неблизьку тобі людину 
своїми «унікальними» радами. Пам’ятай, 
«продавлювання» твоїх рекомендацій – амо-
рально.

* * *
Якщо ти не побачив неповторну красу сьо-
годнішнього світанку, значить, ущемив свої 
унікальні почуття прекрасного. Пам’ятай! 
Повноцінне життя вимірюється не арифме-
тичною сумою прожитих років, а кількістю 
естетичних і моральнісних почуттів.

* * *
Споконвіку авторитети у світі філософії не 
шанувалися як такі, цінувалися, передусім, 
їх унікальні коректністю думки в прекрас-
ній формі.
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* * *
Май на увазі, заздрісника завжди дратують
твої успіхи. Будь скромним в публічному 
оголошенні своїх успіхів у досягнені мети.

* * *
Познач, іноді люди в процесі навчання бу-
вають хворі на себелюбство і непогрішність
свою. Навчаючи їх, прийми це явище як на-
лежне.

* * *
У чужій долі ти мудрий і активно дієздат-
ний, чи не краще тобі у своїй негоді деталь-
но розібратися?!

* * *
Мудрих слів і делікатних почуттів не потре-
бує вульгарна людина. Це видно на кожному 
кроці нашій реальній дійсності.

* * *
Звання Народний художник – це не лише
визнання його заслуг верхніми ешелонами
влади. Це, передусім, безкорислива у своїй
розмаїтості допомога колегам в їх творчому 
художньому розвитку.
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* * *
Перевір себе, чи можеш ти зробити благу 
справу, не прославляючи ім’я своє?

* * *
Той, хто багато чекає від оточуючих людей, 
постійно випробовує розгнівання від того, 
що навколишні люди, частіш за все, не від-
повідають його очікуванням. Не вимагай 
більшого того від людей, на що вони спро-
можні.

* * *
Після смерті філософа згадай у могильного 
каменю його книги і розсип думок і цим ти 
висловиш йому своє інтелектуальне і світ-
ське пошанування.

* * *
Знай! Одна незначна, на перший погляд, по-
милка може кардинально повернути життя 
твоє. Будь уважним в життєвих перипетіях.

* * *
Вступаючи в розмову з лукавими людьми, 
які переслідують брудні цілі, говори їм те, 
чого вони найменше чекають від тебе.
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* * *
Не усе і не усім нововведення на благо. Па-
м’ятаєш, історія майорить яскравими при-
клади з цієї теми.

* * *
Скільки і як глибоко ти знаєш що-небудь, по-
кажи в діях своїх. Нагадую тобі, тільки резуль-
тат діяльності твоєї є критерієм твого знання.

* * *
Намагайся бачити в оточуючих позитив
і в спілкуванні спирайся саме на ці якості,
і ти виявиш, що ці люди «перевиховалися»
і майже повністю влаштовують тебе. Сприй-
май людей такими якими вони є, або взагалі
не май з ними будь-якої справи.

* * *
Філософія активно сприяє розвитку розуму 
і послабляє фанатичну віру.

* * *
У житті бувають такі ситуації, коли більше
отримуєш в якості аргументу в доведені мов-
чанням, чим палкою розмовою. Перевір,
можливо я помиляюсь.
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* * *
Не муч себе насолодами минулих часів. Бе-
ри їх як елемент в субоснову новітнього 
і блаженствуй. Інакше, молодим постарієш.

* * *
Закарбуй на все життя!!! Розум, як і шлунок, 
потребує різноманітної, але в міру, інтелек-
туальної їжі. Моно харчування приводить 
до деградації як шлунка, так і розуму. Про-
веди аналогію з розвитком суспільства!

* * *
Він так довго чекав на щастя, що коли воно 
прийшло, він не помітив його. Дорожи мит-
тю вона прекрасна величчю і неповторні-
стю своєю!!!

* * *
Загартовуй волю від спокуси гультяйства, 
бо воно завжди народжує лінь і вульгарно 
розтліває душу і тіло.

* * *
Кохання лише в плоті краси нам дарує насо-
лоду і приголомшливий спокій. Прагни на-
тхненно до цього стану без утоми.
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* * *
Нероба і лінивець завжди знайдуть виправ-
дання в убогості свого життя.

* * *
Живопис – це музика, яка чується в творі
художника. Ти в цьому не одноразово пере-
конувався в уславлених музеях.

* * *
Крик у діалозі показує психічну слабкість
людини або бажання бути почутим, коли
його не хочуть попросту чути.

* * *
Рівність людей подібно до оркестру, який
складається з одних фаготів. 

* * *
Роздавав поради усім і не помітив, що зали-
шився сам без духовної ради. Так часто бу-
ває з тими, хто балакуче самолюбний харак-
тером своїм. 

* * *
Зверни увагу на те, що антипатичне складає
враження та людина, яка будь-яку повсяк-
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денну житейську неприємність трансфор-
мує в глобальну проблему. Будь розумним 
і делікатним!!!

* * *
Пам’ятай! Зцілення без свідомої віри в доко-
нечне зцілення ніколи не відбувається. Пе-
ревірено на власному життєвому досвіді.

* * *
Зверни увагу! Природа і живопис постійно 
змагаються в красі своїй. Цікаво те, що по-
стійних і навіки-віків переможців у цьому 
суперництві немає.

* * *
Філософ, який прийшов до влади, втрачає 
свою функціональну сутність, перетворю-
ючись в політика, а політик за природою 
своєю ніколи не може бути філософом. Будь 
ласка, заверши мої роздуми.

* * *
Мертва мудрість подібно до гнилого боло-
та. Адже вона жива лише тоді, коли в ній 
змістовна думка вирує, немов вода в гірській 
річці.
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* * *
Вороги під маскою друзів найнебезпечніші
люди в світі. Уникай взаємозв’язку і будь-
яких відносин з ними завжди і повсюдно. 

* * *
Я ввібрав в себе найхарактерніші мораль-
нісні риси громадських стосунків в умовах
СРСР і пишаюсь ними сьогодні. Тому ніколи
огульно не обливав брудом суспільство, яке
мене народило і виховало як особистість.
Бажаю і тобі величатися своєю країною!

* * *
Запам’ятай!!! Емпатичні лікарі мають магію
зцілення. На жаль, таких магів у нашій краї-
ні дуже мало. Причину такого стану ти спро-
можний з’ясовуй сам!

* * *
Шалені почуття пристрасті в кохані не по-
відані справжньому другу, – це просто еле-
ментарне чоловіче задоволення. Чи згоден
ти з цим?
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* * *
Приміть! Як часто буває в реальному житті, 
щиро сієш справжнє добро, а пожинаєш схо-
ди зла у вигляді неприхованої заздро сті.

* * *
Не коректно мислячі люди, іноді збивають 
з пантелику великих мислителів. Придиви-
ся до їх характерних алогізмів.

* * *
Життям перевірено, якщо наслідуєш велін-
ня душі і ритм серця свого, то пізнаєш ха-
рактер і спрямованість порад інших.

* * *
Нові порядки в країні багатьох розбести-
ли безладністю своєю, інших же кинули 
в пучину убогості і злиденності. А затівали, 
в котрий раз, ці порядки начебто для покра-
щення життя народу! Прошу, продовж цей 
роздум в яскравих думках і діяннях.

* * *
Знай, справжньою витонченістю може насо-
лоджуватися тільки вишукана людина. Усе 
життя прагни до естетичної досконалості. 
Межі в неї немає.
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* * *
Самодостатність вимагає мужності і відваги
в боротьбі з підлесниками і заздрісниками.
А ось з ворогами, з ними набагато простіше,
вони завжди відкриті і часто передбачувані
в намірах своїх.

* * *
Найважче в житті – пізнати до субоснови
власне Я. Але й немає більшої насолоди у сві-
ті, як філософія самопізнання. Самопізна-
вайся без втоми!!!

* * *
Замислюйся частіше! Гріх, накопичений
в молодості, іноді дає про себе знати своєю
непередбачуваністю в зрілому віці. Міркуй
і творче дій!!!

* * *
Поки не приторкнешся драми розлуки, не
зрозумієш сутність сумної долі.

* * *
Пам’ятай! Слабкі, боязкі люди об’єднуються
в «зграї» і завжди знаходять собі проводиря.
Але найчастіше він їх знаходить тоді, коли
вони його і не чекали.
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* * *
Живопис, як і філософія вельми ревниві. 
Вони вимагають, щоб кожен віддавався ви-
ключно тільки їм і обов’язково усією своєю 
подобою.

* * *
Нинішнє суспільство нагадує золоту лихо-
манку епохи Джека Лондона. Різниця поля-
гає в тім, що там добували золото власною 
працею, а сучасні володарі задаром беруть 
його з державної казни.

* * *
Море випробовує і загартовує людину на все 
життя. Це говорить тобі моряк БЧ- 5 Черво-
нопрапорного Балтійського ВМФ. Пишаю-
ся, а ти захоплюйся!

* * *
Моряки завжди були віддані батьківщині як 
відважні і вірні сини Вітчизни.

* * *
Знай! Якщо тобі жінка в усьому і на кожному 
кроці догоджає і потурає, то ти її не любиш. 
Ти попросту в цих відносинах обожнюєш 
самого себе.
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* * *
Занотуй! Базова мотивація твого пізнання –
це знання про твоє незнання.

* * *
Закарбуй! Справа не в русі думки, а в ціле-
спрямованості, смислозначені і вишуканій
структурності її.

* * *
Якщо коли-небудь сила людського розуму 
згасне, то на планеті богомольними стануть
усі. Не сумнівайся в тому, що віра без розуму 
сліпа, як і розум без певної віри безсилий.

* * *
Щодо мене, то я вважаю, що лікар – це, пе-
редусім, його джерельно чиста моральність
і бездоганне мистецтво лікування.

* * *
Як дивно виглядає всюдисуща людина, яка,
за великим рахунком, ніде і ніколи не буває.
Такий собі Фігаро. Притаманна риса таких
собі пустоплясів.
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* * *
Пильно пригледься, як жалюгідно вигляда-
ють люди, які оточенні сонмищем підлесни-
ків, пройдисвітів і шахраїв. Але таке життя 
їх влаштовує і нічого з цим не поробиш. Вра-
хуй ще й те, що вони постійно владарюють 
у державних установах.

* * *
Якби мені вдалося розпочати життя спо-
чатку, то я нічого б в ньому не змінив, по 
суті. Просто ущільнив би простір-час і цим 
значно продовжив би собі життя. Економ 
і ущільнюй постійно свій простір-час!

* * *
Доброчесність і її виняткова краса чогось 
вартують тільки тоді, коли вони затребува-
ні необхідністю соціального часу.

* * *
Істинний художник, своїм талановитим тво-
рінням, перевершує природну красу жінки. 
Парадоксально звучить, але це реальний 
факт!
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* * *
Закарбуй назавжди! Гріх, ганьба і безчестя
тому чоловікові, у якого улюблена жінка ви-
глядає гірше, ніж її створила матінка при-
рода. 

* * *
Усвідомлено впевнений, що Народний ху-
дожник творить істинним духом народним
і талановитою сумлінністю своєю.

* * *
З потенційно невірною дружиною жити ці-
каво, але потрібно постійно себе творити,
щоб відповідати її образу, бо вона неодмінно
піде до кращого. Творче прагни бути самим
собою, таким яким вона тебе покохала. 

* * *
Не забувай! Слово – це снаряд, який вилетів
із ствола гармати і назад не вернеться. Будь
уважним і економним в арсеналі своїх слів
і думок.

* * *
Придивися! Як вульгарно виглядає краси-
ва зовні діва з вуст якої бурхливою лавою
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виливається лайлива мова. Неприємне ви-
довище, чи не так?!

* * *
Ніколи не сподівайся на щедрі будь-які обі-
цянки сп’янілого чоловіка. А взагалі, уни-
кай компаній пропащих алкоголіків різних 
мастей.

* * *
Знаю, що ти поважаєш себе! І це дійсно так, 
проте постійно намагайся не давати будь-
кому обіцянок, котрі ти не спроможний ви-
конати. Краще сказати людині «ні», чим вво-
дити її в медоточиву оману.

* * *
Перший акорд доброго філософського роз-
думу розпочни з сумніву. Саме так!

* * *
Деякі помирають з тим, щоб через століття 
відродиться ще більш відомими, чим в ре-
альному житті. Згадай ці яскраві випадки 
в історії!



85

* * *
У темряві і свічка яскравіше світить. Будь
скромним в подібних ситуаціях!

* * *
У кожної людини є своя книга совісті – вір-
ний компас і мотиватор цілеспрямованої
життєдіяльності. Ретельно твори і бережи
її, як зіницю ока.

* * *
Будь обачним! Якщо ти проявляєш жалість
до недоброзичливця, то ти чимось схожий
на нього. Міркуй в кожній ситуації по-своєму,
але обов’язково критично і обачливо.

* * *
Ти знаєш, що жінка має в своєму арсеналі
десь біля 20 тисяч слів, які вона повинна
протягом дня виговорити, щоб добре себе
нервово почувати. Так надай їй можливість
зняти цю напругу. Не економ на словах і по-
чуттях!!!

* * *
Як важко буває художникові в дотримання
міри в композиції: шкода чимось знехтувати,
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ще важче – доповнити. Це муки і водночас 
насолода творчістю. 

* * *
Ти помічав, що у кожного шахрая своєрідна 
логіка виправдання своїх дій.

* * *
Пам’ятаєш ситуацію, коли благородна лю-
дина полягла не своєю духовною смертю, 
а дозволила себе отруїти улесливими одами 
«доброзичливців». 

* * *
Я тобі скажу, що хвороба – це суща дрібни-
ця, поки вона тебе не торкається.

* * *
Знай, щоб оцінити достеменно художній 
твір, потрібно мати принаймні хоч дещицю 
естетичного смаку в душі своїй. Цінуй красу 
у всьому!!!

* * *
Переконаний, що ти прийдеш до втішного ви-
сновку про те, що логіка корисна тільки тим, 
хто майстерно володіє її інструментарієм.
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* * *
Препод, мізерно знаючий свій предмет, ще
менше відає студентам про нього, проте на
іспитах питає строго, до коми, узгоджено зі
своїм пожовклим кондуїтом. Проте оцінює
знання студента згідно з розміром хабара.

* * *
Ти пересвідчився, що напівосвічена людина
в професійних стосунках значно гірша за
неосвіченого простолюдина. 

* * *
Талановитий живописець має таку магію
творчості, що цілком закохує людину в свій
художній простір на довгі роки, а частіше,
на все життя.

* * *
У минулому студентські будівельні загони
були потужною школою, що виховувала силу 
волі, одержимість, чесність, управлінський
професіоналізм, доброту, взаємну допомогу 
і міцну на все життя дружбу. Було б пристой-
но відновити нині щось подібне в нашій бу-
ремній подіями країні.
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* * *
Величну мудрість і культуру народну завжди 
яскраво і вчасно представляють геніальні 
художники України.

* * *
Вважай себе нещасним, якщо ти залишився 
сьогодні тим, ким ти був учора або позавчо-
ра. Не стій на місці, бо інтелектуальним мо-
хом проростеш.

* * *
Істина, як і живопис завжди знаходить вла-
стиву тільки їй прекрасну форму.

* * *
Розвивай свій талант не лавиною спонтан-
ної інформації, а виключно архітектонікою 
своєї думки. Напрочуд приємне і корисне за-
няття! 

* * *
Я труджуся, отже, повноцінно живу, творю 
і люблю в міру своїх можливостей і при-
страстей, чого щиросердно бажаю тобі.



89

* * *
Не квапся оцінювати мудрість іншої людини
з висоти своєї точки зору. Ти ж був свідком,
коли молодик, маючи свою купину зору, оці-
нював ученого.

* * *
Раджу тобі шукати співрозмовників в кни-
гах, там зосереджені ідеї і роздуми кращих
умів людства. Частіше радься з ними! Адже
з будь-якого питання ти у них завжди зна-
йдеш аргументовану і коректну відповідь.

* * *
Пересиченість красою навіть шедеврів непо-
мітно притуплює твій естетичний смак. При-
слухайся до моєї ради і шануй міру в усьому.

* * *
Якщо ти потрапив в кругообіг рутинних ду-
мок і не помічаєш цього стану, то, запевняю
тебе, ти втратив здатність мислити само-
стійно. Будь обачним!

* * *
Ти неодноразово був свідком, як уболіваль-
ники на трибунах стадіону завжди підка-
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зують футболістам найкоротший шлях до 
гола. Мораль!?

* * *
Не намагайся насилувати себе в діловій 
справі, навряд чи ти доб’єшся великого успі-
ху. Перепочинь! Вдихни в неї красоту і насо-
лоду! Браво!

* * *
Неодмінно знайди в іншій людині те, чого 
у тебе хибує в душі, використовуй її перли 
виключно в знятому вигляді, а головне, ви-
соко поважай її.

* * *
Чутки завжди забарвлюються в яскраві, лег-
ко сприймані кольори, цим користуються 
шахраї, привертаючи увагу до себе. Далі, 
справа техніки!

* * *
Знай! Керуючи своєю цілеспрямованою во-
лею, ти пануєш в іманентному маєтку свого 
Я, як повновладний господар.
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* * *
Дивно, але факт. Скільки людей не підозрює
про існування один одного не те що в краї-
ні, в рідному місті, а навіть в багатоповерхо-
вому будинку.

* * *
Обережно! Тобі лукавить часто в очі саме
той, хто позаочі плямує і шельмує тебе в пов-
ний зріст.

* * *
Ти ніколи не доберешся до піку вершини
заповітного успіху, якщо не будеш умотиво-
ваним натхненням і радісними почуттями
подолання тернистого шляху до завітної
мети.

* * *
Запам’ятай на все життя, до останнього по-
диху! Слабість того, котрий позичає сили
пояснюється тим, що збільшується його за-
лежність від зовнішніх факторів, а саме це
й призводить його до внутрішньої деграда-
ції. Проведи аналогію з державою!!!
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* * *
Зверни увагу, деякі стають відомими в істо-
рії чи то своїми штаньми, плащем, салатом, 
а іноді навіть поведінкою своєю. Наприклад, 
Хуліган.

* * *
По-моєму, жінка достеменно рідко розуміє, 
чого їй дійсно хочеться в оцей саме момент 
яскравого натхнення.

* * *
Напиши книгу і ти зорієнтуєшся в тій проб-
лемі, яка тебе останнім часом докучає і по-
стійно не дає тобі життєвого спокою. 

* * *
Добре запам’ятай! Шлях, усипаний троян-
дами, не завжди веде до слави.

* * *
Ти свідок того, що я до сьогоденності був не-
гостинним хазяїном, тобто, не пускав у своє 
тіло і душу хвороби. Те, що сталося зі мною – 
буду вважати випадковістю. Наслідуй здоро-
вий спосіб життя!
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* * *
Якщо ти бажаєш насолоди від того, що ти ко-
мусь даєш, то перш за все навчись натхненно
добувати, щоб щедро віддавати. Збагнув?! 

* * *
Логіка, немов царівна, керує всесвітньо відо-
мими президентами-державниками і генера-
лами-полководцями, а інколи, в конче част-
ковому випадку, навіть політиками.

* * *
Усі підлесники і заздрісники на одне облич-
чя. Уважно придивляйся до їх манер пове-
дінки і продуманими до дріб’язкових подро-
биць діями.

* * *
Де розум спить, там царює любов у повну 
силу свою. Скажи, чи не доводилося тобі пе-
ребувати в подібній амурній ситуації? 

* * *
Пам’ятай. Піднімаючись сходинками, ти
повинен йти попереду від жінки. Колись
ця вимога диктувалася тим, що жінки носи-
ли довгі сукні, приміщення освітлювалися
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свічками, а чоловік ніс канделябр і міг легко 
наступити на сукню. Нині це пояснюється 
міні коротким одягом жінки. Міркуй!

* * *
Ревнощі і ненависть поняття близькі за сут-
ністю своєю. Будь обережний!

* * *
Оратор, поза логікою, може втопити, навіть 
мудру думку в промові своїй.

* * *
Нотуй! Хитрістю можна скористатися один 
раз, в другий же раз, тебе вже назвуть шар-
латаном або й того гірше. Будь уважним 
і обачливим в схваленні власних поведінко-
вих рішень. 

* * *
Філософія – це мистецтво, логіка і смисло-
значимість твого особистого життя. 

* * *
Не хвалися передчасно доброчесністю своєю, 
бо знайдеться «доброзичливець» і не дасть 
тобі її повномасштабно здійснити. 
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* * *
Пам’ятай. Стихія думки, як наслідок і дії, не-
суть завжди тебе туди, куди ти ще з дитин-
ства не бажав потрапити в халепу.

* * *
Проникни в суть мною сказаного. Те, як ти
бачиш проблему, – і є проблема!

* * *
Художник, що змалював коректно у прита-
манній тільки йому манері суть явища, ко-
ментарів гіда не потребує. Розмірковуй над
побаченим!

* * *
На своєму життєвому досвіді переконався
в тому, що система виховання дітей в сус-
пільстві детермінує адекватний їй народ
і його державу.

* * *
Не томись в очікуванні щастя, продукуй
себе в праведній праці, а воно саме прийде,
як наслідок твоєї натхненності в благород-
ній справі.
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* * *
Шляхетність людей на те й шляхетність, що 
не потребує коментарів і перекладу на інші 
мови.

* * *
Розум інших тобі не допоможе, якщо ти не 
виробив власний стиль розуміння і унікаль-
ну архітектоніку власного мислення.

* * *
Проблеми породжуються твоєю власною 
парадигмою про твою кохану красуню, про 
твою улюблену справу, про відношення до 
батьків тощо.

* * *
Скажи, що і скільки ти споживаєш, і я назву 
твій тип нервової системи.

* * *
Не залишай незавершені справи на завтра 
і післязавтра. Повір, ти витратиш силу-си-
ленну часу на пошук часу, щоб їх завершити. 
А головне, ти шукатимеш вагомі причини 
для виправдання незавершеної справи. 
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* * *
Усі, без виключення, кандидати в депутати
вищих рівнів управління, брехливі і медото-
чиві. Ти часто переконувався в цьому, тому 
недовіряй їм.

* * *
Взаємне розуміння – це апогей блаженних
почуттів і доброго настрою людини, а в кін-
цевому рахунку і елементів повноцінного
щастя.

* * *
Прикрашена правда, втрачає привабливу 
силу до себе, та й за формою вона потвор-
на. Ти з цим явищем неодноразово зустрі-
чався.

* * *
Виховай у себе почуття насолоди від вико-
нання обіцянок даних самому собі!

* * *
Ясність думки педагога – це лапідарна фор-
ма викладу навчального матеріалу.
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* * *
Не дивуйся! Скандалісти в спілкуванні – це 
найчастіше сексуально незадоволені люди, 
особливо жінки. Запропонуй їй коханця 
або, в крайньому випадку, себе і ти милішої 
жінки не відшукаєш у всьому світі.

* * *
Хто сіє зло серед людей, той неодмінно по-
жинає підступність і агресію. 

* * *
Філософ ніколи не творить з останніх снаг. 
Він завжди прагне досконалості мудрості 
своєї і в цьому його сила. Вчися цьому усе 
життя.

* * *
Познач, в дискусії і діалозі першим завжди 
обурюється той, хто неправий.

* * *
Я часто ставлю собі питання, яким би було 
суспільство, створене виключно з художніх 
образів. Пофантазуй!
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* * *
Занотуй на всякий випадок. Делікатна мане-
ра висловлюватися свідчить про твої почут-
тя особистого достоїнства. Намагайся гідно
презентувати своє Я! 

* * *
Відома флотська мудрість свідчить: «Кож-
на крива коротша за ту пряму, яка пролягає
повз боцмана». Приміряй цю сентенцію до
світського життя.

* * *
Маломовні люди іноді здаються розумними.
Перевір на практиці, чи це так.

* * *
Як часто ми випробовуємо сором за поведін-
ку інших! Вони ж будучи позбавлені почуття
сорому і безчестя іноді цим бравують. Обми-
най їх!

* * *
Шалені хвилини насолоди іноді не дозволя-
ють зрозуміти сутність явища.
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* * *
Пам’ятай! Альфонси – великі майстри роз-
дягнути жінку, одягнути ж її можуть тільки 
справжні чоловіки. Будь завжди джентль-
меном.

* * *
Прошу тебе, зроби своєю повсякденною 
звичкою мати великодушні і шляхетні дум-
ки. Запевняю тебе, вони згодом перетво-
ряться в пафосні і натхненні діяння. По-
переджую тебе! Виконуй їх з абсолютною 
чесність перед самим собою і ти досягнеш 
вершини блаженства. 

* * *
Підлесники помруть, але лестощі постійно 
відроджуватимуться до тих пір, поки не ви-
парується зло серед людей на грішній матін-
ці Землі. 

* * *
Мораль ніколи не може передбачити кон-
кретні обставини, через те і побутує в сус-
пільстві моральність людини. 
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* * *
Я помітив в кабінеті Генерального дирек-
тора авіазаводу М’ялиці А.К. два містких
за змістом висловлювань великих держав-
ників, які виразно мотивують творчу діяль-
ність керівництва авіапідприємства. Це гід-
но наслідування в масштабах держави.

* * *
Орієнтуйся в житті на те, що будинок це не
простір, де ти живеш, а саме те, де тебе вза-
ємно розуміють! До речі, це і є один із еле-
ментів щастя!

* * *
Словник, як і Біблію, усі люди читають по-
різному. Думаю, що ти з цим згоден. Частіше
навідуйся до цих цікавих і вельми популяр-
них у світі книг.

* * *
Безперечно, homo sapiens, але тоді парадок-
сально і не зрозуміло для мене (можливо
і для інших), чому ж він здійснює таку безліч
необачливих вчинків по відношенню до сус-
пільства і природи. Можливо ти мені роз-
тлумачиш?
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* * *
Сприйми як повчання. У літаку, під час по-
льоту, не перенавантажуй сусіда тривож-
ною інформацією. Це психічно аномально 
і абсолютно аморально!

* * *
Обман прекрасний і завжди виправданий 
лише в тому разі, коли він спрямований про-
ти диявола.

* * *
Якщо заспокоївся на досягнутому успіху, 
яким би він не був значним, значить, ти ви-
черпав себе. Повчально прошу, ніколи не 
дозволяй собі такий пригнічений душевний 
стан! 

* * *
Страх передуючий злу, жахливіше за реаль-
не зло. Володій завжди собою!

* * *
Тільки невпевнена в собі людина, любить 
лестощі і обожнює підлесників. Не звихни-
ся на цій слабкості людській. Будь самодо-
статнім в усьому.
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* * *
Дивися, щоб тимчасове явище не стало дов-
готривалим. Це часто буває в сучасній дій-
сності! Технологічно підходь до усього то-
бою задуманого!

* * *
Уникай лікування у теоретиків, йди до ліка-
рів практиків. Теорію ти можеш прочитати
в Інтернеті, а практикуючого лікаря зна-
йдеш тільки в клініці.

* * *
Запевняю тебе, що одна діяльна людина
в сто разів дає більше своєю працею для
Батьківщини милої, чим сотні політиків ра-
зом узяті.

* * *
Не було випадку, щоб генієві не протистояли
ретрогради. Згадай історичні приклади і по-
рівняй їх з сьогоденням та його порядками. 

* * *
У людини старшою за віком душа принципо-
во молодою не може бути – її неодмінна доля
і функція в цей час, бути мудрою.
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* * *
Занотуй! Визнати свої помилки – акт мо-
ральнісний, а з іншого боку, якщо ти визна-
єш свої помилки, то цим самим засвідчуєш 
про свій сталий розвиток.

* * *
Здається мені, що в сучасні партії, як і в сек-
ти, об’єднуються люди для того, щоб потім 
годувати більшістю меншість її членів. А як 
ти міркуєш в просторі цього широко розпо-
всюдженого соціально-політичного явища?

* * *
Ганделики (виключно харківський термін, 
як і тремпель) – це місце, де безумство і наві-
женство розливають стаканами і закусують 
рукавом. Проходь мимо повз це соціальне 
дно!

* * *
Політики в котрий раз віщають про те, що 
Україна знаходиться на якомусь переломно-
му етапі розвитку, а не заангажовані філосо-
фи і художники називають цей соціально-
економічний період кримінальним.
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* * *
Істину розуміють усі однаково, але транс-
формують її в життя по-різному.

* * *
Леді у всі часи і віки були однаково красиві,
милі і завжди жадані.

* * *
Прагни уникати просяклу бізнесом медици-
ну і фармацію. Веди, згідно зі своїми антро-
пологічними даними, здоровий спосіб жит-
тя і збережеш своє здоров’я і значні грошові
кошти.

* * *
Постійне заняття логікою, подібно фізичним
вправам. Не лінуйся і ти отримаєш істинну 
насолоду від коректності і краси мислення.

* * *
Ти помічав, як більшість людей слухають не
з помислом зрозуміти співбесідника, а з на-
міром відповісти. Вони все профільтрову-
ють через свої парадигми. В таких діалогах
вони бачать лише себе. Це і є зарозуміла пи-
хатість. Уникай таких принизливих бесід!
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* * *
Вона незвичайно красива, мудра і будучи дру-
жиною Генерального директора, не є про-
стою його прикрасою (якими майже завжди 
бувають «директриси»), а навпаки, продов-
женням його духу і сподівань в усіх іпоста-
сях. Вчися красі сімейних відносин!

* * *
У рецидивістів завжди є своя логіка, аргу-
менти, обов’язок і навіть правда.

* * *
Шкода, а може це і добре, що мерці не чують 
величальні надгробні промови, а то, напев-
но, і не упізнали б себе.

* * *
Постійні щедрі «поляни» – це прямий шлях 
до багатобарвистого букету хвороб на все 
життя. Добре, що ти не відпочиваєш на по-
дібних «полянах».

* * *
Шлюб – це вбивця ідолопоклонства і поча-
ток повноцінного, зі всілякими природни-
ми проблемами і функціями, пишнобарвно-
го сімейного щастя.
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* * *
Знання і гроші завжди звеличують людей
одного над одним. Опануй це назавжди! Але
пам’ятай, гроші в цьому ланцюжку повинні
бути слідством.

* * *
Не всі багатомовні чоловіки користуються
успіхом у жінок. Ти мав нагоду це спостері-
гати в конкретних ситуаціях.

* * *
Завжди поважай справжнього критика, ад-
же він є достеменним аналітиком, а не об-
разником носія мудрих думок.

* * *
Деякі жінки, відчувши щастя подружнього
життя, прагнуть поліпшити його в другому 
і третьому шлюбі. Можливо, вони і праві.
У кожного своя доля!!!

* * *
Зверни увагу! Соціально-просторова органі-
зація кладовища більше нагадує про людей
реально існуючих, ніж про мертвих. Мо-
раль!?
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* * *
Кожна хвороба в будь-якому віці наближає 
тебе до фінішу. Але ти ніколи не капітулюй 
на милість неї в продовж всієї стаєрської 
дистанції життя.

* * *
Відзнач! Соціально-економічна система нага-
дує мені розплідник, що туди посієш те й зі-
йде. Ґрунтовно зміниш систему зміняться, як 
наслідок, і люди. Проблема вся в тому, хто, ко-
ли і в інтересах кого повинен міняти систему. 

* * *
Неуцтво – це прямий і доконечний шлях до 
фанатизму і убогості особистого життя. До 
безкінечності свого буття НАВЧАЙСЯ!!!
ф у у

* * *
Чомусь більшість людей непримітно праг-
нуть до умовної середини, уникаючи край-
нощів. Мабуть в цьому випадку спрацьовує 
тваринний інстинкт самозбереження.

* * *
Закарбуй! Заздрісникові бумерангом повер-
тається зло в геометричній прогресії. І не 
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випадково! Адже він, в масі своїй, розлюче-
ний на весь світ.

* * *
Моральнісні підмур’я людей реального сус-
пільства, в більшості випадків, надійніші за
строгі юридичні закони.

* * *
Свобода особи і свобода громадян відріз-
няються своїм простором – часом і за фор-
мою і за змістом. З розумінням постався до
цього. 

* * *
Дарую тобі ще одне напуття! Уважно при-
слуховуйся до ритму свого серця і ретельно
шукай в ньому первовитоки розбуялої ріки
твого майбутнього життя!!! Закарбуй! В цій
ході скривається твоє справжнє щастя.

* * *
Погодься! Усі жінки привабливі по-своєму 
і в цьому могуття магії їх любові.
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* * *
Навіщо тобі філософствувати тоді, коли то-
бі потрібно прийняти просте, конкретне 
рішення в буттєвій елементарній ситуації. 
Урозумів!?

* * *
Фанатична стриманість – це протиприрод-
не явище, яке до хорошого здоров’я не при-
веде. Слава Богу, у тебе усе в нормі.

* * *
Пихатість свідчить про посередню особу 
і виглядає така подоба дуже жалюгідною на 
вигляд. Зверни увагу на подібні суб’єкти.

* * *
Ти помічав? Далеко не усе природне – пре-
красно, іноді воно дуже потворне.

* * *
Мені часто доводилось спостерігати людей, 
які вважають себе незалежними. Як прави-
ло всі вони недостатньо зрілі для того, щоб 
бути взаємозалежними. Прошу, прослідкуй 
аналогії з суспільними і міждержавними 
відносинами.
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* * *
Навіть небезпека підпорядкована необхід-
ності. Придивися уважно до подібних подій
у своєму житті і не плекай надію на випад-
ковість.

* * *
Духовна культура і душевність людини, на
жаль, нині не в пошані. Проте ти йди упев-
нено по життю з цими вічними атрибутами
яскравої особистості.

* * *
Якщо ти почуваєш себе розумнішим за ін-
ших і це дійсно так, то у тебе не з’явиться
бажання акцентувати увагу інших на твою
особливість.

* * *
Приятелюй з успішними людьми, бо невдахи
обов’язково затягнуть тебе у вир інтелекту-
ального недоумства і соціальної гріховності.

* * *
Досягнення системного знання в молодості
врятує тебе від мінорної, нудної самотності
в похилому віці.
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* * *
Відклади гарячий діалог в первородній фазі, 
охолонь і перенеси його до наступного дня 
або відклади на перспективу, якщо це так 
важливо для тебе.

* * *
Завжди зважуй похвалу і ту людину, котра 
тебе вихваляє. Придивися уважно, можливо 
це елементарні, мерзенні, паскудні лестощі. 

* * *
Думають усі і це безперечно, а ось кмітливих 
людей небагато. Це очевидно!  

* * *
Бачити, побачити, передбачати – одинкоре-
неві слова, але абсолютно різні за смислом фі-
лософічним і функціональністю соціальною.

* * *
Поміть! Хропуни хропунів вночі ненави-
дять. У цьому ти вже переконався!

* * *
Запам’ятай результат моїх спостережень! Ти 
можеш купити фізичну майстерність моїх 
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рук, але не в якому разі моє серце, бо воно –
мій ентузіазм і моя іманентна відданість; ти
можеш купити мою фізичну силу, але не голо-
ву, бо вона моя унікальна творчість і винахід-
ливість. Не спокушайся на розтринькування
задарма свого унікального потенціалу!!!

* * *
Прагнеш укоротити собі життя – рішуче
випивай за рахунок інших; до того ж, отри-
маєш заслужене народне прізвисько – «кузя-
халявщик».

* * *
Відсутні не мають можливості виправдову-
ватися, через те вони завжди виявляються
винними. Якщо совість чиста, то не звертай
на це увагу.

* * *
Лінощі до певного часу навіть, в якійсь мірі,
насолода, але настає момент, коли її наслід-
ки стають не передбачувані. Не дармуйся!!!

* * *
Терпіння в зціленні – великий лікар! Пере-
конався на особистому досвіді. 



114

* * *
Статуї, багатообіцяючі жінкам насолоду 
в майбутньому, нині виблискують сяянням 
в певних місцях. Зверни увагу на поведін-
ку жінок в подібних ситуаціях. Потішно, чи 
не так?

* * *
Пам’ятай! Хороша думка не знає межі доско-
налості, але і вона має міру.

* * *
Шанобливе відношення до людей – визна-
чальна характеристика людини доброзич-
ливої, вихованої у дусі світського етикету. 
Будь завжди таким!!!

* * *
Забобонні люди живуть у світі випадково-
стей і міфів. Жалібно виглядають!

* * *
Якщо бачиш шахраїв, злодіїв, казнокрадів 
і не вказуєш на них пальцем, значить, ти 
у згоді з ними. Tertium non datur!
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* * *
Малоосвічена людина часто думає, що вона
усе знає. У неї на будь-яке питання своя від-
повідь. Згадай, як давньогрецький філософ
Зенон це явище яскраво показав на кругах.

* * *
Скажу тобі як на духу, що навіть лише за
намірами людини можна визначати її шля-
хетність, доброчесність, порядність, велико-
душність тощо. 

* * *
Дехто не живе, а жевріє довгі роки свого бут-
тя, але він духовно помер ще в молодості,
від бездіяльності й нудьги. Це не що інше,
як людина у футлярі.

* * *
Акцентуація на частковостях без концепту 
цілого не приведе тебе до роздумів філософ-
ських. Не якорись на деталях в абстракції.

* * *
Істинне за сутністю добро ніколи не може
бути без плоті прекрасної.
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* * *
Геній з’являється настільки з новими думка-
ми, що за час його життя мало хто його розу-
міє. Проте після смерті у нього з’являються 
справжні учні, різні інтерпретатори, адже 
він не може їм чим-небудь відповісти на їх 
домагання.

* * *
Якщо ти будеш постійно очікувати дієво-
го впливу на себе зі сторони, то ти через 
певний час, неодмінно проймешся дієвою 
силою, а відтак скомпрометуєш своє Я. На-
гадую, в котрий раз, будь впевненим в своїй 
самодостатності.

* * *
Викарбуй!!! Безмежна розкіш одночасно 
плодить масу убогих і знедолених.

* * *
Здається, одним із вищих критеріїв особи-
стого щастя може бути – затребуваність со-
ціумом твого таланту або здібностей.
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* * *
Моя сорокарічна дружба з Олександром
Семеновичем Пономарьовим, трохи менше
з Сергієм Олександровичем Завєтним (знані
професори), ґрунтується на близькості нау-
кових і духовних інтересів, на щирості і пов-
ній довірчості один до одного. Пам’ятай,
друзів в молодості багато, але вірний друг
і на все життя – це нині раритетне явище!

* * *
До істини ведуть безліч шляхів, у тому чис-
лі, з точки зору сучасних парадигм, і помил-
кові. Ретельно розберися в цікавій гносеоло-
гічній ситуації!

* * *
Рівність людей – протиприродна їх природі.
Ти знаєш, мені здається, що і рівність умов
конче сумнівна. Помисли над цією проб-
лемою!

* * *
Мої спостереження приводять мене до вис-
новку, що раболіпство усім людям щирістю
не світиться. Думаю, що це різновид лесто-
щів і заздрощів. 
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* * *
Усе у цьому світі тлінно і це безперечно, але 
філософія і живопис вічні. Горджуся тим, 
що мені випала честь творчо дружити з відо-
мим художником світового рівня Ковтуном 
Віктором Івановичем. Бажаю і тобі постійно 
піклуватися про дружбу з духовно багатими 
людьми!

* * *
Вчися коректно і витончено випромінюва-
ти буття у своєму світобаченні!

* * *
Боже і таке буває! Є книги ефективніші від 
безсоння, чим снодійні ліки.

* * *
Велетенська пристрасть талановитого ху-
дожника – це двері широко розкриті в душу 
маестро. Особливо це яскраво бачиться 
в майстерні Народного художника України, 
професора Ковтуна Віктора Івановича.

* * *
Більш, чим впевнений в тому, що та людина, 
яка не в змозі позбавитися від своєї скнаро-
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сті, неодмінно стане духовним жебраком. За-
нотуй! 

* * *
Живи щиро в діяннях своїх, немов ти остан-
ній день вікуєш на землі. Від цього ти будеш
здоровий і жаданий в співтоваристві подіб-
них до тебе людей.

* * *
І навіть в найсильнішій бурі врешті-решт
скоїться блаженний спокій. Відверто помір-
куй над цим унікальним явищем.

* * *
Бійся дурня з ініціативою. Ця непередбачу-
вана сили, без розуму, постійно продукує
гримучу суміш емоцій і недоношених ідей.

* * *
Думається мені, що без всезагального зла не
було б на Землі необхідності існування Бога.
А як ти міркуєш в річищі цієї проблеми?

* * *
Коли соромливість і честь кануть в Лету на
Землі, то і філософська змістовна значи-
мість людського життя зникне назавжди.
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* * *
Безглуздість питання обумовлює безглузді 
відповіді на нього. Не квапся з відповіддю, 
поки не утямиш характер і задум запитання 
опонента.

* * *
Часто обличчя жінки зумовлює її характер 
і вчинки в суспільстві. Простеж і ти можли-
во в цьому сам переконаєшся.

* * *
Іноді помилялися цілі епохи, але в їх лонах 
несподівано зароджувалися епохальні від-
криття. Згадай приклади з історії розвитку 
науки.

* * *
Пам’ятай!!! Еротетика – це унікальне, ви-
тончене мистецтво коректного мислення 
та продуктивного і доброзичливого спілку-
вання. Заглянь з цього приводу, принаймні, 
у мій підручник з Логіки.

* * *
Які сформуються питання і запити у сучас-
ної молоді, такий буде і характер прийдеш-
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нього суспільства. Тобі пощастить в ньому 
жити.

* * *
Справжній Учитель завжди відповідає за
тих, кого, чому і як навчив. Альтернативи
цьому немає.

* * *
Хто звик натхненно працювати, тому пра-
ця не в тягар, а в насолоду. Ти в цьому пере-
конуєшся на повсякденних барвистих при-
кладах.

* * *
Нудно буде людині на схилі віку, якщо вона
не накопичила знання в молоді роки. Вчися
натхненно і колись старість буде тобі в ра-
дість і насолоду.

* * *
Зганьбити хорошу людина легко, відновити
її чесноти і гідність дуже складно. Пам’ятай
це як азбучну істину.
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* * *
Толком не втямивши суть проблеми, по со-
ромся її недоношеною викладати іншим. 
Пощади себе і своїх слухачів!

* * *
Опануй принцип. Розумним ніколи не ста-
неш, якщо лінуватимешся коректно ставити 
питання мудрим людям. За відповідь завж-
ди благословляй!!!

* * *
Дурість боїться розуму, як сатана ладану. Це 
яскраво простежується на життєдіяльності 
усіх соціальних прошарків суспільства.

* * *
Найбільші романтики в цьому житті – це 
закохані. Період цей короткий, але він ком-
пенсується насиченими емоціями і при-
страстями. Чи не так?!

* * *
Відзнач! Сліпа, фанатична віра, як і всілякі 
абсолюти, травмують розум.
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* * *
Зрозумівши суть своїх слабостей, можеш
успішно ними керувати або ще краще, по-
збавитися від них назавжди. Ретельно ана-
лізуй свої життєві позиції.

* * *
Переконання – це каскад твоїх позбавлень,
бід і складних випробувань через які ти
пройшов і не зламався. Це винятково твоє
цінне надбання! Пишайся!!! 

* * *
Я вдячний Богові за те, що він створив мене
чоловіком. Думаю, що саме з цієї вдячності
починається ранній світанок у справжнього
чоловіка.

* * *
Найбільш засуджуване явище, що стало тра-
диційним в суспільстві і в колективах, – це
проблема нагородження «кращих» за раху-
нок інших.

* * *
Препод, знаючий предмет як такий, без
зв’язку його з іншими предметами і спец-
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курсами, дуже обмежено розуміє його тео-
ретичні основи. 

* * *
Погодься з тим, як нелегко бути лідером, 
адже він постійне перебуває в тісних тене-
тах системи управління. Проте успішне лі-
дерство – це насолода відвертих почуттів, 
ясності розуму і тріумфального діяння!

* * *
Пам’ятай. Перш ніж образити людину гар-
ненько подумай про форму вибачення. А вза-
галі раз і назавжди відмовся від будь-яких 
образ, адже це тебе принижує як унікальну 
особистість. 

* * *
Щоб успішно жити, навчися повсякденно 
перемагати себе вчорашнього.

* * *
Візьми за правило, один раз в тиждень відві-
дувати художні виставки, музеї і обов’язково 
театр. Постійно підвищуй свій культурний 
рівень!
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* * *
Смішна і вульгарна та людина, яка нав’язує
своє поняття краси іншим.

* * *
Педагог завжди винаходить для студент-
ської групи систему, яка дозволяє йому ви-
значити можливості кожного студента з тим,
щоб максимально їм допомогти в опануван-
ні навчального матеріалу. Ти добре знаєш
і на собі випробував, що препод таким мис-
тецтвом не володіє.

* * *
Хорошу думку перестають помічати, як і хо-
рошу пісню, якщо її «продавлюють» десятки
разів протягом дня на ТV або у пресі тощо.
Не повторюйся в думках своїх, бо ти, не по-
мічаючи цього, оскудіваєш!

* * *
Застерігаю! Якщо ти не признаєш випад-
кову помилку, то ти обов’язково станеш на
шлях самообманна и самовиправдання, ло-
гічно обґрунтовуючи хибність для самого
се бе і для інших. Уникай подібних ситуацій!
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* * *
Прийми до уваги, що справжній плацдарм 
мудрості сконцентрований в основному на 
тернистих шляхах до істини, безумовно, він 
частково зосереджений і в ній самій.

* * *
Поміть. Прислів’я – це своєрідний алгоритм 
народної культури і мудрості. 

* * *
Тільки нецивілізоване суспільство смалить 
по ідеях і навіть по скромним думках полі-
тичними снарядами, а інколи снарядами 
з гармат різного калібру.

* * *
У похилому віці у кожного своя унікальна 
в сутності своїй, свічка мудрості, яка осяває 
фінішну пряму життєвого шляху людини.

* * *
Нагадую, що люди, які не мають усвідом-
леної мети і принципів власного буття, не 
живуть, вони животіють, а точніше сказати, 
підлягають життю.
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* * *
Філософський живопис – це можливість
усвідомити себе у планетарному просторі,
а також у суспільних відносинах через при-
зму прекрасного.

* * *
З роками ти ще більше переконаєшся, що ні-
чим і ніколи неможливо замінити непідроб-
ну, щиросердну любов до Отчого краю.

* * *
В творчій діяльності наукових дискусій скру-
пульозно фільтруються і шліфуються істини
спрямовані в майбутнє і водночас промови-
сто звучать вдячності минулому. Завжди ша-
нуйся трьома модусами простору-часу!

* * *
Юна старість, – які чарівливі за змістом і почут-
тям слова. Саме вони мобілізують дух і енергію 
людини в цьому унікальному періоді її життя.

* * *
По-справжньому сміється той, хто сміється
першим, після того, як усі вже висміяли своє.
А він тепер сміється над собою, згадуючи,
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як сміялися над ним. Дай людині можли-
вість красиво досміятися!!!

* * *
Закарбуй назавжди! Найвищим і найефек-
тивнішим досягненням в твоєму житті має 
бути успіх у відношенні до самого себе. Не 
лінуйся якомога частіше переписувати сце-
нарії власного всебічного розвою, синхро-
нізуючи його з розвитком суспільних від-
носин!!!

* * *
Людина, яка полює на диких тварин з ма-
шини, а тим більш з гелікоптера – це психіч-
но хвора людина і, природно, потворна як 
керівник. Зверни увагу, домігшись певного 
чину, вона відразу ж починає жорстоко та 
ще й єхидувало полювати на підлеглих.

* * *
Розумні співбесідники в суперечку не всту-
пають. Вони дискутують з певної теми. Лю-
ди, котрі сперечаються, завжди з’ясовують 
сто сунки між собою, забуваючи про те, що 
вони зібралися вирішувати злободенну проб-
лему.
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* * *
Шлунок ненаситний, це факт! Так включи
в голові гальма! Це так просто!!!

* * *
Зверни увагу на те, що нема кращого способу 
для регулярного поповнення і розширення
твого інтелекту, чим виробити у себе тривку 
навичку читати добротну літературу!

* * *
Сказавши пані, що вона прекрасна ти цим
її образив, адже поняття прекрасне – це пев-
на абстракція. А леді у цьому світі може
бути єдиною у своїй красі. Прагни побачити
в кожній жінці її красу і не скупися на комп-
ліменти. Але не забувай, подарувати компле-
мент – це велике мистецтво!

* * *
Хочу тебе попередити на майбутнє. Біль-
шість так званих психічних і нервових захво-
рювань насправді являються симптомами
підсвідомого відчуття особистого безглуздя
і пустоти в житті людини. При необхідно-
сті, раджу тобі зайнятися наполегливо лого-
терапією!!!
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* * *
На останньому етапі досягнення поставле-
ної тобою мети, квапся повільно!

* * *
Підправ дівчиноньку, якщо вона на твій 
комплімент відповіла: «Дякую»! Вірно буде, 
якщо вона скаже: «Станіслав Миколайо-
вич, який Ви уважний до мене»! А в душі 
вона неодмінно подумає про те, що тільки 
ти помітив деталь її краси. А ти у відповідь: 
«Красно дякую Вам за те, що Ви мені нада-
ли можливість, естетично насолодиться Ва-
шою красою». Будь завжди витончено комп-
лементарним – це ушляхетнює справжнього 
чоловіка! 

* * *
Запиши! Попутний вітер завжди знаходить 
сильних моряків. А ти доходь висновків 
у аналогічних ситуаціях! І у тебе буде все 
славно!

* * *
Дивні бізнес проекти з’явилися на екранах 
ТБ, одні проповідують красу обжерливості, 
а інші, тут же радять супер рецепти схуднен-
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ня. У перших більший успіх – в цьому ти мо-
жеш переконатися на вулицях нашого міста.

* * *
Занотуй! Живопис подібний до науки, він
своєрідно розкриває сутність явищ.

* * *
Педагог і лікар зобов’язані, передусім, бути
духовно і тілесно здоровими, бо вони мають
бути наочним прикладом для наслідування.

* * *
Скільки люди заощадили б засобів існуван-
ня, якби не переїдали і ретельно пережову-
вали їжу. Пощади сімейний бюджет і здоро-
вішим будеш!

* * *
Ще раз нагадую! Філософія – це совість епо-
хи! Розумій і шануй її! 

* * *
Завжди дякуй добродушному критикові, що
вказує тобі на твої недоліки, але критикан-
ський характер порад не бери до уваги, нех-
туй ними!
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* * *
Моральність – це природне прагнення лю-
дини до повноцінного, духовно красивого 
життя. Пам’ятай, в цій справі досконалість 
нескінченна!

* * *
Допоки в нашій країні вуходоносів будуть 
заохочувати, а казнокрадів дахувать, про 
вищу правову культуру народу доведеться 
тільки мріяти.

* * *
Візьми за правило, не став перед собою мету, 
в чому-небудь обігнати когось. Марна трата 
часу! Став благороднішу мету – обігнати са-
мого себе.

* * *
Убогі люди мають бурхливу соціально-утопіч-
ну фантазію. Вони буквально наскрізь просяк-
нуті надіями про перевлаштування всесвіту.

* * *
Навіть лікар іноді пасує перед надією паці-
єнта на його зцілення. Надія – це кращий 
цілитель у світі. Перевірено!!!
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* * *
Іноді недозріла істина якогось елемента
деформує всю систему. Це подібно до того,
як нам завозять заморські недозрілі плоди,
а ми так і не знаємо якими вони бувають на-
справді в зрілому стані.

* * *
Те, що написано художником без напруги
його волі і духу сприймається, найчастіше,
без естетичної насолоди.

* * *
Справжні художники завжди пророки – це
підтверджується багаторічною історією роз-
витку людства. Придивися і спрогнозуй май-
бутнє.

* * *
Як би не суперечили художники один од-
ному, вони вчаться один у одного, хоча і не
завжди признаються в цьому. Вгледься в ха-
рактер їх стосунків.

* * *
Зацікався! Сила і велич істинного художни-
ка в тому, що він мимоволі примушує мисли-
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ти мислячих людей і відчувати витонченість 
витонченими.

* * *
Хто не володіє елементарними навичками 
або розумінням того або того виду мисте-
цтва, той не може вважатися повноцінним 
педагогом.

* * *
Допоки преподы не стануть учителями і пе-
дагогами (це дуже сумнівно), доти яких-не-
будь великих змін в країні не станеться. Ти 
вже переконався, що преподи, на жаль, ба-
гато в чому визначають, через чиновників 
і політиків, реальні події в нашій країні. 

* * *
У деяких чиновників від науки вхідні двері 
в їх кабінет нагадують іконостас. В той час 
як у справжнього ученого двері скромні ви-
дом своїм.

* * *
Занотуй! Купити підтримку будь-кого не-
можливо її варто заслужити!
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* * *
Справжній педагог – завжди спонукає сту-
дента до коректності його думки і насолоди
красою мислення. Все життя навчайся логі-
ці та риториці!!!

* * *
Талановитий живописець нам презентує
в художніх образах таку чуттєву інформа-
цію, яка завжди вражає своїм колосальним
об’ємом.

* * *
Найкрасивіша і сучасніша прикраса місько-
го будинку – це його люди, які являють со-
бою єдине ціле в його різноманітті.

* * *
Мій педагогічна досвід дав мені змогу при-
йти висновку, що саме слабкі люди найжор-
стокіші по відношень до інших і особливо до
ще слабших. Делікатні ж люди зажди сильні
духом і тілом. Намагайся постійно удоскона-
лювати себе у всіх людинолюбних якостях!
Конечних меж тут не існує!!!
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* * *
Твої, так звані, слабкості часто виглядають 
ззовні як достоїнства для інших. Проте став 
планку особистого росту, виходячи з макси-
мально можливого!

* * *
Жінка, закохавшись усім серцем і душею, 
ніколи не втрачає розум, більше того, мит-
тєво будує плани на перспективу. Чоловік 
же в полум’ї любові часто втрачає голову, 
а інколи спалює навіть мости. Таке життя. 
Міркуй!!!

* * *
Високо ціную живопис, в якому відчуваю ен-
телехію художника, яка сприяє поліпшенню 
краси мого духу. Сподіваюся, що і ти з цим 
згоден!?

* * *
Якщо людина в пору юної старості втратила 
святе почуття любові, то це свідчить тільки 
про одне – у неї не було в період молодості 
справжнього, просоченого феєрверком по-
чуттів і емоцій, кохання. Пам’ятай про це 
завжди!
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* * *
Візьми за правило, в кінці дня звітувати пе-
ред самим собою про те, що ти опанував но-
вого в галузі знання. Коротко занотуй! І так
кожного дня до кінця свого життя. І тоді
у тебе не буде часу померти. Невідступно
прагни!!!

* * *
Знаменитий художник, як правило, є своє-
рідним філософом. Це й недивно! Велике
завжди притягує подібне!

* * *
Не мудруй мудрістю чужою, а продукуй
своєю напруженою творчою працею архі-
тектоніку мудрості. Гадаю, що найбільша
на солода бути творцем і володарем прекрас-
ної власної думки.

* * *
До останнього подиху навчайся емпатично-
му мистецтву слухати людину! Не забувай,
що через слова передається тільки 10 відсот-
ків інформації, 30% через інтонацію, 60%
через мову міміки і жестів. Отже, ти слуха-
єш вухами, очима і серцем, тобто, ти відчу-
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ваєш, сприймаєш та, інтуїтивно угадуєш лю-
дину в цілому. А кожна людина – унікум!!!

* * *
Якщо хочеш розібратися в якій-небудь проб-
лемі, яка докучає тебе, спробуй викласти її 
основні принципи своїм друзям, колегам. 
Щедро поділися своїми знаннями! Запев-
няю, від цього ти будеш багатшим і розум-
нішим!

* * *
Справжнє мистецтво подібно до організо-
ваного простору, воно або роз’єднує людей 
або об’єднує їх в монолітне соціально-про-
сторове ціле.

* * *
Художники, як і філософи, вічно молоді, бо 
вони генерують на передньому краю юності 
народної в її відвертих думках і почуттях.

* * *
Справжній архітектор створює такий ху-
дожньо-матеріальний простір, який гідно 
відображає реальну культуру суспільства.
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* * *
Познач, що музика іноді відвертіша і глибша
в мудрості своїй, ніж поезія.

* * *
Той, хто не навчився в юності класичним
танцям, обмежив себе в красі ритмічного
руху тіла і душі. Опановуй це велике мисте-
цтво! Вчиться хореографії на аматорському 
рівні ніколи не пізно.

* * *
Істинна ніколи не потребує прикрас, оскіль-
ки вона за природою походження і кінцевим
результатом своїм красива.

* * *
Погодься! Люди пробачать тобі помилку,
якщо вона була слідством хибних суджень,
умовиводів. Але людям важко психічно ви-
бачати помилки, які ідуть від серця, злого
наміру, від гордині, яка мішає визнати свої
промахи. 

* * *
Найнебезпечніші своїми наслідками бува-
ють недоношені істини. Вони подібні до на-
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піввищої освіти в країні. Тож, наполегливо 
і скрупульозно досліджуй але керуйся гас-
лом – Festina lente!!! 

* * *
З десяти вірних засновків одна мікроскопіч-
на помилка іноді приведе тебе до помилко-
вого умовиводу. Знай логічні правила вивід-
ного знання та досконало їх застосовуй і ти 
уникнеш згубних помилок у своїй життєді-
яльності.

* * *
Справжній педагог, на перших порах на-
вчального курсу, цінує у студентів більше їх 
відношення і зусилля, ніж результати осво-
єння матеріалу.

* * *
Пам’ятай, наукових істин потворних за фор-
мою викладу в природі не існує.

* * *
Немає хабарника, (як і повії), який би не на-
магався виправдовувати своє ремесло скрут-
ним матеріальним становищем. Не вір їх 
словам і сльозам.
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* * *
Мені доводилось помічати, як талановитий
художник-портретист убачає такі потаємні
риси характеру людини яка позує, що та іно-
ді в захваті від самої себе або, навпаки, в гні-
ві на себе після побаченого іманентного Я.

* * *
Чи не помічав ти, що у кожної людини свій
критерій щастя. Іноді він у різних людей діа-
метрально протилежний. Отож, ти і тільки
ти деміург свого щастя, як і нещастя в рівній
мірі!

* * *
Ти знаєш, подекуди великий біль притуплює
і навіть зціляє менший біль.

* * *
Найбільший людський поріг, це посилан-
ня або навіть спокуса на те: «Що всі так
роблять»! Пам’ятай! Ти єдина у світі непо-
вторна людина, а якщо це так, то як же ти
можеш посилатися на те, як роблять інші.
Міркуй!!!
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* * *
Будь відверто пристрасним в своїх мірку-
ваннях і діях! Пам’ятай, завдяки нечуваній 
пристрасті в світі ти з’явився у цьому світі.

* * *
Прагни не абсолютизувати нічого у відно-
шенні до світобудови. Знай, усе у цьому світі 
колись постаріє. Тому насолоджуйся кож-
ним днем. Але тримай завжди в запаснику 
і шедеври старого, вони тебе ніколи не під-
ведуть!!!

* * *
Препод запитує у студентів на консультації: 
«У вас є питання до мене»? А Педагог: «Будь 
ласка, які питання є у вас з навчального 
курсу»?

* * *
Я упевнений, настане планетарний час, ко-
ли люди вимірюватимуть ціннісні відношен-
ня один до одного не моральністю, а рівнем 
краси стосунків. Ну а доки, удосконалюй 
свою моральність в її унікальній красі.
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* * *
У хвилини гніву людина розкриває свій
внут рішній світ, що приховується роками.
Будь чистий навіть в гніві, але краще, уни-
кай таких станів душі.

* * *
Намагайся спочатку зрозуміти, а вже по-
тім – бути зрозумілим, тобто спочатку по-
став своє рідний діагноз, а потім налашто-
вуй відвертий діалог з співбесідником щодо
важливої проблеми. Збагнув!?

* * *
Ніколи нікого не проси зробити для тебе те,
що ти можеш зробити самостійно, оскільки
це виховує в тебе інтелектуальні і фізичні лі-
нощі. А головне, у виготовленій, іншим для
тебе, речі не буде духу твого.

* * *
Твори всіляке добро батькам за час їх життя,
бо пройдуть роки і ти будеш каятися, що міг
але чогось не встиг зробити для них, коли
вони ще були у реальному світі. Раджу тобі
не жаліти для цього ні часу ні засобів!!!
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* * *
Помічено, а ти перевір. Щира, безкорислива 
любов повновладно царює виключно в про-
сторі економічної незалежності

* * *
Щастя – це такий психічний стан, якому 
підвладний тільки один модус часу – сього-
дення. Лови мить – вона прекрасне і непо-
вторна!

* * *
Ти єдиний у світі суттю своєю, до речі, як 
і інші. Немає людей вище, нижче, краще за ін-
ших. Лілей свою унікальність Богом дану!!! 

* * *
Усвідомлене наслідування – це завуальований 
різновид заздрості, а іноді це схоже на лесто-
щі. Не йди цим шляхом, бо втратиш себе.

* * *
Будь невтомимим і щиросердним в діянні 
добра батькам. Не чекай від них прохання 
про допомогу адже вони, як правило, уника-
ють цього, ти просто постійно приділяй їм 
синівське піклування. 
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* * *
Коли ти бачиш, заспокоївшись на хірургіч-
ному столі цілителів, які схилилися над то-
бою і віриш в їх професіоналізм, то енергія
позитивного результату розливається по
усьому твоєму тілу. А ще! Віра в ствердний
результат підкріплюється енергією друзів,
які щиро бажають тобі одужання! Дорожи,
лелій божественний дар – ДРУЖБУ!

* * *
Здається мені, хвороба дається людині Бо-
гом з тим, щоб вона відволіклася від повсяк-
денної метушні і замислилась про субстан-
цію своєї долі.

* * *
Ще раз наголошую увагу на твій щоденник,
в якому ти повинен фіксувати щоденні пе-
ремоги над самим собою в сфері фізичній,
духовній, інтелектуальній. Запевняю, це на-
дійний метод досягнення самодостатності
і у якої ніколи немає доконечних меж! Що
зробиш! Таке життя!!!
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* * *
Порада твоїй нареченій. Будь такою, якою 
він тебе покохав. Будеш постійно під нього 
у всьому підлаштовуватися, він тебе розлю-
бить. Знай, чоловіки двійників позитивно 
не сприймають!

* * *
Ніколи не забувай – підлесники тебе отруй-
но ненавидять. Будь з ними обережний! 
Переглядай улесливий хід їх задумок, на 
2—3 кроки вперед.

* * *
Улюбленій жінці не завжди даруй дарунки, 
а краще дай їй пристойну суму грошей і вона 
насолодиться купівлею речі, про яку таємно 
від тебе мріяла.

* * *
Міцно опануй те, що людина стає особисті-
стю завдяки Учителеві і Педагогові. Ніколи 
в житті не виступай проти них, як індивіду-
альностей!
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* * *
Ретельно виконуй погані накази шефа і цим
ти його дискредитуєш. А ще краще шукай
огріхи у себе, а не у керівника.

* * *
Візьми собі на замітку. Уразливі керівни-
ки завжди позбавляються від талановитих
співробітників, посилаючись на їх незлагід-
ний характер.

* * *
Ти вже знаєш, що жоден переможений не
визнає перемогу над собою. Так ти мені ска-
жи, який сенс бути в стані розбрату на робо-
ті і в сім’ї!?

* * *
Запам’ятай на все життя!!! Не принижуй лю-
дину, змушуючи її перед тобою і публікою
виправдовуватися.

* * *
Ніколи не розраховуй на вічну любов. Її не-
має в природі. Натхненно насолоджуйся ко-
ханням щодня і запевняю тебе, перебуваю-
чи в океані царствених почуттів, ти забудеш
про вічність як таку. 
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* * *
Ніколи, унаслідок конфлікту, не звільняйся 
з роботи, якщо вона відповідає твоїм уподо-
банням. І запам’ятай ще одне! Розумний за-
вжди відповідальний за виниклий конфлікт.

* * *
Зафіксуй аксіому! Порочно віддаватися без 
кохання, але немає більшого гріха на цьому 
світі, як не віддаватися по любові! Не обра-
жай леді!!! 

* * *
Запам’ятай! Нещасної любові в природі не 
буває. Вона або є або її немає. Це подібно до 
вагітності, вона є або її немає. Tertium non 
datur! 

* * *
У ловеласа постійно на вустах: «Я не зустрі-
чав ще, такої як ти»! Це подібно до того, як 
вона говорить: «Усі ви мужики однакові»! 
Це ж який потрібно мати досвід, щоб дійти 
такого логічного висновку!!! 

* * *
З порад порадників можна легко упізнати 
суть людини. Прислухайся!
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* * *
Піднімаючись вгору по скелі, добре поду-
май – чи зможеш ти з цієї вершини благопо-
лучно спуститися вниз. Міркуй!!!

* * *
Порада нареченій. Якщо чоловік п’є кілька
разів в тиждень і, особливо за чужий раху-
нок, то перед тобою стоїть елементарний
алкоголік-аматор. Висновків доходь сама про
подальшу перспективу стосунків з ним!!!

* * *
Порада нареченій. Якщо чоловік п’є в одно-
му місці, а закушує в іншому з тим щоб випи-
ти в третьому, то це алкоголік-професіонал.
Викинь геть думки про намір виходити за
нього заміж. Не перевиховаєш!!!

* * *
І в медовому місяці іноді бувають гіркі мо-
менти. Не засмучуйте свої почуття!

* * *
Усвідом! Зрада буває не лише тілесна, але
і душевна. Але тут розберись сам, що з двох
зол краще. А взагалі, будь-яка зрада антипа-
тична!!!
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* * *
Любиш щиро і ніжно – навіщо тобі постійно 
зізнаватися до неї в своєму коханні. Краще 
потрать енергію на любов в гаммі своїх пре-
красних почуттів. 

* * *
Мотай на вус! Якщо після сексу ти полум’ям 
любові до неї загорівся, а не утнувся но-
сом в подушку, значить ти її дійсно кохаєш. 
Браво!!!

* * *
Зробивши справу і прямуючи до нових ці-
лей, не спалюй мости. Стверджую, тобі ко-
лись доведеться, на черговому витку успіху, 
ходити по ним.

* * *
Мені не доводилося бачити людину, що 
страждає образливістю, щоб вона була пси-
хічно здоровою. А ти коли-небудь бачив та-
ких суб’єктів? 

* * *
Ми, люди різні духом і достатком, оспівуємо 
нашу матінку природу, вона ж нашу появу 
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в цьому еволюційному світі віншує і прово-
джає всепоглинаючою і незвіданою нами
космічну безодню.

* * *
Занепокоєння, що зненацька відвідало твоє
серце, намагайся якнайшвидше перевершити
приємною радістю. Сублімація в таких випад-
ках надійний і ефективний засіб повернен-
ня до стабілізації твого психічного стану.

* * *
Для закоханих завжди зрима весна в буйстві
цвітіння на початку лютого!

* * *
Нагадую тобі про енергоємність дуба і бе-
рези. Вони і в літню спеку, і в люті січневі
морози мовчать, не видаючи стогін. Вчися
у них стійкості, загартованості і будеш зав-
жди здоровий тілом і душею.

* * *
Скільки тобі залишилося у цьому світі бути?
Нехай ця невідомість душу тобі не тіпає. По-
ки тіло не стало тобі тягарем, прагни в ра-
дості жити! 
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* * *
Я вдячний тим друзям, які познайомили мене 
з тими людьми, з якими у мене і по нині ба-
гато спільного та успішного. Якщо ти бачиш 
щось подібне, зроби добру справу, представ 
тих, хто від знайомства стане духовно багат-
шим. І ті і інші будуть тобі вдячні. Думаю, це 
моральнісно і естетично спокусливо. 

* * *
Запам’ятай на перспективу! На схилі віку 
живи, на повні груди дихай і насолоджуйся 
красою дня і по можливості без втоми твори 
унікальне Я. 

* * *
Я людина і цим приречений, осягати при-
роду всесвіту, як і природу власного буття. 
А що ще може бути приємніше в цьому бу-
ремному житті.

* * *
У науці про любов мають потребу ті, хто 
зазнав фіаско в просторі амура. Пам’ятай! 
Ніколи наука не врятує вогнище любові, за-
лите гіркими жіночими сльозами. Удоско-
налюйся в мистецтві кохання в реальних 
обставинах!!!
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* * *
Ти споглядав і відчував, що справжній Педа-
гог завжди відрізняється моральністю і при-
вітливим світським етикетом!

* * *
Педагог на відміну від препода здатний щи-
ро сказати в студентській аудиторії: «Не
знаю». Але не пізніше чим завтра аргумен-
товано відповість на відкрите питання роз-
горнутим доказом.

* * *
Зафіксуй! Постійні зміни – це атрибут і не-
минуча структура твого життя!

* * *
Препод, що бере хабарі, порочить не тільки
себе (він зганьблений довічно), а моральнісні
основи виховання і освіти вищої школи. Ти
бачив цих мерзенних типів в університеті?!

* * *
Поважай і шануй свого Педагога і одночас-
но не довіряй преподу. Поступай так і ти бу-
деш, як і Учитель шанованою людиною в су-
спільстві.
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* * *
Кожна наука, як і людина, має свою юність. 
Навіть давньогрецька філософія колись бу-
ла бентежно молодою.

* * *
Подолай себе і піднесено почни! А натхне-
не продовження відведе тебе в бажані вири 
просторових знань. Благаю, не лінуйся!

* * *
Хочеш бути патріотом України – зроби пер-
ший крок і фундаментально познайомся 
з творіннями великих українців, що повно-
цінно жили до нас. 

* * *
Щоб достовірно відчути час сучасної необ-
хідності, її потрібно достеменно зрозуміти. 
Міркуй і творче дій! 

* * *
Будь-яка наука без участі молоді подібна до 
багатоводної ріки, позбавленої джерел у ви-
токах її великого і довгого шляху.
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* * *
Твори і продукуй саме в сьогоденному со-
ціально-просторовому середовищі, туди по-
несеш думки, почуття іншого порядку. Утя-
мив?!

* * *
Зрозумій! Не знайшовши вірного методу для
зведення свого знання в унікальну систему,
ти втратиш безліч часу і гірше того, розгу-
биш навіть ті знання, якими раніше вільно
володів.

* * *
Якби хтось не ігнорував філософію, вона
все ж іманентно присутня в ньому. Питання
в іншому – яка це філософія, до чого вона
його узиває і куди обов’язково приведе. Ви-
вчай перли світової філософії!!!

* * *
Краса логіки полягає, передусім, у витонче-
ності отримання вивідного знання, в скру-
пульозному дотриманні її принципів і при-
йомів.
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* * *
Навчися знаходити з багатьох психологіч-
них ситуацій вихід і тоді досягнеш життєво-
го успіху. Не зволікайся! Почни прямо зараз. 

* * *
Незалежно від професії, ти творчою люди-
ною бути зобов’язаний. У протилежному ви-
падку, ти втратиш багато людських якостей 
і навіть в найсвятішому – в коханні. Не про-
гледь!!!

* * *
Не забувай, щира посмішка – універсальна 
мова філософії спілкування і ефективного 
управління.

* * *
Філософія, як і любов – вона або є в тобі або 
її немає. Tertium non datur!

* * *
Застерігайся легкого шляху в житті, адже 
він надійно приведе тебе до інфаркту. Загар-
товуй себе випробуваннями долі – це найвір-
ніший шлях від всіляких недуг. Пам’ятай, 
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творча праця – це загальмована приємна на-
солода!

* * *
Іноді різке, навмисно висловлене жорсто-
ким суб’єктом, слово може, як куля смер-
тельно ранити людину. Остерігайся у сво-
єму житті попадатися на мушку агресивно
налагодженого вербального жовніра.

* * *
Без здатності до власного світобачення і сві-
товідчуття художник не в змозі написати
щось величне, яке б зворушило душі його
шанувальників. Ти з цим вже безпосеред-
ньо стикався!?

* * *
Справжньому педагогові завжди приємно
бути в тіні і спостерігати, як його студент,
аспірант, молодий учений насолоджуються
своїми променями слави. 

* * *
Я був, є і буду серед людей лише тому, що ко-
рінням проріс в їх народну суть. А тобі запо-
відаю основи досвіду свого життєвого шляху!
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* * *
Пройдуть роки і ти згадаєш, якими молоди-
ми були ми, коли нам було всього за сімде-
сят. Вчися у мудрого покоління, як варто на-
тхненно жити! 

* * *
Ти вірно помітив, що душа моя в міру гордів-
лива і це тому, що дух її морською дружбою 
просякнутий навіки.

* * *
Свою берізоньку, висаджену в минулому сто-
літті, тобі мій онук заповідаю назавжди. Жа-
лій і нікому не дозволяй кривавити її соки 
в буйстві квітня.

* * *
Вірніше тобі нікого немає на світі, як ти сам 
собі, тому лілей і віруй в себе. Запевняю, ка-
верзи не дочекаєшся ніколи.

* * *
Знай! Якщо ти хочеш залишитися таким як 
ти є насправді, то конче необхідно постійно 
розвиватися. Альтернативи в цьому немає!
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* * *
Мої дідусь і бабуся, приймали величезну роль
в моєму становленні, як особистості, тому 
вони занесені в життєвий список дорогоцін-
них людей у всьому світі. Плекаю надію!!!

* * *
Постарайся ніколи публічно не оцінювати
кого-небудь і особливо тих людей, котрі від-
сутні. Ця людська вада підмиває багатьох.
А ти утримайся!

* * *
Скажу тобі привселюдно, що людина, яка
неспроможна поміняти свій образ мислен-
ня, ніколи не зможе змінити реальність.
Отож, не здобуде бажаного успіху в досяг-
ненні своєї мети. Закарбуй – реальне життя
швидкоплинне!!!

* * *
Попереджую!!! Розум не зможе бути вільним
в обіймах шаленого кохання!

* * *
Придивися і прислухайся уважно до люди-
ни, яка, не знаючи класичної логіки, бравує
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своєю вищою освітою. Не вір їй, бо справ-
жня вища освіта поза логікою – це оманливе 
враження про себе в просторі вищої освіти.

* * *
Ніколи не голоси і не утішай людину опови-
ту горем, якщо ти практичною, конкретною 
справою не можеш їй допомогти.

* * *
Якщо ти вважаєш себе успішним, то май 
сміливість і мужність в діалозі узяти відпо-
відальність на себе за остаточний його ре-
зультат.

* * *
Посадивши паросток і доглядаючи за ним, 
ти втішаєшся його розвитком, ще більше 
втішаєшся надзвичайними плодами і по-
дальшим гармонійним його розвоєм. Відчу-
ваю, ти збагнув про що йде мова! 

* * *
Хочеш упізнати людину – прислухайся уваж-
но, як вона лає іншу людину. Здається мені, 
що вона дає сама собі яскраву характери-
стику.
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* * *
Філософія спілкування – це кисень для роз-
витку особистості. Цілеспрямовано, творчо
включайся у філософічні цікаві діалоги.

* * *
На лайку в спілкуванні лайкою не відпові-
дай. Тільки обмежені люди шпарують один
одного вербальними нечистотами. Будь обе-
режний!

* * *
Тримай двері рефлективних помилок від-
критими. Згадай минулі історичні часи, ко-
ли в століттях так званих помилок проро-
стали епохальні відкриття.

* * *
Якщо діти і дружини олігархів масово по-
кидають Батьківщину, значить в країні вже
нічого грабувати. Самі ж вони залишаються
для прикриття від’їжджаючої рідні. Приди-
вися до цієї втечі, можливо, я помиляюся.

* * *
Справжня наука по своєму сутнісному ха-
рактеру філософічна, оскільки вона прямо
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або побічно порушує глибинні пласти люд-
ської мудрості.

* * *
Зверни увагу, якщо аспірант протягом двох 
років нічого не зробив по темі дисертації, 
то йому нічого робити в науці. Тож, в ас-
пірантуру необхідно приймати лише тих, 
у кот рих на половину і більш написана ди-
сертація переважно за кафедральною тема-
тикою. Згоден?!

* * *
Художник зобов’язаний бути всебічно осві-
ченою, інтелігентною людиною. Саме ця 
субоснова дозволяє йому мати свою думку 
і вагоме слово в образотворчому мистецтві.

* * *
Старайся оцінювати себе зсередини, а не 
за враженнями оточуючого середовища чи 
уподібнення себе з іншими. Значення оці-
нок на кшталт «правий», «неправий» ні в яке 
порівняння не йде зі значимістю відкриття 
самого себе для себе. Вперед без остраху 
і сумніву!!!
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* * *
Кожен з нас знає не так вже й багато, але су-
марне планетарне знання величезне. У цьо-
му велич нашої цивілізації. А ти не замис-
лювався над тим, яка небезпека погрожує
людству від наслідків стихійного розвитку 
технічного прогресу?! Ось вам і доведеться
цю проблему вирішувати.

* * *
Сьогодні часто йдуть розмови про ефективні
інвестиції. Так я тобі скажу, що саморозвиток
це якраз найкращий варіант де вкладені ко-
шти філігранно, благородно і найефективні-
ше спрацюють на тебе. Невтомно працюй!!!

* * *
Усвідом і запам’ятай назавжди! Філософська
убогість плодить злиденність духу і мізер-
ність діяння! Творчо генеруй себе!

* * *
Якщо міряти енергію опору позитивним змі-
нам, то вона значно перевищує енергію в на-
прямку змін. Йди вперед без страху і вагань!

р у р

Успіх буде тобі забезпечений заощадженим
енергоресурсом!
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* * *
Педагог не зможе лапідарно викласти тему, 
якщо спочатку не введе в неї основні понят-
тя. Це дозволить йому повідомляти матеріал 
в просторі понятійно-категоріальної куль-
тури. Запам’ятай це як аксіому!

* * *
Придивись! Там де яскраві творчі особисто сті 
ча сто виникає непорозуміння. Що робити?

* * *
Ти неодноразово переконувався, що справж-
ній живопис – це одна з барвистих форм пі-
знання дійсності за допомогою художнього 
образу. 

* * *
Кожна твоя думка сприяє появі досконалі-
шої, тому без втоми твори і пророкуй себе на 
благо загальної справи. Десь в цьому і при-
хований сенс повноцінного людського буття.

* * *
Завжди гуртуйся на внутрішній свободі, на 
духовний енергії для мобілізації і реалізації 
свого,тільки тобі притаманного, потенціа-
лу. Пишаюсь тобою!!!
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* * *
Створити власний авторитет набагато лег-
ше, а ніж уміло і делікатно ним користува-
тися в ім’я власного всебічного розвитку,
а головне, безкорисливої допомоги іншим.
Яскравим прикладом в цьому річищі слугує
життєдіяльність моїх вельми авторитетних
друзів: Бабаєв В.М., Верещак О.П., Губер-
ський Л.В., Ковтун В.І., Кремень В.Г., М’яли-
ця А.К., Ручка А.О., Товажнянський Л.Л.,
Черкашин Л.Д. і багато інших.

* * *
Допитливий погляд іноді бачить більше, ніж
теоретичний роздум. Але не забувай, твій
погляд наскрізь просочений розумом!

* * *
Починай великі зміни з буттєвих дрібниць.
Зміни маршрут до установи, в якій працю-
єш, відпусти бороду чи острижися до без во-
лосся, надінь краватку чи метелика, стань
в позу лотоса, напиши вірша коханій тощо.
Таким чином, ти увійдеш в систему ритму 
і життя від цього стане цікавіше і динаміч-
ніше. Так і не помітиш пришестя великих
змін – провісників великого успіху!
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* * *
Філософія – мій дух, муза натхнення і твор-
чості благородної благословення. Повсяк-
час шануй філософію і вона винагородить 
тебе сторицею!

* * *
Розумієш, життя твоє подібне до подорожі 
на Марс – назад шляху немає, а летіти по-
трібно. Вихід?! Адаптуйся до необхідного 
середовища, постійно змінюючи себе, а ви-
ходячи з реальних можливостей, модифікуй 
умови заодно. Tertium non datur!

* * *
Констатація факту – це своєрідна самота 
і абсолютно інша справа – доказ, який ви-
магає строгого дотримання законів логіки 
в системі. Аргументуй!

* * *
Ти помічав, що люди різних характерів і по-
тенціалів прокладають розмаїті шляхи до 
істини і це природно людській природі.

* * *
Філософія різних рівнів – це найвищий про-
яв людського духу, субстанція натхнення, 
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творчості і щастя. Я пишаюсь, що ти на вір-
ному шляху!

* * *
Нинішні олігархи грабували народ на осно-
ві беззаконня. Тепер же підводять юридичну 
базу під награбоване майно з метою захисту 
його від населення.

* * *
Пригледься! Шукачі істини – люди безко-
рисливо романтичні. Вони часто перебува-
ють в емоційному стані пристрасті подібно
до того, як звичні люди милуються красою
природи.

* * *
Раптовий страх завжди туманить очі він же
і вісник полуночі. Згоден?!

* * *
Ти помітив, що багато політиків знають,
куди і з якою метою вони йдуть, але їх бі-
да в тому, що вони не визнають або не хо-
чуть втлумачити головне – звідки вони при-
йшли.
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* * *
І президент і олігарх, і певний генерал, як 
боги в повновладні, але смертні всі вони, як 
я, як ти, як мільйон таких як ми, що не об-
тяжливі всевладдям.

* * *
Самоповажай себе в найскладніших, дра-
матичних ситуаціях, чого б це тобі не вар-
тувало. Зрозумій, що цю святість не зможе 
аніхто у тебе відібрати чи скасувати, якщо 
ти сам її не віддаси! Самоповага – Sancta 
sanctorum!!!

* * *
Погибель і перемога чекають того, хто пер-
шим у цьому світі повстає. Але ти скажи 
мені, коли без жертовності приходила до 
нас, її величність, Свобода?!

* * *
Здійснюй в різних випробуваннях свою са-
модостатність і твоє щастя постійно відві-
дуватиме тебе, не повідомляючи про це. 
Прекрасно, чи не так?
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* * *
Безперервно самопізнавай себе і життя
прагни побудувати так зумій, щоб сповна
розкрити лад в душі своїй.

* * *
Розуміти і любити дітей, онуків своїх – це
Монблан батьківської насолоди. Пройде
час і я впевнений в тому, що ти це відчуєш
сповна.

* * *
Стан недогоди тобі завдає не те, що з тобою
коїться, а твоє відношення до того, що від-
бувається. Отож, гармонізуй свої почуття
в скрутних ситуаціях!

* * *
Омана недоброзичливця – це стратегічний
задум проти тебе і твоїх друзів. Уважно при-
слухайся до змісту обмов і доходь висновку.
При цьому знай, злуда завжди цілеспрямо-
вана на одурювання і приниження людини.

* * *
Не забудь встановити точну дату ухвалення
власного рішення, спрямованого на завер-



170

шення наміченої тобою справи. Повір моєму 
досвіду. Такий підхід до справи буде надійно 
тримати тебе у рамках необхідності.

* * *
Нинішні олігархи часто оволодівають кра-
сивою леді не з любові до неї, а з тим, щоб 
стверджувати себе красивою, миловидною 
жінкою серед подібних собі. Саме це є види-
мим на фуршетах та інших забавниках цих 
людей.

* * *
Уславляй свою дружину публічно і завіряю 
тебе, що ти в очах жінок звеличишся як зраз-
ковий чоловік. Але знай, за тобою почнуть 
наполегливо полювати жінки. Тут вже по-
ступай, як знаєш.

* * *
З роками все більше впевнююсь в тому, що 
вій на будь-якого масштабу це безумство! Ад-
же не може бути жодного конфлікту в кра їні 
чи між державами, який би розумні люди не 
змогли вирішити мирним шляхом. А як ти 
міркуєш в просторі цієї колізії і до яких ви-
сновків приходиш?!
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* * *
Не бійся інтелектуального перенапружен-
ня. Щоб з’їхати з глузду потрібно його мати
в достатній мірі. Завзято прагни, тобі ще да-
леко до можливої межі.

* * *
Прийде час, коли син або онук не поділить-
ся з тобою тим, що добув власною працею –
це упущення дитячого виховання. Ну що ж,
що посіяв те і пожинай.

* * *
Запам’ятовуй аксіому! Лише у власності чо-
ловік є особистість! Кмітуй!!!

* * *
Щоб насолоджуватися мистецтвом, необ-
хідно бути вишуканим в думках, витонче-
ним в почуттях і делікатним в діяннях своїх.
Прямуй цим шляхом!

* * *
Не зраджуй собі перед загрозою страху або
хвилею пристрасних потягів, що раптово
охопили тебе. Завтра тобі буде соромно за
зраду самому собі.



172

* * *
Знай!!! Політика – це те, про що не говорять 
чиновники вголос! А ось те, що говорять по-
літологи це елементарна маніпуляція свідо-
містю населення країни. За свою замовлену 
працю вони отримують солідну винагороду.

* * *
Розумієш. Природа конфлікту закладена в са-
мій суті людини. Були б усі однаковими, то 
і конфлікт би не виникав. Суть і задача в ін-
шому, як зняти напругу між колегами, не до-
водячи їх до конфлікту.

* * *
США, Великій Британії не вдалося в 20-і ро-
ки минулого століття розграбувати Росію, 
парадоксально, але цьому перешкодили біль-
шовики. Уважно дивися за «сіяльниками де-
мократії» по-американськи і «доброчесни-
ми» англійцями.

* * *
Здається мені назріває час, коли зацарює 
грандіозний поділ територій у світовому 
масштабі. Це буде своєрідна за лукавством 
форма і жорстока за змістом світова війна. 
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Не хотілось, щоб ти був свідком але так ста-
неться!

* * *
Створення художнього твору це, не робота
для живописця. Ні в якому разі! Це художньо-
філософський стан його трепетної душі.

* * *
Якщо ти чітко визначив для себе мету і засо-
би її досягнення, то навіщо пояснювати і на-
віть доводити комусь характер і технологію
досягнення свого успіху. Не розсипай бісер!
Це ж твоя особиста справа.

* * *
Зрозумій мене правильно! Моя Вітчизна – це
Радянський Союз, в якому я жив півстоліття.
Чи можна говорити про Батьківщину (бать-
ків) погано?!. Звичайно ж, ні! Ти народився
і виховуєшся абсолютно в іншій країні – Укра-
їні. Будь завжди вірний своїй Батьківщині!

* * *
Ти неодноразово спостерігав, що грошовиті
люди, як правило, пожадливі навіть в дріб-
ницях, тому вони, напевно, і багаті.
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* * *
Покажи товаришу, позитивні результати 
його допомоги. Будь чемним!!!

* * *
Пам’ятаю, що раніше співали пісні на вір-
ші поетів, а нині музика звучить на якісь 
спонтанні, іноді вульгарні, слова. Не думаю, 
що це витончене музичне мистецтво! А яка 
у тебе думка з цього приводу?

* * *
Прагни завжди говорити не для того, щоб 
не мовчати в компанії друзів або колег, а го-
вори лише тоді, коли у тебе є, що сказати. 
Дорожи якістю своєї комунікативної культу-
ри, розвивай її.

* * *
Клади свої речі завжди на одне і те ж місце 
і тоді тобі не доведеться витрачати дорого-
цінний час на їх тривалий пошук.

* * *
Скажи, скільки у тебе справжніх друзів 
і я скажу, якого успіху ти досяг в цьому жит-
ті. Перевір, чи це так.
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* * *
Закарбуй навіки-віків! Успіх без інтелекту 
і моральності дуже сумнівний.

* * *
Патріотичні почуття до батьківщини спо-
нукають тебе з вдячністю відноситись до
народів, які позитивно впливали на її роз-
виток. Збагнув! 

* * *
Ніколи не спілкуйся з аудиторією читанням
з листа. Це рівносильне тому, як відвернуть-
ся спиною до слухачів. Ти ж знаєш, що це
доля преподов. Шануй і з повагою відносься
до своїх співбесідників!

* * *
Занотуй десь в пам’яті. Зазвичай сміються
над кимось, іноді над самим собою, а сумно
плачуть завжди про себе.

* * *
Державні чиновники начебто заклопота-
ні тим, як зупинити корупцію в країні. І це
тоді, коли є простий спосіб – припинити
участь в ній. Як ти думаєш, хто викоренить
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цю ганебну, але дуже прибуткову справу 
в країні? Коли припиняться хабарі у внз на-
шої країни?!

* * *
Справжній філософ, він або є або його не-
має. Tertium non datur.

* * *
Мудрі люди завжди майстерно вирішують 
конфлікт, більше того, об’єднують проти-
борчі сторони. Це не означає, що усі від цьо-
го стануть в мить блаженними, але задово-
леними вже точно. Кмітуй і навчай цьому 
благородному мистецтву інших!

* * *
Мить прекрасною може бути тільки тоді, 
якщо вона структурно і функціонально впле-
тена в системі вічності.

* * *
Якщо ти знання не використовуєш там, де 
це необхідно на практиці, то це означає, що 
вони у тебе сумнівні. Пам’ятаєш журнал – 
«Знання – сила»?! 
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* * *
Найважче і водночас благосне – це досяг-
нення таїнства свого экзистенциала.

* * *
Пам’ятай, якщо ти не помиляєшся та ще
й бравуєш цим, то це означає, що твій ін-
телектуальний і практичний потенціал по-
крився пліснявою.

* * *
Знай! Сидячи біля підніжжя величної гори,
вершину ніколи не досягнеш! 

* * *
Спочатку створи добротного розсадника різ-
номанітних ідей, а потім, з вимоги часу, кре-
ативно вибирай найбільш здорові паростки
і пересаджуй їх в родючий ґрунт сучасних
проблем. Успіх тобі гарантую!

* * *
Я увірував для себе і переконався, спілку-
ючись з відомими художниками в тому, що
пензель талановитого художника без душі
не існує. 
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* * *
Ніколи фанатично не зачаровуйся очевид-
ністю, став під сумнів усе, проте знай міру, бо 
це може стати твоїм скептичним ремеслом.

* * *
Зверни увагу. Людина обманює найбільше 
саму себе чим інших. А чому це так відбува-
ється? Сподіваюся, ти зможеш відповісти на 
це питання.

* * *
Зосередься! Як тільки з дружнім візитом від-
відала тебе змістовна думка і стала структу-
руватися, то не зволікай і старайся її в щось 
впровадити. Цим ти заякориш її у себе, а піз-
ніше введеш в щось більш істотне.

* * *
Пам’ятай, якщо щось доступне іншим, то 
зможеш і ти. А чи потрібно це тобі?

* * *
Ти знаєш, дивлюся на сучасну цивілізацію 
і прихожу висновку, що войовничі народи 
завжди закінчували тим, що поневолюва-
лись самі, а ще гірше, знищувалися, як нація 
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чи держава. Почитай книжки на історичну 
тематику.

* * *
Частіше заходь у світ абстрактних і реаль-
них можливостей, але довго там не затри-
муйся. Виходь з нього натхненним у світ дій-
сності!

* * *
Сконцентруйся, будь ласка! Термінологічна
культура – це дитя століття, а ось філософ-
ські думки – це вічність. Прямуй у світ філо-
софських роздумів!!!

* * *
Концепція, як і одяг, з часом зношується.
Тому йди в ногу з часом, проте атрибут кон-
цепту, про всяк випадок, все-таки бережи.

* * *
Не насилуй своєю допомогою людей, якщо
вони про це тебе не прохають. Ти цією дією
їх принижуєш! Подумай уважно над цією
моральнісною колізією!
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* * *
Дорогоцінне повчання!!! Ти не хочеш втра-
тити друга?! Якщо це так, то не дошкуляй 
його постійними серіалами дріб’язкових по-
слуг.

* * *
Я помітив, що коли друзі мені роблять комп-
лімент з приводу мого віку, то десь і в чомусь 
я старію. Натяк розумію і роблю адекватні 
заходи. Пам’ятай, що комплемент це саме 
те, чого у тебе немає, але може бути.

* * *
Гострі слова заточування не потребують, 
але будь обережний, вони можуть нанести 
людині довго заживаючу духовну рану.

* * *
Будь обачливим, якщо друг довірив тобі са-
краментальну таємницю!

* * *
Спілкуючись з талановитими художника-
ми помітив, що навчитися живопису легше, 
ніж філософськи живописно мислити в жи-
вописі.
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* * *
Мода швидкоплинна але іноді, через століт-
тя, вона наживає більш значущу силу дієвого
впливу, чим в первинній фазі свого розвитку.

* * *
Пам’ятай і мотай на козацькі вуса! Глибокі
думки людини, частіш за все, значно пере-
вершують її зовнішню красу. Безперечно,
в гармонії все це виглядає ще краще. Але
життя є життя!!!

* * *
Не ігноруй нічого, що робить тебе мораль-
нісно привабливим. Прагни постійно і до
безкінечності удосконалювати своє унікаль-
не Я.

* * *
Сила логіки є загальним надбанням люд-
ського розуму! Шкода, що більшість нарде-
пів і державних можновладців не володіють
цим унікальним набутком.

* * *
Історія свідчить, а практика підтверджує,
що гніву логіка не знає, її праведна справа
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виводити істинне або помилкове знання 
з двох або більше засновків.

* * *
Ти знаєш, що я маю ніжні почуття до живих 
квітів і майже не сприймаю їх мертвими 
в букеті. Щось подібне відбувається і в осві-
ті, коли продавлюють студентам готові, 
з життям не пов’язані, абстрактні висновки, 
замість того, щоб навчити їх самостійно ви-
рощувати квіти-знання.

* * *
Уміло вести в бурхливих хвилях перемовин 
корабель серйозного діалогу – це велике 
мистецтво спілкування. Запам’ятай і цінуй 
красу спілкування!!!

* * *
Юнацький максималізм просочений енер-
гією романтизму. Це факт! Але не переста-
райся, бо це може перерости у фанатизм або 
догматизм.

* * *
Запевняю тебе, що рани любові сублімують-
ся виключно шляхом шаленого кохання. 
Tertium non datur!
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* * *
Перебуваючи у філософській самотності, ти
аксиологично точний у відношенні до свого
іманентного Я. Перевір, про всяк випадок,
на практиці.

* * *
Скажу тобі ґрунтовно, що здоровий бомж
щасливіший за хворого олігарха.

* * *
Є мудрі керівники, наприклад ректор Харків-
ського національного університету місь ко-
го господарства ім. А.М. Бекетова про фесор
Бабаєв В.М., які активно шукають лідерські
якості у своїх співробітників і створюють їм
максимальні умови для розкриття їх талан-
тів. Гідно наслідування!

* * *
У тебе є можливість перевірити мою сентен-
цію про те, що тільки на схилі віку ти усвідом-
люєш, наскільки все-таки життя коротке.

* * *
Дивуюся досконалості дятла, у нього ніко-
ли не буває струсу мозку, і це в той час, коли
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сила удару його дзьоба значно перевищує 
вагу його тіла.

* * *
Філософія самотності – ця насолода, розкіш 
і привілей талановитих людей. Частіше за-
ходь в цей дивовижний, евристичний про-
стір.

* * *
Подивися уважно на перевидані книги. Чи 
випадково не зустрічав ти серед них: «Друге 
видання виправлене і скорочене». Я не зу-
стрічав.

* * *
Ти не помічав, що таємнича скорбота за-
вжди наповнена щирістю. Перевір.

* * *
Вихваляти негідну похвали людину, означає 
плюндрувати і принижувати себе до її рів-
ня. Не плутай цю ситуацію з компліментом.

* * *
Попереджую!!! Коли ти з кимось спілку-
єшся, ніколи не підлабузнюйся і не плазуй, 
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бо будеш виглядати серед людей смішним
і убогим.

* * *
Можу впевнено стверджувати, що моє успіш-
не навчання в КДУ ім. Т.Г. Шевченка, ефек-
тивна участь в СНТ і заняття хореографією
були потужною духовно естетичною шко-
лою в студентські роки. Бажаю і тобі завер-
шити подібний студентський шлях.

* * *
Без лапідарних і ясних ідей твоя мова змі-
стовної значимості не придбає. 

* * *
Не може бути так званої істинної справед-
ливості, яка влаштовувала б усіх на нашій
планеті. Не вір подібним гуманістичним
утопіям!

* * *
Зверни увагу! Жалюгідні, убогі люди, як ні-
хто інший, пишаються своїм етнічним чи
національним походженням.
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* * *
У кожного є своя філософія і це безперечно, 
але як її виявити без спеціальної мови філо-
софії, ось в чому головне питання людсько-
го взаєморозуміння!

* * *
Будь ти тричі популярним, але вірним си-
ном Вітчизни ти бути зобов’язаний.

* * *
Скажу тобі як на духу про те, що я щасливий, 
що нещасливий щастям хибним, підлим і га-
небним. Іноді стою у джерельно чистої кри-
ниці від спраги помираю. Тебе усе це чекає 
попереду. Міркуй!!!

* * *
Переконався, що у кожного будинку, як 
і в окремої людини, є своя історія і надзви-
чайно унікальна доля.

* * *
Йди в майбутнє без страху і сумніву, невтом-
но творячи себе, адже прийдешнє нескін-
ченно в просторі-часі.
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* * *
І в юній старості, насиченій життєвою
і творчою мудрістю, є сторінки яскраві і жа-
дані. Твори своє прийдешнє змолоду!

* * *
Справжній художник – це плоть, дух і со-
вість народна. Тобі пощастило зустрічатися
з такими талановитими професіоналами.

* * *
Запам’ятай на всякий випадок! Розумність
сумніву має свої межі як в строгій за змістом
науці, так і в бурхливому на події життю.

* * *
Запевняю тебе, що Педагог, презентуючи ту 
чи ту навчальну дисципліну, може і повинен
проповідувати світу філософію добра.

* * *
Коли ти морально чистий, тобі абсолютно
байдуже, що про тебе говорять в твою від-
сутність! Будь упевнений в моральній красі
і правоті своїй!



188

* * *
Поміть! Життєрадісні люди рідко хворіють. 
Не журися, життя прекрасне!

* * *
Коли тебе тестують, то не звинувачуй това-
ришів в погрозливих намірах. Вони хотіли 
звернути твою увагу на речі, про які вголос 
не говорять. Більше того, характеристики 
анонімні, отже, ніхто з учасників не знає, 
як тебе оцінили інші. Подякуй їх за цінну 
інформацію!

* * *
Скажу тобі, що повноцінне життя людини 
завжди духовно змістовне і живописне за 
формою. Намагайся саме так влаштувати 
своє буття!

* * *
Немає нічого вище, красивіше за формою 
і досконаліше в світі, як делікатне і ніжне 
жіночого піклування!!! Цінуй, шануй і насо-
лоджуйся безмежно!!!
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* * *
Биттям виховують дітей психічно неповно-
цінні батьки. Пишайся! Ти вихований нор-
мальними батьками.

* * *
Усвідомлена старість має свій простір-час
і відповідну ним радість і насолоду. Без вто-
ми накопичуй енергію і мудрість свою. 

* * *
Усвідомлений до основи борг боргом не
сприймається. Пам’ятаєш категоричний ім-
ператив І. Канта? Саме в такому розумінні
можна вважати повноцінне життя!!!

* * *
Правда вимагає мужності, відваги і честі.
Але пам’ятай, правда, у кожного своя. Праг-
ни її погоджувати з колегами, товаришами,
батьками. 

* * *
Народний художник України Віктор Івано-
вич Ковтун часто говорить: «Допомагаючи
студентам, педагог удосконалює свою худож-
ню майстерність, свою унікальну ентелехію,
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духовність і доброчесність». Добре, що в на-
шій країні ще не перевелися такі Педагоги!

* * *
Погодься! Добропристойний чоловік ніко-
ли не буде розпускати плітки, які б кривдили 
і принижували жінку! Гидке це видовище!

* * *
Шукай у людей переважно ті якості, які тебе 
з ними об’єднують в соціальній орієнтації 
і великодушному діянні.

* * *
Запам’ятай на довічно! Праця не просочена 
людською красотою і натхненням, потворна 
за формою і рабська за змістом.

* * *
Живи і насолоджуйся своїм унікальним бут-
тям, не перешкоджаючи і не ускладнюючи 
життя іншим. Нехай це буде для тебе аксіо-
мою життя.

* * *
Жодна революція не здатна поліпшити жит-
тя усіх, без винятку, громадян, адже вона 
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здійснюється обдуреною більшістю в ім’я
блага меншості. 

* * *
У маковому зернятку іноді криється сутність
людини. Чи не так?

* * *
Людське життя так влаштоване, що успіх
генетично закладений в тобі, тому марно не
витрачай час і енергію на пошук його десь
зовні. Утямив?!

* * *
Пам’ятай! Не навчившись шанувати і ціну-
вати себе як особистість, ти ніколи не змо-
жеш по-справжньому поважати достоїнства
інших.

* * *
Думаю, ти погодишся, що ритор поза істи-
ною і моральнісною честю – порожнє місце,
більше того, він іноді продукує навіть підле,
потворне і шкідливе діяння для громадян.

* * *
Закарбуй! Володіти собою в конкретному 
просторі-часі – це і є свобода.
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* * *
Занотуй! Не природні ресурси, як такі, а перш 
за все, цілеспрямована діяльність людей ро-
бить країну багатою в усіх відношеннях і вза-
ємно залежною у світовому просторі.

* * *
Старі родинні речі, немов душі, перебувають 
в просторі побуту, вони осявають твій сучас-
ний інтер’єр. Бережи їх і традиції минулого!

* * *
Бути публічною людиною це означає бути 
постійно під обстрілом різних пересудів, 
пліток, в яких бува багато нісенітниць. Жит-
тя як життя!!! 

* * *
Знай, хто плазує перед можновладцями, 
той, як правило, жорстокий по відношенню 
до рівних собі, не кажучи вже про тих, хто 
рангом нижче.

* * *
Будь-якого рівня конфлікт, навіть державно-
го, ефективно вирішується, якщо справед-
ливо підібрана система заохочення для обох 
сторін. Міркуй! 
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* * *
Зверни увагу!!! Не факти самі по собі, а умін-
ня їх звести в систему, просякнуту екстраор-
динарною концептуальністю, роблять тебе
справжнім філософом та й взагалі розум-
ною особистістю.

* * *
Погодься, парадоксально за формою зву-
чить те, що розумні люди схожі один на од-
ного, як і дурні між собою.

* * *
Один з критеріїв соціального прогресу – це
кількість працелюбних професіоналів, до-
брозичливих і культурних людей в країні.

* * *
Звички минулих поколінь тиснуть на розу-
ми сучасників, немов демонічна сила. І ти це
бачиш, а іноді на собі відчуваєш.

* * *
Ти неодноразово помічав, що речі безмежної
розкоші існують, врешті-решт, тільки для за-
доволення почуття марнолюбства. Знай міру 
у всьому!!!
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* * *
Одержимість пластично змінює долю люди-
ни. Не лінуйся в досягненні поставленої то-
бою ж мети, адже вона тебе ушляхетнює. 

* * *
Філософія самотності – це приємна максима 
в самопізнанні іманентного Я.

* * *
Здається, саме в живописній композиції най-
більш зосереджений темперамент, доброчес-
ність і світогляд великого художника.

* * *
Ти помічав, як справжній філософський 
твір іноді розривають на шматки, викори-
стовуючи їх для написання дисертації. В ре-
зультаті, унікальний у своїй цілісності твір 
перетворюється на омертвілі фрагменти. 
Це подібно до того, як шакали роздирають 
свою здобич на куски.

* * *
Справжній художник кодує свій характер 
в творі, і тоді смішно виглядає мистецтво-
знавець, який намагається розкрити сут-
ність твору митця.
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* * *
Запевняю тебе, що в кожній людині значно
більше доброго, благодушного, красивого
добросердного, ніж сама вона уявляє і чим
другі бачать в ній. Збагнув, чому це так від-
бувається?

* * *
Жалюгідне видовище, коли бачиш, як люди
ззовні розумні недооцінюють і навіть при-
нижують один одного.

* * *
Будь завжди готовим розпочати справу 
з увертюри. Не згадуй про негативне, що
було ще вчора. Пройде час і ти згадаєш його
як позитив. Здогадався?!

* * *
Якщо ти хочеш виокремитися з натовпу, то
моя тобі порада, стань на плечі іншим, як це
зробив Ньютон. Ти побачиш дальше за ін-
ших і тебе помітять.

* * *
Я тобі скажу, що художні витвори, які зачі-
пають глибоко і проникливо людську душу 
будь-якої епохи, ніколи не старіють.
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* * *
Минуле, попри нашу волю, уживається в сьо-
годення і його складно викоренити. Який 
вихід? Приручити, адаптувати, прилашту-
вати його до сьогоденного простору-часу 
з його унікальними запитами.

* * *
Прошу тебе, не плануй матеріальне багат-
ство як таке, нехай воно буде супутнім твоє-
му творчому в натхненні успіху.

* * *
Тільки безглузді, до безтями марнославні 
люди, високообдаровані властивістю по-
стійно бути задоволені собою. Огидне видо-
висько!!!

* * *
Домагайся кожного разу свободи творчо-
сті і ти будеш інвестувати свої коштовності 
в банк твоєї унікальної самодостатності. Не 
квапся!!!

* * *
Жінка – це найяскравіше і мудріше явище 
на планеті, не маючи влади, вона володарює 
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скрізь і в усьому. Хочеш її перемогти, підко-
ряйся їй!

* * *
Прагнення до свободи іноді цінніше за саму 
свободу. Не чекай, а досягай її!

* * *
Іноді старі ідеї ефективніші, ніж сучасні
концепції в пошуку істини. Не ігноруй твор-
чою спадщиною великих мислителів.

* * *
Солов’ї в неволі не співають і не розмножу-
ються. А висновок роби сам!

* * *
Словоблуддя сотень політологів залишає
менший позитивний слід, чим одне яскраве
живописне полотно славетного художника.

* * *
Щиросерде добро, творимо для іншої лю-
дини, робить тебе добрішим моральнісно
і естетично привабливим. Пам’ятай це по-
всякчас!
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* * *
До кінця свого життя не сприймай очевид-
не як абсолют. Безперестанну піддавай його 
сумніву. Будь завжди креативним!!!

* * *
Від соціального змісту життя суспільства 
залежить характер, форма і цілеспрямова-
ність художніх творів. Тут коментарі зайві.

* * *
Як солодка чоловікові передостання шалена 
любов! Це у тебе ще попереду.

* * *
Не упусти момент у своїй ініціативі зроби-
ти перший крок в напрямку діяння добра 
людині. Твій перший крок окупиться стори-
цею в майбутньому.

* * *
Не маючи грандіозного і соціально значу-
щого проекту, не відволікай великих людей 
по дурницях, адже у них дух і діяння епо-
хальні.
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* * *
Впровадження термінів в систему спілку-
вання людей без участі народу – губить ви-
токи духовної культури народу. І тут комен-
тарі зайві!!!

* * *
Презирство – це доля обмежених і психіч-
но хворих людей. Постійно відносься з дові-
рою, пошаною і повагою до людей.

* * *
Ти помічав, як забобонні люди обмежують
себе, збіднюючи свій розум і красоту мис-
лення під впливом фанатичної віри.

* * *
Дивно для справжньої науки, коли деякі
психологи виводять теорію з досвіду влас-
ного життя і презентують все це як наукове
досягнення.

* * *
Якщо ти готовий прийняти все, що уготу-
вала тобі доля, то це вірний спосіб не жити,
а виживати. Не думаю, що подібне буття
тебе коли-небудь влаштує.
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* * *
Запам’ятай як аксіому те, що недосконалість 
і психічні проблеми дітей часто закладені 
у вадах батьків. Будь зразковим батьком, 
адже минуле безслідно в психіці людини не 
зникає.

* * *
Ввічлива людина пише листи, контрольну 
роботу, заповнює які-небудь документи ви-
ключно розбірливо. Будь акуратний в усьо-
му!

* * *
Погодься! Краще бути мудрим і в міру силь-
ним в похилому віці, чим здоровим з нікчем-
ними думками в молодості.

* * *
Коли ти досягнеш певного успіху, то не за-
будь себе щедро поздоровити і обов’язково 
намітити реальні цілі на майбутнє. Ось таке 
воно життя!!!

* * *
Здається мені, що повноцінне життя таїться 
більше не у володінні чим-небудь, а в ство-
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ренні чого-небудь. Перевіриш, у тебе на це
є час і розум.

* * *
Не опускайся в бесіді на рівень чудовиська,
сам перетворишся на потвору.

* * *
Парадоксально, але засвідчую тобі факт! Де-
які люди потребують інтелектуального аку-
шерства для розвитку свого таланту і навіть
здібностей.

* * *
Познач. Часто люди свідомо і публічно під-
креслюють свої нібито недоліки і цим самим
випрошують для себе компліменти. Несим-
патичний вигляд має такий собі чолобит-
ник. Чи не так!?.

* * *
Не бреши і пам’ять тебе ніколи не зрадить.
Це ж який потрібно мати спомин, щоб па-
м’ятати, кому, що і коли сказав. Бережи свій
дорогоцінний час! 
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* * *
Ти звертав увагу, як незаслужені нагороди 
нівечать і розбещують людей?!

* * *
Будь ласка, якщо ти хочеш бути успішним, 
виключи зі свого ділового словника: «про-
те», «але», «не можу», «не хочу», «потім», 
«важко», «неможливо» і багато інших демо-
тиваторів.

* * *
Чому фамільярне відношення до цнотливої 
людини її дратує і навіть пригноблює? Та 
тому, що подібним і зухвалим чином, вона 
не може відповісти вульгарному суб’єкту.

* * *
У постійно скімлячого нероби, як правило, 
багато помічників. Ти, згадується мені, від-
значував, як він нахабно паразитує на їх до-
вірі! 

* * *
Коли слабшає талант людини, вона повною 
мірою розкриває свою психологічну суть. 
Як ти думаєш, чому так відбувається?
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* * *
Доводилось мені помічати цікаву річ. Іноді
талант допомагає людині приховувати свій
миттєвий настрій. Вчись цьому мистецтву!

* * *
Пам’ятай, ти і тільки ти спонсор свого успі-
ху. Ніколи не чекай, коли він зненацька при-
йде. Натхненно працюй і тоді він неодмінно
прийде, як свято! 

* * *
У коханки є усе, чого немає у дружини, але
і у дружини є те, чого не може бути у кохан-
ки. Парадокс. Вони вчаться одна у одної,
приховуючи цей факт!

* * *
Погодься! Великі люди тому і успішні, що
уміють не втрачати не те що дні, години,
а й хвилини, поки обставини сприяють
справі. Ціни час і орудки!!!

* * *
Політик, що спіткнувся, винить у своїх про-
рахунках власний народ, який нібито не ро-
зуміє його. Який же йому необхідний народ,
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адже він вийшов саме з цього народу, а те-
пер не може зануритись в сутність його про-
блем.

* * *
Зверни увагу, більшість людей характери-
зують один одного через самих себе. Та ще 
й нав’язують своє враження іншим. Причи-
ну ти знаєш?! 

* * *
Чим і як ти живився в юності, тим творити-
меш себе в зрілому віці й усім цим неодмінно 
страждатимеш і хворітимеш в старості.

* * *
Раджу тобі в котрий раз. Не чекай натхнен-
ня. Розпочинай справу і наснага з дружнім 
візитом прийде і захопить неодмінно тебе 
в полон. Дій впевнено!

* * *
Не навчившись шанувати і довіряти собі, ти 
ніколи доброзичливо не відноситимешся до 
людей і не шануватимеш їх. Частіше прони-
кай в іманентну суть свого Я, щоб бути доб-
рочесною людиною.
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* * *
Історія свідчить, нинішні відверті події під-
тверджують, що війни розв’язують політики;
воюють і гинуть найкращі сини народу, пло-
ди пожинають пройдисвіти. Ти спроможний
моральнісно і совісно суди про ці речі!!!

* * *
Ще раз нагадаю про емпатію. Притуляться
до душі другої людини, як на мене, це рівно-
значно тому, що ти ступаєш обережно по
священній землі. Будь добродушним, обе-
режним і дбайливим в емпатичному спілку-
ванні!!!

* * *
Любов у всіх за змістом тотожна, але немає
жодної пари закоханих схожих одна на одну 
за формою. Саме у цьому її привабливість,
краса і одночасно романтична закоханість,
а інколи і зрада.

* * *
Не кожен генерал здобуває перемогу. На-
приклад, Кутузов не отримав жодної пере-
моги за період військової служби. Але він
був добрим дипломатом.
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* * *
Якщо ти не довіряєш сакраментальні думки, 
а подекуди навіть почуття своєму другу, то 
у тебе його немає.

* * *
Запам’ятай! Службова записка – це не ху-
дожній роман, а тому пиши її максимум 
на 2/3 сторінки і тоді є надія, що її прочи-
тають.

* * *
Знай! Народу ніхто і ніколи не дає свободу, 
а якщо і дають, то такий принизливий суро-
гат, що народ перетворюють на бидло.

* * *
Геній бачить раніше і далі інших, талант же 
трактує його завжди вчасно.

* * *
Якщо людина постійно акцентує свою ува-
гу на тому, що вона щиро говорить про що-
небудь, то велика частка того, про що вона 
віщає нещира. Адже виходить так, те про 
що вона говорила раніше є нещирістю?! Пе-
ревір і ти переконаєшся в цьому.
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* * *
Немає нічого дивного в тому, що у кожної
людини в голові бувають «таргани», голов-
не – не перевищити їх ліміт.

* * *
Знай і керуйся тим, що мало оплачуваний
працівник ніколи не зробить тобі більш
і краще того, чим ти йому платиш.

* * *
Запам’ятай на все своє життя! Ніколи не ви-
правдовуйся перед другом, бо ти його тут
же втратиш назавжди.

* * *
Збагни! Суспільство, позбавлене соціаль-
них привілеїв недієздатне. Адже не можуть
же усі громадяни бути генералами, профе-
сорами, конструкторами. Суть в іншому. По-
трібна прозорість, як реальних досягнень,
так і оплати праці привілейованих людей.

* * *
Придивися уважно і ти збагнеш те, що ко-
ли ладу не буває у владі, то народ від цьо-
го злиденно, у всіх відношеннях, страждає.
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Проблема в іншому. Коли, де, скільки і для 
кого був порядок в країні!?

* * *
Сміятися над собою – це могутня сила, а ось 
над іншою людиною – підступна, лукава 
і підла слабкість.

* * *
Перш ніж критикувати інших людей, щиро 
критикуй себе. Не знайшов за що, то це озна-
чає – ти самовдоволений досягнутим. Саме 
відсутність в тобі самокритики спричинить 
колись неприємні наслідки.

* * *
Маючи багато галстуків і метеликів, все ж, 
на всякий екстрений випадок, повісь у своїй 
шафі окремо – білий і чорний.

* * *
Побоювання здійснювати помилки – це не-
доліки виховання в дитинстві, які тягнути-
муться шлейфом за тобою до тих пір, поки 
ти їх не сублімуєш.
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* * *
На мій погляд, майбутні космічні трагедії
здатні будуть об’єднати людей в соціальну єд-
ність більше, ніж кровноспоріднені зв’язки.

* * *
Драма народна – це коли люди не можуть за-
стосувати свої достеменні професійні знан-
ня у своїй країні, примушені шукати роботу 
за кордоном.

* * *
Зрозумій! Фанатично покірні обивателі зав-
жди потребують різноманітної але потуж-
ної і тривкої диктатури 

* * *
Втративши духовну культуру, народ пере-
творюється на демографічну одиницю – на-
селення. Ти помічаєш, що останнім часом
збільшується питома вага населення і про-
порційно зменшується народ в країні!?

* * *
Засмучена, психічно слабка і така, що не ві-
рить у власні сили людина, передусім, таїть
надію на порятунки в молитві своїй.
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* * *
Еволюції байдуже чи є ми на Земній кулі чи 
нас немає, вона йде своїм невідомим для нас 
шляхом. Ми лише дещиця в її нескінченно-
му русі.

* * *
Легше гривну зберегти, ніж копійку, але не 
забувай, що саме копійка гривну береже. Не 
марнуй даремно гроші!

* * *
Не осироти свою мрію, навіть якщо вона 
здійснилася. Удосконалюй її!

* * *
В країні рад не було виборів, втім, як і в ни-
нішній країні демократії. Там і тут було 
і є тільки елементарне голосування. 

* * *
Людина, що проголошує тост зазвичай заву-
альовано говорить більше про себе, ніж про 
винуватця урочистості. Прислухайся до його 
заздоровниці і переконуйся в цьому.
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* * *
Жінки, які вважають себе розумними – це,
найчастіше ті, про які чомусь не думають чо-
ловіки. А ти міркуй, чому так відбува ється.

* * *
Уяви собі, якби людина усе розуміла, то ні-
коли б не помилялася, але в помилках іноді
таїться прекрасна непередбачуваність і на-
віть відкриття.

* * *
Познач! Іноді напрацьована репутація при-
ховує внутрішній світ людини.

* * *
Ким би ти не був по соціальному статусу,
пам’ятай – принижуючи людину, ти, переду-
сім, ображаєш свою особисту гідність.

* * *
Успіх вимірюється не результатом як таким,
а тернистим шляхом в досягненні його. Не
чикай легкої стезі в просторі унікальної
мети!
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* * *
Власні помилки, допущені тобою, – це своє-
рідні університети твого життя. А ось чужі 
помилки – це усього лише школа життя. Не 
страшися засудження власних помилок. Па-
м’ятай, тільки нероби їх не мають.

* * *
Пам’ятаєш товариша, що пив за здоров’я 
друзів, він помер від цирозу печінки.

* * *
Педагогічна діяльність – це привілей не-
багатьох, але коли в її простір вливаються 
преподи, вона перестає бути творчою діяль-
ністю. Внаслідок чого суспільство починає 
соціально загнивати

* * *
Ніколи публічно і навіть наодинці з самим 
собою не виправдовуй себе!

* * *
Іноді народ буває живописним в порочності 
своїй. Погортай сторінки історії художньої 
творчості і ти переконаєшся в цьому.
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* * *
Неймовірно важкий тягар завжди виглядає
легким на плечах інших.

* * *
Не виявляй суть свою виключно з умовиводів
своїх. Вдивляйся в обличчя інших і ти немов
у дзеркалі побачиш себе. А тепер усе це зістав.

* * *
На образу активно реагує людина скривдже-
на своєю долею. Ти не такий!

* * *
Зрозумій вірно! Філософія самотності – це
зовсім не те, що сидіти самотнім в замкнуто-
му просторі. Це потужний аналізатор і мо-
тиватор твого життя.

* * *
По красивому або потворному вбранні жін-
ки, передусім, судять про її чоловіка. Змір-
кував?! Будь завжди і в усім джентльменом!

* * *
Ти випадково не помічав, як нужденних ни-
ні швидко лікують. Звучить парадоксально
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за формою, але підкріплено змістом реаль-
них фактів. 

* * *
Нікчемний оратор це той, якого тільки чу-
ють слухачі. Прагни завжди, щоб твої ідеї 
і погляди були почуті і сприйняті як мотив і
до дії.

* * *
Совість не має загального для усіх алгорит-
му, на те вона і совість! Збагнув?

* * *
Нещасної і односторонньої любові у світі не 
буває. Адже кохання – це взаємне розуміння 
і взаємне відчуття один одного на гребені 
біоенергетичної хвилі. Тому вона є або її не-
має. Tertium non datur.

* * *
Ідеал не досяжний – це безперечно. Але ба-
жання його досягти ніколи не згасає в люд-
ській душі. Це один з важливих мотиваторів 
справжнього життя!
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* * *
Щастя за природою своєю поліваріантне.
Не якорись на чомусь одному.

* * *
Міцно утям те, що цілеспрямована праця не
лише атрибут повноцінного людського бут-
тя, але і загальмована насолода душі і тіла.

* * *
Те, що тобі дано Господом Богом, сильно не
випинай серед людей, бо накличеш недруж-
ню зграю заздрісників-стерв’ятників.

* * *
Зрозумій, помірність – це мудра богиня
в системі філософії спілкування.

* * *
Знаменитий художник своїми творами по-
рою більше і глибше пізнає соціальну дій-
сність, чим деякі «наукові контори».

* * *
Політик чесним не може бути за природою
своєю. А якщо і буває таким, то виключно
в народних анекдотах. Коментарі зайві.
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* * *
Були б у пацієнта гроші, лікар хвороби у ньо-
го завжди знайде. Нині від суми готівки у па-
цієнта залежить, багато в чому, його діагноз.

* * *
Не позбавляй себе права помилятися. Будь 
простішим і пам’ятай, що земля крутиться 
довкола сонця, а не навколо тебе! Не можли-
во всім угодити! 

* * *
Уяви собі! Якщо на кораблі усі капітани, то 
немає сумніву, що він піде на дно раніше, 
ніж закінчаться дискусії щодо оптимально-
го управління кораблем. Намагайся прове-
сти аналогії з подібними ситуаціями.

* * *
Іноді точка зору, під час бурхливої дискусії, 
перетворюється на купину зору.

* * *
Філософи починають, найчастіше, з очевид-
ного факту, проте в кінцевих своїх виснов-
ках інколи приходять до неймовірних со-
ціальних подій.
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* * *
Пройдуть роки і ти переконаєшся, що най-
модніше взуття те, яке практичне.

* * *
Художник не лише має свій унікальний по-
гляд на світобудову, але і щедро дарує людям
таїнства свого світу. І цим він нам величний
і шанований.

* * *
Справжні філософи ніколи не були керівни-
ками держав, проте духовними лідерами на-
роду, найчастіше, були саме вони. Перевір
історичні факти!

* * *
Самоочевидно, що славнозвісних художни-
ків народжує епоха, вони ж на знак вдячно-
сті їй за це, безкорисливо створюють осно-
ви нової епохи.

* * *
Запам’ятай! Пиши в сто і більше разів краще
за інших і тоді тобі будуть байдужими думки
тих, хто тебе обмовляє, заздрить і шельмує.
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* * *
Ніколи життя не дає людині все те, на що 
вона претендує. І це дуже добре!

* * *
Якщо віддав дорогоцінну тобі річ, яка сподо-
балася другу, то ти повноправний хазяїн її, 
а якщо відмовив – ти раб цієї речі. Рішення 
за тобою.

* * *
Вимереж для себе! Художник своїм твором 
звертається до тих, хто його розуміє, а не 
до абстрактного натовпу, який, найчастіше, 
його не цікавить.

* * *
Закони легко чиняться депутатами ВРУ, бо 
вони їх пишуть, як колись говорив В.В. Мая-
ковський, під себе.

* * *
У юності час, немов черепаха стомлено пов-
зе, зате в зрілому віці і особливо в похилі 
роки, він пролітає ніби вільний сокіл у по-
льоті. Квапся змолоду!!!
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* * *
І великі соціальні розрухи, з часом з’ясуєть-
ся, суть явища необхідні. Але в сьогоденні
вони завжди людей застають зненацька. 

* * *
Про головне говори відразу, бо в багатослів-
ності втратиш час і суть справи.

* * *
Порочити людей похилого віку – великий
гріх! Спробуй зрозуміти їх життєве кредо
і у тебе відпаде бажання їх ображати, більше
того з’явиться щире почуття пошани і непід-
робна вдячність до їх індивідуальності.

* * *
Тобі не здається, що перелюбство – це фор-
ма демократії в царині Амура.

* * *
Я згоден з думками твоїми з приводу того,
що успіху можна було б досягти і більшого,
але все-таки людину совісну стримує реак-
ція стада заздрісників. Позбавляйся від цьо-
го почуття в молодості!
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* * *
Переконався, що ходу свободи може пере-
рвати тільки смерть. Свобода була завжди 
могутньою силою людства!

* * *
Бути досвідченим чоловіком, це ще не озна-
чає бути бездоганним коханцем.

* * *
Безперечно! Ми маємо той уряд, який має 
нас. За формою звучить якось грубувато, та 
зате за змістом точніше і не скажеш.

* * *
Здається, пуританство – це своєрідна за-
здрість чужій насолоді кохання.

* * *
Досконало виховати дітей – це означає жи-
вити їх як пташок до тих пір, поки вони 
самостійно зможуть літати в соціальному 
просторі-часі. Знай міру!!!

* * *
Зверни увагу. Іноді вчасно і влучно сказане 
слово зціляє людину в очевидній безвихід-
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ності. Будь за необхідності завжди вербаль-
ним цілителем!!!

* * *
Іноді, тобою дарована, річ повертається че-
рез декілька років до тебе, але тепер як цін-
на, унікальна, чудова штукенція. Коло за-
мкнулося!

* * *
Якщо наречена йде до другого, то невідомо,
кому повезло. Тримайся!

* * *
Хочеш бути довго молодим в юності старій –
будь надійною і ефективною опорою для до-
питливої, цілеспрямованої молоді. Діє без-
відмовно!

* * *
Розумним стати легко, а ось упродовж усьо-
го життя бути таким нелегко.

* * *
Справжнім філософом, як і художником ні-
хто не народжується, але природні задат-
ки, бути такими, у них закладені від Бога.
Це безперечно!
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* * *
Рада твоїй нареченій. Маючи скромний ма-
теріальний статок, остерігайся дорогих 
подарунків від неблизьких тобі чоловіків. 
Міркуй!

* * *
Майже усі війни замішані на революційно-
му і релігійному фанатизмі або убогому на-
ціоналізмі, проте це тільки привід, причи-
на ж криється завжди в корисливих еконо-
мічних інтересах. Будь ласка, проаналізуй 
деякі вій ни.

* * *
Ти помічав, коли людина завантажена сис-
темою цікавих ідей і колосальними мотиво-
ваними діяннями у неї немає часу старіти, 
тому вона завжди виглядає молодо. Невтом-
но прагни і натхненно працюй у всьому!

* * *
У просторі емпатичних стосунків завжди 
знаходиш щиросердного друга або, врешті-
решт, цікавого співрозмовника. Ergo, емпа-
тія – правдива довіра!!!
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* * *
Занотуй собі назавжди! Людина, що здій-
снює справу поза мотивованим цілеспряму-
ванням – даремно витрачає свій час.

* * *
Наскільки я знаю, мало кому з чоловіків вда-
лося обдурити жінку в амурних пригодах.
Але розумні жінки виду не подають, зна-
ючи це. 

* * *
Парадоксально, але факт, гірші з чоловіків
часто досягають успіху у красивих, добро-
зичливих, милих жінок. Ти це багаторазово
спостерігав.

* * *
Були б бажаючі слухати наклепи, пройди-
світи-оратори завжди знайдуться.

* * *
Жінки, не підозрюючи того, часто розкри-
вають таємничі подробиці характеру в за-
душевних бесідах між собою. Така жіноча
психологія!
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* * *
Придивись уважно і ти неодмінно побачиш, 
як дитячі ігри іноді зумовлюють майбутні 
віхи життя дорослої людини.

* * *
Чоловіки надають особливе значення дета-
лям безпосереднього процесу зради дружи-
ни, проте дружина цікавиться, найчастіше, 
вбранням коханки.

* * *
Ти помічав, як нудотна людина, в бесіді з то-
бою, постійно продавлює свою правоту, по-
рядність, чесність тощо. Уникай таких кон-
тактів.

* * *
Справжній філософ завжди буде в опозиції до 
будь-якої політичної партії, оскільки остання 
виражає інтереси лише окремих груп насе-
лення. Він же виражає інтереси суспільства 
як унікальної всезагальної цілісності.

* * *
Ти помічав, що на красу серпневого зоряно-
го неба, на полум’я вогнища на березі річки 
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і стихію бурхливого моря неможливо назав-
жди намилуватися.

* * *
Натхнення – це адекватність індивідуума зі
своєю субосновою Я. Опануй!

* * *
Постійно лови мить і насолоджуйся найкра-
сивішою музикою у цьому світі – винятко-
вою мелодією твого закоханого серця. А що
миліше може бути?!

* * *
Маю честь часто спостерігати, як талано-
витий живописець довго виношує філософ-
ський задум картини, проте він миттєво ре-
алізує його на полотні.

* * *
Жінка, яка виходить заміж з метою переви-
ховання чоловіка-алкоголіка, рідко досягає
успіху. Мила діва, не витрачай даремно до-
рогоцінний час життя!

* * *
Справа художника будити радість життя
в серцях своїх шанувальників. Саме так по-
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ступає талановита Охрименко Таня – Лауре-
ат багатьох конкурсів як в Україні, так і за її 
межами. Хороший приклад для наслідуван-
ня молоддю!!!

* * *
У вирішенні конфлікту в творчому колек-
тиві необхідно звертати увагу не на індиві-
дуальні якості конфліктуючих сторін, а на 
рішення проблематичних ситуацій. Деякі 
ке рівники свідомо роздмухують полум’я кон-
флікту, щоб нагрівати руки біля цього багат-
тя. Як це бридко виглядає, ти бачив!

* * *
Мінорно звучить те, що в школі життя на 
другий рік навчання не залишають.

* * *
Цінність правди не в її істинності, а в тому, 
що вона висловлена вчасно.

* * *
Пам’ятай, один і той же поступок оцінюєть-
ся різними людьми по-різному. Завжди на-
йдуться ті, хто тебе підтримає і ті хто осу-
дить. Ти хочеш сподобатись всім?! Не гай 



227

даремно час! Займайся нагальними спра-
вами!

* * *
Горобчик зовні дуже схожий на соловейка
в темнім гаї, але останній прекрасно співає
арії, а горобчик-молодчик лише цвірінькає.
У них, як і у людей, у кожного своя доля, чи
не так?

* * *
Чиновник від науки настільки звик брати ве-
ликі хабарі, що життя своє без них він уявляв
як потворне, сумовите і протиприродне.

* * *
Нарочита, помпезна глибокодумність – це
доля людей невдах, що мають остаточну ку-
пину зору на те, що усе відбувається виключ-
но навколо них і більше того, до всього все-
світу вони причетні. Сміх та й годі!!!

* * *
Іноді ті, що потерпілі фіаско в амурі зверта-
ються до філософії. Пам’ятай, що філософія
ніколи не була цілителькою знедоленого ко-
хання.
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* * *
Немає більшої самотності в житті людини 
на Землі як те, коли батько і мати, випро-
бували сирітство, позбувшись своїх дітей, 
а іноді і онуків.

* * *
Можна тільки жалкувати тому, що абсолют-
ній більшості людей так і не вдалося розбу-
дити свій сплячий талант, а деяким відкопа-
ти його.

* * *
Величайся! Совість – це тисяча твоїх неви-
димих свідків в твоєму житті.

* * *
Своєрідна демократія в нашій країні! Вона 
дозволяє людині говорити все те, про що 
і про кого вона думає, але, на жаль, її мало 
хто чує.

* * *
Пам’ятаєш того чолов’ягу якому було, що і як 
розповісти, але на жаль він не згадав, як усе 
це було. І таке буває, що п’яний співає, а лі-
брето не знає!
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* * *
Ти помічаєш, як програвши на виборах, пар-
тія завжди повчає уму-розуму партію влади,
як варто виходити з кризового положення.

* * *
Кожне, без винятку кохання, має виключно
свої, неповторні аромати. У цьому його вели-
чезна спокуса, магнетизм і чарівна насолода.

* * *
Закарбуй! Безпечних ліків в світі не буває!
Навіть аспірин у великих дозах може допро-
вадити до смерті, а в малих – викликати не-
бажані наслідки. Раджу тобі постійно – веди
здоровий образ життя і ліки тобі не знадоб-
ляться. Дикі тварин живуть в лісах без ап-
тек і слава Богу здорові!

* * *
Депутати і політики в нашій країні – це дуже
дорогий товар для платників податків. Під-
рахуй і переконаєшся в цьому.

* * *
Усвідом для себе. Той хто плюндрує історич-
не минуле своєї країни, якою б вона не була,
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той ще з більшою руйнацією моделює її май-
бутнє. Жах!!! 

* * *
Космополіт не переживає святого почуття 
Батьківщини. Він скрізь і ніде.

* * *
Я підмітив, що ти іноді ігноруєш навчання 
на своїх власних помилках, тоді, скажи на 
милість, який сенс тобі їх продукувати.

* * *
Впевнений, що і розум має в нескінченно-
му космічному просторі свої унікальні сте-
жини.

* * *
Перевернути сторінку в історії, досить лег-
ко, а скажи мені на милість, як затьмарити 
історичну пам’ять мільйонів людей. Це що, 
мені та масам інших, відмовитись від батька 
і матері, тільки за те, що вони мене народи-
ли і виховали не в ту історичну епоху. Дивна 
логіка і моральність!!!
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* * *
Ти неодмінно дійдеш висновку, що матінка
права, але це станеться, коли у тебе будуть
діти. Чи не краще визнати мудрість мате-
ринську відразу.

* * *
Якщо не знаєш, куди і навіщо йдеш, то не
квапся робити перший крок.

* * *
Почуття тому і називаються підсвідомими,
що людина про них не знає. Якщо ти знаєш
про їх існування, то вони вже і не підсвідо-
мі. Логічно?! А ось твоє серце про них знає
майже все. Кохання, прямий свідок цьому!!!

* * *
Ректор наскільки був індиферентним і бай-
дужим до майбутньої долі внз, що це почали
помічати навіть його близькі родичі.

* * *
Візьми за правило. Щодня позбавляй базу 
даних твого інтелекту від абсолютно порож-
ніх думок як за змістом, так і за формою.
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* * *
Ти зверни увагу на людину, яка не читає на-
віть заборонену літературу. Якщо це так, то 
у неї, мабуть, щось не в порядку.

* * *
Сотню разів підмічено, якщо вчасно і миро-
любно не припинити невгомонні розбрати 
в колективі, то суперечка неодмінно зруй-
нує колектив.

* * *
Ось прислухайся до інтерпретації віку лю-
дини чиновником-бюрократом. У його по-
нятті, середній вік – це коли ти ще молодий 
для того, щоб обійняти певну посаду, але 
вже занадто старий для займаної посади.

* * *
Порада тобі і майбутній дружині. Якщо ди-
тятко щиросердно приголублюють, по-мате-
ринськи розуміють і безмежно люблять, не 
залежно від будь-яких обставин, то це сприяє 
інтенсивному розвитку його мозку.

* * *
Старість завжди в радість, якщо закладений 
міцний фундамент в зрілі роки.
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* * *
Ти випадково не помічав, чому приємне за-
паморочення, найчастіше, постає від успіху,
а ось від невдачі частіше усього чомусь ще-
мить серце. 

* * *
Як не говори, а у повії і олігарха є своє по-
няття порядності і своєчасності.

* * *
Перевір свої нинішні якості гідного чолові-
ка своїм дитячим віком. Запитай у малюка,
яким ти був в дитинстві, чи подобається
йому такий чоловік як ти зараз. Роби це як
можна частіше. Вельми допомагає!

* * *
Поміть! Люди відрізняються, один від од-
ного, передусім рівнем знання, характером
і ритмом використання свого дорогоцінно-
го часу.

* * *
Живописець вселяє душу в речовий світ
і цим він нам дорогий і жаданий.
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* * *
Можна часто спостерігати, як людина хва-
литься випадковими зустрічами з солідни-
ми людьми. Цим вона нарочито акцентує 
свою значущість.

* * *
Придивися і ти переконаєшся в тому, як на 
шлях особистісного розвитку дітки стають 
тоді, коли уперше вимовляють: «На»!

* * *
Ніколи не виходь на соціально-політичний 
уторований шлях, бо тебе там зітруть в пил. 
Запевняю тебе, твій Я-простір перетворить-
ся на якусь безлику піщинку. Ні за яких умов 
не знеособлюй себе!

* * *
Зверни увагу на жінку, яка багато і безпред-
метно прорікає, це перша ознака того, що 
вона не випробувала блаженства в почуттях 
своїх.

* * *
Ти помітив, що на відміну від препода Педа-
гог терпиміший до студентів, ніж до самого 



235

себе. Саме тому він Учитель, Педагог і Уче-
ний в одній особі. 

* * *
Свобода нелегка, іноді навіть пекельна і це
безперечно, але і насолода від того, що ти
вируєш в її просторі, дає тобі натхненну си-
лу. Будь вільним!!!

* * *
Включаючись в спілкування, тримай в запа-
сі інтригуючу таємничість, що надасть спіл-
куванню приємну напруженість очікуваної
розв’язки розмови.

* * *
Не так давно був свідком, як люди, піднявши
руки ввись до неба, заклинали: «Убережи
нас Господи від депутатів чужорідних і «на-
родних», в іншому ми впораємося самі»!

* * *
Знай назавжди!!! Ти настільки вільний, на-
скільки спроможний себе вчасно обмежити
в конкретному просторі-часі.
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* * *
Мудра людина не робить одні і ті ж помил-
ки, бо це навіває нудьгу і смуток. 

* * *
Добро можна охарактеризувати як мисте-
цтво інтелекту, моральності і краси, які про-
являються в благородному діянні людини. 
Будь добродушним!

* * *
Прийшов ще до одного висновку в якості по-
ради. Проблема людина як будь-якої енерге-
тичної системи – найти шлях найменшого 
супротиву для розрядки напруги. Тож шукай 
в конкретній ситуації оптимальний варіант, 
не найдеш щонайліпший, то посієш шерегу 
неврозів. Будь здоровим і щасливим!!!

* * *
Препод завжди звергає на студентів свої не-
доліки, нарікаючи на те, що вони не здатні 
його зрозуміти. Педагог же завжди зрозу-
мілий і шанований студентами. Наслідуй 
принципи Педагога і будеш поважною лю-
диною. 
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* * *
Благаю, відкидай усі види пліток, чуток, ін-
синуацій і лихослів’я в діалозі. 

* * *
Ніколи не говори собі, що ти не зможеш
що-небудь зробити, оскільки опісля, навіть
в оптимальних умовах, ти дійсно не зможеш
зробити необхідне! 

* * *
Скажи мені, будь ласка, що і як ти думаєш
про своїх Учителів і Педагогів, я неминуче
повідаю тобі, хто ти є насправді. Протестуй
своїх друзів!

* * *
Так званих, важких навчальних дисциплін
не буває. Це преподи роблять їх такими, щоб
на іспитах, заліках і особливо на захистах
курсових косити живі долари або переводи-
ти на особисті рахунки в банки студентські
гривни.

* * *
Ти напевне знаєш, що лапідарно викладати
свої думки в аудиторії – це не тільки мисте-
цтво, а й естетична насолода.
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* * *
Філософ постійно перебуває в стані творчої 
думки, іноді навіть в сновидіннях. У нього не-
має такого поняття як діловий і вільний час.

* * *
Ніколи не нарікай на людей і час, в якому то-
бі пощастило жити. Вини тільки себе в сво-
їх невдачах і тоді ти досягнеш неодмінно ба-
жаного успіху.

* * *
Уникай популизаторів, бо вони тебе можуть 
повільно, але планомірно і з твердою упев-
неністю знищити, як керівника і навіть як 
індивідуальність.

* * *
У нас дійшло вже до того, що істинного пат-
ріота не на словах, а в творчому діянні вва-
жають оригінальною людиною. Ну що тут 
скажеш!?

* * *
Май на увазі. Спустошеність індивідуально-
сті починається з розуму. Тож не забувай по-
стійно його пестити і розвивати.
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* * *
Неспокій виникає від внутрішніх бажань,
а не від зовнішніх подій. Якщо у тебе нема ба-
жань, то острахи миттєво зникають. В кож-
ному конкретному випадку допоможе тобі
мистецтво сублімації! Впевнено га рантую!!!

* * *
Закарбуй! Дух вимагає такого ж тренування
інтелекту, як і тіло фізичного навантажен-
ня. Не давай їм спокою, адже це дійсно іс-
тинна насолода.

* * *
Змирися з тим, що рівень і кількість твоїх
успіхів пропорційно кількості прихованих
і відкритих недругів і недоброзичливців.

* * *
Признаюсь тобі, що немає щасливішої пори
для філософських роздумів як юна старість.
Приємно в цій порі ще й те, що талановиті
слухачі, допитливі читачі і шанувальники
ще константні.
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* * *
Якщо ти побоюєшся бідності духу, то вва-
жай, що вона вже тебе відвідала.

* * *
Виганяй з порогу нав’язливі ідеї, оскільки 
вони можуть в подальшому часі бути при-
чиною догматизму, а іноді навіть психічних 
відхилень.

* * *
Добре чи недобре бути космонавтом – пи-
тання відкрите для багатьох, але мислити 
космопланетарно, запевняю тебе, блаженно 
і натхненно.

* * *
Попрацюй окрилено і ти зможеш в терни-
цях знайти смислозначиму красу.

* * *
Ти помітив, що препод викладає матеріал 
лише в одному незмінному стилі. Педагог 
же виражає свої думки різними способами, 
розуміючи, що в аудиторії не кожен студент 
здатний зрозуміти тільки один стиль спілку-
вання.
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* * *
Ти знаєш, що за гроші можна купити інфор-
мацію, будь яку реляцію, чи навіть змістов-
ний текст, але мудрість ніколи. Адже вона
єдина і неділима!!!

* * *
Більшість депутатів на трибуні не мислять,
а читають чужі тексти. Маємо те що маємо,
а сприймаємо….

* * *
Красивий, змістовний живопис, як і мило-
видну жінку можна спотворити неприва-
бливою прикрасою. Запам’ятай на все жит-
тя, що ти, як і талановитий маестро відпо-
відаєш за повноцінну і чарівну красу твоєї
леді!

* * *
Жінка – це великодушний і прекрасний дар
чоловікові. Цінуй її неповторну красу, доро-
жи і захоплюйся її чарами повсякчасно. По-
годься, нам, чоловікам пофортунило у цьо-
му буремному світі!!!
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* * *
Мій дідусь, Сава Дорофійович Морозов, 
а твій прадідусь, говорив: «Вчися у кожного, 
бо у кожного є щось таке, чого у тебе немає. 
Але ніколи фанатично не наслідуй нікого, 
бо втратиш те, що тільки тобі сутнісно на-
лежить». Згодься, мудра моральна рада за-
повіт!

* * *
Запам’ятай, коли слова звучать для слів, то 
суть їх меркне і думки гаснуть.

* * *
Спробуй свою публічну мову закінчити свої-
ми віршами. У них повинна прозвучати в ла-
підарній формі логіка твого виступу, яка 
розкриває змістовну сутність теми. Потру-
дися, успіх буде забезпечений!

* * *
Справжній художник завжди потребує фі-
лософії, художник середньої руки уникає її 
з причини того, що він ще не досяг велично-
го успіху.
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* * *
Хто окрилено і щоденно своєю працею до-
сягає успіху, тому завжди таланить.

* * *
Коли тобі в слід улюлюкають, пишайся – ти
йдеш своєю надійною стежиною. Пам’ятай,
заздрісники ходять по уторованому шляху,
бо сил, обдарованості і хисту на стезю у них
замало.

* * *
Прагни публічно дякувати педагогові за ці-
каву і захоплююче викладену тему, яка до-
зволила тобі правильно розставити акценти
в твоїй дослідницькій проблемі. Не економ
на емоціях!

* * *
Зверни увагу, в науці часто зустрічаються
співавтори, в співі – дуети і навіть у алкого-
ліків – почарківці. А ось в живописі чомусь
рідко зустрінеш – співживописців. Тут ціно-
вана індивідуальна творчість!

* * *
Нині не парадоксально, коли препод-ха-
барник «виховує» молодь. На жаль, це пере-
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ростає в норму моралі і означає, що суспіль-
ство розбещується і перетворюється згідно 
Ф. Жо ліо-Кюрі в країну прислужників.

* * *
Зафіксуй! Чим більшим таїнством окуто те, 
над чим працюєш, тим більшою вдається 
твоя сила, котрою Бог тебе обдарував. Знай, 
твій внутрішній потенціал невичерпний 
і його неможливо нікому виміряти до дна. 
Будь загадковим таїнством для інших!!!

* * *
Візьми собі за правило – щодня оновлюй 
стежину свого унікального життя.

* * *
Якщо ти не в змозі звести в систему те, над 
чим сьогодні працюєш, то ти толком не зна-
єш, що і для чого робиш. Ти знаєш, що все 
підкорене системі.

* * *
Залиш свої особисті проблеми в посімействі 
і ніколи не занось їх в простір трудового ко-
лективу. Запам’ятай, слабкі люди виклика-
ють жалість до себе.
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* * *
Скажи мені, який простір займають у тебе
мрії про майбутнє та спогади про минуле
і я визначу безпомилково твій реальний вік.

* * *
Всяка праця і особливо робота потворні, як-
що вони не просякнуті любов’ю.

* * *
Ніколи не відповідай на інсинуацію, бо ти
даєш в руки додаткову зброю професіонало-
ві. Май терпіння промовчати і цим ти його
обеззброїш.

* * *
Будь-яка революція будується на очікувані
змін і оновлення. Проте, коли у революціо-
нерів проходе ентузіазм, то залишається по-
чуття порожнечі. І ось саме в цей час, інші
люди знаходять необхідні лазівки і протас-
кують всілякий мотлох минулого. Подальші
наслідки ти спроможний збагнути, аналізу-
ючи події сьогодення.

* * *
Я помітив, чим частіше юнаки презентують
досконалість своєї молодості, тим інтенсив-
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ніше вони старіють. Здогадайся, чому так 
відбувається!?

* * *
Нікому і ніколи не розповідай, як тобі було 
тяжко досягти успіху, бо окрім підлесників, 
у тебе з’являться зловтішні шкідники. Ви-
сновок?!. Пропонуй публіці готовий резуль-
тат своєї діяльності.

* * *
Знай, що мудрі люди тобі не перешкоджа-
ють в твоєму просуванні до успіху, їм це не 
потрібно. Вони просто тобі осявають тер-
нистий шлях до мети.

* * *
Ненадійний той керівник, який акцентує 
увагу на прогалинах своїх підлеглих, ігнору-
ючи їх позитивні якості. Сподіваюсь, ти по-
годився зі мною.

* * *
Якщо ти виробляєш в точності те, що ство-
рюють інші, то, пробач мені, ти взагалі нічо-
го не продукуєш. Міркуй і творче працюй!!!
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* * *
Філософ, Художник, Педагог – це, передусім
їх образ життєдіяльності і тільки потім про-
фесія. Ти це щодня спостерігаєш у дії.

* * *
Вважаю, даремно прожитий день чолові-
ком, якщо він протягом дня не зробив жод-
ного компліменту на адресу прекрасних
леді. Візь ми як повчання.

* * *
Знати міру у цілеспрямованому використан-
ні простору-часу – це велика досконалість,
мистецтво і насолода життям.

* * *
Затям собі на все життя, поки ти естетично
насолоджуєшся світом краси і полонений її
величчю – ти ніколи не постарієш!!!

* * *
У кожного своя унікальна дорога в рай і на-
віть в пекло. Тракту там не буває.

* * *
Якщо ти відносишся до коханки точно так,
як і до своєї дружини, то ти попросту ба-
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гатоженець, а не справжній коханець. Зро-
зумів?!

* * *
Нагадую! Якщо ти намагаєшся нав’язати своє 
Я співбесіднику, то ти вибудовуєш мур, який 
вас роз’єднує і створює почуття супротиву. 

* * *
Спіткала тебе невдача, дякуй Богові, що саме 
це так сталося, а не гірше. Розцінюй це так, 
що невдача є деяке випробування і атрибут 
майбутнього твого неминучого успіху. Про-
вірене на власному досвіді!!!

* * *
Істинний Педагог розглядає свою діяль-
ність, як щоденний творчий, благородний 
і блаженний процес. Через те він розгля-
дає свою діяльність як привілей дарований 
йому Богом і народом. 

* * *
Найбільш надійний банк в світі – благопо-
луччя твоїх дітей. Пильно зверни увагу у ви-
хованні та освіті власних дітей. Тут акції 
зав жди виправдують!!!
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* * *
Я помітив, що художники називають карти-
ну з деякої інтригою. Цим вони дають мож-
ливість глядачеві і шанувальникові пофан-
тазувати. Вони знають, що від назви карти-
ни залежить характер сприйняття і навіть її
успіх.

* * *
Прорікати і творити відповідну народну 
справу – це величне мистецтво.

* * *
Подібно до того, як легко читається розбір-
ливо написаний текст, так і коректно мисля-
ча людина легко сприймається слухачами.
Прагни завжди бути лаконічним, лапідар-
ним і легкозрозумілим.

* * *
Згадай сторінки історії, зістав з сьогоденням
і дійдеш висновку, що у суспільстві, де немає
соціальних змін, розум і дух народний чахне.

* * *
Поки по-справжньому не проникнеш у свою
внутрішню сутність і не навчишся себе ці-
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нувати, ніколи не зможеш щиро полюбити 
цнотливу леді.

* * *
Незатребувана краса, як і подібна доброчес-
ність дуже сумнівна. Провір.

* * *
Ніколи не станеш справжнім Педагогом, 
поки гармонійно не з’єднаєш в собі учителя 
і учня. Ось саме чому препод не може ніколи 
бути Педагогом!

* * *
Як часто буває. Людина знайшла місце в жит-
ті і чекає, поки його звільнять. А ти роби так, 
щоб місце тебе шукало. Зміркував?!

* * *
Шануй в собі, передусім те, що ти продуку-
єш виходячи з необхідності й неодмінно за 
канонами краси і доброчесності.

* * *
Прагни читати людей з таким же інтересом 
і пристрастю, як і книги. У тебе на це є необ-
хідні знання. Скажу тобі – це напрочуд ціка-
ве заняття.
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* * *
Ти помітив, що найщасливіші батьки саме
ті, у яких благополучні діти.

* * *
Тільки мовчки ти можеш почути розумну 
людину. Пам’ятаєш нашу розмову. Чують усі
у кого є вуха, а ось почути суть проблеми мо-
жуть тільки деякі.

* * *
На уторованій дорозі тебе ніхто не помі-
тить. Скажи мені, навіщо тобі така загубле-
ність в соціальному натовпі. Це ж, безлике,
блякле життя?!

* * *
Спокушати безкоштовними продуктовими
наборами це улюблена технологія шахраїв,
комбінаторів, пройдох і політиків. Виснов-
ки роби сам.

* * *
У кожної людини є свої творчі феєрверки
думок, чарівні водоспади почуттів і якщо їх
креативно і вчасно використовувати, то по-
годься, вік тут не причому. Мені приємно,
що усе це ти можеш спостерігати на яву! 



252

* * *
Я вільний і розкутий, отже повноцінно іс-
ную в унікальному Я-просторі!

* * *
Перебуваючи в стані нещирості з самим со-
бою, не розраховуй на емпатичне відношен-
ня до тебе співрозмовника або друга. Будь 
вірний собі!

* * *
Знай, використовуй критерій красоти у всьо-
му існуючому і пам’ятай, що навіть мисте-
цтво має свою міру в образному відображен-
ні дійсності та естетичному сприйнятті і на-
солоді.

* * *
Легко кинути пити, набагато складніше 
створити громадську думку про те, що ти не-
питущий. Горджуся тим, що ти це зілля не 
вживаєш.

* * *
У досягненні заповітної мети працю нічим 
замінити. Трудися усвідомлено!
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* * *
Якщо художник може краще сказати слова-
ми те, що має намір зображувати на полотні,
то який сенс в такому діянні. Ось і ти, якщо
можеш щось створити, то навіщо зайві сло-
ва про скоєний результат.

* * *
Пам’ятаєш історичні факти про те, що геній
першим потрапляє під промені сонця зара-
ди того, щоб відбивати світло для інших. Не
приховаю того, що попадати в числі перших
під промені генія теж приємно.

* * *
У радянські часи деякі філософи свої «кра-
мольні» думки приписували знаменитостям
минулих часів і це їм сходило з рук. Тобі по-
везло, ти публічно висловлюєш свої думки
адекватні твоєму світобаченню.

* * *
Почуття гумору створює людині хвилини
відпочинку. Ніколи не нудьгуй!

* * *
В досягненнях чоловіка завжди криється
значна доля жінки. А ось саме яка істинна
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дещиця її участі, він найчастіше умовчує. 
Справжнім чоловікам такі принизливі риси 
характеру не притаманні!!! 

* * *
Робити те, на що ти не здатний – це великий 
гріх. Але тричі гріх не робити те, на що ти 
спроможний. Ніколи не уподібнюйся вели-
кому грішникові.

* * *
Подекуди глибока мудрість виявляє себе 
в невисловлених людиною вчасно словах. 
Через те людина має один рот і два вуха. Бог 
постарався!

* * *
Факт подібний до мандрівника, загиблого 
в пустелі. Інша справа, коли факт перебуває 
в системі; адже він може повідати багато не 
тільки про себе, а й про систему, що його 
прихистила.

* * *
Якщо жінка кокетує віком своїм, підтримай 
її в цьому піднесенні. Пам’ятай! І полонено-
му буває інколи затишно і привільно у пре-
красному просторі леді.
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* * *
Не забувай, самодисципліна украй важлива
на фінішному відрізку до успіху!

* * *
Зважай увагу на те, що тобі доведеться від-
повісти за не виконаний борг перед най-
строгішим суддею на планеті – перед своєю
совістю. Альтернативи немає!

* * *
Живопис і філософія – найревнивіші сутно-
сті у світі. Вони завжди неухильно вимага-
ють від творців раз і назавжди, та ще й ціл-
ком віддаватися тільки їм і за всеосяжним
задумом. Неможливо скрити і водночас опи-
сати ті приємні миті в чарівному полоні.

* * *
Чи не помічав ти, що в нічних монологах ти
бездоганно непорочний і логічно послідов-
ний в своїх думках і почуттях. О! Вони інко-
ли спати не дають!

* * *
Запам’ятай. Для здоров’я не так вже багато
і потрібно: збалансоване харчування, мор-
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жування, медитація, йога, творча діяль-
ність, естетична насолода і злагоджені сто-
сунки в сім’ї. Будь здоровий!

* * *
Прошу! Ніколи не копіюй чужі думки. Ви-
глядатимеш вульгарним епігоном.

* * *
Не усе просте гармонійно і красиво. На жаль 
і простота буває відразливою, як і публічна 
потворна нагота жінки.

* * *
Коли ти поливав свій сад, то не звернув ува-
гу на бур’яни. А коли вони предстали в по-
вний ріст, то це тебе занепокоїло. Висновок! 
Перш чим поливати сад потрібно знищити 
бур’яни заздрощів і лестощів, не даючи їм 
ні води, ні добрив тощо. Збагнув?! Все зале-
жить від тебе!!!

* * *
Іноді те, як ти говориш, важливіше за те, що 
ти віщаєш. Врахуй це в діалогах, бесідах, ви-
ступах і особливо в амурних пригодах.
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* * *
Перебуваючи в творчих майстернях талано-
витих художників, помітив, що кожен їх жи-
вописний твір – це цікавий фрагмент з одіс-
сеї їх душі.

* * *
Якщо чоловік здоровий і не може забезпечи-
ти благополуччя сім’ї, то це означає, що його
талант байдужий суспільству, або він не роз-
винув його до рівня затребуваності, проте,
найчастіше, він просто нероба. Бідна сім’я!!!

* * *
Вчитися і жити або вчитися жити, ось в чому 
головне питання Педагога.

* * *
Студентські роки в університеті – це розкіш
людського спілкування, а ось інші роки жит-
тя залежатимуть від того наскільки ти змо-
жеш налагодити ефективний діалог з людь-
ми твого співтовариства.

* * *
Повчання! Не попадайся в простір негатив-
но зарядженого натовпу людей!
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* * *
Ніхто і ніколи Пушкінську сентенцію про 
те, що любові усі літа покірливі, не спросту-
вав. У тебе усе попереду! Сподіваюся, ти під-
твердиш її.

* * *
Плануй собі великі цілі в них легше попасти 
в десятку і досягти успіху.

* * *
Справжній Педагог вселяє студентам віру 
в самих себе, а не абсолютизує свій стиль 
мислення і технологію діяння.

* * *
Після нелегкої, але романтичної служби 
у ВМФ кожен моряк стає відмінним команди-
ром свого унікального життєвого корабля.

* * *
Люди, талановиті у своєму улюбленому фа-
ховому діянні, політичної кар’єри не потре-
бують. В політику йдуть невдахи в конкрет-
них справах.
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* * *
Мотивована праця – це цілитель тіла і наша
духовна свята благодать.

* * *
Запевняю тебе, що характерні танці – це не
лише насолода красою руху партнерів ззов-
ні, але і насолода внутрішньою гармонією
тіла і душі танцюючих. Це говорить тобі со-
ліст відомого в Україні і за кордоном народ-
ного ансамблю «Молодість». Пишайся!!!

* * *
Без передбачення не роби і кроку в управ-
лінні людьми і справами. Ти ж не Іван Су-
санін, але, поміть і у нього була прозориста
мета. 

* * *
Якщо ти не використовуєш природою да-
рований тобі унікальний потенціал, то ти
власноручно умертвляєш його, без надії во-
скресити в майбутньому.

* * *
Погодься, що свобода без усвідомленої дис-
ципліни – це явне свавілля, але і дисциплі-
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на без усвідомленої свободи – це формене 
рабство.

* * *
Багатство людини криється не в робочому 
часі, а у вільному часі. Але це тільки тоді, 
коли останній розуміється, як вид творчої 
діяльності. Цінуй кожну вільну хвилину, що 
творить тебе і суспільство.

* * *
Зверни увагу! Тільки неуки, заздрісники і не-
вігласи засуджують своїх Учителів і Педагогів.

* * *
Жаденній людині завжди не вистачає того, 
що є у інших. Задовольняйся малим і ску-
пість покине тебе назавжди.

* * *
Якщо людина заявляє на кожному кроці, що 
вона багато знає, то нехай покаже це в діянні 
своєму з ефективним кінцевим результатом.

* * *
У дитинстві усі діти філософи і мрійники. 
Але з подальшим віком, втрачаючи прямо-
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душну допитливість, вони залишаються ли-
ше філософами-аматорами. Але і це добре!
Адже буває і гірше!

* * *
Прошу тебе, у котрий раз. Веди щоденник са-
моспостережень і контролю, а головне занось
туди усі твої звершення. Це тебе мотивувати-
ме до активного життя, а в хвилини смутку,
насолоджуватимешся своїми успіхами. 

* * *
Тільки серцем художник може побачити
в людині індивідуальність.

* * *
Якщо людині педагогічна діяльність не до
душі і вона перетворюється на рядового пре-
пода, то їй слід піти з внз, щоб не стомлюва-
ти свою душу і допитливий розум студентів.
Так ні, не йде. Хабарі не пускають!!!

* * *
Галантний чоловік завжди знає день наро-
дження дорогоцінної леді, але не пам’ятає
рік її народження і не може згадати, що їй
у минулому подарував.
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* * *
Пам’ятаєш, він їй пробачив, але через два-
дцять років нагадав їй про це. Як ти думаєш, 
він їй вибачив? Запам’ятай, так чоловіки не 
поступають.

* * *
Наймісткіші за змістом і гранично короткі 
за формою два слова. Іноді від них залежить 
не те що доля людини, але навіть світопоря-
док на планеті – це такі слова: ТАК і НІ!

* * *
Май на увазі, що немає пуття від свободи 
тій людині, яка не відає, що таке завойована 
у поті чола справжня свобода.

* * *
Пам’ятаєш, якою вона чарівливою красунею 
була, але їй ніхто про це вчасно не підказав 
і вона розчинилася в безликій масі сірень-
ким мишенятком. Ніколи не упускай мо-
мент зробити комплімент красивій дівчині. 
У тебе є у кого навчатися цьому мистецтву.

* * *
Можна виграти декілька важливих боїв, але 
програти війну миттєво. Міркуй!



263

* * *
Жоден художник, психолог не зможуть від-
творити твою іманентність, бо тільки ти
подумки представляєш себе таким, яким ти
є на цьому світі.

* * *
Парадоксальні бувають ситуації в історії на-
уки. Інколи ситуація складалась так, що пев-
не відкриття, по своїй суті, було алогічним,
проте з часом доказ його став строго логіч-
ним. Дивна річ пізнання, чи не так!?

* * *
Доброчесність і шляхетність людини не знає
кордонних меж, тому і природно, що не по-
требує віз.

* * *
Директор Харківського авіазаводу М’яли-
ця А.К. відноситься до своїх працелюбів
з середніми здібностями так, як нібито
у них вони вище за середнє, через певний
час вони насправді такими стають. Ось це
і є яскравим і повчальним приклад ефектив-
ного комплементу.
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* * *
Ти безпомилково помітив. У сучасних полі-
тиків уміння маніпулювати свідомістю насе-
лення країни доведене до рівня бездоганної 
технології. А ось куди, на що і для кого вона 
спрямована політики ніколи відверто тобі 
не скажуть. Отже, кмітуй і доходь до виснов-
ків самостійно!!!

* * *
Здається мені, що повноцінним милосердям 
можна вважати те, коли ти ділишся остан-
нім, що маєш на сьогоденну пору.

* * *
Добре знаю Героїв України, які своєю пра-
цею принесли благо людям і тому визнані 
народом. Це: Амосов Н.М., Мялица А.К., 
Боровик А.Г. та інші. Проте більшість з ни-
нішніх героїв невідомі народові. Вважай, що 
тобі повезло, якщо ти випадково появився 
поряд з Героєм.

* * *
Педагог зобов’язаний постійно планувати 
свій культурний розвиток до останнього по-
диху свого педагогічного життя. Педагога 
бувшого не буває!
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* * *
Зрозумій! Мотивація саморозвитку особи –
це суто іманентна справа людини.

* * *
Не змішуй популярні в народі поняття, такі
як конкуренція і суперництво. Це різні речі
за змістом і функціональністю.

* * *
Поки ти живий і дотримуєшся в усьому мі-
ри, у тебе завжди вийде усе як доброякісний
взірець. І не сумуй, в міру сил своїх незгоди
атакуй!

* * *
Допоки приналежиш до якоїсь політичній
партії, ти неправдивим бути зобов’язаний.
Альтернативи цьому немає. Зважено роз-
мірковуй, як поступити в такій проблемній
ситуації.

* * *
Конкуренція – це вічний бій, спокій там
тільки сниться і то зрідка.
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* * *
Спрямовуй своє життя так, щоб завжди бути 
скромним ззовні і делікатно багатим в сво-
єму іманентному Я. По-моєму це і є наснага 
власного буття!!!

* * *
Не прагни в деталях зрозуміти жінку, бо не 
виключено, що після цього ти її розлюбиш. 
Жінку потрібно пристрасно відчувати, а по-
тім розуміти.

* * *
Поміть в бесідах. Мудрі люди зазвичай об-
говорюють теоретичні проблеми, уми се-
редні обговорюють важливі події, а нижче 
за середній рівень – обговорюють співро-
бітників. Їх розум і культура спілкування не 
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спроможні підніматься вище за свою купи-
ну зору.

* * *
І звички, якщо вони цілеспрямовано сфо-
кусовані на добро і просочені моральністю 
і любов’ю, роблять життя красивим.
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* * *
Не можеш сміятися над собою, знайдуться
люди, які сміятимуться над тобою і сміяти-
муться доти, поки ти не навчишся сміятися
над собою.

* * *
Запам’ятай як аксіому для орієнтації в осо-
бистому житті! Себе не шукають, бо це мар-
на трата часу, себе повсякденно у поті чола
генерують!

* * *
Поступай мудро. Інколи дозволяй собі де-
монструвати деякі незначні промахи, мізер-
ні грішки, щоб захиститись від завидників
і облесників. 

* * *
Пам’ятай, що тебе постійно чекає компанія
друзів і співрозмовників на книжковій поли-
ці домашньої бібліотеки, яка нараховує 8 ти-
сяч екземплярів.

* * *
Не забувай, що в майбутньому просторі-ча-
сі тобі доведеться жити, тому виразно уяви
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собі унікальний рейд і рідкісної краси га-
вань, куди неодмінно зайде твій корабель 
життя.

* * *
Розраховуй в драматичні дні свого життя 
на щирі поради мудрих людей, що вказують 
тобі один з варіантів життєвого шляху, але 
пам’ятай, долати його милі доведеться тобі 
одному. 

* * *
Твоїй нареченій побажання. Ніколи не по-
відомляй публічно про те, що ти завагітніла 
великою науковою ідеєю. Не виключено, як 
це часто буває, у тебе станеться викидень. 
Творчість, як і вагітність – це справа суто 
індивідуально інтимна, доки не пройдуть 
успішно роди діяння.

* * *
Якщо тебе раптом осяяло бажання услави-
тися брехуном, то не барися, йди в політику, 
там таких невдах підбирають. Але все-таки 
не квапся!
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* * *
Буває, що по волі випадку ти став злим. У та-
кій і подібній ситуації грай щиросердно
роль доброї людини. Запевняю, ця вада тебе
покине назавжди.

* * *
Дуже прошу! Не вдихай пряний запах лес-
тощів і лестуни-пройдисвіти покинуть тебе
назавжди.

* * *
Єдина людина, хто зможе зупинити тебе
в радості і печалі – це ти сам. У цьому і кри-
ється субстанційність твоєї свободи!

* * *
Якщо ти виявив портал, що вабить всілякими
насолодами, то відразу ж потрудися знайти
вихід, бо потрапиш в безповоротну пастку.

* * *
Осягни назавжди! Тобі потрібно бути зав-
жди, в крайньому випадку, принаймні на
один день розумнішим за інших і тоді успіх
в твоїй благородній справі буде вчасно за-
безпечений.
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* * *
Буде можливість, то випробуй! У спілкуванні 
без слів, у цій прихованій жіночій люб’язно-
сті знаходиться величезна сила влади. Перед 
цим чар-зіллям трудно встояти!!!

* * *
Найбільша буває у тебе хиба – це боязкість 
зробити помилку, що не передбачається. Ри-
зикуй, але не пий шампанське! Шкідливий 
напій!

* * *
Поталанило підмітити, що доброта мудрих 
людей полягає ще і в тому, що вони завжди 
доброзичливо вселяють іншим можливість 
бути мудрими.

* * *
Ніколи не позбавляй себе задоволення ви-
пробовувати блаженство фантазією, бо як-
що вона по волі випадку покине тебе, то ти 
зможеш якось існувати, але повноцінно жи-
ти тобі вже не вдасться ніколи.

* * *
Якщо ти виявився в натовпі, то прагни якнай-
скоріше покинути його назавжди, оскіль ки 
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натовп не сумісний з яскравою індивідуаль-
ністю.

* * *
Якщо тебе захопила хвиля злості, то по рахуй
до ста, а якщо глибоко застрягла в душу, то
порахуй до чотирьох… ранку. І усе згине на
попелищі!

* * *
Запам’ятай і все життя керуйся. Якщо ти бу-
деш ігнорувати серця жінок і розум чолові-
ків, то вони врешті-решт тебе зненавидять!

* * *
Ти помітив, як недруги з’їдають твій час,
в якому зосереджені мудрість і справи твої.
Неодмінно йди від них, адже ти розумніший
за них.

* * *
Філософія може бути зрозумілою лише тій
людині, яка безперестанку і пристрасно праг-
не бути її істинно полоненою. Це трудно,
але блаженно!
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* * *
Уславлене місто характеризується не ли ше 
архітектурними ансамблями, а передусім 
людьми, що мешкали або живуть нині в ньо-
му. І в цьому його душа, лик і трепетне сер-
цебиття. Харків – унікальне місто планети.

* * *
Повір! Якщо ти пошепки повідаєш заздріс-
никові деяку таємничу безглуздість, то до ве-
чора її знатиме увесь інститут, завтра місто, 
а післязавтра відповідний міністр тощо.

* * *
Нагадую. Немає у світі сумнішого стану душі 
як відсутності мети в житті. 

* * *
Запам’ятай ще одну засторогу. Ніколи не 
розмовляй будь з ким дратівливо, виказую-
чи свою неприязнь – це небезпечно, безглуз-
до і вульгарно. Збагнув?

* * *
Ти знаєш, що моє дитинство пройшло в го-
лодні воєнні і післявоєнні роки минулого 
століття. Але люди тоді не звіріли і до при-
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роди відносилися як до якоїсь одухотворе-
ної доброї сили. Чому же зараз в суспільстві
набирає силу екологічний вандалізм, що
руйнує унікальну українську екосистему?!
Дуже турбуюся про майбутнє вашого поко-
ління!

* * *
Ти помітив, що неминуче покоряються ста-
рості ті люди, які позбавлені почуття поша-
на до себе, як унікальної особистості.

* * *
Відкриваючи, немов нові материки, про-
менисті риси характеру у інших людей, ми
поглиблюємо і всебічно розвиваємо своє
особове Я. Не лінуйся в цьому доладному ді-
янні!

* * *
Навіть птахи злітають проти вітру, не кажу-
чи вже про літаки, як стверджує Генераль-
ний директор Харківського авіазаводу Мя-
лица А.К., тому не бійся сил, що суперечать
тобі, але штучно їх не створюй і тоді гідний
успіх буде тобі максимально забезпечений.
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* * *
Запам’ятай, усвідомлене протистояння тебе 
загартовує в твоїх справах, як і бурхлива 
хвиля моряка у відкритому морі.

* * *
Немає на світі людини великого успіху, 
у якої б не було недоброзичливців. Перевір, 
можливо моя життєва практика десь і в чо-
мусь хибує!

* * *
Здається мені, справжньому чоловікові ціл-
ком достатні 5—6 годин сну в добу. Дивися 
не проспи свій Богом даний дорогоцінний 
час життя.

* * *
Ніколи не прагни кого-небудь принципово 
змінювати. Краще запитай людину, чим ти 
можеш бути їй корисним в конкретній ситу-
ації.

* * *
Друг, що постійно підлабузнюється, гірший 
за відвертого ворога. Запитай себе, а чи друг 
він тобі насправді?!
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* * *
Знай, повноцінне щастя – не константа, а ре-
зультат і процес одночасно.

* * *
Запам’ятай на майбутнє. Якщо ти хочеш
створити проблеми для своїх дітей, то дай
їм сповна випити сліпої батьківської любо-
ві. Цим ти влаштуєш їм безвідповідальне
життя в молодості і егоцентричну поведінку 
в зрілому віці.

* * *
Неодмінно зажадай від питущих друзів, щоб
вони обіцяне сп’яну виконували аж до дріб-
ниць. Запевняю тебе, пройде певний час
і вони виявлять, що кинули пити. Здається
мені – це кращий метод боротьби з алкого-
лізмом.

* * *
У кожної людини є до чогось хист і вона цим
внутрішньо пишаються. Тому відносься до
кожної без винятку людини з розумінням
і повагою.
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* * *
І цілеспрямованим мовчанням можна іноді 
аргументовано довести або логічно зовсім 
спростувати щось велике.

* * *
Будь ласка, не втрачай марно час в пошуку 
себе – твори себе і заощадиш енергію для 
розвитку своєї самодостатності. А ти вже 
знаєш, що такі особистості завжди мають 
великий попит в суспільстві. Міркуй!!!

* * *
Ти скоро будеш батьком. Запам’ятай на все 
життя, перш ніж покарати за що-небудь ди-
тину, тричі подумай перед цим, як її похва-
лити!!!

* * *
Управління – це найбільше мистецтво моти-
вації людей до активної і творчої діяльності 
спрямованої на розкриття їх талановитості. 
Візьми на замітку!

* * *
Спілкуючись з людьми, зверни увагу, що 
слова, частіш за все, заставляють їх займа-



277

ти оборонну позицію, в той час як образи,
об’єднують людей.

* * *
Буває так, що тобі нічого сказати милій леді
увечері, а вона невтомно щось тобі говорить
і говорить. У такому разі, ти цілуй, цілуй
її до самого світанку, поки вона не запитає
у тебе: «Котра година, любий!»

* * *
Не шукай щастя поза творчою працею, адже
вона створює умови загальмованої насоло-
ди і натхнення.

* * *
Будучи фахівцем у своїй справі, ніколи не
прагни до політичної влади. Якщо ж виник-
ло таке дивне бажання, то упивайся владою
над самим собою до безкінечності. Це два
в одному. Прекрасно, чи не так!

* * *
Орієнтуйся в житті не на те, що тобі миттє-
во хочеться, а на те, що тобі нині необхідно
для розвитку самодостатності.
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* * *
Прагни у своєму розвитку використовувати 
внутрішні домінантні мотиви і не плекай 
надію на зовнішні джерела, проте не ігно-
руй і ними.

* * *
Ти помітив, що мудрі переможці в якійсь 
справі ніколи не винять і не принижують 
переможених суперників. А знаєш чому? 
Та у них немає на це часу, вони готуються 
до чергового, ще важливішого успіху. Вчися 
бла городній перемозі!

* * *
Любов – це непорочна субстанційна основа 
усього сущого на Землі.

* * *
Запам’ятай назавжди, якщо ти нехтував ви-
рішенням проблеми сьогодні, то вона неод-
мінно спливе жорсткою кризою завтра і ка-
таклізмом післязавтра.

* * *
Ідеального на усі часи і щоб усіх влаштову-
вало рішення не буває. Пам’ятай, нічого од-
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нозначного у цьому світі не існує. Роби вис-
новки!

* * *
Хочеш допомогти суспільству, але на цей час
не знаєш, як і в чому саме повинна прояви-
тись твоя участь, то не заважай це робити
великим професіоналам. Це буде твій різно-
вид допомоги. Утямив?!

* * *
Не став у свої перспективні плани завою-
вання яких-небудь просторів, якщо ти не
зможеш в майбутньому їх цілком освоїти
і захистити. Такий прорахунок обов’язково
приведе тебе до нігілізму.

* * *
Ти повинен орієнтуватися на те, що майбут-
нє країни багато в чому залежатиме від ху-
дожніх можливостей сучасного мистецтва.

* * *
Завжди намагайся не показувати, що ти об-
ражений або роздратований, цим ти при-
знаєш існування проблеми. Презирство це
своєрідне психологічне блюдо, яке потрібно
подавати виключно холодним.
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* * *
Закарбуй на все життя про підступність не-
винного самообману! А це, перш за все, – за-
пущені хвороби, незакінчені нагальні спра-
ви, невдала кар’єра, а можливо і знівечена 
доля. Будь завжди чесним перед собою. Ад же 
людина отуманює саму себе частіше і біль-
ше чим інших. Борись і побореш!!!

* * *
Майбутні генерації людей захоплювати-
муться нашим поколінням, якому випала 
честь жити в соціально психологічній ат-
мосфері зміни віків і тисячоліть. Видимо це 
сюжет для романтиків.

* * *
Досконало зрозуміти і опанувати прийдеш-
нє не можливо, якщо огульно критикувати 
і не леліяти фундаментальні основи мину-
лих поколінь.

* * *
Сьогодні центральною фігурою відповідаль-
ності і доброчесності в суспільстві має бути 
не політик і не генерал, а його величність 
ПЕДАГОГ! На жаль до сих пір існує в сус-
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пільстві навіяна преподами культура. Тож
і маємо те, що маємо!!!

* * *
Самодостатня особа, духовно вихована на
моральнісних ідеалах, завжди патріотично
мотивована як в помислах, так і в діях сво-
їх не залежно від того чи того суспільного
ладу. Можеш проілюструвати історичними
яскравими прикладами?!

* * *
Знай, що ввічливість вимагає самовладання
в словах і вчинках. Грубість, жорстоке при-
низливе слово подібно до іржі, що роз’їдає
нервову систему людини. Бережи своє і ін-
ших здоров’я!

* * *
Поміть, наївна людина природна у своїй по-
ведінці, тому що вона не знає про свою наїв-
ність. Той, хто акцентує увагу присутніх на
своїй наївності, діє фальшиво, неприродно
і непривабливо.

* * *
У людини, як і в мистецтві, форма повин-
на відповідати змісту. Зовнішній вигляд, як
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правило, повинен відбивати твою внутріш-
ню культуру.

* * *
Пам’ятай, найвитонченіша прикраса твоєї 
думки – це її структура і ясність!

* * *
Справжню художню літературу необхідно 
читати вдумливо, не кваплячись. Пам’ятай, 
краще прочитати один повноцінний твір, 
чим проковтнути десяток, засвоївши з них 
лише хід подій.

* * *
Пам’ятникопад в сучасній демократичній 
країні вельми нагадує період 1917 року в Ро-
сії. Більшовики з пролетарською ненавистю 
знищили всі пам’ятники. Другий етап не 
менш жорстокий – 50—60 роки того ж сто-
ліття. Що ти думаєш з цього приводу?!

* * *
Ніколи не стій перед старшими як знак пи-
тання: зігнута спина, ноги в колінах напів-
зігнуті. Така поза, по-перше, шкідлива для 
легенів, а по-друге, вона створює враження 
розбещеності. Шануй себе і старших!
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* * *
Пам’ятай, найзмістовніша бесіда втрачає ба-
гато, якщо мова співрозмовника забруднена
жаргонними словами, а наголос, вимова та
інтонація прямо-таки, ріжуть слух. Корект-
но натякни про це співрозмовникові.

* * *
Раджу тобі говорити ясно, спокійно і стри-
мано, в помірному тоні. Утям назавжди, що
навіть накази давати можна ввічливим то-
ном, помірковано, по-діловому, м’яко і при
цьому категорично. Цьому можна вчитися
у Генерального конструктора НДІРТВ Вере-
щака Олександра Петровича.

* * *
У присутності третьої особи, яку не бажа-
ють вводити в зміст бесіди, не варто вжива-
ти загадкових і двозначних виразів, а треба
ввічливо поміняти тему розмови. Погодь-
ся – чемно і елегантно. 

* * *
Час, з точки зору повсякденності, це штучна
концепція за допомогою якої нам вдається
якось прилаштуватися до космічного про-
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стору і олюднити його. У кожної людини 
є свій час. Тільки ти задаєш почасовий гра-
фік свого успіху!

* * *
Запам’ятай аксіому! Правильне виховання 
дітей це не лише моральний але й юридич-
ний обов’язок батьків. У тебе є час розмиш-
ляти над цим!?

* * *
Ти вже усвідомив, що культура і мистецтво 
дали тобі можливість бути в стані натхнен-
ня, насолоджуючись життям. Але пам’ятай, 
міри в досягненні мистецтва немає, як і не-
має межі задоволенню. 

* * *
Зрозумій правильно, в житті розраховувати 
тільки на могутній розум недостатньо, по-
трібні ще сила волі, самоорганізованість, 
одержимість, цілеустремління і найголовні-
ше – вишуканий естетичний смак.

* * *
Хочеш знати корисну інформацію про себе, 
формулюй питання так, щоб той, у кого за-
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питуєш, не сумнівався в тому, що ти дійсно
хочеш почути про свої упущення, хиби, а не
чекаєш компліментів.

* * *
Маленька порада. Ніколи нікому не пока-
зуй, що шалено поспішаєш, адже складаєть-
ся враження, що ти не спроможний розпо-
ряджатись самим собою і своїм простором-
часом. Урозумів?!

* * *
Тільки ти можеш назначити собі ціну. Не
продешеви але й не перебільш!!!

* * *
Поміть, мудра людина залишається до пев-
ного часу немовбито на задньому плані,
наче в тіні, але завдяки цій стратегії виявля-
ється, врешті-решт, попереду інших.

* * *
Керуйся тим, що мета і її досягнення, роб-
лять твоє життя повноцінним. Не забувай,
що обумовлені цілі допоможуть тобі здолати
нерішучість, депресію, нудьгу. Великі спра-
ви починай з малого навіть незначного!
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* * *
Наголошую тобі в котрий раз! Знайшовши 
рішення будь-якої за складністю проблеми, 
не лінуйся провести аналіз і відміть те, що 
ти зробив добре, а що заважало тобі зроби-
ти ще краще.

* * *
Усе, що ти генеруєш, намагайся відповідним 
чином мотивувати. Лише тоді ти досягнеш 
того, що праця тебе цікавитиме і навіть по-
тішатиме, і ти виконуватимеш її з натхнен-
ням і блаженством.

* * *
Пам’ятай! Життя не безкінечне, воно об-
межено в часі-просторі. І ти ніколи не від-
шкодуєш того, що втратив сьогодні. Але хто 
тобі сказав, що саме від цієї хвилини ти не 
почнеш жити інакше?

* * *
Ніколи не припиняй самоосвіту і умотиво-
вану творчу працю. Знай, розвиток твоїх 
інтелектуальних здібностей залежить тіль-
ки від тебе. Мозок людини, яка займається 
розумовою діяльністю, незважаючи на свій 
вік, ніколи не зможе «заіржавіти».
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* * *
Відзнач назавжди, якщо ти від інтелектуаль-
ної праці тимчасово виснажився, то фізичні
вправи ослаблять твою внутрішню напругу.

* * *
Подумай про те, що зайве хвилювання зав-
жди погрожуватиме твоєму здоров’ю. А як-
що це так, то іскорка зла усередині тебе ні-
коли не повинна перетворитися в полум’я
злісного вогнища.

* * *
Зберігаючи урівноважений спокій, ти швид-
ше можеш розв’язати якісь повсякденні пи-
тання або вирішити животрепетну пробле-
му, чим даючи волю власній люті, врешті-
решт, вив’ялиш себе до нікчемності.

* * *
Людині властиво помилятися і ти це добре
знаєш. Ти також часом помиляєшся, то чому 
ж тебе інколи дратують погрішності інших?
Будь у всіляких життєвих ситуаціях толе-
рантним!!!
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* * *
Конфлікти, безсоння, страх стають при-
чиною неврозів. Уникай їх, бо вони стають 
сприятливим ґрунтом для цілого букету за-
хворювань.

* * *
Зверни увагу, анатомія – це те, що притаман-
но кожній людині, але чому у чарівної моло-
дої дівчини вона виглядає красивіше усього.

* * *
Тобі відомо, але нагадую. Те як ти презен-
туєш себе в співтоваристві, те й вельми час-
то визначає, як до тебе будуть відноситись. 
Будь обачливим!!!

* * *
Повторюю! Ти хазяїн свого вільного часу, 
бо ти сам його плануєш. Отже, план у бага-
томанітній діяльності, це твій помічник, 
а не поневолювач.

* * *
Голосно вимовляй «ви» і впівголоса «я». Ду-
маю, тобі не подобається, коли хтось постій-
но говорить про себе і його мова переповне-
на займенником «я».
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* * *
Знай, для повноцінного душевного спокою
і досягнення чоловіком всіляких успіхів ви-
рішальну роль грає добре забезпечений сі-
мейний тил. Дорогоцінним, милим, любим
жінкам – Слава! Слава! Слава!

* * *
Мозок має бути постійно в роботі, отриму-
вати багато роздражнень і вирішувати нові
і нові проблеми. Цю своєрідну домінанту 
слід тобі пам’ятати при вихованні дітей,
особ ливо протягом перших п’яти, шести ро-
ків їх становлення як особистостей.

* * *
Ніколи не попадай в пекло вербальної ди-
леми: «чи, чи то», «або, чи», або, а то» «або,
або» тощо. Це ситуація, куди тебе намага-
ються недоброзичливці затиснути в невтіш-
ну пастку. Тримайся, вихід є!!! 

* * *
Без усвідомлених зусиль спрямованих на
розвиток подружньої гармонії, без прагнен-
ня поліпшити і удосконалити її, ти ніколи
не убезпечиш собі омріяного затишного сі-
мейного тилу.
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* * *
Ти повинен усвідомити, що подружнє жит-
тя має ту приємну особливість, що чоловік 
і дружина постійно знаходяться, на очах 
один у одного. І якщо ви безперестанку не 
піклуватиметеся про свій зовнішній вигляд, 
то швидко надокучите один одному.

* * *
Зберігай в пам’яті! Завжди були і є незрів-
нянні, безсмертні афоризми класичною ла-
тинню. Вони були і є оптимальною формою 
розвитку пам’яті, моральнісних якостей 
і витонченого естетичного смаку. 



СТО МУДРИХ 
ПЕРЛИН 
ДОВІЧНОЮ 
ЛАТИНОЮ
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1. Ab actu ad potentiam.
[аб а́ кту ад потенціам].

Від дійсного до можливого.
Формула, що застосовується в логіці

2. Ab esse ad posse valet consequencia.
[аб е с́се ад по с́се ва́ лет консекве´нціа].
По сущому можна судити про можливе.

3. Abeunt studia in mores.
[а́ беунт сту д́іа ін мо´ ´рес].

Заняття накладають відбиток на характер.
Це помітив Овідій.

4. A bove maiore discit arare minor.
[а бо в́e маiо´ре ді́ сціт ара´ ´ре мі́ нор].

Молодий віл вчиться орати в старого. 
Латинське прислів’я.

5. Ab posse ad esse consequentia non valet.
[аб по с́се ад е с́се консекве´нціа нон ва́ лет].´

З можливого ще не випливає дійсне.
Один з основних принципів логіки.
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6. Ab uno disce omnes. 
[аб у´но ді́ сце о´мнес].

По одному довідайся про всіх. 
Вислів із «Енеїди» Вергілія

7. Acceptissima simper munera sunt, 
auctor quae pretiosa facit.

[акцепті́ ссіма семпер му´ ´нера сунт, 
а́ уктор кве преціо´ з́а фа́ ціт].

Миліше всього ті подарунки, чия цінність 
у самому дарувальнику.

З Овідія.

8. Ad augusta per angusta.
[ад аугу с́та пер ангу с́та].´

До вершин через тіснини.

9. Ad meliora tempora.
[ад меліо´ра те´мпора].

До кращих часів. Звичайно застосовується,
коли мова йде про те, щоб відкласти,

відстрочити що-небудь.

10. Ad memorandum. 
[ад мемора́ ндум].

Для пам’яті.
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11. Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque 
correctorem asperrime patitur.

[адмо´нері бо´нус га́ удет, пе с́сімус квіскве ´
корректо´рем аспе´рріме па́ тітур].

Чесний радіє зауваженню, поганий важко
його переносить.
Це помітив Сенека.

12. Ad rem. [ад ре´м].
По суті справи.

13. Adversus necessitatem ne dii quidem
resistunt.

[адве´рсус нецессіта́ тем не ді́ і кві́ дем
резі́ стунт].´

Супроти необхідності неспроможні самі 
боги. Латинський переклад із Платона.

14. Aequitas enim lucet per se.
[е ќвітас е´нім лю´цет пер се].

Справедливість світить сама по собі.
Ціцерон.

15. Alea jacta est. [а́ леа я ќта ест]. 
Жереб кинуто.

Іншими словами – рішення прийняте 
остаточно. Так, згідно Светонію, сказав Цезар, 
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коли в 44 році до нашої ери перейшов ріку 
Рубікон і рушив з військом проти римського 

сенату.

16. Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
[аліе´на нобіс, но с́тра плюс а́ лііс пла´ ´цент].

Чуже більше подобається нам, 
наше – іншим. Публілій Сір.

17. Aliis inserviendo consumor. 
[а́ лііс інсервіе´ ´ндо консу´мор].

Служачи іншим, марную свої сили.
Напис часто зустрічається в геральдичних 
емблемах разом із зображеннями свічі або 
смолоскипа – символами самопожертви.

18. Alium silere, quod voles, primus sile.
[а́ ліум сілере, квод волес, прі´ ´мус сіле].

Якщо хочеш, щоб про щось мовчали, мовчи
перший. Так радив Сенека.

19. Alma mater. [а́ льма ма́ тер].
Мати, яка годує.

Так студенти – хто ласкаво, хто іронічно – 
здавна називають свої інститути,

що дають їм духовну їжу.
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20. Alter ego. [Áльтер éго]
Букв. «Інший Я». Близький друг і однодумець,
людина, настільки близька до когось, що може 

замінити його.

21. Amat victoria cursm.
[а́ мат вікто´ріа ку´рам].

Перемога любе старання. З Катулла.

22. Amici optima vitae supellex.
[амі́ ці о´птіма віте су´пеллекс].

Друзі найкраща прикраса.

23. Amicus Plato, sed magis amica est veritas
[амíкус плято, сед мáгіс амíка ест вéрітас]

Платон – друг, але істина – 
ще більший друг.

Ці слова приписують Аристотелеві.
За іншою версією він сказав «Платон мені друг,

але істина дорожче».

24. Amor vincit omnia.
[а́ мор ві́ нціт о´мніа].
Любов перемагає все.

25. Argumenta ponderantur, non numerantur.
[аргумента пондерантур, нон нумерантур].
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Сила аргументів в їхній вагомості, 
а не в кількості. 

Положення формальної логіки.

26. Ars longa, vita brevis.
[арс ло´нга, ві́ та бре в́іс].

Мистецтво довговічне, життя коротке.

27. Artes liberales. [áртес либерáлес].
Букв. «Вільні мистецтва».

Так в період Середньовіччя називали сім світ-
ських наук: граматику, риторику, діалектику, 
арифметику, геометрію, астрономію і музику.

28. Artes molliunt mores. 
[а́ ртес мо л́ліунт мо´ ´рес].

Мистецтва пом’якшують удачі.

29. Audentes fortuna juvat. 
[ауде´нтес фортуна ю в́ат].

Хоробрим сприяє доля. 
Це прислів’я – з «Енеїди» Вергілія.

30. Aut Caesar, aut nihil.
[áут Цезар, áá áут нáá íхіль]

Букв. «Або Цезар, або нічого», тобто або 
все, або нічого.
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31. Beatius est magis dare quam accipere.
[беа́ тіус ест ма́ гіс да́ ре квам акціпере].

Щасливий той, хто більше дає, ніж
одержує. «Діяння апостолів», 20, 35.

32. Benevoli concunctio animi 
maxima est cognatio.

[бенево л́і конку´ ´нкціо а́ німі
максі́ ма ест когна́ ціо].

Згода добрих душ міцніша кревних уз. 
Публілій Сір.

33. Bis dat, qui cito dat.
[біс дат, кві цíто дат]

Вдвічі дає той, хто дає швидко

34. Bona fide. [бо´на фіде]. 
Щиросердно; без задніх думок.

35. Bonis nocet, cui malis parcit. 
[бо´ніс но´цет, кві ма́ ліс па´ ´рціт].

Хто жаліє поганих людей, 
той шкодить добрим

36. Brevis ipsa vita еst, sed in malis fit longior.
[брэевіс і́ пса віта ест, сед ін ма́ ліс фіт´

ло´нгіор].
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Саме життя – коротке, але нещастя робить 
його довшим. Публілій Сір.

37. Carpe diem. [кáрпе дíем]
Букв. «Зривай день», тобто користуйся

сьогоднішнім днем, лови момент.
Вислів Горація з одинадцятої оди першої книги

38. Causa sui. [ка́ уза су´і].
Причина самого себе.

У філософії так говориться про першопричину,
у богослов’ї – про Бога.

39. Certum, quia impossibile est. 
[це´ртум, кві́ а імпоссі́ біле ест].

Вірю, тому що неможливо.
Софізм Тертуліана, нібито підтверджуючу 
правдивість розповідей про чудеса Христові.

40. Cessante causa cessat effectus. 
[цесса ´нте кауза це с́сат еффе´ ќтус].

Коли зникає причина, зникає і наслідок

41. Cicatrix conscientiae pro vulnere est.
[ціка т́рікс консціе ´ н́ціе про вульне´ р́е ест].´

Рани совісті не гояться.
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42. Cogito, ergo sum. [ко ѓіто, е´рго сум].
Мислю, отже існую. З творів Декарта.

43. Consensus omnium. [консéнсус óмніум]
Згода всіх, всезагальне визнання 

44. Copia ciborum subtilitas animi impeditur.
[ко´піа цібо´рум субті́ літас а´ ´німі імпе д́ітур].´

Достаток їжі послаблює гостроту розуму.
Іншими словами – «Хто багато їсть і п’є,

той у розум не тне».

45. Culpam majorum posteri luunt.
[ку л́ьпам майо´ ´рум по с́тері лю´ ´унт].´
За провину предків розплачуються 

нащадки. З Курція Руфа.

46. Cuncta fluunt. [ку´нкта флю´унт].´
Усе проходить.

47. Damnant, quod non intellegunt.
[дамнант, квод нон интелле ѓунт].
Засуджують те, чого не розуміють. 

Спостереження Квінтіліана.

48. De gustibus et coloribus non est 
disputandum.
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[де гу с́тібус ет колорібус нон ест ´
діспутандум].

Про смаки та кольори не треба
сперечатись. З Плінія Молодшого.

49. Deliberandum est diu,
quod statuendum eat semel.

[делібера́ ндум ест ді́ у, 
квод статуе´ндум ест се´мел].

Довше міркуй, вирішуй коротко. 
Публілій Сір.

50. De omnibus dubitandum.
[де о´мнібус дубіта́ ндум].

Сумнівайся в усьому.
Один з основних принципів Декарта.

51. Diem perdidi. [ди е́м пе д́іді].´
Я втратив день.

Так, згідно Светонію, мовив одного разу 
імператор Тит, згадавши, що за весь день 

нікому не зробив нічого доброго.

52. Dii te ament. [ді́ і те а́ мент].
Хай бережуть тебе боги.

Звичайне в стародавні часи вітання.
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53. Dimidium facti, qui coepit, facit. 
[дімі́ діум фа´ ќті, кві це´піт, фа́ ціт].

Хто почав справу, той виконав її половину.
В народі кажуть – «Добре начало половину 

діла вкачало».

54. Dives est, qui sapiens est.
[ді́ вeс ест, кві са́ піенс ест].
Багатий той, хто мудрий.

55. Divide et impera. [дíвіде ет íмпера]
Розділяй і володарюй.

Політичний принцип давньоримських 
завойовників і деяких сучасних політиків.

56. Dixi et animam levavi. 
[дíксі ет áнімім левáві]

Сказав, і тим полегшив душу.

57. Docendo discimus. [доце´ндо діскімус].
Навчаючи інших, вчимося самі. Із Сенеки.

58. Dum spiro spero. [дум спі́ ро спе´ро].
Поки дихаю, сподіваюсь.

59. Dura lex, sed lex. [ду´ра лекс, сед лекс].
Закон суворий, але це закон.
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60. Ecce homo. [э ќце хо´мо]. 
Се людина.

Слова Пілата перед юрбою в передачі 
євангеліста Іоанна.

61. Ego sum, qui sum. [е ѓо торб, кві сум].
Я такий, який є.

62. Errare humanum est. 
[еррáре хумáнум ест]

Помилятися властиво людині.

63. Est modus in rebus. [ест мóдус ін рéбус]
Є міра в речах, тобто всьому є межа.

Афоризм Горація у першій сатирі першої книги.

64. Ex nihilo nihil fit. 
[екс ні́ хільо ні´ ´хиль фіт].´

З нічого нічого не відбувається. З Лукреція.

65. Ex parvis saepe magnarum rerum
momenta pendent.

[екс па́ рвіс сепе магна́ рум ре´рум 
момента пе´ндент].

Результат великих справ часто залежить
від дріб’язків. Тіт. Лівій.
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66. Fas est et ab hoste doceri. 
[фас ест ет аб хо с́те доце´рі].

Учитися можна й у ворога. З Овідія.

67. Feci quod potui, faciant meliora potentes
[фéці квод потуí, фаціáнт мелиóра потéнтес]

Я зробив, що міг, хто може, 
нехай зробить краще.

68. Festina lente. [фестíна лéнте]
Поспішай повільно, тобто не роби 

поспіхом.

69. Finis coronat opus. [фíніс корóнат опус]
Кінець – справі вінець.

70. Fortunam suam quisque parat.
[фортунам су а́м кві́ скве па́ рат].

Фортуну втримати важче, ніж упіймати. 
Публілій Сір.

71. Fraus meretur fraudem.
[фра́ ус мере´тур фра́ удем].´
Брехня породжує брехню.

72. Gutta cavat lapidem. [гýтта кавáт ляпідéм]
Крапля довбить камінь. (З Овідія).
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73. Habent sua fata libelli. 
[хабéнт суа фáта лібéллі]

І книги мають свою долю.

74. Hominem non odi, sed ejus vitia.
[хо´минем нон о д́і, сед е´ ´юс віціа].

Не людину ненавиджу, а його пороки.

75. Homines amplius oculis, 
quam auribus credunt.

[хо´мінес а́ мпліуc про ќуліс,
квам ау´рібус кре д́унт].´

Люди більше вірять очам, ніж вухам. 
Цей вислів із Сенеки перегукується з народним 
висловом «Краще один раз побачити, ніж сто 

разів почути».

76. Homo sum, humani nihil
a me alienum puto

[хóмо сум, хумáні нíхіль а ме аліéнум пýто]
Я людина, нічого людського я не цураюсь. 

З Теренція. 

77. Ibi pote valeri populus, ubi leges valent.
[і́ бі по т́е ва́лері по´ п́улюс, у´бі ле ѓес валент].´

Народ сильний там, де сильні закони. 
Сентенція Публілія Сіру.
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78. Ibi semper est victoria, ubi concordia est.
[і́ би се́ мпер ест вікто´ р́іа, у´ б́і конко́ рдіа ест].´

Перемога завжди там, де є згода. 
З Публілія Сіру.

79. Imago animi vultus. [іма́ го а́ німі ву´ л́ьтус].´
Особа – відображення душі.

80. Impossiblium nulla obligatio est. 
[імпоссібліум нулля облігаціо ест]

Неможливе не може бути тривалим.

81. In angustiis amici apparent. 
[ін ангу с́тііс амі´ ´ці аппа́ рент].

Друзі пізнаються в біді.

82. Infelicissimus genus infortunii
est fuisse felicem.

[инфелици с́сімус ге´ ´нус інфорту´ніі
ест фуі́ ссе фелі´ ´цем].

Найбільше нещастя – бути щасливим 
у минулому. З Боеція.

83. Ingenuitas non recipit contumeliam.
[ингену´ітас нон ре´ціпіт контамиліам].
Хто шляхетний, той образ не пам’ятає.

Сентенція Публілія Сіра.
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84. In patria natus non est prophera vocatus.
[ін па́ тріа на́ тус нон ест профе´та вока́ тус].

Ніхто не буває пророком у своєму краї.
Сентенція євангеліста Іоанна.

85. Invenit et perficit. [инве´ніт ет перфіціт].
Відкрив і вдосконалив. 

Сьогодні це девіз французької Академії наук.

86. In vino veritas. [ин ві́ но ве´рітас]. 
У вині істина.

У стародавні часи цей вислів тлумачився 
інакше, ніж зараз. Малося на увазі, те, що вино 

розв’язує язик..

87. Labor callum abducit dolori. 
[ля´бор ка́ ллюм абду´ ´ціт доло´рі].
Праця притлумлює біль. Ціцерон.

88. Labor est etiam ipse voluptas.
[ля´бор ест еціам і́ псе волю´птас].

Праця вже сама по собі є насолодою.
З Манілія.

89. Legem brevem esse oportet. 
[ле ѓем бревем ессе опо´ртет].

Закон має бути стислим. Так думав Сенека.
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90. Libenter homines id, quod volunt, credunt.
[лібе´нтер хо´мінес ід,

квод во л́юнт, кре д́унт].´
Люди охоче вірять тому, чого бажають.

91. Libertas inaestimabilis res est.
[либертас инестімабіліс рес ест]. 

Воля – річ безцінна.

92. Limbo patrum. [лі́ мбо па́ трум].
Край батьків. Отчий край

93. O, sancta simplicitas! 
[о, сáнкта сімплíцітас]
«О, свята простота!». 

Вигук Яна Гуса, який побачив, 
що якась стара підкидає дрова у вогнище, 

на якому його спалювали.

94. Per aspera ad astra.
[пер аспе´ра ад а́ стра].´

Через труднощі до зірок. 
Тобто через перепони до великої мети.

95. Prima virtus est vitio carere.
[прі́ ма вііртус ест ві́ ціо кареере].
Перша чеснота – уникати гріхів.
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96. Qualis vir, talis oratio. 
[ква́ ліс вір, та´ л́іс ора´ ´ціо].

Яка людина, така мова. 
Так сказав Ціцерон.

97. Quidquid disces, tibi discis.
[квіідквід дісцес, тібі дісціс].

Чому б ти не вчився, вчишся для себе

98. Qui scribit, bis legit.
[кві скрі́ біт, біс ле ѓіт].

Хто пише – двічі читає.

99. Rem tene, verba sequentur. 
[рем те´не, ве´рба секве´нтур].

Володій суттю, а слова знайдуться.

100. Si tacuisses, philosophus mansisses. 
[сі тавісссес, філософус мансіссес]

Як би ти мовчав, залишився б філософом.
З твору Боеція «Про утіху філософією». Тобто 

якби ти не показував своїх слабких сторін, тебе 
могли б, напевне, прийняти за філософа.
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