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19.11.2011. 

Това не ви ли звучи познато? Болезнено познато! 

Лишени по природа от достойнство, те си мислят, че могат да го заместят 

с високомерие. Погрешно смятат грубото самохвалство и безсрамие за 

благородно самообладание, а презрителната надменост – за признак на 

превъзходство. Насаждат у себе си безстрастие и студенина с чувството, че 

придобиват аристократична сдържаност. Мирогледа си очевидно 

оформят от страниците на лондонските клюкарски списания. На 

кокетство се учат от келнерките – имам предвид най-простите и 

обикновени келнерки, на остроумие и духовитост – от театралните 

фарсове, а на светски маниери – от отделението на прислугата. Да бъдат 

лигаво раболепни към по-високостоящите и просташко безочливи към 

онзи, който смятат, че стои по-долу – ето средството, с което си 

въобразяват, че могат да поддържат и подобряват положението си в 

обществото, независимо какво е то. Бруталното незачитане на правата и 

чувствата на другите – това е според тях отличителния белег на 

благородното потекло. (Джером, Д. К. (1982) Празни мисли на един празен 

човек. Изд. народна култура, София, с. 113) 

 

21.11.2011. 

В началото бе словото... 

„Какво значи аристократка? Жена, която остава недосегаема за 

простащината, макар и тя да я обгражда от всички страни“ (3. Барбери, М. 

(2009) Елегантността на таралежа. ИК „Факел експерес”, София, с. 24) 

*** 

„След като свалим всички дрехи от тялото, умът ни остава задръстен с 

накити“ (пак там, с. 164) 

*** 

„... нещастни са бедните духом, които не познават нито красотата на езика, 

нито възторга от него“ (пак там, с. 147) 
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*** 

„Тя е слязла при нас от лунните кратери, от праисторическите глъбини на 

чистата глупост, наивността и свещенната простота, за която ние, 

останалите, отдавна сме изгубили представа. Тя е чиста както в първия ден 

на сътворението. Съвършенният образ на жена. Тя не си прави труд за 

нищо, тя не познава съмнението, тя съществува и това е всичко (33. Ремарк, 

Е. М. (1983) Сенки в рая. Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, с. 158) 

*** 

Да говорим за онова, което ни е останало! За нощта, звездите, искрицата 

живот, която все още трепти в нас, а не за миналото“. (пак там, с. 154) 

 

23.12.2011. 

„Тъмни“ мисли пред светли празници 

Трябва да осъзнаем, че индустриалното ни общество, с все по-могъщите си 

институции, с опианението си от растежа и технологиите, все повече и 

повече губи представа какви всъщност са истинските цели в живота. 

Трябва да се пробудим и да видим, че самата структура на обществото ни 

позволява възникването на подобни гигантски властнически образувания, 

образувания, които заживяват свой собствен живот и се превръщат в нещо 

повече от съставните си части. Целта ни днес, в двайсет и първи век, трябва 

да е разбиването на огромната концентрация на власт, не бива да 

позволяваме на разрушителните й сили да се развият. Ако го сторят, ще 

засмучат всички ни и ще ни унищожат. Аз обаче не съм оптимист. Властта 

има своя собствена логика на развитие и отлично знае как да предизвика 

най-лошите страни на човешката природа. (Т. Мартин) 

 

28.12.2011. 

Хора четете! Мислете! Или поне се опитвайте да мислите, защото: 

„Създали сме глобална цивилизация, в която най-жизненоважните 

елементи зависят изцяло от науката и технологиите. Става дума за 

транспорта, комуникациите и всички промишлени производства; за 

селското стопанство, медицината, образованието, забавленията, 

опазването на околната среда; дори за ключовата демократична 

институция – гласуването. Освен това сме се погрижили почти никой да 
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не разбира науката и технологиите. Това е рецепта за катастрофа. Може 

би ще ни се размине за известно време, но рано или късно тази 

взривоопасна смес от сила и невежество ще избухне в ръцете ни“. 

Сейгън, К. (2009) Свят, населен с демони. Науката като свещ в мрака. 

Издателство „Бард”, София, с. 44. 
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30.08.2012. 

Хората, които по един или друг начин са свързани с този проблем 

познават описаните процеси и състояния. Сериозен принос за това 

положение в страната има принудата, налагана от държавата и 

политическите елити, да се живее в условия на изключително висок риск, 

разбиран като несигурност и неопределеност. Нивата на психично 

напрежение са огромни, социалните неравенства са драстични и - в 

буквалния смисъл на думата - убийствени. Организацията на 

здравеопазването е трагична. Финансирането още повече. И най-

трагичното може би е, че никой не вижда светлинка в тунела. Големият 

проблем е, че сме изправени пред хуманитарна катастрофа, част от която 

е катастрофата, за която говори проф. Аврамов. 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/08/16/1889144_na_praga_sme_na_na

cionalna_onkologichna_katastrofa/ 

 

28.10.2012. 

Днес е неделя. Ден за почивка. И затова ще ви припомня една брилянтна 

мисъл на Дж. К. Джером: „По въпроса за лентяйството аз се лаская от 

мисълта да се считам за специалист... Склонността към лентяйство винаги 

е била най-силната черта на моя характер... Лентяят не е човек, който се 

мотае без работа с ръце в джобовете. Тъкмо обратното – най-изумителната 

му черта е, че винаги е страшно зает. 

Не можеш да се насладиш истински на безделието, ако нямаш достатъчно 

много работа. Какво удоволствие можеш да изпиташ от това, че не 

вършиш нищо, ако изобщо нямаш какво да вършиш. В такъв случай 

самото пилеене на време се превръща в досадно и изморително 

занимание. Лентяйството, подобно на целувката, за да е сладко, трябва да 

е откраднато.“ (Празни мисли на един празен човек). 

Та днес се опитвам да достигна висините на специалиста Джером. 

 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/08/16/1889144_na_praga_sme_na_nacionalna_onkologichna_katastrofa/
http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/08/16/1889144_na_praga_sme_na_nacionalna_onkologichna_katastrofa/
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16.11.2012. 

Ако сте от хората, които спазват правилата за улично движение, валидни 

за пешаходци (в което силно се съмнявам), няма как да не ви е направило 

впечатление, че на светофарите масово се пресича на червено. Много хора 

пресичат улици и булеварди с натоварено движение там, където ги свари 

нуждата - сякаш народа страда от перманентна диария. 

Изобщо никаква култура на улицата, никакво уважение... нищо. Майки и 

баби с малки деца - пресичат на червено. Какъв пример им дават? Боже, 

кой ти мисли за пример - а е гъкнало детето, а е отнесло (в най-добрия 

случай) кавгата. 

И се питам, и не спирам да се питам, що за народ сме, като не спазваме 

една елементарна норма, създадена да защитава живота ни? 

Ние сме вандали и спрямо себе си, и спрямо другите. Не уважаваме никой 

и нищо. Нооо, на маса, след 3-та ракия ставаме безсмъртни и велики. Знаем 

всичко за всичко и за всеки. 

Велики сме, безсмъртни сме... а се все си избираме калпави политици. Що 

ли пък така все ни се случва, а? Ами и политиците ни са като нас - замесени 

са от същото тесто, същите пресечковици на червено са, същите великани 

и титани на мисълта и ербаблъка на маса след 3-та ракия. 

Е, извинявайте за това емоционално и със сигурност доста глуповато 

избухване. Ама и аз, просто да се объркам в разговора... хайде че светна 

червено да пресичам.... 

 

6.12.2012. 

Драги приятели, 

отдавна искам да се обърна към всички вас със следната молба. 

Когато пускате мисли, афоризми, сентенции и други кратки гениални 

вербални изблици на човешкия разум, правете си труда да ги превеждате 

на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 

Аз се гордея с езика ни. Сигурен съм, че и вие се гордеете с българския 

език. Така че нека не го пренебрегваме в името на някаква ненужна 

(според мен) демонстрация на интелигентност, че знаем чужди езици. 

С най-добри чувства към всички вас 

Б.И. 



 
7 

& 

Мили приятелчета, виждам че мислите за любов ви вълнуват. Ей сега ще 

ви пусна още няколко. Казано е простичко и затова е велико: 

„…Nie możemy zrobić nic wielkiego – za to małe rzeczy z wielką miłością!…” 

– Matka Teresa z Kalkuty 

„Не можем да направим нищо велико - затова нека правим малки неща с 

велика любов...“ - майка Тереза от Калкута. 

„Kochaj aż do bólu, kiedy boli to dobrze, bo źródłem jest miłość…” – Matka 

Teresa z Kalkuty 

„Обичай до болка, когато боли е добре, защото източникът е любовта...“ - 

майка Тереза от Калкута. 

„Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość zmienia 

nas samych” – Anna Kamieńska 

„Любовта променя образа на света, а свят организиран от любовта 

променя нас самите“ - Анна Камиенска 

„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary” – Franciszek Salezy 

„Единствената мярка за любовта е любов без мяра“ - Франтишек Салези 

„Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny.“ 

Wergiliusz 

Тези, които обичат сами си изграждат сънищата. 

Вергилий 

За без пари - толкоз 

 

24.12.2012. 

Е, това го можем само ние, българите. А после се чудим защо все някой ни 

... майката. 
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26.12.2012. 
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29.12.2012 
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30.12.2012 

„Приятелите тихо пристъпиха към Сократ. Той се беше втренчил в 

цветето, донесено от Мирто. Цветето гледаше Сократ и сияеше като златно 

в отблясъците на светлината. 

... Критон беше блед, всеки миг щеше да припадне, но изведнъж видя, че 

Сократ се усмихва. 

- Искаш ли да ни кажеш нещо, скъпи мой? - попита го тихо старият 

приятел. 

- Във всеки човек има слънце... само му позволете да свети...“ 

Така завършва романът на Йозеф Таман „Сократ“. 

Дори в смъртта си, „подарена“ им от човешката простота, глупост и 

алчност, великите умове запазват огромната вяра и любов в Човека. Това е 

една от причините (може би) да бъдат велики и да карат господаря на 

всичко - Времето, да подгъва колене пред тях. 

 

& 

Само дето 99,9% от хората не го знаят, 

защото или не знаят, колко малко знаят, 

или не могат да чувстват, или и двете 

заедно. 

 

 

 

31.12.2012. 

ЛИЧЕН ПСИХОДИСПАНСЕР 

Из цикъла „Мисли с продължение“ 

Давам, за да дадеш… Вземам, за да не вземеш. (Латинска сентенция) 

За да неяа объркване аз съм след многоточието. 

Б.Ивков 

А да ни е честита новата 2013 
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1.06.2013. 

Това е ежедневието! Колкото по-тежки и видими са уврежданията, толкова 

по-системна е дискриминацията и по-всестранно социалното изключване. 

Човекът - с или без увреждания - в нашата родна действителност не е 

ценност. Другият, различният - не е ценност. Неговите проблеми не ни 

засягат - да си се оправя сам. Не спирам да се питам защо сме толкова 

безразлични към хората около нас? Защо парите се превърнаха в цел и 

смисъл на живота на милиони? 

https://offnews.bg/news/Konsult_12195/Student-v-invalidna-kolichka-sadi-

VUZ-Nosili-go-na-ratce-do-izpitnata_201585.html 

 

15.06.2013. 

Наскоро правих изследвания, от които излизаше, че имам анемия. при 

повторните изследвания нещата си дойдоха на място. Оказа се, че първата 

лаборатория не само е сгрешила нивата на хемоглобина ми, но и е 

допуснала системна грешка - всички други изследвания, свързани с този 

показател, бяха сгрешени. Данните, изнесени в материала, макар и 

шокиращи не носят изненада за никой, дори и малко запознат с 

механизмите на ограбване на болниците и НЗОК. Кой и как граби - не 

знам. Знам само, че никак, ама никак не е здравословно да имаш вземане-

даване с това, което - незнайно защо - все още се нарича система за 

здравеопазване. А в тази система работят все още десетки и стотици 

честни, достойни и страхотни професионалисти: лекари, медицински 

сестри, рехабилитатори, които също са потърпевши от тези грабежи. 

Казвал съм го и пак ще го повторя. Човешкият живот, Човекът в тази 

страна не е ценност. Днес единствената ценност са парите и властта. 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/laboratorii-plashtat-na-lichni-lekari-

za-preprateni-patsienti.html 

 

 

https://offnews.bg/news/Konsult_12195/Student-v-invalidna-kolichka-sadi-VUZ-Nosili-go-na-ratce-do-izpitnata_201585.html
https://offnews.bg/news/Konsult_12195/Student-v-invalidna-kolichka-sadi-VUZ-Nosili-go-na-ratce-do-izpitnata_201585.html
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20.07.2013. 

Аполо 11 е първият пилотиран космически кораб от програмата Аполо на 

НАСА. Неговият екипаж достига и каца на Луната. 

Корабът излита на 16 юли 1969 от космическия център Кейп Кенеди 

Флорида. На борда му са космонавтите Нийл Армстронг, Майкъл Колинс 

и Едуин Олдрин. На 20 юли 1969 - преди 44 години, спускаемият апарат 

„Ийгъл“ успешно каца на Луната. 

Нийл Армстронг е първият човек в историята на човечеството стъпил на 

Луната. 

Невероятен триумф или фалшификация? 

Както е известно радиолюбители успяват да засекат разговор между 

екипажа и базата в Хюстън. Броени секунди след стъпването на Луната 

Нийл Армстронг възкликва, а след това е шокиран: „Кои са те? Знаете ли 

кои са? Господи! Никой няма да ни повярва! Всичко е добре с нас, но имаме 

посетители. Казвам ви, тук има други космически кораби. Наредили са се 

на ръба на кратера!...” 

Около този полет има множество мистерии и той си остава загадка - от това 

дали наистина сме били на Луната, до това дали сме срещнали 

извънземни. И не само! 

Лично аз вярвам, че Армстронг е стъпил на Луната и че е видял 

извънземни. Но..., моето мнение едва ли е от значение за някого. 

Сигурен съм, че този ден трябва да бъде почетен. Убеден съм, че ще дойде 

ден, когато 20 юли ще бъде честван като ден на „първата среща“. 
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30.07.2013. 

ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 11 ГОДИНИ ОТ 

СМЪРТТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 

(15.09.1919-30.07.2002). 

„Българинът има нещо общо с лисицата: 

точно когато я мислиш за умряла, тя хукне. 

Много пъти това ни е спасявало, дано и този 

път да ни спаси от нашите и чуждите 

гробари, които са се хванали вече за 

лопатите. Нацията ни сега е в безпътица, но 

не е безпътна...“ 

Крила имат само тия, дето сърце им иска да 

лети. 

 

31.07.2013. 

ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 229 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГОЛЕМИЯ 

ФРЕНСКИ ФИЛОСОФ, ПРОСВЕТИТЕЛ И ПИСАТЕЛ ДЕНИ ДИДРО 

(5.10.1713-31.07.1784) 

„В историята на всеки народ ще се 

намерят немалко страници, които биха 

били великолепни – само ако бяха 

истина“. 

„В моменти, когато художникът мисли 

за пари, той губи чувство за 

прекрасното“. 

„Връх на безумието е да си поставиш за 

цел да унищожиш страстите“. 

„Женската свенливост не е нищо 

повече от добре разиграно кокетство“. 

„Животът на един човек трябва да бъде 

нещо повече от просто приятен. Всеки 

вол на пасбището има приятен живот“. 

„Търпимостта неизбежно води до равнодушие“. 
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2.08.2013. 

 „...заболяването и особено на хроничното 

заболяване, е точно този вид преживяване, което 

разрушава структурите на ежедневието и формите 

на знание, на които се основават. Хроничните 

заболявания включват признаване на света на 

болката и страданието, може би дори на смъртта, 

което обикновено се вижда само като далечна 

възможност или като свързаното тежко положение 

на другите. В допълнение, то носи на хората, 

техните семейства и по-широките им социални мрежи изправяне лице в 

лице с характера на техните взаимоотношения в скована форма, 

разрушавайки нормалните правила на реципрочност и взаимна подкрепа. 

Нарастващата зависимост на хронично болните, е основен проблем тук. 

Освен това, очакванията и плановете на индивидите, свързани с бъдещето, 

трябва да бъдат преразгледани. Така аз поддържам тезата, че развитието 

на хронични заболявания като ревматоиден артрит, е най-полезно да се 

разглежда като „критична ситуация”, форма на биографично 

разрушаване, а не само като начин да се опише, какво ще се случи, но също 

така и да осигури по-ясен аналитичен фокус“. Майкъл Бъри. 

 

4.08.2013. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ФАЛШИВОТО ЗНАНИЕ. 

ТО Е ПО-ОПАСНО ОТ НЕВЕЖЕСТВОТО! 

Бърнард Шоу 
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7.08.2013. 

БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ И 

ТВЪРДИ; НЯКОЙ ДЕН ТАЗИ БОЛКА 

ЩЕ ВИ БЪДЕ ОТ ПОЛЗА. 

ОВИДИЙ 

 

 

 

 

& 

Мозъкът ни е пластичен, но 

не еластичен. 

„По личен избор или по 

необходимост, ние сме 

възприели характерното за 

интернет скорострелно 

събиране и 

разпространяване на 

информация. 

Изглежда сме достигнали до важен кръстопът в своята интелектуална и 

културна история и... до момент на преход между много различни начини 

на мислене. В замяна на богатствата на Мрежата (а само един особняк би 

отказал да приеме тези богатства) даваме онова, което Карп нарича 

„нашия стар линеен мисловен процес... 

... През изминалите пет века, откакто печатната машина на Гутенберг 

превърна четенето на книги в популярно занимание, линейният, 

литературен ум е в основата на изкуството, науката, обществото. Гъвкав и 

проницателен, той се проявява като богатото въображение на Ренесанса, 

рационализма на Просвещението, откривателския дух на 

Индустриалната революция, дори подривното мислене на Модернизма. 

Скоро може да се превърне в ума на миналото”. (с. 18-19) 

Кар, Н. (2012) Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, 

мисленето и паметта. ИнфоДАР, София. 
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10.08.2013. 

НА 10 АВГУСТ, ПРЕДИ 101 ГОДИНИ, Е 

РОДЕН НЕВЕРОЯТНИЯ БРАЗИЛСКИ 

ПИСАТЕЛ ЖОРЖИ АМАДУ (10.08.1912-

6.08.2001) 

 

В училището на живота няма почивни дни. 

*** 

Не можеш да имаш всички жени по света, но 

си струва да опиташ. 

*** 

Със своята невидима ръка смъртта заличава петната от миналото на 

умрелия, и споменът за него започва да блести като диамант. 

ПОКЛОН 

 

11.08.2013. 

ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 50 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА 

НА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯ БЪЛГАРСКИ 

АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ (6.03.1896-

11.08.1963) 

НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА АКАДЕМИК 

ОБРЕШКОВ СА В МНОЖЕСТВО ОБЛАСТИ НА 

МАТЕМАТИКАТА, ФИЗИКАТА, 

МАТЕМАТИЧЕСКАТА СТАТИСТИКА, ТЕОРИЯ 

НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И ДР. 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН И УЧЕН! 

 

& 

НАЙ-ДОБРАТА ПРИЧИНА ЗА НАЛИЧИЕТО 

НА МЕЧТИ, Е ЧЕ В СЪНИЩАТА НЯМА 

ПРИЧИНИ ЗА НЕОБХОДИМОСТ! 
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13.08.2013. 

„Неврологично ние ставаме това, което мислим”. 

Н. Кар „Под повърхността“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 

ПОКОРЯВАЙКИ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТТА, ТРЯБВА ДА 

ОСТАНЕТЕ СИЛНО ФОКУСИРАНИ 

ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА, А НЕ ВЪРХУ 

ПРЕПЯТСТВИЯТА! 

Т. Ф. Ходж 

 

 

 

 

 

 

& 
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„Политиката... беше за мен, остава и до днес, зловеща игра на тренирани 

тимове, които търсят за сметка на народите власт, слава и богатства извън 

полето на производството и духовното творчество“ 

„Бяхме навлезли от няколко години в период на стихийни събития. 

Колкото и безпомощно да е пред тях, всяко живо същество реагира по 

своему. Сред пороя и водовъртежа, всеки се бори според силите и 

средствата си. За мен най-важното беше преди всичко друго да не загубя 

самоличността си и да запазя в границите на възможното поне част от 

онова, което дава стойност на живота... същественият въпрос беше да 

намеря най-достъпния способ за макар и временен отдих и за относително 

откъсване от гнетящата действителност“ 

Петър Нейков 

 

24.08.2013. 

НА 24 АВГУСТ, ПРЕДИ 1934 ГОДИНИ, 

УМИРА ДРЕВНОРИМСКИЯ УЧЕН 

ПЛИНИЙ СТАРИ (23-24.08.79). 

*** 

Единственото сигурно нещо е, че нищо не 

е сигурно. 

*** 

Никоя книга не е толкова лоша, че да не е 

полезна поне до известна степен. 

*** 

Чужденецът не е човек за хората от друг 

народ. 

 

31.08.2013. 

ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС СПИ ГЕНИЙ И БОДЪРСТВА 

ИДИОТ! 
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2.09.2013. 

НА 2 СЕПТЕМВРИ СЕ НАВЪРШВАТ 124 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 

ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И НАРОДОПСИХОЛОГ 

ЗАХАРИ СТОЯНОВ (1850 - 2.09.1889) 

АВТОРЪТ НА „ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗСТАНИЯ“ Е И 

СЪЗДАТЕЛ НА „Васил Левски (Дяконът). Черти из живота му“, „Христо 

Ботйов. Опит за биография“, „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи 

Димитър и Стефан Караджата. 1867-1868“. 

ПОКЛОН ПРЕД ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН 

„Най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното заблуждение“. 

*** 

„Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и 

патриоти: Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботйов, А. Кънчев, П. 

Волов, Г. Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те 

не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли 

от турския…“. 

— Из предисловие към брошурата на Георги С. Раковски „Преселение в 

Русия или руската убийствена политика за българите“; 1886 

 

5.09.2013. 

ДНЕС, 5 СЕПТЕМВРИ, СЕ НАВЪРШВАТ 156 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 

ФРЕНСКИЯ ФИЛОСОФ И 

СОЦИОЛОГ ОГЮСТ КОНТ 

(17.01.1798 - 5.09.1857)  

КОНТ Е ОСНОВОПОЛОЖНИК 

НА ПОЗИТИВИЗМА И 

НАУЧНАТА СОЦИОЛОГИЯ. 

„Свещената формула на 

позитивизма: любовта като 

принцип, редът като база, и 

прогресът като цел.“ 

*** 

„Мъртвите коригират живите.“ 
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13.09.2013. 

НА 13 СЕПТЕМВРИ СЕ НАВЪРШВАТ 421 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 

МИШЕЛ ДЬО МОНТЕН (28.02.1533 - 13.09.1592). 

Ако има такова нещо като добър брак, то е, защото 

наподобява повече приятелство, отколкото любов. 

*** 

Бил е несъмнено умен човек онзи, който е казал, че 

щастливото съпружество е възможно само между сляпа 

жена и глух мъж. 

*** 

Истинското огледало на нашите мисли е начинът ни на живот. 

*** 

Най-великото нещо на света е да можеш да принадлежиш на себе си. 

*** 

Нямайки възможност да управлявам събитията, аз управлявам себе си, а 

ако условията не се адаптират към мен, то аз самият се адаптирам към тях. 

*** 

Човек не е само добър или само лош, а зависи на коя страница ще отвориш 

душата му и пред какви изпитания ще го поставиш… 

 

25.09.2013. 

СЕДИМ И СИ ГОВОРИМ СЪС СИНА МИ. ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ЖИВЕЕ 

ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. РАБОТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА СИ - ФАРМАЦЕВТ. 

СЕДИМ И СИ ГОВОРИМ. И КАКВО ИЗЛИЗА? 

ЗАПЛАТАТА НА НАЧИНАЕЩ ФАРМАЦЕВТ В ГЕРМАНИЯ Е 8 ПЪТИ 

ПО-ВИСОКА/ГОЛЯМА В СРАВНЕНИЕ С ДОЦЕНТСКАТА МИ 

ЗАПЛАТА В БАН (10 ГОДИНИ СТАЖ). 

СЕДИМ И СИ ГОВОРИМ - ВЕЧЕ Е ПАЗАРУВАЛ ДВА ПЪТИ В 

БЪЛГАРСКИЯ ЛИДЛ. И КАКВО ИЗЛИЗА? 

ЦЕНИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЛИДЛ СА ПОЧТИ ДВА ПЪТИ ПО-ВИСОКИ 

ИЛИ СЪЩИТЕ КАТО В НЕМСКИЯ ЛИДЛ. 

СЕДИМ И СИ ГОВОРИМ. И СИ ДАВАМ СМЕТКА, ЧЕ ТОВА СА 

СУБЕКТИВНИ, ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. И НЕ МИ СЕ ИСКА ДА ГИ 
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ПРИЕМА КАТО ТЕНДЕНЦИЯ, КАТО ЗАКОНОМЕРНОСТ. АМА НА... 

ВСЕ НА ЕДИН ИЗВОД МЕ ИЗБИВА: 

ЩАСТЛИВИ СМЕ, ЧЕ НЕ ЗНАЕМ, КОЛКО СМЕ НЕЩАСТНИ! 

Е, СЛЕД ТАКАВА „ВЕСЕЛБА“ НЕ МИ ОСТАВА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН 

ДА ПИЙНА ЕДНА РАКИЙКА ЗА МОЕ ЗДРАВЕ... АМА КАТО ЧУЯ 

ЗДРАВЕ ВСЕ СЕЩАМ ЗА ПОГОВОРКАТА: „ГОЛО ЗДРАВЕ, ЖИВА 

БОЛЕСТ“. 

Е, НАЗДРАВЕ. СТИСКАЙТЕ МИ ПАЛЦИ - НЕ МОГА ДА ОТЛЕПЯ ОЧИ 

ОТ ТЕРМИНАЛ 1 И ТЕРМИНАЛ 2 - НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, ВАЖНО Е ДА 

МИ СЕ „ОТВОРИ ПАРАШУТА“. С ЧИСТА СЪВЕСТ ЩЕ НАПУСНА ТАЗИ 

ДЪРЖАВА. 

ДО СМЪРТ СЪМ ВЛЮБЕН В РОДИНАТА СИ - БЪЛГАРИЯ И 

НЕНАВИЖДАМ ТОВА, КОЕТО СМЕ СЪЗДАЛИ КАТО ДЪРЖАВА - 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

ДЪРЖАВА, КОЯТО ПОДЛАГА НА ГЕНОЦИД СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД. 

Е, МАЙ МЕ ХВАНА РАКИЯТА... СПИРАМ... И ЗАПОЧВАМ ДА ВИЖДАМ 

БЪДЕЩЕТО СИ В РЕПУБЛИКАТА В ДЪНОТО НА БУТИЛКАТА... 

 

28.09.2013. 

10 ПРИНЦИПА НА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК 

1. Човек се ражда уморен и живее, за да си почива. 

2. Обичай леглото си като самия себе си. 

3. Почивай през деня, за да можеш да спиш през нощта. 

4. Ако видиш някой да си почива – помогни му. 

5. Работата е уморителна и затова трябва да се избягва. 

6. Това, което трябва да направиш днес, направи го вдруги ден – така ще 

имаш два свободни дни. 

7. Ако правенето на нещо те затруднява позволи на друг да го направи. 

8. От прекалена почивка никой не е умрял. 

9. Когато те обхване желание за работа седни и почакай да ти мине. 

10. Работата облагородява, мързелът – ощастливява. 
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29.09.2013. 

ОТ ПОДОБНИ ИНДИВИДИ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА Е ПРЕВЪРНАТА В 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО НЕ ЛЕКУВА, А ПЕЧЕЛИ ПАРИ. 

ОТ ПОДОБНИ ИНДИВИДИ ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ ХРОНИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ, В Т.Ч. И ТЕЗИ, КОИТО ПРЯКО ЗАСТРАШАВАТ 

ЖИВОТА ИМ, СА ПРЕВЪРНАТИ В ПРОСЯЦИ. 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДОБНИ ИНДИВИДИ БЮРОКРАТИЧНИЯ 

ПРОИЗВОЛ СЕ Е ШИРНАЛ КАТО БЕЗКРАЙНО ПОЛЕ. 

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ?! САМО НА ХАРТИЯ! ДОСТЪП ДО 

КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ?! САМО НА ХАРТИЯ! 

ПАЦИЕНТЪТ - ТОВА Е СУБЕКТЪТ, КОЙТО ОСМИСЛЯ 

СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, СУБЕКТЪТ, КОЙТО 

ПЛАЩА ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИ И ЧИНОВНИЦИ. СУБЕКТЪТ, 

КОЙТО БЕШЕ, Е И ЩЕ БЪДЕ ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕГВАН ОТ 

ЗДРАВНАТА РЕФОРМА, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ Е НЕ ЗДРАВЕТО 

НА ПАЦИЕНТА, А ЛИЧНОТО И СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И 

ОХОЛЕН ЖИВОТ НА ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСКОТО 

СЪСЛОВИЕ И ЗДРАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

Позор! Здравната министърка обяви 

болните от рак за просяци! http://pik.bg-

news104023.html 

 

 

 

& 

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ЗАБАВАЧКА ГОСПОЖАТА ПОМАГА НА 

МАЛКИЯ ЯШУ ДА СИ ОБУЕ ЗИМНИТЕ БОТУШКИ. БОРЯТ СЕ С ТЯХ, 

НАПЪВАТ, БУТАТ, ДЪРПАТ, МЪЧАТ СЕ И НАЙ-ПОСЛЕ ГИ ОБУЛИ. 

ИЗПОТЕНИ СЕДЯТ НА ПОДА, А ЯШУ КАЗВА: 

- АМА ОБУХМЕ БОТУШКИТЕ НА ОБРАТНО... 

ГЛЕДА ГОСПОЖАТА: АМИ ДА, ЛЕВИЯ БОТУШ НА ДЕСНИЯ КРАК... 

ЗАПОЧВАТ ДА ДЪРПАТ, ДА СЕЦАТ... УСПЕЛИ ДА ГИ СЪБУЯТ. 

http://pik.bg-news104023.html/
http://pik.bg-news104023.html/


 
23 

ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА ГИ ОБУВАТ - ДЪРПАТ, НАПЪВАТ, БУТАТ, 

ПЪШКАТ, НЕ ИСКАТ ДА ВЛЯЗАТ, НО НА КРАЯ ГИ ОБУЛИ. 

ГОСПОЖАТА СЕДИ ЗАПЪХТЯНА, А ЯШУ КАЗВА: 

- АМА ТОВА НЕ СА МОИТЕ БОТУШКИ... 

ГОСПОЖАТА СИ ПРЕХАПАЛА ЕЗИКА И ОТНОВО ЗАПОЧНАЛА 

БОРБАТА, ДЪРПАТ СЕЦАТ... СЪБУЛИ ГИ. 

- ТОВА СА БОТУШКИТЕ НА БРАТ МИ И МАМА МИ КАЗА ДА ГИ 

НОСЯ... 

ГОСПОЖАТА СТИСНАЛА ЗЪБИ И ШКАФА ТАКА СИЛНО, ЧЕ РЪЦЕТЕ 

Й ПОБЕЛЕЛИ И ОТНОВО ЗАПОЧНАЛА ДА ПОМАГА НА ЯШУ ДА СЕ 

ОБУВЕ. ДЪРПАНЕ, СЕЦАНЕ... ОБУЛА ГО. 

- Е, ДОБРЕ - КАЗАЛА ГОСПОЖАТА - КЪДЕ СА ТИ РЪКАВИЧКИТЕ? 

- ПРИБРАХ ГИ В БОТУШКИТЕ, ЗА ДА НЕ ГИ ЗАГУБЯ. 

 

1.10.2013. 

Отвори широко очи и се огледай дали някой не се нуждае от малко време, 

от малко внимание. Възможно е това да е самотен човек или някой 

огорчен, или болен, или немощен. Възможно е да е стар човек, а може и да 

е дете. Не подминавай възможността, когато можеш да дадеш нещо на 

хората от себе си като човек. 

Алберт Швайцер 

 

3.10.2013. 

НЕ МОЖЕМ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ СОБСТВЕНИТЕ СИ НЕСПОСОБНОСТИ 

- КАЗВА МАРЧИН ПАНЕК В СВОЯТА КНИГА „ИЗМЕРЕНИЯ НА 

НЕСПОСОБНОСТТА“. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА НАДСКОЧИ СЕБЕ СИ И 

СОБСТВЕНАТА СИ ДУХОВНА ОГРАНИЧЕНОСТ. 

КОЛКОТО ПО-МАЛЪК Е ЕДИН ЧОВЕК В ДУХОВЕН И 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН СМИСЪЛ, ТОЛКОВА ПО-ГРАНДИОЗНИ И 

НЕОБОСНОВАНИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПРАВИ. 

ИНВАЛИДНОСТТА - ФИЗИЧЕСКАТА, СЕНЗОРНАТА И УМСТВЕНАТА 

- НЯМА ГРАНИЦИ - ПРОДЪЛЖАВА ПАНЕК. ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ 

ДОСТИГНЕ ДО СЪСТОЯНИЕ НА ПЪЛНА БЕЗПОМОЩНОСТ. 
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ГЕНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ВИЖДАНИЯ КАТО 

ВЪЗГЛЕД НА ОБЩЕСТВОТО СИЛНО НАПОДОБЯВА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ, КОЕТО ЧЕСТО ИЗПУСКА 

ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НАЙ-

ЧЕСТО СПОМЕНАТИЯ ТИП ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ СА ИДЕНТИФИКАТОР 

НА ГЛУПОСТТА И ОГРАНИЧЕНОСТТА. 

ЕТО ЕДИН ЦИТАТ ОТ СПОМЕНАТАТА КНИГА НА М. ПАНЕК: 

„Важен елемент на физическата инвалидност е обременяващата, 

непрекъсната болка. Както казва Уинстън от романа на Дж. Оруел „1984”: 

„На света няма нищо по-страшно от физическата болка. Пред болката 

няма герои...” . Ако е много силна тогава нищо друго няма значение. 

Болката може да отнеме цялата воля за живот. 

Болката не е само физическо явление, засягащо нашия организъм, а и 

психическо състояние, правещо невъзможно функционирането дори на 

основно равнище. Ако наистина боли, тогава нищо друго няма смисъл. 

Човекът, изпитващ болка иска само едно – болката да престане и затова е 

готов да направи всичко независимо от последиците. Често се срещат 

случаи, при които поради влиянието на обезболяващите лекарства 

пациентите не са в състояние дълго време да функционират. В случаите, 

когато болката продължава с години, тя се превръща в най-важен проблем. 

Болката променя своята структура и сила. Всеки има различна поносимост 

на болка. Ако имаме работа с човек с физическо страдание тогава всички 

форми на контакт са ограничени, защото в моментите, когато болката се 

засилва човек губи способността си за логическо разбиране. Трудно е да 

говориш или да мислиш за нещо друго, освен за болката. Когато отслабва, 

човек е в състояние да се заеме с нещо друго“. (с. 13) 

КОЙТО МОЖЕ ДА МИСЛИ - ЩЕ РАЗБЕРЕ! 
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9.10.2013. 

БИБЛИЯТА УЧИ ДА СЕ 

ОБИЧА БЛИЖНИЯ. 

КАМАСУТРА ОБЯСНЯВА 

КАК. 

БЕЛЕЖНИКЪТ ПОДСКАЗВА 

КОГО. 

А КАЛЕНДАРЪТ НАПОМНЯ 

КОГА. 

 

16.10.2013. 

Отива жена на лекар: 

- Докторе, непрекъснато съм вбесена, 

всичко и всички ме вбесяват, но най-

много ме вбесява това, че всичко ме 

вбесява. Моля ви помогнете ми. 

- Опитвали ли сте по някакъв начин да 

се успокоите, например разходка в 

гората, в парка сред песента на 

птиците, да се разхождате боса по 

тревата, контактът с природата много 

помага... 

- Не, не докторе, птиците ме вбесяват, 

непрекъснато се дерат, в тревата има много бръмбари и паяци, клоните се 

закачат за дрехите ми, не, не, природата ме вбесява. 

- Добре, а може би по друг начин, например вана, пълна с пяна и приятни 

аромати, под фона на прекрасна музика. 

- Ох, докторе, и това съм опитвала. Пяната ме вбесява, защото ми влиза в 

очите, музиката ме вбесява – всяка музика ме вбесява, тази за настроение 

най-много ме вбесява, а тези ароматни масла също са вбесяващи, залепват, 

не се разтварят... не, не маслaта най-много ме вбесяват. 

- Е добре, а може би секс? Какъв е вашия сексуален живот? 

- Секс !? А какво е това? 
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- Не знаете, какво е секс!? Е добре, сега ще ви покажа, моля минете зад 

паравана. 

След миг от паравана хвърчат различни части от облеклото: панталони, 

пола, блуза, сутиен, бикини. Чува се учестено дишане и стонове, накрая се 

чува гласа на жената: 

- Докторе, моля ви решавайте? Ще го вкарате или ще го изкарате, защото 

започвате да ме вбесявате! 

 

22.10.2013. 

ДНЕС, 22 ОКТОМВРИ, СЕ НАВЪРШВАТ 130 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 

ГОЛЕМИЯ АНГЛИЙСКИ ПИСАТЕЛ: ТОМАС МАЙН РИД (4.04.1818 - 

22.10.1883) 

МАЙН РИД Е СЪЗДАТЕЛЯ НА ТАКИВА НЕЗАБРАВИМИ РОМАНИ, 

КАТО „ОЦЕОЛА“, „БЕЛИЯТ ВОЖД“, „ЛОВЦИ НА СКАЛПОВЕ“, 

„КВАРТЕРОНКАТА“, „ЯМАЙСКИ МАРОНИ“ И МНОГО ДРУГИ. 

 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ! 

„Любовта изравнява всички различия — тази 

пословица е стара, колкото са стари планините. 

Любовта покорява гордото сърце и учи 

надменния дух на снизхождение, но тя издига 

и облагородява. Тя не превръща принца в 

селянин, но прави селянина принц. 

(Квартеронката, гл.ХLV)“ 

*** 

Ревнивият влюбен не става добър съпруг. 

(Белият вожд, гл.VІІІ) 

*** 

По целия свят, през всички времена красотата се е прекланяла пред 

смелостта и силата“. (Оцеола, гл.ІІІ) 

 

28.10.2013. 

ВРАГЪТ НЕ Е БЕДНОСТТА, БОЛЕСТТА И СТРАДАНИЕТО... ВРАГЪТ Е 

СИСТЕМАТА ОТ ИНТЕРЕСИ, КОЯТО В ИМЕТО НА СВОЕТО 
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СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАВИСИМОСТ, МАСКИРАНА ПОД 

ФОРМАТА НА УСЛУГИ. 

McKnight 

 

3.12.2013. 

ДОКОЛКОТО ЗНАЯ 3 ДЕКЕМВРИ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА 

ПРЕВОДАЧИТЕ! ЧЕСТИТО! ВИНАГИ СЪМ СЕ ПРЕКЛАНЯЛ ПРЕД 

ТРУДА НА ТЕЗИ ХОРА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО НИЕ – „НИЩИТЕ 

ДУХОМ“ - МОЖЕМ ДА ПРЕБИВАВАМЕ В СВЕТОВЕТЕ, СЪЗДАДЕНИ ОТ 

ГЕНИИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И - АКО МОЖЕМ - ДА СЕ РАЗВИВАМЕ 

МЕНТАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДУХОВНИ АРИСТОКРАТИ! 

 

31.12.2013. 

СКЪПИ МОИ ПРИЯТЕЛИ! 

УВАЖАЕМИ МОИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ВРАГОВЕ 

ТАЗИ НОЩ ИЗПРАЩАМЕ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА ОТ ЖИВОТА СИ. 

НЕКА, КОГАТО СЕ ОБЪРНЕМ НАЗАД, ВИДИМ САМО ДОБРОТО И 
КРАСИВОТО И ДА БЪДЕМ ГОРДИ, ЧЕ СМЕ БИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО. 

ОТ ЛОШОТИЯТА НЕКА ЗАПАЗИМ САМО ОПИТА, НАТРУПАН В 
БИТКАТА С НЕЯ. 

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ВАС ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 
2014 ГОДИНА. НЕКА ТЯ БЪДЕ МИРНА И ЩАСТЛИВА ЗА ВСИЧКИ 
ХОРА. 

НЕКА МЕЧТИТЕ НИ БЪДАТ СВЪРЗАНИ С ЛЮБОВТА И УВАЖЕНИЕТО 
ЕДИН КЪМ ДРУГ, С ПРИЕМАНЕТО НА И ТОЛЕРАНТНОСТТА КЪМ 
ЧОВЕКА ДО НАС, КЪМ ДРУГИЯ, РАЗЛИЧНИЯ. 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, УСМИХНАТИ И ДОБРИ. И ПОМНЕТЕ: ВСИЧКИ НИЕ 
СМЕ ХОРА И НЕКА ВИНАГИ, НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО БЪДЕМ 
ИСТИНСКИ ЧОВЕЦИ. 

ОБИЧАМ ВИ! 
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2014 

 

 

 

6.06.2014. 

ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА И АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА 

КАКТО НЕ ВЕДНЪЖ СЪМ КАЗВАЛ, КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЧЕТЕ ЧОВЕК, 

ТОЛКОВА ПО-ИНТЕРЕСНО И ПО-ДОБРЕ ЖИВЕЕ, СТИГА ДА РАЗБИРА 

ПРОЧЕТЕНОТО. И ДА СЕ ОПИТВА ДА МИСЛИ, ДА ТЪРСИ СКРИТИ 

ВРЪЗКИ - КАУЗАЛНИ И КОРЕЛАЦИОННИ. 

КАКТО НЕ ВЕДНЪЖ СЪМ КАЗВАЛ, В ТРИЛЪРИТЕ, В КРИМИНАЛНАТА 

И ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И ВЪОБЩЕ В 

ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА, СА СКРИТИ НЕВЕРОЯТНИ 

БИСЕРИ, ДИАМАНТИ, КОИТО МОГАТ ДА НИ КАЖАТ МНОГО ЗА 

ДАДЕН ПРОБЛЕМ И ДА НИ ПОМОГНАТ ДА ДЪЛБАЕМ 

НЕПРОБИВАЕМАТА НА ПРЪВ ПОГЛЕД СКАЛА НА СОЦИАЛНИЯ 

ПРОБЛЕМ. СТИГА ДА ИМАМЕ СЕТИВА ЗА ТЕЗИ ДИАМАНТИ И 

УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ ДАРОВЕ. 

ТУК, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ИСКАМ ДА ВИ ПОДАРЯ НЯКОЛКО ТАКИВА 

ДИАМАНТА, КОИТО ОТКРИХ В ЕДНА КНИГА. ВСЕКИ ОТ ВАС ЩЕ 

ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГИ ИЗПОЛЗВА (ИЛИ НЕ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, СПОСОБНОСТИ И ЖЕЛАНИЕ. И ТАКА, 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И... РАЗМИСЪЛ. 

... бе решил да смени специалността си, за да избегне онова, което виждаше 

като приближаване на четирите конника на медицинския Апокалипсис: 

здравните застрахователни дружества, контролираната медицинска 

грижа, невежото правителство и, както изглежда, безчувственото 

общество. (с: 6) 

(ТУК БИХ ДОБАВИЛ ОЩЕ ДВА КОННИКА НА МЕДИЦИНСКИЯ 

АПОКАЛИПСИС: ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ГИГАНТИ И 

ОПАЗАРЯВАНЕТО НА МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО) 

*** 

Когато основаната на доказателства медицина се натъкне на спънка, 

пациентът страда, както и семейството му, оставени сами на себе си. (с. 13) 
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*** 

Алтернативната медицина има добри отношения с пациентите, държи се 

с тях като с хора, прави посещението приятно социално преживяване, 

дори и да не провежда реално лечение. Конвенционалната, от друга 

страна, много често е тъкмо обратното – лекарите и сестрите се държат 

така, сякаш ти правят лична услуга. И още по-лошо – когато лекарите 

смятат, че не могат да ти помогнат, те игнорират... 

... нека добавя още една причина към това защо хората са се хванали със 

зъби и нокти за алтернативната медицина: тя не изглежда плашеща. Ако 

кажеш, че група хора умират всяка година от това, че са ходили на 

алтернативен терапевт, няма да им мигне и окото. Защото стотици хиляди 

са умрелите, които са се лекували единствено при конвенционален лекар. 

Всъщност хората, които отиват в офиса по хиропрактика искат да вярват 

в хиропрактиката, главно защото не искат да отидат на конвенционален 

лекар, където могат да получат диагноза, която включва дискомфорт и 

болка, а може би и смърт. При лечителя това никога не се случва. Всичко е 

оптимистично, всяко оплакване може да бъде изцерено и не боли, а дори 

и да е плацебо, на кого му пука? (с. 174-175) 

(Робин Кук (2011) Интервенция. ИК „ЕрГон”, София) 

 

4.07.2014. 

ЕДИН ДЕН БОГАТАШ, КАТО ВИДЯЛ ЕДИН БЕДНЯК, МУ ДАЛ 

КОШНИЦА. КОШНИЦА, ПЪЛНА С БОКЛУК. БЕДНЯКЪТ ВЗЕЛ 

КОШНИЦАТА И СИ ОТИШЪЛ. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН БОГАТАШЪТ 

ЗАВАРИЛ БЕДНЯКА ПРЕД ВРАТА СИ. БЕДНЯКЪТ МУ ДАЛ НЕГОВАТА 

КОШНИЦА, ИЗПЪЛНЕНА С ЦВЕТЯ. БОГАТАШЪТ ГО ПОПИТАЛ: 

- ЗАЩО МИ ДАВАШ ЦВЕТЯ, СЛЕД КАТО АЗ ТИ ДАДОХ БОКЛУК? 

БЕДНЯКЪТ ОТГОВОРИЛ: 

- ВСЕКИ ДАВА НА ДРУГИТЕ ТОВА, КОЕТО ИМА В СЪРЦЕТО СИ. 

http://www.temysli.pl/47333/Ktoregos_dnia_bogacz_widzac_biedaka_wrec

zyl.html 
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21.07.2014. 

ОТ 3 ДО 6 СЕПТЕМВРИ В КАТОВИЦЕ - ПОЛША, ЩЕ СЕ СЪСТОИ 22-Я 

КОНГРЕС НА ПОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ. ТОЙ СЕ 

ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА ПОЛСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ 

БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИ, В КОНГРЕСА ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ 

ЛЕКТОРИ ОТ САЩ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ, СЛОВАКИЯ, РУСИЯ, 

КАЗАКСТАН, МОЛДОВА, БЕЛАРУС, РУМЪНИЯ. 

СПОРЕД ПРОГРАМАТА ПОЛСКИТЕ РЕВМАТОЛОЗИ И ТЕХНИТЕ 

КОЛЕГИ ОТ ДРУГИТЕ СТРАНИ, ЩЕ ТЪРСЯТ ОБЩ ОТГОВОР НА 

ВЪПРОСИТЕ, ПОРАЖДАНИ ОТ ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА НА 

ЛЕКАРЯ. 

„УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ПРОТИЧАЩИТЕ ПРОМЕНИ КАТЕГОРИЧНО 

НАЛАГАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕГРАЦИЯ НА НАШАТА 

СПЕЦИАЛНОСТ С ДРУГИ ОБЛАСТИ НА МЕДИЦИНАТА, А СЪЩО И 

НАЛАГАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ 

БОЛНИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВСЕ ПО-ЛЕСНИЯ ДОСТЪП ДО НАУЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ, ЛИЧНОТО ОБНАРОДВАНЕ НА НАУЧНИ 

РЕЗУЛТАТИ, ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ, ПОРАЖДАТ 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩ РАЗГОВОР И НАУЧНА ДИСКУСИЯ“ - СЕ 

КАЗВА В ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО 

ПО РЕВМАТОЛОГИЯ. 

С ДВЕ ДУМИ - РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОТВАРЯНЕ НА 

ПОЛСКАТА ОБЩНОСТ НА РЕВМАТОЛОЗИТЕ КЪМ ЧОВЕКА С 

РЕВМАТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕТО МУ КАТО ЧОВЕК, А НЕ 

КАТО БИОМАШИНА. ТЪРСЕНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ. 

В БЪЛГАРИЯ - ЗАТВАРЯНЕ НА ОБЩНОСТТА НА РЕВМАТОЛОЗИТЕ В 

СЕБЕ СИ, ЛИЧНО ОБОГАТЯВАНЕ И - ПО ВЪЗМОЖНОСТ - ПОЧТИ 

НИКАКВИ КОНТАКТИ С ПАЦИЕНТИТЕ. ПАЦИЕНТЪТ Е 

БИОМАШИНА, КОЯТО ТРЯБВА ДА „СНАСЯ“ ЗЛАТНИ ЯЙЦА, ДА 

СЛУША И ДА СЕ ПОДЧИНЯВА. ПОНЕ АЗ СЪМ С ТАКОВА 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 
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12.08.2014. 

НЕ ВЯРВАМ НА НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, 

КОМПРОМАТИ, ИЗКАЗВАНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ И 

ВСЯКАКВА ПОДОБНА ИЗЯВА НА ЛОГОРЕЯ. 

ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОТАЛНОТО МИ НЕДОВЕРИЕ КЪМ 

ПОЛИТИЦИ, АНАЛИЗАТОРИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТИЧЕСКИ 

ПАРТИИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ Е БРИЛЯНТНО 

ПРЕДСТАВЕНА ОТ ДЕЙВИД БАЛДАЧИ В НЕГОВАТА КНИГА 

„ТОТАЛЕН КОНТРОЛ“. ЕТО ЕДИН ЦИТАТ ОТ КНИГАТА: 

„Противниците на икономическото планиране използват една фраза... 

Дай на някой икономист резултата, който ти трябва, и той ще намери 

цифри, които да го оправдаят. Целият град е пълен с манипулатори на 

числа, които интерпретират едни и същи данни, както им е изгодно, 

независимо дали става дума за федералния бюджет или за натрупаните 

резерви в социалното осигуряване. 

- Значи данните могат да бъдат манипулирани? 

- Разбира се, че могат. Зависи кой плаща за тълкуването и чий политически 

задачи се изпълняват... Несъмнено сте чували за принципа, че всяко 

действие ражда равно по сила противодействие. Убеден съм, че е бил 

формулиран в политиката дълго преди да бъде формулиран в науката...“ 

(С. 300-301) 

МОЖЕ И ДА СЪМ ПАРАНОИК, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СА 

СПРЕЛИ ДА МЕ ЛЪЖАТ 25 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО. ВИНАГИ И ЗА 

ВСИЧКО! А ИСТИНАТА? ИСТИНАТА НЕ Е... НЯКЪДЕ ТАМ. НИКОЙ НЕ 

ЗНАЕ КЪДЕ Е... 

 

15.08.2014. 

АКО ИСКАШ ДА БЪДЕШ ПРИЕТ НОРМАЛНО В ОБЩЕСТВОТО НА 

ЗДРАВИТЕ, ТРЯБВА ДА СИ ГОТОВ ДА ПРИЕМЕШ ЦЯЛАТА ИМ 

ЛУДОСТ. 

 

17.08.2014. 

Когато истински разберем родителите си, обикновено е твърде късно да 

им поискаме прошка за това, че сме ги осъждали за поведението им, или 
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да им простим за него. Жалко е, че много хора дори не стигат до този 

тъжен момент. 

 

18.08.2014. 

Независимо от чие стадо е, прасето винаги си остава свиня. 

 

19.08.2014. 

ПОЛИТИКА, ВЛАСТ, ПАРИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ТОВА СА НАЙ-ДЪЛБОКИТЕ И ОСНОВНИ 4 

ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА 

СМЪРТНОСТ В СВЕТА. ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е ПОСЛЕДИЦИ И/ИЛИ 

ПРОПАГАНДА. 

 

20.08.2014. 

„Всяка технология е израз на човешката воля. Чрез инструментите ние се 

опитваме да разширим властта и контрола си над онова, което ни 

заобикаля – природата, времето, разстоянието, хората около нас. 

Технологиите могат да се разделят приблизително на четири категории 

според начина, по който допълват или разширяват нашите природни 

заложби. Първата от тях, която включва ралото, шивашката игла и бойния 

самолет, разширява физическата сила, сръчност или издръжливост. 

Втората, която включва микроскопа, лещите и гайгеровия брояч, 

разширява обхвата или чувствителността на сетивата ни. Третата група, в 

която попадат технологии като водохранилището, хапчето против 

забременяване и генно-модифицираната царевица, ни позволява да 

оформим природата така, че да обслужва нуждите и желанията ни по-

добре. 

Картата и часовникът принадлежат на четвъртата категория, която най-

добре може да бъде наречена категория на „интелектуалните 

технологии”... Тези технологии включват всички инструменти за 

увеличаване или подпомагане на умствените ни сили – да намираме и да 

класифицираме информация, да формулираме и да изказваме идеи, да 

споделяме знания, да правим измервания и да извършваме изчисления, да 

разширяваме капацитета на паметта си. Пишещата машина е 
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интелектуална технология. Както и сметалото и сметачната линия, 

секстантът и глобусът, книгата и вестникът, училището и библиотеката, 

компютърът и интернет. Въпреки че употребата на всеки инструмент 

може да повлияе на мислите и представите, както ралото променя 

перспективата на фермера, а микроскопът открива нови изследователски 

перспективи пред учените, именно интелектуалните технологии имат 

най-голяма и най-продължителна власт над това какво и как мислим. Те са 

инструментите с най-голямо значение, онези, които използваме за 

себеизразяване, за оформяне на личностната и публичната си същност, 

както и за изграждането на взаимоотношенията с другите около нас”. 

Кар, Н. (2012) Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, 

мисленето и паметта. Издателство „ИнфоДар”, София, . 56-57. 

 

23.08.2014. 

СПОРЕД ДАННИ НА НОИ КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА В СТРАНАТА ИМА 

688 021 ГРАЖДАНИ, ПОЛУЧАВАЩИ „ПОНЕ ЕДНА ИНВАЛИДНА 

ПЕНСИЯ“. 

АКО ОСТАВИМ НАСТРАНА НЕАДЕКВАТНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ – 

„ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ“, ТОЗИ БРОЙ НА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ 

ОЗНАЧАВА, ЧЕ МИНИМУМ (ПОДЧЕРТАВАМ - МИНИМУМ) 9,5% ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА (СПРЯМО ДЕМОГРАФСКИТЕ ДАННИ 

ЗА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА - 7 245 677), СА ХОРА С 

ИНВАЛИДНОСТ. 

ОТ ТЯХ НАД ЕДНА ЧЕТВЪРТ (27,1% ИЛИ 186 420) ПОЛУЧАВАТ 

МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА СЪОТВЕТНАТА ПЕНСИЯ ЗА 

ИНВАЛИДНОСТ, КОЙТО РАЗМЕР ВАРИРА В ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ 110 

И 172,50 ЛЕВА. 

13,8% ИЛИ 94 804 ЛИЦА, СА С НАЙ-ТЕЖКАТА СТЕПЕН НА 

ИНВАЛИДНОСТ - НАД 90% ТРАЙНО НАМАЛЕНА 

РАБОТОСПОСОБНОСТ С ЧУЖДА ПОМОЩ. 45,2% ОТ ТЯХ ЖИВЕЯТ В 5 

ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА - СОФИЯ-ГРАД (19 314), ПЛОВДИВ (10 863), 

ВАРНА (4 489), ПЛЕВЕН (4 129) И ВРАЦА (4 093). 

СПОРЕД ДАННИТЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА И СЗО (СВЕТОВЕН 

ДОКЛАД ЗА ИНВАЛИДНОСТТА“ ОТ 2011 ГОДИНА, 15% ОТ ХОРАТА 
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ПО СВЕТА СА ЗАСЕГНАТИ ОТ ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА И СТЕПЕН 

НА ИНВАЛИДНОСТ. 

ЕТО КАКВО КАЗВА СТИВЪН ХОУКИНГ В ПРЕДГОВОР КЪМ ТОЗИ 

ДОКЛАД: 

„Инвалидността не трябва да бъде препятствие по пътя към успеха. 

Практически през целия си съзнателен живот аз страдам от заболяване на 

моторните неврони. Но това не ми попречи да направя забележителна 

кариера на астрофизик и да постигна семейно щастие. 

Четейки „Световния доклад за инвалидността” аз открих много неща, 

които имат отношение към моя личен опит. Имах достъп до първокласна 

медицинска помощ. Обслужва ме група от помощници, които ми 

осигуряват възможност да водя комфортен и достоен живот. У дома и на 

работното си място не изпитвам ограничения в достъпа. Специалисти по 

компютрите ми предоставиха спомагателна система за връзка и 

синтезатор на речта, които ми помАгат да пиша лекции и статии и да 

общувам с хората при различни условия“. 

БЪЛГАРИТЕ С ИНВАЛИДНОСТ СА ЛИШЕНИ ОТ ВСИЧКО ТОВА. НО 

СА ОБДАРЕНИ С БОГАТИ, ЦВЕТУЩИ И РЕАЛИЗИРАЛИ СВЕТЛОТО 

БЪДЕЩЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОТЧЕТИ ЗА ТЯХНАТА 

ДЕЙНОСТ. 

ЖИВОТЪТ НА МНОЗИНСТВОТО ХОРА С ИНВАЛИДНОСТ В 

БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТОВА, КОЕТО ПИШЕ В 

ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.. 

 

26.08.2014. 

ЕДНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПРЕНЕБРЕГВА РЕШАВАНЕТО НА 

ПРОБЛЕМИТЕ НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, ОСОБЕНО НА ГРАЖДАНИТЕ 

С УВРЕЖДАНИЯ, ПО СВОЯТА НАЙ-ДЪЛБОКА СЪЩНОСТ, Е БЕДНО. 

 

27.08.2014. 

ДА СЪХРАНИШ И РАЗВИВАШ ЧОВЕШКОТО В СЕБЕ СИ, ОНЗИ ДУХ НА 

ХУМАНИЗЪМ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЙТО СМЕ ИЗЛЕЗЛИ ОТ 
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СТАДИЯ НА ВАРВАРСТВОТО И СМЕ ПОЕЛИ ПО ПЪТЯ НА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, Е НАЙ-ВИСШЕТО ИЗКУСТВО, КОЕТО ЗА 

СЪЖАЛЕНИЕ ВЛАДЕЯТ МАЛЦИНА. ДА БЪДЕШ ЧОВЕК ВИНАГИ, 

НАВСЯКЪДЕ, ВЪВ ВСИЧКО, ЗА ВСЕКИ... ТОВА МОЖЕ ДА ОСМИСЛИ И 

НАЙ-БЕЗСМИСЛЕНИЯ ЖИВОТ. 

 

3.09.2014. 

ВЕЧЕ СЕ ЗАПОЧНА. ЗАПОЧНА СЕ ГОЛЯМОТО КРАСИВО, 

НАПУДРЕНО ПРАЗНОГОВОРЕНЕ. Е, ТАКА Е. ИДАТ ИЗБОРИ. И КОГО 

ЩЕ ИЗБИРАМЕ? ПАК СЪЩИТЕ, САМО СМЕНИЛИ КОЙ ФАМИЛИЯ, 

КОЙ ПАРТИЙКА, КОЙ КУКЛОВОД. 

АЛО, ИНВАЛИДИТЕ! (ВЗАИМСТВАНО И ПАРАФРАЗИРАНО) И ДА 

ВНИМАВАТЕ ЗА КОГО НЯМА ДА ГЛАСУВАТЕ, ЧЕ ПОСЛЕ И ДА 

РИДАЕТЕ, 4 ГОДИНИ ПАК ЩЕ СИ ХОДИТЕ В ДУПКИТЕ ПО 

ТРОТОАРИТЕ, НЯМА ДА ПОЛЗВАТЕ ПУБЛИЧНИЯ ТРАНСПОРТ, ПАК 

ЩЕ ВИ ПОДРИТВАТ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СЕ ЧУДИТЕ КАКВО ДА 

СИ КУПИТЕ - ПРЕОЦЕНЕН ХЛЕБ ИЛИ АНТИБИОТИК С ИЗТЕКЪЛ 

СРОК НА ГОДНОСТ. АБЕ И АЗ СЪМ ЕДИН. И ПРАВИЛНО ДА 

ГЛАСУВАТЕ, ПАК ЩЕ ВИ НАСОЧАТ ГЛАСА КЪДЕТО ТРЯБВА И ЗА 

КОГОТО ТРЯБВА. ТАКА ЧЕ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ. ВАЖНОТО Е ДА 

не ГЛАСУВАТЕ. 

АЗ ТАЗИ ГОДИНА СЪМ СЕ ЗАРЕКЪЛ ДА ПИТАМ ДЕ ЩО МОГА ДА 

ДОКОПАМ КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН КРЪВОПИЕЦ - АУУУ ПАРДОНЕ 

ЛАПСУС ЛИНГВИ - ИМАХ НА УМ (НЕ ЧЕ ИМАМ ТАКЪВ ДЕ) 

(ПРЕ)СТАВИТЕЛ СЛЕДНОТО ПИТАНЕ: „ЕЙ, ОЛАНКООЛУ, ТИ БРЕ, ДА 

ТИ (ГЛЕЙ КАК СЕ ОЗЪРТА КАТО ПРЕЯЛА ВЪШКА ВЪРХУ ПРЯСНО 

ЛАЙНО), ДЕТО ГИ КАКАНИЖЕШ ТУКА ЕДНИ КРАСИВИ ДУМИЧКИ 

КАТО „СИРИЙЧЕТА“ (СТЪКЛЕНИ ТОПЧЕТА С КРАСИВО ВЪТРЕШНО 

ОЦВЕТЯВАНЕ), Я КАЖИ БАЙНО ЛЕ, ТЕТКЕ ЛЕ (ЗАВИСИ ОТ ПОЛА), 

КАТО КАКВО ЩЕ СТОРИШ ТИ И ТВОИТЕ АВЕРИ ОТ БАНДАТА, ОТ 

ПАРТИЯТА ДЕ, ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ДОБРЕ ДЕ ЗА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ? 

И ТОГАВА ДА ВИДИТЕ, КАКЪВ ЖИВОТ ОЧАКВАМ ДА НАСТАНЕ. И 

ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО (ДЕПУТАТ) ЩЕ ЗАСТАНЕ ДРУГО 
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ДОБРО СЪЩЕСТВО (ДЕПУТАТ) И ТАКА... ДО КРАЯ НА СВЕТА. ЕЕЕЕХ 

ЖИВОТ... 

 

5.09.2014. 

ПАРАФРАЗАТА Е МОЯТ НАЧИН ЗА УСВОЯВАНЕ НА ФИЛОСОФИЯТА, 

НО ТЪЙ КАТО НЕ СЪМ СТИСНАТ – ПРАВЯ ГО ПУБЛИЧНО. 

 

6.09.2014. 

МИГ ВНИМАНИЕ, СПОДЕЛЕНА ЕМОЦИЯ, ЛЮБОВ, ОБИЧ, ДОБРА 

ДУМА, ПРОНИКВАЩА И РАЗТЪРСВАЩА ДУШАТА ПЕСЕН, КРАСИВА 

КАРТИНА, ХУБАВ ФИЛМ, ЗДРАВО ЛЮБОПИТСТВО КЪМ ПРИРОДАТА 

И ОБЩЕСТВОТО, СТРЕМЕЖ КЪМ ЗНАНИЕ, БЛАГА УСМИВКА, 

ПОДАДЕНА РЪКА ЗА ПОДКРЕПА, СПАСЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, 

ПОСАДЕНО ДРЪВЧЕ, ТВОРЧЕСТВО, СЪЗИДАНИЕ... КОЙ ПО 

ДЯВОЛИТЕ КАЗА, ЧЕ ЖИВОТЪТ Е СКУЧЕН ИЛИ БЕЗСМИСЛЕН? 

 

& 

ВСИЧКИ БОЛЕСТИ ПРОИЗЛИЗАТ ОТ СТРЕС, САМО ВЕНЕРИЧЕСКИТЕ 

- ОТ УДОВОЛСТВИЕ! 

 

& 

ЗА МЕН НАЙ-ТРУДЕН Е КРАЯ НА МЕСЕЦА, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНИТЕ 

ТРИДЕСЕТ ДНИ! 

 

& 

 

УЧИТЕЛ (СЪЩЕСТВИТЕЛНО) ЧОВЕК, 

КОЙТО ТИ ПОМАГА ДА РЕШИШ 

ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО НИКОГА БЕЗ НЕГО 

НЕ БИ ИМАЛ. 
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8.09.2014. 

ВИНАГИ, КОГАТО СТАНЕ ДУМА ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В 

СФЕРАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, СИ ПРИПОМНЯМ 

ЕДИН ЦИТАТ ОТ КНИГАТА НА МАТ РИДЛИ „ГЕНОМЪТ“: „Фактът, че 

сърдечните болести са симптоми на липсата на възможност за контрол... 

обяснява и защо безработицата и зависимостта от социалните помощи 

толкова често са причина за заболявания. Нито една маймуна, колкото и 

високо в йерархията да стои, не е толкова безкомпромисна и неумолима 

при контролиране на живота на подчинените си, колкото са чиновниците 

от социалните служби...“ (с. 191-192) 

 

& 

РЕФЛЕКСИВНАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ 

„Институциите падат под тежестта на собствените си успехи”, убеждавал 

Монтескьо. (с. 11) 

По силата на вътрешно присъщия му динамизъм, съвременното общество 

ерозира своите формални класи, съсловия, професии, полови роли, 

нуклеарното семейство, промишлените предприятия, браншовете, както 

и – нещата са ясни – изискванията и съществуващите форми на естествен 

технологично-икономически напредък. Този нов етап, в който напредъкът 

може да се измени в самоунищожение, в който един вид модернизация 

подкопава и променя друг, наричам именно етап на рефлексивната 

модернизация. (с. 13) 

Следователно рефлексивната модернизация означава, че смяната на 

промишленото общество, извършваща се незабелязано и по непланиран 

начин като естествена последица, автономната модернизация в рамките 

на неизменния, ненарушен политически и икономически ред, се свързва 

с радикализацията на съвременността, водеща до разпада на 

предпоставките и контурите на промишленото общество, както и правеща 

възможно възникването на новата съвременност. (с. 13) 

Също и на политическо ниво тази модернизация на модернизацията, е 

явление важно и изискващо най-голямо внимание. Преди всичко се 

свързва с трудна до прецизиране, дълбока несигурност на цялото 

общество, което се придружава и от трудни за дефиниране фракционни 
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борби на всички негови равнища. Едновременно с това рефлексивната 

модернизация се свързва само с развитийния динамизъм, който в 

различни контексти може да доведе до изцяло противоположни 

последици. В различните културни групи и на различните континенти 

рефлексивната модернизация се свързва с национализма, повсевместната 

бедност, религиозния фундаментализъм, с различни секти и 

вероизповедания, икономически кризи, екологични кризи, вероятни 

също и с войни и революции, а не трябва също да се забравя за 

необикновените състояния, предизвикани от големи катастрофи – казано 

накратко, свързва се с конфликтен динамизъм на рисковото общество в 

неговия най-тесен смисъл. (с. 15) 

… може да се разбере понятиетo „рефлексивна модернизация”. То не 

означава (чрез асоцииране) рефлексии, а (преди всичко) конфронтация 

със самото себе си. (с. 17) 

Самостоятелното (нежелано и незабележимо) преминаване от 

промишленото общество към рисковото общество, ще наречем 

рефлексивност (за да го разграничим от рефлексията и същата тази 

рефлексия ще я й противопоставим). „Рефлексивната модернизация” 

означава конфронтация с последиците от рисковото общество, с които 

системата на промишленото общество, оценявайки нещата на основата на 

неговите институционализирани стандарти, не може да се справи, нито 

може да асимилира (сравни Beck 1988, разд. 4). (с. 17-18) 

В рамките на социалната теория и културната диагноза понятието 

„рисково общество” означава етап от съвременността, в който започват да 

преобладават заплахите, създавани по-рано от промишленото общество. В 

този случай се появява въпросът за самоограничаването на развитието, 

както и потребността от ново дефиниране на стандартите (отговорност, 

сигурност, мониторинг, ограничаване на вредите и дистрибуция на 

техните последици), определяни преди без да се вземат предвид 

потенциалните заплахи. Тук проблемът се основава все пак върху това, че 

тези заплахи не само е трудно да се забележат или дори да си ги 

представим, но и науката не успява да ги разпознае. Дефиницията на 

заплахите е винаги когнитивен и социален конструкт. Следователно 

съвременните общества остават конфронтирани с фундаментите и 
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ограниченията на собствения си модел, основаващи се именно на това, че 

тези общества не се променят, не обръщат внимание на последиците от 

собствените си ограничения и продължават да реализират горе-долу 

същата тази политика. (с. 18-19) 

Индивидите във все повече сфери трябва да виждат, интерпретират и 

управляват възможностите, заплахите и амбивалентностите, появяващи се 

в техния живот, с които по-рано са се справяли в рамките на семейството, 

в локалната общност или чрез позоваване на класи или социални групи. 

Без съмнение семействата не са изчезнали, макар че нуклеарното 

семейство се превръща във все по-рядка институция. Повишават се 

неравенствата, а въпреки това класовите неравенства и класовото съзнание 

престанаха да играят в обществото ключова роля. Дори „собственото аз” 

губи отдавнашната си еднозначност и се подлага на разделяне на 

противоречиви дискурси. От индивидите днес се очаква, че като започнат 

да владеят „рисковите възможности” (Beck, Beck-Gernshein 1994), няма да 

могат (поради сложността на съвременното общество) да основават 

необходимите си избори на солидни и рационални основи, които биха 

взели предвид всички възможни последици. (с. 20) 

„Завръщането на несигурността в обществото” означава преди всичко, че 

все повече социални конфликти се признават не за проблеми, свързани с 

реда, а за риск. Проблемите, свързани с риска, се характеризират с липса 

на еднозначни решения; отличава ги по-скоро фундменталната 

амбивалентност, която обикновено може да се обхване като се изчислява 

нейната вероятност, но без да е възможно да се премахне. 

Фундаменталната амбивалентност отграничава проблемите, свързани с 

риска от проблемите, свързани с реда, които по дефиниция са насочени 

към прозрачност и разрешаване. При липсата на разрешимост – а тази 

тенденция се засилва – почти по необходимост изчезва вярата във 

възможността за еднозначно разрешаване на социалните проблеми (Bonss 

1993: 20 и следващи) (с.21). 

Всичко се свежда все пак до факта, че този хоризонт изчезва заедно с 

наслояващите се рискове, защото те ни информират, какво не трябва да 

правим, а не ни казват, какво трябва да правим. Доминират императивите 

на избягването. Който представя светът като риск, накрая ще се превърне 
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в неспособен да действа. Заслужава да се отбележи, че нарастването и 

засилването на стремежа към контрол създава в крайна сметка 

противоположното явление. (с. 22) 

... категориите и методите на социалните науки не са достатъчни за 

откриването и разбирането на необятността и амбивалентността на 

новите явления. (с. 24) 

… животът и дейността в условията на несигурност се превръща в основна 

черта на съществуването. Ще можем ли да функционираме в такива 

условия, непрекъснато отговаряйки си: как и защо или защо не – това са 

ключовите моменти от гледната точка на индивидуалните биографии и 

политиката на въпросите на съвременността. (с. 26). 

Индивидуализацията, въпреки мнението на хората, които биха искали да 

я лишат от каквото и да е значение, не означава атомизация, изолация, 

самотност, край на всякакъв вид общности или залезът на социалните 

връзки... 

Индивидуализацията означава, първо, изкореняване на старите стилове 

на живот на промишленото общество и, второ, закрепване на новите, 

принуждаващи индивидът да конструира, инсценира и композира 

самостоятелно биографията си. От тук именно и „индивидуализация”. 

Изкореняването и закрепването (ползвайки термините на Гидънс) не се 

извършва нито случайно, нито индивидуално, нито доброволно, нито 

поради историческите условия, а по-скоро в резултат на преплитането на 

всички тези фактори в общите условия на държавата на всеобщото 

благоденствие с развито промишлено общество на труда... (с. 27-28) 

Beck, U., A. Giddens, S. Lash (2009) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja 

i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa. 

 

12.09.2014. 

БИСЕРИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА НАРОДОФИЛОСОФИЯ 

ИМАМ МЕЧТА: ДА СПРА ПУШЕНЕТО И ПИЕНЕТО. НО КАТО СЕ 

ЗАМИСЛЯ, ЗАЩО ТРЯБВА ДА УБИВАМ МЕЧТИТЕ СИ! 
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& 

Егоцентризмът, изразен в думите „Само аз...” е като грипа: лесно идва, 

трудно си отива и обикновено създава усложнения. 

Божидар Ивков 

 

15.09.2014. 

БИСЕРИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА НАРОДОФИЛОСОФИЯ - 

МЪДРОСТТА НА ВУТЕ ШОПСКИ (НАПОМНЯМ ПО ПОВОД 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ) 

УБАВОТО НИ Е НАЗАДЕ! 

*** 

КАТО НЕ МОЖЕМ КАК ЩЕМ, ЩЕМ КАК МОЖЕМ! 

*** 

ДОБРЕ ЧЕ СИ УЛАВ КОЛКО СИ ДЪЛЪГ, ОТИ АКО БЕШЕ ДЪЛЪГ КОЛКО 

СИ УЛАВ ДО НЕБЕТО ДА СИ СТИГНАЛ! 

 

22.09.2014. 

В СЕПТЕМВРИЙСКИЯ БРОЙ НА НЕМСКОТО СПИСАНИЕ „Morbus-

Bechterew-Journal“ (Nr. 138, September 2014), Е ПУБЛИКУВАНО МОЕТО 

ЕСЕ, С КОЕТО УЧАСТВАХ В МИНАЛОГОДИШНИЯ КОНКУРС „ЕДГАР 

СТЕЙН“. ЕСЕТО Е СЪС ЗАГЛАВИЕ: „Mein Geheimtipp für ein gesundes 

Altern mit Morbus Bechterew“ И Е ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКАТА МУ 

ВЕРСИЯ. ПРЕВОДЪТ Е НАПРАВЕН ОТ УВАЖАВАНИЯ ОТ МЕН ПРОФ. 

ЕРНСТ ФЕЛДКЕЛЕР. 

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ! 

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ПОДАВАМ ЛИНК НА 

ПУБЛИКАЦИЯТА. https://www.bechterew.de/inhalt/morbus-bechterew-

journal/mb-journal-nr-138-2014/mein-geheimtipp-fuer-ein-gesundes-altern-

mit-morbus-bechterew/ 

 

23.09.2014. 

ХОРАТА ЧЕСТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ МЕН, ЗАЩОТО СЪМ РАЗЛИЧЕН. 

АЗ СЕ СТРАХУВАМ ОТ ТЕЗИ ХОРА, ЗАЩОТО СА ЕДНАКВИ. 

https://www.bechterew.de/inhalt/morbus-bechterew-journal/mb-journal-nr-138-2014/mein-geheimtipp-fuer-ein-gesundes-altern-mit-morbus-bechterew/
https://www.bechterew.de/inhalt/morbus-bechterew-journal/mb-journal-nr-138-2014/mein-geheimtipp-fuer-ein-gesundes-altern-mit-morbus-bechterew/
https://www.bechterew.de/inhalt/morbus-bechterew-journal/mb-journal-nr-138-2014/mein-geheimtipp-fuer-ein-gesundes-altern-mit-morbus-bechterew/
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ПАРАФРАЗА ПО ЕДНА МИСЪЛ, ПОСТАВЕНА ВЪВ ФБ ОТ МОЯ 

ПРИЯТЕЛ И КОЛЕГА СТЕФАН НИКОЛОВ. 

 

24.09.2014. 

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ИЗЖИВЯВАТ ПРЕКАЛЕНО СИЛНО И 

ПРЕКАЛЕНО ДЪЛБОКО КАТО ЛЕКАРИ ИЛИ ПАЦИЕНТИ. ЕДНА 

ПРОСТИЧКА ИСТИНА, КОЯТО НЕЗНАЙНО ЗАЩО ЗАБРАВЯМЕ. 

„Едно разбрах след всичко преживяно: че вземаме ли лекарства, 

независимо какви са те, дали стероиди, с каквито се тъпчат спортистите, 

или психотропни лекарства, с които си вдъхваме спокойствие и 

самоувереност, ние сключваме същия договор, какъвто Фауст е сключил с 

Мефистофел. 

– Медицината го знае от години – вметна Кинард. – Винаги, дори с 

антибиотиците, съществува риск. Понякога ме налягат угризения, че съм 

лекар…Вярно е, че лекуваме хората, спасяваме им живота – продължи 

Кинард с плам, какъвто Ким не бе очаквала. – Но най-често лекуваме 

симптомите, а не причината. Предписваме безброй лекарства, все повече 

и повече, много рядко – принципно нови и много често – само 

модифицирани и с променени наименования, а инак… Така че 

премахваме едни симптоми и причиняваме два пъти повече други. И 

когато те се проявят – оправдаваме се с прогреса, смятаме, че това са само 

неизбежните странични ефекти, в рамките на допустимия риск. 

Допустим… Но за чия сметка? И кой ни дава право да решаваме къде е 

границата на допустимото? 

... плаши ме как хората постоянно забравят за „договора с Мефистофел“, 

когато посягат към лекарства, с чиято помощ, както си въобразяват, ще 

придобият мечтаните черти на характера и ще се преборят например със 

срамежливостта. А такива лекарства ще се появят в най-скоро време – 

нищо не може да спре разработването им. Ако някой се съмнява за какво 

ще бъдат използвани те, нека погледне пазара на антидепресанти – откак 

са се появили, се тъпчем с тях за щяло и нещяло… 

- Тъкмо в това е проблемът. Най-лошото е, че създаваме култура, според 

която за всяка болка непременно има изнамерен лек. Или ще има. Ние 

вярваме в своята наука, експериментираме върху себе си и се гордеем с 
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постигнатото. Добре, но забравяме, че нашата човешка гордост, 

самонадеяност, а нерядко и алчност, ни подвеждат да преминем 

границата на допустимия риск. Медицината стана индустрия, в която се 

въртят милиарди. Това е огромен залог. Заради него правим хората 

зависими от лекарствата, от химията, от самата вяра, че за всичко на тоя 

свят е измислено подходящото хапче, което ще реши всички проблеми… 

– Не позволяваме на пациентите си да излязат извън своята зависимост от 

нас, от кръговрата на постоянното лекуване-разболяване, за да не би 

случайно да ги загубим… като клиенти. Понякога наистина ме е срам, 

казвам ти – идело ми е да напусна. Ако още не съм го направил, то е само 

защото все още вярвам – иска ми се да вярвам! – че ползата от моите усилия 

все пак е повече от вредата…“ (Р. Кук Допустим риск, сс.324-326) 

ВИНАГИ СЪМ СЕ УЧУДВАЛ: ЗАЩО НАЙ-ПРОСТИТЕ НЕЩА 

РАЗБИРАМЕ И ОСЪЗНАВАМЕ НАЙ-ТРУДНО? ДОРИ КОГАТО ЗА 

НЕЩО МИСЛИМ, ЧЕ РАЗБИРАМЕ, ОСЪЗНАВАМЕ С ЦЯЛОТО СИ 

СЪЩЕСТВО, ИЗВЕДНЪЖ ТО СЕ ОКАЗВА ДАЛЕЧ ОТ НАШАТА 

МЕНТАЛНА СЪЩНОСТ. ЧОВЕКЪТ ВИНАГИ Е БИЛ МЪДЪР В 

ГЛУПОСТТА СИ И ГЛУПАВ В МЪДРОСТТА СИ - ЗАВИСИ САМО ОТ 

КОЛИЧЕСТВАТА МЪДРОСТ И ГЛУПОСТ. ДАНО ТОЗИ ТЕКСТ 

ПОМОГНЕ ПОНЕ НА ЕДИН ЧОВЕК ДА ОСЪЗНАЕ БЛАТОТО, В КОЕТО 

Е ЗАТЪНАЛ И АКО НЕ ДРУГО, ДА НАПРАВИ ОПИТ ДА СЕ 

ПОИЗМЪКНЕ ОТ НЕГО. НЕ СПИРАМ С ОПИТИТЕ, НО ЗАСЕГА НЕ СА 

МНОГО УСПЕШНИ. 

КОЙ ЗНАЕ, МОЖЕ БИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХ ВСЕ ОЩЕ СЪМ ЖИВ И 

С ВСЕ ОЩЕ ЩО-ГОДЕ ЗДРАВ РАЗСЪДЪК. 

 

26.09.2014. 

ВЪПРОС НА ЛИЧЕН ИЗБОР Е КАК СЕ ЧУВСТВАМЕ - САМОТНИ ИЛИ 

СВОБОДНИ. НА ТОЗИ СВЯТ ВСИЧКО В КРАЙНА СМЕТКА СЕ СВЕЖДА 

ДО ЛИЧНИ ИЗБОРИ И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗБОРИТЕ, КОИТО 

ПРАВИМ. 

Божидар Ивков 
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30.09.2014. 

„ДНЕВНИЯТ РЕД НА БЪЛГАРИЯ“. 

ДНЕС СТАНАХ СВИДЕТЕЛ НА ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ 

ПОЛИТИЦИТЕ ИМАТ ЕДИН ДНЕВЕН РЕД, ЛЕКАРСКОТО СЪСЛОВИЕ - 

ДРУГ, ДАЛЕЧ ПО-БЛИЗЪК ДО ТОЗИ НА ПОЛИТИЦИТЕ, А 

ПАЦИЕНТИТЕ ТРЕТИ, КОЙТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ГОРНИТЕ ДВА. 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ВИЖДАНИЯ (МОГАТ ДА СЕ ПРОЧЕТАТ В 

ИНФОРМАЦИЯТА НА В-К СТАНДАРТ“) - ПОНЕ СПОРЕД МЕН - 

МАКАР И ДА НОСЕХА ОТДЕЛНИ РАЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, 

СЪДЪРЖАХА СЕРИОЗНИ, ФУНДАМЕНТАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ. ЩЕ 

СПОМЕНА САМО ДВА: 

1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНАТА СА ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ 

ПОДСИСТЕМИ НА СИСТЕМАТА ОБЩЕСТВО. И КОГАТО СЕ ПРАВЯТ 

РЕФОРМИ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТА ДИНАМИКАТА И ПОСОКАТА НА 

РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ПОДСИСТЕМИ. НЕЩО, 

КОЕТО ПОЧТИ ОТСЪСТВАШЕ В ИЗКАЗВАНИЯТА. НЕ МОЖЕ 

БЕЗКОНТРОЛНО ДА СЕ ПРОМЕНЯ ЕДНА ПОДСИСТЕМА НА 

СИСТЕМАТА ОБЩЕСТВО И ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ 

НАРЕД, ЧЕ СИСТЕМАТА НЯМА ДА РЕАГИРА. 

КАТО ЧАСТ ОТ ШИРОКОРАЗБИРАНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА СЕ ПОДЧИНЯВА НА ОСНОВНИ 

ПРИНЦИПИ, ВАЛИДНИ ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. А ЕДИН ОТ 

ТЯХ Е, ЧЕ КОГАТО ИКОНОМИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ В ТАЗИ 

ПОЛИТИКА ЗАПОЧВА ДА ДОМИНИРА НАД ХУМАНИСТИЧНАТА 

ИДЕОЛОГИЯ, РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПАГУБНИ. 

2. ВСИЧКИ ИЗКАЗВАНИЯ БЯХА В КОНТЕКСТА И ПОДЧИНЕНИ НА 

ПАЗАРНАТА ЛОГИКА И ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ТОВА 

БЕЗКОНТРОЛНО ОПАЗАРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОГРЕШНО И ВСИЧКИ НИЕ ДНЕС СЪБИРАМЕ 

ПЛОДОВЕТЕ МУ. ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА Е НЕЩО ВТОРОСТЕПЕННО, 

ВАЖНИ СА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ПЕЧАЛБИТЕ. 

(САМО КАТО ЗАКАЧКА - ЩОМ ЛЕКАРИТЕ СА ЕТ ЗАЩО В 

КАБИНЕТИТЕ ИМ НЯМА КАСОВИ АПАРАТИ?) 
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БИХ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА НАПРАВЯ ДВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЛЕКАРИ 

И ПОЛИТИЦИ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА МИ ОБЪРНЕ 

ВНИМАНИЕ. 

1. „Нашите политици не бива да прилагат пазарните принципи в областта 

на здравеопазването, което трябва да остане встрани от колебанията на 

пазарната конюнктура. Д-р Джером П. Касирър, сп. „Медицина на Ню 

Ингланд“, бр. 333, 1995, стр. 50.“ 

2. „нямам нищо против здравеопазване, съобразено с разумни разходи. 

Против съм обаче разходите да са това, което определя развитието на 

здравеопазването“ (П. Клемънт (2005) Процедурата. ИК „Унискорп”, 

София, с. 220. 

СПОРЕД МЕН ДУХЪТ ОТ БУТИЛКАТА Е ИЗПУСНАТ И НИКАКВИ 

КОЗМЕТИЧНИ РЕФОРМИ НЯМА ДА ПОМОГНАТ. ОСВЕН МОЖЕ БИ 

НА ТЕЗИ, КОИТО ПЕЧЕЛЯТ ОТ БИЗНЕСА, НАРЕЧЕН 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 

http://www.standartnews.com/balgariya-

zdraveopazvane/diskusiya_na_standart_i_ban_za_dnevniya_red_v_zdraveop

azvaneto-255971.html 

 

5.10.2014. 

АКО СЕ СМЕСИШ В ТЪЛПА ГЛУПАЦИ НЕ ОЧАКВАЙ, ЧЕ 

СОБСТВЕНАТА ТИ ГЛУПОСТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ. ТЯ САМО ВРЕМЕННО ЩЕ 

СЕ ВЛЕЕ В МОРЕТО ОТ ГЛУПОСТ И КОГАТО ИЗЛЕЗЕШ ОТ НЕГО, 

ГЛУПОСТТА ТИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СИЯЕ ОЩЕ ПО-МОГЪЩА И 

ИЗЧИСТЕНА.  

 

6.10.2014. 

МОЯТА ЛЕЛЯ ДОЛЕТЯ НАБЪРЗО ОТ ГЪРЦИЯ В СРЯДА. СИЛНИ БОЛКИ 

В ЧЕЛЮСТТА Я БЯХА ПРИНУДИЛИ ДА СЕ ВЪРНЕ И ДА ПОТЪРСИ 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. СЛЕД 4-5 ЛЕКАРЯ И ПРЕГЛЕДА - ПЛАЩАНЕ 

НАВСЯКЪДЕ, ТЯ СИ ЗАМИНА ЗА ГЕРМАНИЯ ПОТРЕСЕНА - НИТО 

ДИАГНОЗА, НИТО НЯКАКВО НОРМАЛНО, ЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ. 

НАВСЯКЪДЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ И БЕЗДУШИЕ. 

http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/diskusiya_na_standart_i_ban_za_dnevniya_red_v_zdraveopazvaneto-255971.html
http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/diskusiya_na_standart_i_ban_za_dnevniya_red_v_zdraveopazvaneto-255971.html
http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/diskusiya_na_standart_i_ban_za_dnevniya_red_v_zdraveopazvaneto-255971.html
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ДНЕС Е ОТИШЛА НА ЛЕКАР В ГЕРМАНИЯ. ПРЕГЛЕДАЛИ Я, ПРИЕЛИ 

Я В БОЛНИЦАТА, НАПРАВИЛИ Й ПО СПЕШНОСТ ОПЕРАЦИЯ И 

ПРЕДИ ОКОЛО ЧАС МИ СЕ ОБАДИ ОТ ВКЪЩИ, ЧЕ СЕ ЧУВСТВА 

ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ДОБРЕ. И РАЗБИРА СЕ ЛЕКО ПРИТЕСНЕНА, 

КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ РЕЗУЛТАТА. 

НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ. САМО ЩЕ ПРИПОМНЯ ЕДНА МИСЪЛ НА 

ВЕЛИКИЯ РУСКИ НЕВРОФИЗИОЛОГ ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ: 

„Ако на болния след разговора с лекаря не му стане по-леко, то това не е 

лекар“. 

НЕ ЧЕ ИСКАМ ДА КАЖА НЕЩО И НЕ, ЧЕ НЕ ГО КАЗАХ ДЕ... НО ТОВА 

Е МИЛАТА РОДНА КАРТИНКА. 

 

8.10.2014. 

ТРЕТИ ДЕН СЛЕД ИЗБОРИТЕ! ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ - ВСЯКАКВИ. 

ПРЕОБЛАДАВА ОБАЧЕ ЛОГОРЕЯТА И СЛОВОБЛУДСТВОТО. 

СЛЕД ВСИЧКИ ОБИДИ И КЛЕТВИ, КОИТО ИЗТЪРПЯХ ЗА ТОВА, ЧЕ НЕ 

ПОЖЕЛАХ ДА ГЛАСУВАМ, ТРЕТИ ДЕН СИ МИСЛЯ ЗА НЕЩО 

„ПРОСТИЧКО“. 

ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ, КОЛКО ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НЕ СА ОТИШЛИ ДА 

ГЛАСУВАТ? И НЕ ЗАЩОТО НЕ СА ИСКАЛИ. А ЗАЩОТО НЕ СА 

МОЖЕЛИ ДА ПРЕОДОЛЕЯТ ТОТАЛНИТЕ БАРИЕРИ НА 

ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА. 

ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КОЛКО ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ 

НЕ ЗАЩОТО НЕ СА ИСКАЛИ, А ЗАЩОТО ТАКА СА СМЛЯНИ ОТ 

БЕЗРАЗЛИЧИЕТО И МИЗЕРИЯТА, ЧЕ ИЗОБЩО НЯМАТ СИЛИ ДА 

НАПРАВЯТ НЯКАКВО УСИЛИЕ, ЗА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВАТА СИ. 

ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ, КОЛКО ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ 

НЕ ЗАЩОТО НЕ СА ИСКАЛИ, А ЗАЩОТО СА РАЗБРАЛИ ЕДНО - 

ТОТАЛНИТЕ БАРИЕРИ В КРАЙНА СМЕТКА ПОКАЗВАТ 

ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ, НА ВСИЧКИ НАС КЪМ 

ИНВАЛИДНОСТТА И РАЗЛИЧИЕТО, ПОРОДЕНО ОТ НЕЯ. 
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10.10.2014. 

.. тъмната страна на възхищението е завистта, съчетана с недоволство от 

собствената посредственост. 

Ъ. Ялом. Проблемът [на] Спиноза. ИК „Хермес“, 2012, с. 185 

 

13.10.2014. 

ПРОДЪЛЖАВАТ КОМЕНТАРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТМИНАЛИТЕ 

ИЗБОРИ. ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗЛИЗАТ НА БЯЛ СВЯТ „СОЦИАЛНИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЛАГАНИ ОТ ПАРТИИТЕ ЗА „ЧЕСТНИ ИЗБОРИ“. 

И КОЛКОТО ПОВЕЧЕ КОМЕНТАРИ И ИСТИНИ ИЗЛИЗАТ НА БЯЛ 

СВЯТ, ТОЛКОВА АТМОСФЕРАТА СТАВА ПО-ОТРОВНА. 

ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УБЕЖДАВАМ В ПРАВОТАТА НА ТОВА, КОЕТО МИ СЕ 

ИСКА ДА СЕ СЛУЧИ, ЗА ДА СЕ ВЪРНАТ БЪЛГАРИТЕ КЪМ УРНИТЕ. 

ТОВА, КОЕТО МИ СЕ ИСКА Е МНОГО ПРОСТИЧКО - И СИГУРНО 

ЗАТОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ НИКОГА. СТАВА ДУМА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЗАВЪРШЕНО 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪОТВЕТНИТЕ ИЗБОРИ, ДА НЯМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА И ИЗБИРА. 

2. ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИМА ПРАВО ДА 

ГЛАСУВА И ИЗБИРА САМО АКО ПОНЕ ДВЕ ГОДИНИ ПРЕДИ ДАТАТА 

НА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗБОРИ, Е ПЛАЩАЛ ДАНЪЦИТЕ СИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

 

17.10.2014. 

БОЖЕ, КАТО СИ ПОМИСЛЯ, 

ЧЕ 3 ПЪТИ СЪМ БИЛ НА 

ЛЕЧЕНИЕ В ТОЗИ 

САНАТОРИУМ ПРЕЗ 80-ТЕ 

ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ 

ВЕК (КАК ЗВУЧИ, А?). 

САМАТА СГРАДА Е 

ПРОЕКТИРАНА ОТ 

ИЗВЕСТНИЯ АРХИТЕКТ ХЕНРИК МАРКОНИ (ИТАЛИАНСКИ 

ПРОИЗХОД) И ЗАПОЧВА ДА ФУНКЦИОНИРА ПРЕЗ 1836 ГОДИНА - 
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СЛЕД 22 ГОДИНИ ЩЕ СТАНАТ 200 ГОДИНИ. ДНЕС ТАЗИ СГРАДА Е 

ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА НА БУСКО ЗДРУЙ. 

ГРАДЧЕТО СЕ НАМИРА В БЛИЗОСТ ДО КРАКОВ, ПАРКА, В КОЙТО СА 

ПОСТРОЕНИ И ДРУГИ САНАТОРИУМИ, Е НАИСТИНА ПРЕКРАСЕН. 

ЕЕЕХ, МЛАДОСТ, МЛАДОСТ... 

 

23.10.2014. 

Целият ми живот е опит: опитвам се да НЕ живея чрез категориите на 

опита „Аз не мога“. Опитвам се да живея чрез категориите на опита „Аз 

мога“ и чрез неговите приложни измерения „Как мога“. 

 

& 

ПРЕКАРИАТ 

ЗНАЕТЕ ЛИ, КАКВО Е ИЛИ - ПО-ТОЧНО - КОИ СА ПРЕКАРИАТ? ТОВА 

СА ВСИЧКИ ХОРА, КОИТО НЕ СА СИГУРНИ ЗА СВОЕТО УТРЕ – ОТ 

ВРЕМЕННО НАЕТИТЕ МЛАДИ ХОРА В РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ ДО 

НЕСИГУРНИТЕ В РАБОТАТА СИ РАБОТНИЦИ В КИТАЙСКИТЕ 

ФАБРИКИ. ПРЕКАРИАТИ ДНЕС СТАВАТ, КАКТО ХОРАТА, 

НАВЛИЗАЩИ В ПАЗАРА НА ТРУДА, ТАКА И РАБОТНИЦИ С ДЪЛЪГ 

СТАЖ, МЪЖЕ И ЖЕНИ, ИМИГРАНТИ И МЕСТНИ. 

„ПРЕКАРИАТ“ Е КНИГА НА ГАЙ СТЕНДИНГ И Е ПЪРВИЯ ОПИТ ДА 

СЕ ОПИШЕ НОВОВЪЗНИКВАЩА СОЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ ХОРА, 

ЛИШЕНА ОТ ОСНОВНИ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ, ДОРИ ОТ 

КАКВАТО И ДА БИЛА НАДЕЖДА ЗА ТРАЙНА ЗАЕТОСТ. 

ФРУСТРАЦИЯ И ПОСТОЯНЕН СТРАХ - ТОВА Е ТЯХНОТО 

ЕЖЕДНЕВИЕ, КОЕТО ГИ ПРАВИ „ОПАСНА КЛАСА“. ЛИШЕНИ ОТ 

ГЛАС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ТЕ ЧЕСТО СА ПОДАТЛИВИ НА 

КРАЙНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛАНИЯ. СТЕНДИНГ НЕ СЕ 

ОГРАНИЧАВА САМО С ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО НА ОПАСНОСТИТЕ, 

НО И ДЕФИНИРА ВИЗИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО, ЧИЯТО ОСНОВА Е 

УНИВЕРСАЛНИЯ ГАРАНТИРАН ДОХОД, БИ НАПРАВИЛА 

ВЪЗМОЖНА БОРБАТА С НОВИТЕ ФОРМИ НА СОЦИАЛНО И 

ИКОНОМИЧЕСКО ИЗКЛЮЧВАНЕ. 
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ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ КНИГАТА НА СТЕНДИНГ ЩЕ БЪДЕ 

ПРЕВЕДЕНА НА И БЪЛГАРСКИ. 

 

24.10.2014. 

ЧОВЕК С АКАДЕМИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ, АЗ СЪМ В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН 

ЧУЖД НА АКАДЕМИЧНИЯ МАНТАЛИТЕТ И АКО ТРЯБВА ДА 

РЕЗЮМИРАМ АВТОРСКОТО, ПРЕВОДАЧЕСКОТО И ДОНЯКЪДЕ 

ПРОСВЕТНОТО СИ САМОЧУВСТВИЕ, ЩЕ ПАРАФРАЗИРАМ ДУМИТЕ 

НА МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО: „МАКАР ДА СЕ ОПИТВАМ ДА МИСЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛНО, АЗ НЕ СЪМ НИТО УЧЕН, НИТО МИСЛИТЕЛ, 

НИТО БУДИТЕЛ. АЗ СЪМ ЧОВЕК НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА. 

 (парафраза по Иван Славов и Мигел де Унамуно) 

 

9.11.2014. 

ТИХА, СПОКОЙНА НОЕМВРИЙСКА НОЩ. СЕДЯ ПРЕД КОМПЮТЪРА 

- ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯ. ПОЧИВАМ СИ. ОТ НЕГО РОМОНИ ПРЕКРАСНА, 

ТИХА МУЗИКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИШЕЛ ПЕПЕ. 

ОТ КРИСТАЛНА ЧАША СЕ ЛЕЕ АРОМАТА НА ПРЕКРАСЕН ПЕЛИН, А 

В ЧИНИЯТА ГРЕЕ БЯЛО, БЪЛГАРСКО КРАВЕ СИРЕНЦЕ, ПОРЪСЕНО С 

ГРЪЦКИ РИГАН И ЗЕХТИН. 

ОТГРЪЩАМ РАЗЛИЧНИ МОИ ЗАПИСКИ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦИ И 

ПРЕЛИТАМ С ПОГЛЕД НАД СЛОВАТА. 

ТИПИЧЕН МОЙ НАЧИН ДА СИ ПОЧИВАМ. И ИЗВЕДНЪЖ ПОПАДАМ 

НА ЗАБРАВЕН ШЕДЬОВЪР - ЗА ТЕЗИ МИГОВЕ ЖИВЕЯ: 

„Куриозите също се степенуват и най-едромащабните от тях се издигат до 

свеобразни шедьоври. Един от тях гласи: „Окопаването и маскировката по 

законите на красотата неизбежно довежда до повишаване дисциплината 

и бойната готовност на войните (Недин, Янчев Естетическо възпитание на 

войните, 1973 г.). Пред този обелиск на глупостта боговете млъкват, а 

философите по навик размишляват над несъвършенствата на Паскаловата 

„мислеща тръстика“. (Славов, И. (1982) Критически резонанси. 

Издателство „Наука и изкуство, София, С. 68) 

СМЕЯ СЕ И НА ДУШАТА МИ ЛЕКО... И СИ СПОМНЯМ: 
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„... домът не е място – той е състояние на душата. Да си „у дома“ означава 

да се чувстваш на мястото си в своята кожа“. (Ялом, Ъ. Проблемът Спиноза, 

2012, с. 99) 

 

10.11.2014. 

БИСЕРИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДОФИЛОСОФИЯ 

АКО В БЪЛГАРИЯ ДО 40 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НЕ ЗАБОГАТЕЕШ И НЕ 

УМРЕШ ДО 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ГОЛЕМО ТЕГЛО ТЕ ЧАКА. 

 

11.11.2014. 

ОЧАКВА СЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС НА РБ. С ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН: 

„ОТ 18.11.2014 ВСИЧКИ ЦИГАНИ (РОМИ) НА УСКОРЕН ЕДНОДНЕВЕН 

КУРС ПО ЛЪЖЕНЕ. КОЙТО НЕ ВЗЕМЕ ТАЛИМАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС 

НЯМА ДА ПОЛУЧАВА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ. КУРСЪТ СЕ 

ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА И С ЛИЧНОТО УЧАСТИЕ НА 

ПРЕЗИДЕНТА ПЛЕВНЕЛИЕВ“ 

„ЛЪЖАТА ПРАВИ СИЛАТА“ 

 

& 

ИМА ЕДИН МНОГО ХУБАВ И ДОСТА НЕЦЕНЗУРЕН ВИЦ. 

ГЛЕДА КОТАН БЪЧВА С ВИНО. НАДЗЪРТА В НЕЯ - ДО ПОЛОВИНА 

ПЪЛНА, А ВЪТРЕ ЩЪКА МИШКА. НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ. „ОХО - 

ПОМИСЛИЛ СИ КОТАН - ВИНЦЕ И МЕЗЕ“. И ИЗВЕДНЪЖ ЧУВА ГЛАС: 

- КОТАНЕ, ИЗВАДИ МЕ И ЩЕ ТИ БУТНА. 

ЗАМИСЛИЛ СЕ КОТАН: „ЕХААА, ПЪРВО СЕКС, ПОСЛЕ ВИНЦЕ И 

МЕЗЕ“ 

ИЗВАДИЛ МИШКАТА И ДОКАТО СЕ НАМЪРДА ТЯ СЕ СКРИЛА В 

ДУПКАТА СИ. 

ЧАКА КОТАН - НИЩО. ПО ЕДНО ВРЕМЕ КАЗВА: 

- АЙДЕ БЕ МИШЛЕ, НАЛИ ОБЩЕА НЕЩО! 

- ХА - РЕКЛО МИШЛЕТО - ЧЕ ТИ ЗАЩО ВЯРВАШ НА ПИЯНА КУРВА? 

ТА КАТО СТАНЕ ДУМА ЗА ПОЛИТИКА, ПОЛИТИЦИ, ИЗБОРИ... ВСЕ 

ЗА ТОЗИ ВИЦ СЕ СЕЩАМ. 
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14.11.2014. 

 

К. ЧАПЕК - ХУМАНИСТ И ПИСАТЕЛ. НАЙ-

ВЕЛИКИЯТ ЧОВЕК С БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ. 

НЕГОВА Е ЗНАМЕНИТАТА ФРАЗА: „ДНЕС 

МЕ БОЛИ ЦЕЛИЯ ЧОВЕК“, ИЗРАЗЯВАЩА 

СИТУАЦИЯТА, В КОЯТО ТОЙ Е ПРИТИСНАТ 

ОТ ФИЗИЧЕСКАТА БОЛКА И ДУШЕВНАТА 

БОЛКА, ПОРОДЕНА ОТ СЪБИТИЯТА В 

ЕВРОПА И НАСТЪПЛЕНИЕТО НА 

ФАШИЗМА. 

УМИРА ПО-МАЛКО ОТ 9 МЕСЕЦА ПРЕДИ 

НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. 

НА 9 ЯНУАРАИ 2015 ГОДИНА ЩЕ СЕ НАВЪРШАТ 125 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО МУ. 

http://www.highviewart.com/cvetno/karel-chapek-zashto-ne-sam-

komunist-1703.html 

 

28.11.2014. 

НАСКОРО ПРИСЪСТВАХ НА КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОЯТО ИМАХ 

ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАДАМ ДВА ВЪПРОСА НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ. СТАВАШЕ ДУМА ДАЛИ 

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ПОЗНАВАТ 

ТВОРЧЕСТВОТО НА АЙВЪН ИЛИЧ И ДАЛИ ЗНАЯТ ЗА 

СЪЩЕСТВУВАНЕТО, СЪЩНОСТТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, ЦЕЛИТЕ 

И ЗАДАЧИТЕ НА Т.НАР. НАРАТИВНА МЕДИЦИНА, УСПЕШНО 

ПРИЛАГАНА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

ЕСТЕСТВЕНО ОТГОВОР НЕ ПОЛУЧИХ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ МИ БЕ 

ОТГОВАРЯНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО МИНУТИ. НЕ БЯХ 

ИЗНЕНАДАН. И ЗАТОВА МИ СЕ ИСКА ДА СПОДЕЛЯ ЕДНА СВОЯ 

МИСЪЛ, ПОРОДЕНА ОТ И ОСНОВАНА ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА 

АЙВЪН ИЛИЧ. 

„Съвременните системи на образование и здравеопазване създават „роби 

не-човеци“. Образователната система изгражда послушни, „еднолинейни 

http://www.highviewart.com/cvetno/karel-chapek-zashto-ne-sam-komunist-1703.html
http://www.highviewart.com/cvetno/karel-chapek-zashto-ne-sam-komunist-1703.html
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индивиди“, тесни специалисти, прекланящи се пред фалшиви авторитети 

и притежаващи огромно незнание извън тясната сфера на своето поле на 

работа. Здравната система създава индивиди с пациентско самосъзнание – 

зависими напълно от волята и знанията (често съмнителни) на лекарите и 

корпоративните пазарни интереси на фармацевтичните компании. Тези 

системи/институции стандартизират човекът и унищожават 

индивидуалността му, лишавайки го от отговорността и правото му да 

живее своя личностно индивидуален, със собствен, уникален ритъм 

живот. Днес, за да бъдеш образован и здрав – образ, налаган непрекъснато 

от медиите, човек трябва да загуби индивидуалността и човечността си“ 

(Б. Ивков по А. Илич). 

 

3.12.2014. 

ДНЕС Е 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С 

ИНВАЛИДНОСТ. 

ТАЗИ ГОДИНА ДЕНЯТ Е ПОСВЕТЕН НА ТЕМАТА: "УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ: ОБЕЩАВАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ". 

В ПОСЛАНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН ПО СЛУЧАЙ 3 

ДЕКЕМВРИ 2014 Г., СЕ КАЗВА: 

 „ТЕХНОЛОГИИТЕ 

ПРОМЕНИХА СВЕТА: 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА 

ТЯХ ЗНАНИЯТА 

СТАНАХА 

ОБЩОДОСТЪПНИ, А 

ДИАПАЗОНА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СЕ РАЗШИРИ. ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПОСТИЖЕНИЯ МОГАТ ДА ДОНЕСАТ ОГРОМНА ПОЛЗА ЗА ХОРАТА С 

ИНВАЛИДНОСТ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТЕ ЧЕСТО СА ЛИШЕНИ ОТ 

ДОСТЪП ДО ТОЗИ НАЙ-ВАЖЕН ФАКТОР НА ПРОГРЕСА. 

(...) 

НЕКА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ТОВА, ЧЕ ПОЛИТИКАТА, 

ПРОГРАМИТЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА 

XXI ВЕК ДА СА ДОСТЪПНИ ЗА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ КАТО СЕ 

ОТЧИТАТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОПИТ. НЕКА ЗАЕДНО ДА 
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РАБОТИМ В ИМЕТО НА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ - БЪДЕЩЕ, В КОЕТО НА 

РАВНИ НАЧАЛА ЩЕ СЕ ОТЧИТАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ИНТЕРЕСИТЕ 

НА ВСИЧКИ“. 

ЧЕСТИТ 3 ДЕКЕМВРИ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ 

ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ТИХ, ЕЖЕМИНУТЕН ГЕРОИЗЪМ. 

 

5.12.2014. 

ПО ВРЕМЕ НА ЛУНАТИЧЕН СЪН 2-ГОДИШНИЯ АДАШ ИЗЛЯЗЪЛ 

ПРЕЗ НОЩТА НАВЪН, ОБЛЕЧЕН САМО В ПИЖАМА. СЛЕД КАТО 

ИЗМИНАЛ НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ МЕТРА, АДАШ ПРОДЪЛЖИЛ ДА 

СПИ БЕЗ ДА СЕ ДВИЖИ И ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТЯЛОТО МУ 

СПАДНАЛА ДРАСТИЧНО. 

КОГАТО БИЛ НАМЕРЕН ТЯЛОТО МУ БИЛО ИЗСТИНАЛО ДО 12 

ГРАДУСА ПО ЦЕЛЗИИ. ПОЛСКИТЕ ЛЕКАРИ УСПЕЛИ ДА СЪБУДЯТ 

ДЕТЕТО И ВСИЧКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТО СЕ ЧУВСТВА 

ДОБРЕ. 

ДО СЕГА НА МЕДИЦИНАТА НЕ Е ИЗВЕСТЕН ТАКЪВ СЛУЧАЙ. 

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/polscy-lekarze-wybudzili-adasia-

wybudzenie-adasia-ze-spiaczki-to-cud/6zv2jm6#fp=fakt 

 

29.12.2014. 

„ЧЕСТО НИЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ ВЗИМАМЕ НЕЧОВЕШКИ 
РЕШЕНИЯ“. И ОЩЕ: НИЕ, ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ СМЕ МАЛКО 
ДАЛЕЧ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. ЖИВЕЕМ В ДРУГ СВЯТ“. 

РОБЕРТ БИЕДРОН - БИВШ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, А СЕГА КМЕТ 
НА СРЕДНО ГОЛЯМ ГРАД (ОКОЛО 94 000 ЖИТЕЛИ) В ПОЛША. 
ЗАВАРВА СЛУПСК ПОТЪНАЛ В ДЪЛГОВЕ И МИЗЕРИЯ. 

КРИТИКИТЕ МУ КЪМ ПАРЛАМЕНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 
СА ПРЕЦИЗНИ И ОБОСНОВАНИ И... НАВСЯКЪДЕ ПО ФОРУМИТЕ 
СРЕЩА ОГРОМНА ПОДКРЕПА ЗА УСИЛИЯТА И ДЕЙНОСТТА СИ. 

ДАЛИ ЩЕ ДОЖИВЕЯ НЯКОГА ДА ВИДЯ ТАКЪВ БЪЛГАРСКИ 
ПОЛИТИК? СЪС СИГУРНОСТ НЕ. 

 

  

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/polscy-lekarze-wybudzili-adasia-wybudzenie-adasia-ze-spiaczki-to-cud/6zv2jm6#fp=fakt
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/polscy-lekarze-wybudzili-adasia-wybudzenie-adasia-ze-spiaczki-to-cud/6zv2jm6#fp=fakt
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2015 

 

 

 

3.05.2015. 

НЕВЕРОЯТНО ОТКРИТИЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ УЧЕНИ. ТЕ СА 

УСТАНОВИЛИ, ЧЕ НОЩНОТО ПОХАПВАНЕ ПРЕДПАЗВА ХРАНАТА 

ОТ РАЗВАЛЯНЕ. СЛАВА... 

 

4.05.2015. 

ДА ОТДЕЛИШ 10 МИНУТИ, ЗА ДА ЧУЕШ И ВИДИШ ТОВА ВИДЕО СИ 

ЗАСЛУЖАВА ХИЛЯДИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ДА СЛУШАШ 

ПОЛИТИЦИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАЦИОНАЛНОСТ. ТОВА Е 

ЖИВИЯ ЖИВОТ. 

(Майсун Зайид: Имам 99 проблема... парализата е само един от тях. 

https://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_ju

st_one/transcript?language=bg) 

 

14.05.2015. 

ХМ! ЩЕ ИЗЛЕЗЕ, ЧЕ СЪМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЗЗЗ ЧЕЛОВЕК. 

ВМЕСТО ДА МИСЛЯ ЗА ПАРИ, ЗА МНОГО ПАРИ, АМА ЗА МНОГО, 

МНОООООГО ПАРИ, АЗ БУНАКЪТ СЕ РАДВАМ НА ХУБАВА КНИГА, 

НА БЛАГА ДУМА, НА ИЗПЪЛВАЩА ДУШАТА С РАДОСТ ПЕСЕН... ВСЕ 

ТАКИВА ЕДНИ АМА МНОООГО ПРОЗЗЗТИ ТЪПОТИЙКИ. 

А СИ НЯМАМ НИТО ДЖИП, НИТО ИМЕНИЕ, НИТО ВАЛЮТКИ ПО 

РАЗНИ МИ ТИ ТАМ БАНКИ... 

И ВЕРНО Е, ЧЕ СЪМ СИ ПРОЗЗЗ! РАДВАМ СЕ КАТО МАЛКО ДЕТЕ, 

КОГАТО ЧОВЕК С УВРЕЖДАНЕ (ИЛИ ИНВАЛИДНОСТ - КАКТО ВИ СЕ 

ХАРЕСВА) УСПЯВА ДА НАДМОГНЕ СЕБЕ СИ И ПОСТИГА НЕЩО. 

МОЖЕ ДА МЪНИЧКО, НО ЗА НЕГО Е ВЕЛИКО, ЗАЩОТО Е 

ПРЕОДОЛЯЛ БАРИЕРИ ДЕТО РАЗНИ КАКИ-БЛОНДИ С ЖИПОВЕ, 

ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ „ПОТАПЯНЕ НА ДЯВОЛА В ПЪКЛОТО“ ( АКО МЕ 

СХВАЩАТЕ ЗНАЧИ - ЗА СПРАВКА ДРУГАРЯ БОКАЧО) НЕ МОГАТ И 

https://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_just_one/transcript?language=bg
https://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_just_one/transcript?language=bg
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ДА СИ ПРЕДСТАВЯТ. И СЪЩЕВРЕМЕННО МИ Е ВСЕ ТАЯ ДАЛИ МЕ 

ВОЗИ ЖИП ИЛИ НЕКОЯ СТАРА КОЛА. 

Е, АМА МНОГО МЕ Е ЯД ДА ЗНАЕТЕ. УЖАСНО МЕ Е ЯД, КОГАТО АЗ - 

ПРОЗЗЗТИЯ ЧЕЛОВЕК, СЪМ ПРАВ, ДЕТО ВИКАМ, ЧЕ СМЕ 

ЩАСТЛИВИ, ЧЕ НЕ ЗНАЕМ КОЛКО СМЕ НЕЩАСТНИ В 

ПРОСТОТИЯТА СИ. 

И ДА ЗНАЕТЕ ОТ МЕНЕ - ПРОСТОТИЯТА Е ЗАРАЗНА, ОСОБЕНО В 

ДЪРЖАВНИ КОЛИЧЕСТВА. МНОГО Е ЗАРАЗНА И ВРЕДНА. 

И ПОРАДИ ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ТЪПОТИЯТА 

ВСЕ ПО-БОЛЕЗНЕНО ЩЕ УСЕЩАМЕ, ЧЕ УБАВОТО НИ Е НАЗАДЕ. 

АМА ТО К'ВО ЛИ ЗНАМ, ПРОЗЗЗ ЧЕЛОВЕК... 

 

18.05.2015. 

ИМАХ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАБЛЮДАВАМ ДЕБАТА МЕЖДУ 

СЕГАШНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА ПОЛША БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИ И 

КАНДИДАТЪТ ЗА НЕГОВИЯ ПОСТ АНДЖЕЙ ДУДА ПРЕЗ 

СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ. МОЖЕ БИ НАЙ-ТОЧНИЯ КОМЕНТАР ЗА 

ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ Е КРАТКОТО, ПРОПИТО С 

РАЗОЧАРОВАНИЕ И УБИЙСТВЕН САРКАЗЪМ ИЗКАЗВАНЕ НА 

ПОЛСКИЯ ПУБЛИЦИСТ РАФАЛ ЗИЕМКИЕВИЧ: „ДУДА ПОКАЗА, ЧЕ 

НЕ ИСКА ДА БЪДЕ РАДИКАЛЕН. КОМОРОВСКИ, ЧЕ МОЖЕ ДА СТОИ 

90 МИНУТИ И ДА НЕ ЗАСПИ. ТОВА Е ВСИЧКО ОТ ТОЗИ ДЕБАТ“. 

А. ДУДА ЗАСЕГА Е ПО-СИМПАТИЧНИЯ И ПРЕДПОЧИТАН 

КАНДИДАТ. ДАНО ДА НЕ ГРЕША, НО КОМОРОВСКИ ЗА МЕН 

ОЛОЦЕТВОРЯВА СТАР АПАРАТЧИК, А ДУДА БИВШ КОМСОМОЛСКИ 

СЕКРЕТАР, И ВСЕ ПАК ДУДА ИМА ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО 

ПОСЛАНИЕ: ПРОБЛЕМИТЕ СЕ РЕШАВАТ С ДИАЛОГ И ЧУВАЕМОСТ 

НА ГЛАСА НА ХОРАТА. 

ПОЧТИ СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ ДУДА ЩЕ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ. ОСТАВА 

ЕДНА ВАЖНА ЗАГАДКА И ЯВЛЕНИЕ С ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛ В 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ПОЛША И ТЯ СЕ 

НАРИЧА ПАВЕЛ КУКИЗ. 
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4.06.2015. 

Интересна идея. Споделям и коментара на проф. Виталий Лехциер, 

защото освен че съм съгласен с него, той е много точен и интересен. 

„Ну вот наконец-то хотя бы на уровне целеполагания в одной отдельной 

московской поликлинике возникло понимание того, что „общество 

ремиссии“ требует другой организации медицинской помощи. И они 

предлагают (в рамках пилотного проекта) хоть какие-то подвижки в этой 

организации. И это на фоне чарующей деградации здравоохранения и 

общей атмосферы пациентской безнадежности в нашей стране. Только 

зря они привязывают эту тему к возрасту, букет хронических заболеваний 

- давно удел работающих людей. Появление „хронического врача“ дело 

нужное. Только компетенции у него должны быть соответствующие. Это 

прямая тема „нарративной медицины“. Если и вправду прием там 

официально увеличен до 30-40 минут, то это просто чудеса в решете. анна 

готлиб, глянь. Но я не верю, что это приживется и у них, а тем более в 

других больницах, потому что больной человек никому не нужен, потому 

что вообще человек никому не нужен, нет этой идеи в нашей культуре, в 

наших социальных паттернах. И „неолиберализм“ здесь не причем“. 

http://www.m24.ru/videos/84292 

 

8.06.2015. 

„- На хората трябва да им се отправят безмилостни послания, защото 

животът е безмилостен и смъртта е безмилостна. 

- (...) задачата на лекаря е да намали стреса и да увеличи способността на 

тялото да се излекува. (Ялом 2013: 85) 

(...) - Не истината е свята, а търсенето на собствената истина. Може ли да 

има по-свещен акт от себепознанието?... един от неизменните ми девизи е: 

„Стани такъв, какъвто си“. А как ще откриеш кой си и какъв си без 

истината? (...) 

- Да, той трябва да реши как да посрещне смъртта – да разговаря с другите 

ли, да даде съвет, да каже неща, които е оставил за предсмъртния си час, 

да поиска прошка или да остане сам, да плаче, да предизвиква смъртта, да 

я проклина, да й бъде благодарен. 

http://www.m24.ru/videos/84292
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- Той трябва да запази надеждата си. И кой друг, ако не лекарят може да 

подхранва тази надежда? 

- Надежда ли? Надеждата е последното зло... Надеждата е най-коварната 

от всички злини, защото удължава мъчението. (Ялом 2013: 87-88)“ 

(Ялом, Ъ. (2013) Когато Ницше плака. ИК „Колибри“, София.) 

Извадки от диалога между Фр. Ницше и Й. Бройер за задължението на 

лекаря да спести или да съобщи на пациента си новината, че смъртта всеки 

момент ще го посети. Сблъсък на титанични фигури, на идеи, на 

светогледи... Представен от друг титан на мисълта. И когато се потопиш в 

света на идеите всичко друго изчезва, макар че именно това „всичко 

друго“ генерира и поддържа (пряко или косвено) идеите и светът, който 

те създават. 

 

16.06.2015. 

Имах честта и удоволствието да присъствам на тази дискусия. Беше 

чудесно да видиш толкова много млади хора, посветили се на лекарската 

професия - амбицирани да знаят и могат повече в служба на пациента, но 

и огорчени от системата, наречена здравеопазване, която сякаш е 

създадена и срещу тях, и срещу пациентите. Онова, което силно ме 

впечатли, че има разумни гласове, гласове на лекари - млади и не толкова, 

една болките за които е подмяната на „дневния ред в здравеопазването“, а 

именно: говореното за цени, а не за ценности. 

Докато слушах изказванията на младите хора не можех да прогоня от 

мисълта си един цитат от книгата на Алвин Тофлър „Метаморфози на 

властта“: 

„Преди 20 години лекарите в САЩ бяха богове в бели престилки. За 

пациентите тяхнатата дума беше закон. Всъщност лекарите управляваха 

цялата американска система на здравеопазване. Тяхната политическа 

тежест беше огромна. 

Днес, напротив, американските лекари са в обсада. Пациентите им 

възразяват, завеждат дела за престъпна небрежност при лечението на 

болните. Медицинските сестри искат гаранции за платежоспособност и 

уважение. А американската система на здравеопазване сега се управлява 
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от застрахователните компании, от „групи за регулирана помощ“ и 

правителството, а не от лекари“. 

Е всичко това присъстваше явно или скрито в изказванията и разговорите 

извън залата. И основната тема бяха парите и цените. 

Въпреки всичко може би не всичко е загубено. Може би младостта ще 

спаси българското здравеопазване, ще върне честта на лекарите и 

спокойствието и доверието в тях на пациентите. Искам да вярвам в това, 

ох как искам да повярвам... 

http://medicalnews.bg/blog/2015/06/16/48-4-% 

 

24.06.2015. 

ТИ ДА ВИДИШ! ПОЛЯЦИТЕ СЪЗДАВАТ ОТДЕЛ, КОЙТО ИЗЦЯЛО ЩЕ 

СЕ ЗАНИМАВА С ПОЛИТИКИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЗДРАВЕТО НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА. КАКВО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ? БЪДЕЩЕТО ЩЕ 

ПОКАЖЕ. ВЪПРОСЪТ Е, ЧЕ ХОРАТА СЕ ОПИТВАТ ДА РЕАГИРАТ 

АДЕКВАТНО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ. 

ПОДЧЕРТАВАМ - АДЕКВАТНО.А В БЪЛГАРИЯ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА 

СЪКРАТЯТ БРОЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ. „ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК“ - МИСЛЯ, 

ЧЕ У НАС ТОВА ВЕЧЕ Е СТИГМА. 

http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/w_ministerstwie_zdrowia_powst

anie_wydzial_polityki_senioralnej,2012.html 

 

30.06.2015. 

ДНЕС - ЦЕНТЪР ЗА БЕЖАНЦИ В ЛИНИН В ПОЛША. НА 12 МИНУТЕН 

ФИЛМ, НАПРАВЕН С ТЕЛЕФОН, СЕ ВИЖДА КАК ЧЕЧЕНЦИ СЕ КАРАТ 

С БЕЖАНЦИ ОТ ДРУГИ НЕ МЮСЮЛМАНСКИ СТРАНИ (НА РУСКИ). 

ТЕ НАЛАГАТ МНЕНИЕТО, ЧЕ ВСИЧКИ В ЛАГЕРА ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯТ 

СПОРЕД НОРМИТЕ НА ИСЛЯМА. ПОЛСКИТЕ ПАЗАЧИ СА ПАСИВНИ. 

- НО НИЕ СМЕ НА ТЕРЕНА НА ЕС - ТВЪРДИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗВЪН 

КАДЪР - НЕ, ТУК Е ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА - ОТГОВАРЯ ЕДИН ОТ 

ЧЕЧЕНЦИТЕ, И ПОЯСНЯВА, ЗАЩОТО ТУК ЖИВЕЯТ МЮСЮЛМАНИ!. 

МНОГО ДОБРА СТАТИЯ, КОЯТО ЕСТЕСТВЕНО НЯМА ДА ВИДИ БЯЛ 

СВЯТ В БЪЛГАРИЯ. 

http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/w_ministerstwie_zdrowia_powstanie_wydzial_polityki_senioralnej,2012.html
http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/w_ministerstwie_zdrowia_powstanie_wydzial_polityki_senioralnej,2012.html
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https://opinie.wp.pl/lukasz-warzecha-islamska-agresja-to-takze-nasz-

problem-6016712400401025a?ticaid=115230 

 

9.07.2015. 

ДНЕС Е ОСОБЕН ДЕН ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. РАДОСТЕН, 

СВЕТЪЛ ДЕН. В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ 

УВРЕЖДАНИЯ, ПОЛУЧАВАЩИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ - ЗА 

МНОЗИНСТВОТО ОТ ТЯХ ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ, 

РАДОСТТА Е ГОЛЯМА. В ДУШИТЕ ИМ СВЕТЛИНА, НАДЕЖДА, А ПО 

ЛИЦАТА ИМ ГРЕЯТ ВЕДРИ УСМИВКИ. И СЯКАШ ЗАБРАВЯТ ЗА 

БОЛКИТЕ, ЗА УВРЕЖДАНИЯТА СИ, ЗА ВСИЧКИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ... 

РАДОСТ, РАДОСТ ВСЕНАРОДНА И ЛЮБОВ КЪМ ПАРТИЯТА С 

РЪКОВОДНА РОЛЯ В... ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЦВЕТЯ. 

ПРИЧИНАТА! КОЛОСАЛНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕНСИИ - С 

НЕВЪОБРАЗИМИЯ 1,9%. И КАТО ЧУВСТВАМ ВЪРХУ СЕБЕ СИ ТАЗИ 

ВСЕНАРОДНА РАДОСТ И МЕН МЕ ОБЗЕМА ЕДНО ВЕДРО 

НАСТРОЕНИЕ И ЗАБРАВЯМ, ЧЕ ТОЗИ ПОДХОД ВОДИ - ОЧЕВАДНО - 

ДО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПОДОХОДНИТЕ НЕРАВЕНСТВА ВЪТРЕ В 

САМАТА СОЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ. НЕ ВЯРВАТЕ! ЕТО ВИ ЕДИН 

ПРОСТИЧЪК, НАПЪЛНО ФИГУРАТИВЕН, ПРИМЕР. 

АКО ЕДИН ПЕНСИОНЕР ВЗИМА 100 ЛЕВА, ОТ 1 ЮЛИ 2015 ВЕЧЕ ЩЕ 

ПОЛУЧАВА 101.90 ЛВ. ПЕНСИЯ - НЕЗАВИСИМО КАКВА.А АКО ДРУГ 

ПЕНСИОНЕР ВЗИМА 800 ЛЕВА, ТО ОТ 1 ЮЛИ ЩЕ ВЗИМА 815.20 ЛЕВА. 

ТАКА РАЗЛИКАТА (ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО) ОТ 700 ЛЕВА 

НАРАСТВА С 14,30 ЛЕВА. НО, ЩЕ КАЖЕТЕ: „ТОЛКОВА Е МАЛКО, ЧЕ 

ЧАК НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА“. И СИГУРНО ЩЕ БЪДЕТЕ ПРАВИ. И ВСЕ 

ПАК... ВСЕ ПАК 

МАЛКО, НО ЗА ВИНАГИ. 

ВЪПРОСЪТ Е НЕ ТОЛКОВА В СУМАТА - МАКАР ЗА ХОРАТА С ДОХОДИ 

ДО 200-300 ЛЕВА, 14.30 ДА СА ПАРИ - КОЛКОТО В ПРИНЦИПА. А ТОЙ 

Е ЕДИН: ТОЛЕРИРАНЕ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ 

НЕРАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВОТО НИ, А ОТ ТУК И НА РАЗВИТИЕТО И 

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПАТОЛОГИИ В НЕГО. 
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И ВСЕ ПАК... ДНЕС Е ОСОБЕН ДЕН ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. 

РАДОСТЕН, СВЕТЪЛ ДЕН. А КОЛКО ОЩЕ ТАКИВА ДНИ НИ ОЧАКВАТ, 

КАКВО СВЕТЛО БЪДЕЩЕ... НЯМАМ ТАКОВА ВЪОБРАЖЕНИЕ. 

 

17.07.2015. 

 

ХОРАТА ИСКАТ ДА 

ОТСЛАБНАТ, ДА 

ЗАБОГАТЕЯТ, ДА СЕ 

НАХРАНЯТ, ДА СЕ 

НАПИЯТ, ДА ОЗДРАВЕЯТ, 

ДА ОТЛЕТЯТ, ДА СИ 

ПОЧИНАТ, ДА СЕ ВЛЮБЯТ, 

ДА СЕ РАЗЛЮБЯТ, ДА СЕ 

ОЖЕНЯТ ЗА НЯКОГО... 

А НИКОЙ НЕ ИСКА ДА 

ПОУМНЕЕ. 

 

 

 

22.07.2015. 

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА НЗОК 

ДРАГИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ОПИТИТЕ ДА МИСЛИТЕ И ДА БЪДЕТЕ 

ПОЧТЕНИ С ХОРАТА, НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. 

СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА НЯКОИ ПАЦИЕНТИ, ЗА КОИТО ДА 

БЪДЕШ ХРАСТ НА ХОРИЗОНТА Е ВИСША ФОРМА НА БОРБА И 

РАБОТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

ПОВТАРЯМ: МИСЛЕНЕТО И СЪПРИЧАСТНОСТТА, ПОЧТЕНОСТТА 

НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. 

 

24.07.2015. 

НЕМА НАЧИН ДА НЕМА НАЧИН. Из жизнените принципи на шопа-

оптимист. 

 



 
61 

26.07.2015. 

„... това е отговор, даден с устата, защото сърцето не е дало знак, че е 

разбрало чутото, а щом то не го е разбрало, думите, произнесени от устата, 

не са лъжа, а отсъствие“ 

Жузе Сарамагу, Възпоминание за манастира 

 

27.07.2015. 

И ПОНЕЖЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ПРЕМИНАВАТ ПОД ЗНАКА НА 

ПРОТЕСТИ СРЕЩУ НЗОК, СИ СПОМНИХ ЗА ДВА ЦИТАТА ОТ 

КНИГАТА НА МАРКО ПИЦУТИ „ЗАБРАНЕНИТЕ ЛЕК-АРСТВА, 

КОИТО ЛЕКУВАТ. ТЪРГОВЦИ СЪС ЗДРАВЕТО“. САМО ДА СПОМЕНА, 

ЧЕ ТАЗИ КНИГА МИ Е ПОДАРЪК ОТ ДВЕ ПРЕКРАСНИ МОМИЧЕТА, 

КОИТО УВАЖАВАМ И ОБИЧАМ КАТО МОИ ДЕЦА. ТА ЕТО КАКВИ ГИ 

ПИШЕ БАЙ МАРКО: 

„... вече не медицината ръководи и управлява фармацевтичната 

индустрия, а точно обратното. В болшинството от случаите белите 

престилки се превръщат в квалифицирана работна ръка в услуга на 

корпорациите, които са трансформирали медицината в третия най-

печеливш бизнес в света. Само чрез приемането на тази истина можем да 

разберем колко е болен света вследствие на лекарствата” (с. 7). 

„Хроничните заболявания са като божи дар, тъй като осигуряват 

пациенти, които през целия си живот ще продължават да купуват 

лекарства. От икономическа гледна точка производството на 

фармацевтични продукти с ниска себестойност и дълготраен или 

окончателен ефект не би било добра инвестиция. Максимална печалба се 

реализра чрез пускане на пазара на лекарствени средства, които 

причиняват много странични ефекти, или по-точно – които помагат по 

отношение на едно заболяване и в същото време подтикват към развитие 

на други. В крайна сметка реалната полза е минимална, та дори никаква” 

(с. 9) 

ТА ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ПРОБЛЕМА С БИОЛОГИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА И 

НЗОК. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ МИСЛЯ, АКО ВЪОБЩЕ МИСЛЯ, ЗАЩОТО 

ПОНЯКОГА СИ МИСЛЯ, ЧЕ МИСЛЯ, НО МИСЛЯ, ЧЕ КОГАТО 
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НАИСТИНА МИСЛЯ, ВСЕ СТИГАМ ДО НЯКОЕ ПРИЕМЛИВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

АКО ЗАВИСИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ РЕВМАТОЛОЗИТЕ И 

НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ, ТО 

ПРОБЛЕМЪТ ЩЕ СЕ РЕШИ В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ. О НЕ, НЕ СИ 

МИСЛЕТЕ, ЧЕ СА ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ПРОСТО 

ИМАТ ВЛАСТОВИ И ФИНАНСОВ ИНТЕРЕС. ТАКЪВ ИНТЕРЕС ИМАТ И 

ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ФИРМИ. ДРУГОТО Е ИДЕОЛОГИЯ - СТРЪВ ЗА 

ШАРАНИ (РАЗБИРАЙ ИДИОТИ). 

АКО СЕ РЕШИ НЕЩО В УЩЪРБ НА ПАЦИЕНТИТЕ, ЗНАЧИ СА 

ИЗМИСЛИЛИ ПО-ДОБЪР НАЧИН ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕДНИ ПАРИ... 

А НЗОК Е - НАЙ-ВЕРОЯТНО - УЧАСТНИК В ТОЗИ ПРОЦЕС НА 

УСВОЯВАНЕ. ИНАЧЕ КАК ДА СИ ОБЯСНИМ ЛИПСАТА НА РЕАКЦИЯ 

НА ФИНАНСОВИЯ ОРГАН КЪМ ТАКИВА ЯВЛЕНИЯ НАПРИМЕР: 

ВЛИЗАТЕ В БОЛНИЦА ЗА ОПЕРАЦИЯ НА АПЕНДИЦИТ, ИЗЛИЗАТЕ С 

ПРИСАДЕНО СЪРЦЕ... ПО ДОКУМЕНТИ. 

И както вика чичо Н. Кар в книгата си „Под повърхността. Как интернет 

влияе върху четенето, мисленето и паметта. Издателство „ИнфоДар”, 

София“ - „Неврологично ние ставаме това, което мислим”. Ей затова най-

мразим да мислим. 

Приятни сънища. Кой разбрал - разбрал. Кой не разбрал... 

 

28.07.2015. 

ИМА ХОРА, КОИТО ОТ ДУМА НЕ РАЗБИРАТ. И АЗ НЕ РАЗБИРАМ, 

КАКВО НЕ РАЗБИРАТ В ИЗРЕЧЕНИЯТА: 

„НЕ ИГРАЯ ИГРИ. МОЛЯ НЕ МИ ПРАЩАЙТЕ ПОКАНИ“. 

И ПОНЕЖЕ НИКОЙ НЕ РАЗБИРА ЩЕ ПРЕДПРИЕМА СЛЕДНИТЕ 

МЕРКИ - ОТ ПЕТЪК ЗАПОЧВАМ ДА ИЗТРИВАМ ОТ ЛИСТАТА НА 

ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ВСЕКИ, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ДА МИ ПРАЩА 

ПОКАНИ ЗА ИГРИ. 

КАЗАХ! 
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1.08.2015. 

Въпросът на ФБ: какво мислите, създава проблемни артикулации на 

аплификационния хиатус. Превръща фрустрацията във флуидираща 

рефлексивност, която се разстила върху цялостната когнитивна 

таксономия на социално-мрежовия постмодернизъм. Този 

трансцедентален въпрос води до супремация на не-рефлексиращата 

менталност на индивиди, чийто синтагми се свеждат до релевантни на 

рекурсията към животинското в човека, т.е. към несъзнавана пейоративна 

перцепция на самоостракиране на онтолическите модуси на 

първоизточника на въпроса – мисленето. Така последното се превръща в 

апробиран артефакт, гносеологически верифициран аутопоезис на 

мисловно-депривационните, идеосинкразивни дефицити. 

Ето така се чувствам от различните публикации на английски език, без 

превод поне на заглавието. Уважаеми Фейбукарчета, знам че сте 

суперинтелигентни защото поназнайвате английски. За мен 99,9% от 

подобни публикации просто не съществуват - не си правя труда да ги 

гледам Бих искал да ви помоля: не забравяйте от висините на вашето 

величие да поглеждате надолу, към простолюдието, дето не знае 

английски. Или както вика леля Макдърмит: Няма нищо сложно в това да 

си умен... Сложно е да се отнасяш добре с хората“. 

И още нещо: живея в България, моят роден език е българският и се гордея 

с това. Питам се защо толкова много бягаме от корените си, от онова, което 

ни прави човеци, което е формирало нашата идентичност. 

Та драги Фейбукарчета, когато публикувате текстове на английски без 

слово на български език, си припомняйте най-великия стих в световната 

поезия, описващ красотата на природата: 

Настане вечер – месец изгрее, 

 звезди обсипят сводът небесен; 

гора зашуми, вятър повее, – 

Балканът пее хайдушка песен! 

Няма език в света, който може да предаде тази поезия. Няма друг език в 

света, на който да е създадена такава велика поезия. 



 
64 

И си припомняйте гневния възглас на дядо Паисий: „О неразумнии 

юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш, и не 

говориш на своя език?“ 

 

4.08.2015. 

Среща ме мой познат: 

- Здрасти, к'во праиш? 

- Работя. 

- Е па к'кво работиш па ти! 

- Правя изследвания. 

- К'ви изследвания? Нали не си доктор! 

-?!! 

 

5.08.2015. 

ИМА ХОРА, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ ЩОМ ЧОВЕК Е БОЛЕН И/ИЛИ 

ПАЦИЕНТ, Е ПРЕДАЛ МОЗЪКА СИ НА СЪХРАНЕНИЕ В ГРАДСКАТА 

МОРГА. И ПОНЕЖЕ ГЛУПОСТТА Е ЗАРАЗНА, ТАЗИ ИДЕЯ ЧЕСТО 

УСПЯВА ДА ПРОНИКНЕ В ЧЕРЕПИТЕ НА САМИТЕ БОЛНИ-

ПАЦИЕНТИ. 

 

6.08.2015. 

... всеки си носи своята нищожност... (с. 112) 

*** 

Никое спасение не е достатъчно, всяко осъждане е окончателно. (с. 222) 

Сарамагу, Ж. (2007) Евангелието по Исуса Христа. ИК „Колибри“, София. 

 

& 

Хана Аренд за паметта, еластичността на времето и какво всъщност 

означава свободна воля. 

„Преди да се повдигнат такива въпроси, като какво е щастие, какво е 

справедливост, какво е известно и т.н., трябва да сме виждали щастливи и 

нещастни хора, да сме били свидетели на справедливи и несправедливи 

дела, да сме имали желание да знаем и да сме го реализирали или да сме 

били неудовлетворени“. 



 
65 

https://www.brainpickings.org/2014/10/14/hannah-arendt-life-of-the-

mind-free-will/ 

 

& 

ТОВА, ЧЕ МОМИЧЕТО ТИ НЕ ПОМНИ, 

КЪДЕ СИ Е СЛОЖИЛА ЛАСТИКА ЗА 

КОСА ОЩЕ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ 

ПОМНИ, КАКВО СИ КАЗАЛ НА 3 ЯНУАРИ 

В 17.43 ЧАСА. 

 

 

 

 

 

20.08.2015. 

„На практика нищо не е направено, за да се ликвидират или поне да се 

ограничат последиците от т.нар. капан на помощите, един от основните 

фактори, които обезкуражават хората с инвалидност да се стремят да 

започнат работа. Консерватизмът на държавната бюрокрация от тази 

гледна точка е дима проява на съпротивата срещу извършване на 

преоценка на сегашния модел на социална политика, срещу 

настройването на дейността на публичните институции на други 

коловози. Освен това той се крие зад инкорпорираната съвременна 

фразеология в официалния правителствен език и жаргона на политиците 

и министрите, което позволява в измерението на социалната комуникация 

да се създаде впечатлението, че се извършва именно такава съществена 

промяна в подхода на държавата (правителството и местните органи на 

властта) към проблемите на хората с инвалидност. Само анализът на 

статистическите данни или на показателите за резултатите от дейността 

на Бюрата по труда позволява да се установи, че няма никаква промяна, 

няма никаква качествена промяна в положението на хората с инвалидност 

на пазара на труда“. (Барбара Гончиаж) 

Всичко това е валидно не само за Полша, но и за България; не само за 

пазара на труда, но и за всяка друга сфера на обществения живот у нас, 
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когато става дума за хората с инвалидност, в т.ч. и за децата с увреждания, 

техните родители, както и за най-възрастните хора (тези на 70 и повече 

години) с инвалидност. 

НЯМА КАК СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕДНА ДЪРЖАВА ДА БЪДЕ 

УСПЕШНА И ЕФЕКТИВНА, КОГАТО ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ 

ОСТАВАТ НЕВИДИМИ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА СФЕРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

АКТИВНОСТИ - ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО, НАУКА, ТУРИЗЪМ 

И ДР. 

А ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ - СПОРЕД ДЕФИНИЦИИТЕ НА СЗО И 

СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, А НЕ СПОРЕД 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕФИНИЦИЯ НА БЮРОКРАЦИЯТА У НАС 

- СА ЕДНА ПЕТА ОТ ОБЩЕСТВОТО НИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА СЕ 

ХАРЕСВА ИЛИ НЕ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕОЛОЗИ И ТЕХНИТЕ 

ИДЕОЛОГЕМИ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ. 

КАЗАНО ПРОСТИЧКО: „ПРЕМЕНИЛ СЕ ИЛИЯ, КАТО СЕ ПОГЛЕДНАЛ, 

ПАК В ТИЯ“. 

 

25.08.2015. 

ВЪВ ВЧЕРАШНИЯ БРОЙ НА СТОЛИЧЕН ВЕСТНИК МОЖЕМ ДА 

ПРОЧЕТЕМ ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА СТОЛИЦАТА. АЗ НЕ ВЯРВАМ НА 

НИТО ЕДНА ДУМА, КАЗАНА ОТ Г-ЖА КМЕТИЦАТА, ЗАЩОТО ЖИВЕЯ 

В ДРУГА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА КВАРТАЛ 

„КРАСНА ПОЛЯНА“. 

МЕТРОТО. ЧУДЕСНО Е, ЧЕ ГО ИМА. ОТ СПИРКА „ВАРДАР“ - НАЙ-

БЛИЗКАТА ДО МОЯ ДОМ - ДО ЛЕТИЩЕТО МОГА ДА ОТИДА ЗА 32 

МИНУТИ. И КАКВО ОТ ТОВА, КОГАТО ПРИДВИЖВАНЕТО МИ ДО 

СПИРКА „ВАРДАР“ ОТНЕМА 45-50 МИНУТИ, ПОРАДИ НЕРЕДОВЕН И 

КРАЙНО НЕУДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - АВТОБУС 77, ПОРАДИ 

„РАЗОРАНИ“ ТРОТОАРИ, КОИТО ПРЯКО ЗАСТРАШАВАТ ЖИВОТА 

МИ. 

ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА - ТРАМВАИ, ТРОЛЕИ, АВТОБУСИ. ДА, ИМА 

НОВИ АВТОБУСИ, ДОРИ 20 НОВИ ТРАМВАИ. НО ПО ЛИНИЯ 22 СЕ 

ДВИЖАТ НЕМСКИ ТРАМВАИ ОТ 2-ТА СВЕТОВНА ВОЙНА, А ПО 

ЛИНИЯ НА ТРАМВАЙ НОМЕР 8, ВАГОНИТЕ СА НЕДОСТЪПНИ ЗА 
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ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ОСОБЕНО ПО СПИРКИТЕ НА БУЛ 

СТАМБОЛИЙСКИ ОТ СПИРКА ПАЗАР ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДО КРАЯ 

НА БУЛ. СТАМБОЛИЙСКИ.. 

БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА С КРИТИКИТЕ СИ - НАПРИМЕР ЗА 

ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, ЗА ЧИСТОТАТА, ЗА МРЪСОТИЯТА И КАКВО ЛИ 

НЕ ОЩЕ. АЗ КАТО ГРАЖДАНИН НА СОФИЯ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ И 

ТАКСИ И БИХ ИСКАЛ ДА ПОПИТАМ СЛЕДНОТО: 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СТОЛИЧНИТЕ КВАРТАЛИ, 

СГРАДИ, УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, ТРАНСПОРТ? 

- ЗАЩО НЯМА НИТО ЕДИН КВАРТАЛ НА СОФИЯ, КОЙТО ПОНЕ ДА 

СЕ ПРИБЛИЖАВА ПОНЕ МЪНИЧКО ДО ВИДА НА КВАРТАЛ ВЪВ 

ВИЕНА, ЛОНДОН, ПАРИЖ, ВАРШАВА, ПРАГА И Т.Н. 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ЧИСТОТАТА 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ЗЕЛЕНИНАТА ОКОЛО БЛОКОВЕТЕ 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ДУПКИТЕ ПО УЛИЦИТЕ И НЕСКОПОСАНИТЕ 

КРЪПКИ ПО ТЯХ 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТРОТОАРИТЕ 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪНШНИЯ ВИД НА 

БЛОКОВЕТЕ 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ЛИПСАТА НА АДЕКВАТНИ СКОСЯВАНИЯ НА 

БОЛДЮРИТЕ 

- КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ЦИГАНСКИТЕ КАРУЦИ, 

ЗАМЪРСЯВАЩИ СТОЛИЦАТА 

- КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА НЕДОСТЪПНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА, ЧЕ ВОДАЧИТЕ 

НА МПС СПИРАТ НА 1 ДО 3 МЕТРА ОТ ТРОТОАРА НА СПИРКИТЕ; 

- КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ИЗГНИЛИТЕ И РЪЖДЯСАЛИ, СМЪРДЯЩИ НА 

УРИНА И ГНИЛОЧ СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ 

- КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА СТРУПВАНЕТО НА БЕТОННИ ГАРАЖИ В 

МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, КОИТО НЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ, 

СИВИ И ГРОЗНИ СА И СА РАЗВЪДНИЦИ НА ГРИЗАЧИ 

- КОЙ И ЗАЩО... 

ЕДВА СЕГА ЗАПОЧВАМ ДА ЗАДАВАМ ВЪПРОСИТЕ СИ. 
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НА ТОЗИ ЕТАП МОГА ДА КАЖА САМО ЕДНО: ВНИМАНИЕ, СОФИЯ Е 

ОПАСНА ЗА ЖИВОТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, ОСОБЕНО ЗА 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И МАЙКИТЕ С 

ДЕТСКИ КОЛИЧКИ ПОРАДИ СИЛНО „ИНВАЛИДИЗИРАНА“ 

ФИЗИЧЕСКА ГРАДСКА СРЕДА. 

 

28.08.2015. 

КЪДЕ Е ОНАЗИ ТЕТКА С АГРАРНА ФИЗИОНОМИЯ, КОЯТО СЕ 

ПРЕДСТАВЯШЕ ЗА ПИАР-КА НА НЗОК И ТВЪРДЕШЕ, ЧЕ ХОРАТА 

НЯМА ДА ОСТАНАТ БЕЗ ЛЕКАРСТВА? 

А ЕТО, ЧЕ БРОЕНИ ДНИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ 

„ПРАВИЛА“ (ТОВА СА АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЛЕЧЕНИЕ) ХОРАТА ЗАПОЧВАТ ДА 

ОСТАВАТ БЕЗ ЛЕКАРСТВА. 

И ТОВА АКО Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, ЧЛЕН НА ЕС, АЗ СЪМ 

МАХАТМА ГАНДИ. 

ЕДИН ОТ ВАРИАНТИТЕ Е ДА СЕ ПОМИСЛИ ЗА КОЛЕКТИВЕН 

СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ НЗОК И ДА СЕ СТИГНЕ ДО СЪДА В ХАГА, КАТО 

НЗОК СЕ ОСЪДИ ДА ЗАПЛАТИ ЦЯЛОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРАТА 

ОСТАНАЛИ БЕЗ НЕГО ПЛЮС ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА ЗДРАВЕТО. 

 

& 

ЧАСЪТ Е 21.10. ПРИБИРАЙКИ СЕ ОТ РАБОТА, ВЛИЗАМ В 

КВАРТАЛНИЯ МАГАЗИН. ВЗЕМАМ НЕОБХОДИМИТЕ МИ ПРОДУКТИ 

И ЗАСТАВАМ НА МАЛКА ОПАШКА ПРЕД ЕДИНСТВЕНАТА КАСА, 

КОЯТО РАБОТИ В ТОЗИ ЧАС. 

ДОЧУВАМ, ЧЕ НЯКОЙ СЕ ШЕГУВА С КАСИЕРКАТА. СТРАНЕН 

ИНДИВИД - ЛЕКО ЗАПОТЕН, ОКОЛО 50-55 ГОДИШЕН МЪЖ, ПО КЪСИ 

ПАНТАЛОНИ И В ЧЕРВЕН ПОТНИК С РЕКЛАМА НА ИЗВЕСТНА 

НАПИТКА. 

ЛОГОРЕЯТА МУ Е „УБИЙСТВЕНА“, А ШЕДЬОВРИТЕ, КОИТО 

ИЗЛИЗАТ ОТ УСТАТА МУ МЕ КАРАТ ДА СЕ УСМИХВАМ И ЕДВА ДА 

СЕ СДЪРЖАМ НА НЕ ЗАПОЧНА ДА СЕ СМЕЯ С ГЛАС. МЪЖЪТ Е ОТ 

ОНЗИ ТИП ХОРА, ЧИЯТО ЛОГОРЕЯ ГО ПРЕВРЪЩА В ТИПИЧЕН 
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ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОЦИАЛНАТА КАТЕГОРИЯ „ЗАГОРИ 

ТЕНДЖЕРА“ (СПОРЕД ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА БАБА). 

ВСИЧКИТЕ МИ УСИЛИЯ ДА НЕ СЕ „ЛЕПНЕ“ ЗА МЕН ОСТАВАТ 

НАПРАЗНИ. ИЗЛИЗАМ ОТ МАГАЗИНА, А МЪЖЪТ, ДОКАТО СЕ 

КАЧВА НА КОЛЕЛОТО СИ, ОБРЪЩА СВОЯ ВЕРБАЛЕН „РОГ НА 

ИЗОБИЛИЕТО“ КЪМ МЕН. ОТХАПВАМ ОТ ВАФЛАТА И ЧУВАМ: 

„КОГАТО ХОДИШ НЯМА ДА ЯДЕШ“. В ТОЗИ МОМЕНТ МЕЖДУ НЕГО 

И МЕН МИНАВА МЛАДО МОМИЧЕ, КОЕТО ПУШИ. КОМЕНТАРЪТ Е 

ГЕНИАЛЕН: „КОГАТО ХОДИШ НЯМА ДА ПУШИШ, А ЩЕ КАРАШ 

КОЛЕЛО“. 

СЛЕДВА ТИРАДА ЗА ПОЛЗАТА ОТ ДВИЖЕНИЕТО, ЗА ДОБРОТАТА НА 

ДЪРДОРЕЩИЯ И СЛЕДВАЩАТА ГЕНИАЛНА ГЕНИАЛНОСТ: 

„АЗ ЛЕКУВАМ ХОРАТА, И ВСЕ БОЛНИ ХОРА ЛЕКУВАМ. ИЗЛЕКУВАЛ 

СЪМ 2000 ЧОВЕКА И 100 ДЕЦА“. 

НАЙ-ПОСЛЕ СЪДБАТА СЕ СМИЛЯВА НАД МЕН. ЧОВЕКЪТ С ЛОГОРЕЯ 

ПОТЕГЛЯ С КОЛЕЛОТО СИ, А АЗ ОЩЕ ДЪЛГО ЧУВАМ 

ЗАГЛЪХВАЩАТА МУ ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ. ПОСЛЕДНОТО, КОЕТО 

ЧУВАМ Е СТОКРАТНО ПОВТОРЕНАТА МАНТРА: „И ДА МЕ 

ПОМНИШ“... „АЗ СЪМ КОЛЬО...“ ПОСЛЕДНИТЕ ДУМИ СЕ ГУБЯТ В 

ТИШИНАТА. 

УСЕЩАМ КАК БАГАЖЪТ МИ ОЛЕКВА И ВЪПРЕКИ УМОРАТА 

ТРЪГВАМ МАЛКО ПО-БЪРЗО. 

 

2.09.2015. 

.. правото да събираш данъци ти дава власт да унищожаваш. 

*** 

„Основният въпрос не е кое е най-доброто, а кой ще определи кое е то“ 

Томас Соуел 

*** 

„Волята на обществото не може да бъде приемана за даденост, тя трябва 

да бъде създавана“. Хърбърт Кроули, атор на „Обещание за американския 

начин на живот“. 

*** 
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Застанали сме на кръстопът, цивилизованият свят е на кръстопът. В едната 

посока – всички хора са създадени равни, равни в бедността си, равни в 

невежеството си, равни в нещастието си. В другата посока е 

осъществяването на най-светлите мечти на човечеството. Но те не могат да 

бъдат достояние на всички хора – имаше един такъв кратък, неуспешен 

експеримент. Богатството, спокойствието, благоденствието, дори самото 

оцеляване – тези най-лелеяни от човека неща, ще бъдат постигнати само 

от най-приспособените, най-заслужилите и най-смелите от нас. Само от 

хората с визия за бъдещето. 

Глен Бек. Залезът на демокрацията. 

Няколко цитата. Всеки сам да мисли (ако може) и да стига до някакви 

изводи (ако може). 

 

3.09.2015. 

„Плащат ни да лекуваме, не да се грижим за пациентите си. Простата 

истина е, че системата на здравеопазването не може да си позволи да се 

грижи за тях... „ 

(Билингам, М. (2003) Смъртта е най-лесното нещо. ИК „Прозорец“, 

София.) 

Няма да коментирам преките връзки между заглавието на трилъра и 

цитата. Задавам си само следните простички въпроси: 

1) Как е възможно пациент да бъде лекуван, ако за него не се полагат 

грижи? 

2) Как в една здравеопазна система, като българската, се лекуват 

пациентите с ревматични заболявания, след като им се отнема достъпа до 

лечение с биологични лекарства и не се полагат никакви грижи за тях? 

Не си спомням кой беше казал, че „Пример за реалната безкрайност, е 

човешката глупост“. Ако парафразираме тази максима в контекста на 

българската здравеопазна система, тя би могла да звучи така: „Пример за 

реалната безкрайност на безразличието на здравеопазването към здравето 

на хората, е дейността на НЗОК в сферата на лечение на хората с 

ревматични заболявания“. 

А на хората с ревматични заболявания ще кажа следното. Докато се 

скатавате и чакате някой друг да ви решава проблемите, всяка държавна 
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институция ще ви ползва така, както на нея й изнася. Престанете да 

обслужвате и да храните кретенизма на НЗОК със своето скатаване (да не 

използвам други термини). 

 

6.09.2015. 

В петък, 4 септември, отидох до градската библиотека. И така както 

библиотекарката ме убеждаваше, че няма нищо, което да ми предложи, 

така в ръцете ми попадна книгата на Едгар Хилзенрат „Нацистът и 

фризъорът“. Самото заглавие ми се стори странно, а когато прочетох 

представянето на книгата, отпечатано на задната корица, я взех без 

никакво колебание. 

Ето една малка част от представянето: „Хилзенрат пише романа си през 

1968-1969 година. Над шейсет издателства в Германия отказват ръкописа. 

По това време темата за Холокоста е до голяма степен неудобна, а да се 

описват събитията от войната с чувство за хумор е направо кощунство. 

Преливащите от сексуални сцени страници в романа се възприемат като 

политически некоректни и ругателни“. Романът вижда бял свят през 1971 

г. в САЩ и едва през 1977 е публикуван в Германия. 

Още първите му страници ме грабнаха и книгата надминава всичките ми 

очаквания. Стилът на Хилзенрат е уникален - като на всеки гений. За мен 

е такъв - гениален писател. И през цялото време докато чета усещам една 

интересна плетеница от абсурдността и сатирата на Хашек и Владимир 

Войнович (Животът и необикновените приключения на войника Иван 

Чонкин). Дори на моменти сякаш читателят чувства полъха на хумора на 

Удхауз. Но всичко това преплетено майсторски и сътворен един 

неповторим Хилзенратов хумор, сатира, гротеска и абсурд. 

За мен книгата е изключителна и горещо я препоръчвам на всички четящи 

люде, давайки си сметка, че това, което пиша по-горе е строго субективно 

мнение и не е задължително да бъде прието от когото и да било. Искрено 

благодаря на ИК „Колибри“ и на преводачката Жанина Драгостинова за 

възможността да посетя абсурдния, а може би не чак толкова абсурден, 

свят на Едгар Хилзенрат. 

Ето и един цитат от книгата. Тук се смях със сълзи. 
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„- … Виждате ли графиньо, фундаментът на западната цивилизация се 

опира на раменете на еврейските глави. 

- Откога раменете са върху главите? – пита графинята. – Не са ли това 

някакви еврейски изкривявания...? 

- ... Графиньо... две хиляди години изгнаничество за нас са нищо, не повече 

от две години за вас, защото ние знаем как да задраскваме нулата... а и 

няколко нули. Tова, което умееха нацистите и ние го умеем. Само че 

другояче. Те задраскват човешките нули. Ние задраскваме нулите на 

времето. Нищо не се е променило за нас. Държа на своето, не мога 

другояче. Кой го е казал това? Лутер го е казал! Антисемит го е казал. Но 

на мен ми е все тая. Защото аз, драга ми графиньо, също го казвам. Държа 

на своето, не мога другояче. Аз съм евреин. И се гордея с това. Ако не ви е 

угодно, цунете ми гъза! 

Графинята каза само: 

- Това се прави... но не се казва. Липсва ви финес, господин Финкeлщайн. 

(Хилзенрат 2012: 151) 

Приятно четене. 

 

7.09.2015. 

Сигурно имам много извратено мислене. Но след като прочетох долните 

редове, веднага се сетих за бежанската криза в Европа. Защо ли? 

„Ицик Финкелщайн твърде често се бе преобразявал. От невинното 

кърмаче, което някога се бе казвало Макс Шулц, стана малък ловец на 

плъхове. А от ловеца на плъхове се пръкна ученик. От ученика... фризьор. 

А от фризьора член на СС. Членът на СС стана масов убиец. А масовият 

убиец... дребен еврейски черноборсаджия Ицик Финкелщайн. И сега 

дребният еврейски черноборсаджия Ицик Финкелщайн стана... пионер, 

завърнал се у дома, борец за свобода. (Хилзенрат, с. 213) 

 

11.09.2015. 

Ето какво мисли за вълната бежанци в Европа един редови гражданин на 

Република Полша. 

„Мили мои, аз не съм мюсулманин, нито идиот и никой няма да ме 

притисне с глупостите или неистините, които бълва. Това, което се случва 
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е регулярна инвазия, наричана в исляма Hijra (Хиджра), или завземане на 

земи от врага чрез заселване, най-често мирно, без война. 

Аз се страхувам от това повече отколкото мнозинството от вас, защото знам 

как най-вероятно ще свърши това. Нека никой не ми говори, че десетки 

хиляди млади мъже, годни да служат в армията, идват тук от страх от 

войната. Нека никой не ми говори, че хора, възпитани в на Изток и в Азия 

ще се приспособят към нашите, да, към нашите европейски ценности. Аз 

съм европеец, религията е моя личен път за поклонение пред Бога,а не 

начин на живот или политическа доктрина. На първо място аз съм човек, 

а всички „изми“ оставям у дома си... Страхувам се от тях, защото те ще ни 

натрапят за няколко години своя средновековен, феодален и 

антидемократичен ред, а тези, които не се приспособят ще бъдат 

преследвани и убивани. Математиката не лъже: всеки от самотните 

сирийци има някъде оставено семейство, което – използвайки правото на 

ЕС, ще доведе тук, рано или късно, така броя на имигрантите трябва още 

сега да се умножи по 3, 4 или 5, раждаемостта в мюсюлманските семейства 

от тези региони е от 3 деца нагоре, така че ако сега имаме милион 

мюсюлмански семейства в Европа то след 20 години те ще станат 3, 4, 5 

пъти повече, смятайки най-оптимистично. 

И още нещо, което „боде очите“: тези бежанци твърдят, че за прехода до 

Европа трябва да плащат по няколко хиляди долара – откъде толкова пари 

в тази маса хора, уж бедни, загубили всичко??? Нямам никакви съмнения, 

че това е планирана гигантска колонизация на Европа от вън“. 

 

15.09.2015. 

И понеже сме на училищна вълна, ще припомня припева на химна на 

възрастните учители. В него се отправя молба до бившата другарка Дража 

Вълчева: 

„Драга Дража, стига вече, 

докато преподаваме, се напикаваме. 

Когато почнете да се насирате, тогава ще се пенсионирате“ 

С на-добри чувства към българските учители. 
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18.09.2015.  

КАТО ДЕТЕ И ЮНОША ЧЕТЯХ 

МНОГО КАРЛ МАЙ. В ЕДНА ОТ 

НЕГОВИТЕ КНИГИ Е ОПИСАН 

СЛЕДНИЯ СЛУЧАЙ. КАРА БЕН 

НЕМЗИ (МАЙ ТАКА АРАБИТЕ 

НАРИЧАХА ПОРАЗЯВАЩАТА РЪКА), 

ПОПАДА КАТО ГОСТ ПРИ 

БЕДУИНИТЕ. ТЕ ПОДНАСЯТ ТАВА С 

АГНЕШКО И ОРИЗ. ВИСША ФОРМА 

НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ГОСТА Е 

БЕДУИНЪТ ДА ЗАГРЕБЕ ШЕПА ОТ 

ХРАНАТА (РАЗБИРА СЕ С НЕМИТИ 

РЪЦЕ), ДА Я ПОСТАВИ В УСТАТА СИ, ДА Я СДЪВЧЕ ДОБРЕ, СЛЕД 

ТОВА ДА Я ИЗПЛЮЕ В РЪКАТА СИ И ДА Я ПОДНЕСЕ НА ГОСТА СИ. 

ПОНЯКОГА ИМАМ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ ФИЛМЪТ Е СДЪВКАНА ОТ ДРУГ 

ДУХОВНА ХРАНА (НЕ ВИНАГИ ДОБРЕ И НЕ ВИНАГИ С ЧИСТИ 

ПОМИСЛИ). 

КНИГАТА Е НАЙ-ВЕЛИКОТО ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ЧОВЕКА. ПОНЕ ЗА 

МЕН ТОВА Е НЕОСПОРИМ ФАКТ. 

 

26.09.2015. 

СИЛАТА НА ЦИТАТИТЕ 

„- Кажи ми просто дали си невероятно тъп, или си просто идиот в начален 

стадий?“ (Егеланд, Т. (2015) Залезът на боговете. ИК „Персей“, София, с. 

86) 

„Както светът се променя, както се трансформират обществата, по същия 

начин еволюира и релацията лекар – пациент. Все по-често пациентите 

искат към тях да се отнасят като към субекти, а не като обекти, като към 

хора, а не като към медицински случаи. Те искат да бъдат партньори в 

релацията, в основата на която е поставено тяхното [55] здраве, и не са 

съгласни с патерналисткия подход. Влизайки в партньорската релация, 

много от тях – преди срещата с лекаря, се интересуват от своята болест, 

търсят информация в интернет. 
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За преломен момент в отношението към пациента, се приема 2007 година. 

Тази гранична дата е определена от статията на д-р Скот Хийг от Колежа 

при Колумбийския Университет (Columbia University College of Physicians 

and Surgeons). Хийг, практикуващ лекар, публикувал в списание „Тайм“ 

статия, в която описал своя опит с „гуглиращи“ пациенти и свързаните с 

това проблеми в комуникацията. Според него лекарите са изправени пред 

нов тип пациенти, които шеговито нарича „медицински гугълрси“, или 

казано по друг начин пациенти тип „д-р Гугъл“. 

„Д-р Гугъл“, като най-известния лекар за доболнична помощ, не е 

изненадващо явление. Неговата необикновенна популярност има два 

източника. Първият, това е прастарата нагласа на човека, в рамките на 

която пациентите освен към лекаря, се обръщат за помощ до различен вид 

„външни“ авторитети. А втория, това е непрекъснатата промяна в 

технологиите и свързания с нея достъп до интернет. (с. 54-55) 

(...) 

Всекидневно обаче ние рискуваме непрекъснато, а на информацията, 

съдържаща се в интернет, имаме безгранично доверие, без да си даваме 

сметка за това, че алгоритмите на търсачките са програмирани [57] така, 

че да намерим там това, което очакваме да намерим. Това не е магия, това 

е математика. Ако някой напише: „Качвам по 4 кг на седмица, бременна 

ли съм?“, то със сигурност накрая ще намери потвърждение на своето 

предпоположение. А ако някой напише в търсачката: „Падна ми едното 

око, трябва ли да ида на лекар, или ще мога да живея и с едно?“, ще намери 

в мрежата информация за това, че едно око е напълно достатъчно, а това, 

второто, може да го прибере в хладилника, за да не се развали, само да е 

поставено в отделна преграда, да не би случайно да го нареже в някоя 

заленчукова салата. Извинявам се за този абсурд, но хората и конкретно 

интернавтите никога не престават да ме изненадват“. (с. 56-57) (Sobierajski, 

Т. (2014) 33 Czytanki o komunikacji czyly jak być dobrym lekarzem i nie 

zwariować. Instytut Oświaty Zdrowotnej, Fundacja Haliny Osińskiej, 

Warszawa) 

Асоциативното мислене и връзки ги оставям за вас, защото съм убеден, че 

всеки който си направи труда да прочете и да свърже двата цитата, не 

попада в нито една от двете категории, за които пита Том Егеланд. 
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27.09.2015. 

Онзи, който прави кариера на недъгав, има случай да види целия парад 

на благотворителността. Както има тип на месар и на млекарка, така има 

и тип на благотворителна дама... Както обикновено, бях заела 

отбранително отношение, свита в неблагодарността си, няма, учтива, 

клатех глава и още веднъж установих, че съжалението, което вече е 

мъчително от страна на близките ни, може да стане непоносимо, когато 

няма нито извинението, нито маниерите на интимността. (с. 30-31) 

*** 

Единственият начин, по който можете да ми бъдете полезна, е да ми 

посочите как аз бих могла още да бъда полезна някому... Вас ви смайва 

фактът, че такава претенция се е появила у една саката, която и със себе си 

едва се оправя. Но припомнете си последните лозунги на филантропията, 

предназначени за мнителни личности: „Дарът винаги плаща някакъв 

дълг” (невероятно, нали!) или „Благотворителността е взаимност”, или 

още „Помогнете си чрез онези, на които помагате” – тъкмо формулата, на 

която аз се позовавам... (с. 34-35) 

Базен, Е. (1966) Стани и ходи. Издателство „Народна младеж”, София. 

 

& 

ДА ПОРАЗРОВИМ МЕДИЦИНАТА 

„медицината се опира до голяма степен върху конкретните и 

практическите действия, но зад всяко действие – съзнателно или 

несъзнателно – прозира съответната философия. Провалът на модерната 

медицина не се дължи на липсата на възможности за действие, а на 

светогледа, върху който е изградила своите действия, нерядко обвити в 

тайнственост и необмислени. Медицината се проваля поради своята 

философия или по-точно заради липсата на философия. Досега 

действията й бяха ориентирани само към функционалността и 

ефективността и в края на краищата отсъствието на каквито и да било 

аспекти на философско тълкуване й навлече критиката, че е „безчовечна”. 

Тази безчовечност намира външен израз в редица конкретни ситуации, но 

проблемът може да се реши, стига да се предприемат подходящи 
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функционални промени. Много симптоми показват, че медицината е 

болна”. (с. 15) 

„Болест и здраве са понятия в единствено число, тъй като се отнасят за 

форма, изразяваща състояние на човека, а не – както е общоприето – за 

органи, или части от тялото” (с. 18) 

„Важно е да признаем пред себе си, че не светът е двуполюсен, а нашето 

съзнание, чрез което възприемаме света” (с. 31) 

Детлефсен, Т., Р. Далке (2011) Болестта като път. Какво означават 

симптомите и как да ги тълкуваме. ИК „Кибеа”, София. 

 

14.10.2015. 

ТОВА ГО МОЖЕМ НАЙ-ДОБРЕ 

- Физическото страдание не е най-ужасното... Дори страхът от смъртта не 

е най-лошото. 

- А кое? 

- Унижението, усещането, че болестта уронва достойнството и 

самоуважението ти. Чувстваш се разголен, отритнат. Ето това е най-

страшното наказание за един човек – да го погребеш жив. Оства му 

единствената утеха, че ще си отиде бързо. (Ю Несбьо) 

 

21.10.2015. 

КЬОРАВ КАРТИ НЕ ИГРАЕ! 

Спомняте ли си задачката на Бранислав Нушич? Не? Ами да си я 

спомняте. След днешното ми изпълнение отказвам да ви образовам. 

Но, за да ви подсетя къде да търсите (не че ще се юрнете де), ще подскажа 

- подобно на Нушич ще ви задам една задачка. Но в разрез с него, после 

ще ви каже и отговора. 

Та, задачката е следната: 

какво сте си купили, ако нещото съдържа: 

месо (не е уточнено какво и на колко години е) - 80%, 

сол, консервант Е250, млечен и животински протеин (улеснение за всички, 

които искат да мязат на онова мускулесто говедо а'ла ГМО), сгъстител Е 

407, Е 407а, 327 - смес от разнообразни отрови за кралица дефекация, абе 

сиреч да не се насерете, глюкозен сироп - да ви е сладък менделеевия 
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елексир, стабилизатор Е451, Е 452, Е 471 антиоксидант Е331, Е 316, Е 300, Е 

575, Е 330 - използва се за кежовци, за да нямат пряка среща от 7 вид в 

полегнало състояние с пресен босилек, овкусител - Е621 - дори 

екскремнета (за по-необразованите - лайното) требе да има вкус, най-често 

не собствен, а чужд) декстроза (ко е туй, дъ гъ) оцветител - Е160b (това не 

са водни боички) аромат на паприка - производителя е ларш, пуска малце 

миризмица, народна, на чушчица, подправки - букет от сено, слама и др.п. 

с пиздоним „подправки“ (фирмена тайна) И понеже забравихте условието 

на задачката повтарям: какво сте си купили, ако нещото, което сте си 

купили има горното съдържание? 

Хи-хи-хи. Най-обичам да ви шашкам, ма нали съм ларш и на пук на 

Бранислава Нушича ще ви река.  

Това СА СВИНСКИ ВАРЕНО-ПУШЕНИ ГЪРДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА 

ДЕЛИКАТЕС - 2, ООД, С. ЖИТНИЦА. 

Ба, деликатес. От кога менделеевата таблица е хранителен деликатес. Абе, 

тия да не са извънземни? 

Обаче, задачката има продължение. Понеже селяните-тарикати (винаги 

съм ги уважавал хората) са изнесли в София сите селяндури-тъпаци, се 

притеснили - нали е демокрация, некое гражданче адвокатче-тарикатче да 

не ги светне тъпаците да засъдят тарикатите. И за да си спестят хойкането 

по София (голем град, току виж загубили се) и по съдилищата (мале що 

свински бюстове шъ требе да произведат за рушвет на съдиите), зели, че 

от долу, най-накрая на рецептата написали: „ОПАКОВКАТА Е НЕГОДНА 

ЗА КОНСУМАЦИЯ“. Сиреч, насочено е към гражданиете. Не е речено: не 

ручайте опаковката, а не е годна за консумация - стил съвременна 

кифла/кроасан (демек мъж кифла). 

И аз бунака му с бунак зех че си купих тая отврат. Ами да съм чел и мислел 

преди и по-време, сега е късно. Кьорав карти не играе, както е рекъл негово 

величество българския кибик, Та ей затова ви викам, че повече нема да ви 

образовам (То па кога ли съм го правил де). 

Айде от мене чао... отивам да ак...м 
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22.10.2015. 

Преди много години моят дядо ми разказваше как са минавали изборите 

преди 9.09.1944 г. Докато течала предизборната агитация, разни 

кандидати и партийки общеавали да павират ул. Одоровци (кв. Красна 

поляна). Започвали да пристигат камиони - днес с пясък, утре с павета... 

Минавала предизборната агитация и... пак идвали камиони. Да приберат 

паветата и пясъка. И така до следващите избори улицата тънела в прах или 

кал - според сезона. Говоря ви за 30-те години на ХХ век. 

На 13.10.2015 година, прибирайки се от работа, видях на входната врата на 

входа надпис: „От 14.10. д0 17.10.2015 г. ще се ремонтира улицата пред 

блока. Моля не паркирайте“. Вместо на 14, ремонтни дейности бяха 

извършени на 16 октомври. И от тогава за общината времето замръзна, 

още не е дошъл 17-и октомври. От работници и техника ни вопъл, ни 

стон... Абе тия днешните си „прибират паветата и пясъка още по време на 

кампанията“. А сега улицата е още по-издънена, кална и нефелна. 

Абе Герб-аджийска им работа. Иди после и гласувай. За кого, като тия са 

спечелили изборите преди изборите. Трай коньо за зелена трева. Аз няма 

да си губя времето с „Игри на демокрация“. 

 

1.11.2015. 

 

Получаваш работа и вече 

можеш да си позволиш да 

имаш живот. Но тогава 

започваш да прекарваш 

цялото си време в работата и 

всичко свършва с това, че 

работиш за живот, за който 

нямаш време да имаш. 

Някакви въпроси? 

НЯМАМ ВЪПРОСИ 
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6.11.2015. 

„Твърде слаби сме, щом не можем да ги премахнем от пазара. 

Хранителните добавки са тъжна шега с медицина“ Д-р Павел Гжешиовски. 

Така е. Остава открит въпросът: кой и защо има интерес тези хранителни 

добавки да присъстват на пазара? И още: защо въобще ги има? 

Ако хранителните добавки са тъжна шега с медицината, то множество 

лекарства са филм на ужасите, в който фармацевтичните компании 

вкарват пациентите и им отреждат главните роли на жертвите. 

http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/pawel-grzesiowski-suplementy-sa-

smutnym-zartem-z-medycyny,10888.html 

 

7.11.2015. 

„Има времена, когато хората приемат колективната смрад за единство на 

духа“ - Фазил Искандер 

 

8.11.2015. 

Наскоро имах възможност да се запозная и да разговарям повече от два 

часа с докторант от нашата секция в ИИОЗ при БАН. Човекът е от 

Италия.Работи в сферата на включеното образование на децата с 

увреждания. 

В подходящ момент го попитах знае ли дали в Италия, или в Западна 

Европа има Университет, който да не е включил в образователната си 

програма по обществени науки курс от лекции (1 или 2 семестъра) по 

социология на инвалидността. 

В първия момент човекът ме гледаше неразбиращо - как така да няма курс 

по социология на инвалидността. След това се усети и каза, че не му е 

известен такъв Университет. Сигурен съм, че едва ли има информация за 

всички Университети. Но в контекста на разговора ни, когато обясняваше 

по какви проекти работи, ми стана ясно, че е добре запознат с 

образователните тенденции в Европа и особено в Италия. 

Досрамя ме. В България не само, че в нито един Университет няма дори 

кратък курс по тази научна дисциплина, ами социолозите са загърбили 

една от основните социологически дисциплини, каквато е социология на 

медицината, а и нейните субдисциплини. Нещо повече, оставили са този 

http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/pawel-grzesiowski-suplementy-sa-smutnym-zartem-z-medycyny,10888.html
http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/pawel-grzesiowski-suplementy-sa-smutnym-zartem-z-medycyny,10888.html
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клон на социологията в ръцете на лекарите и у нас тя е тотално 

медикализирана. 

Мое дълбоко убеждение е, че мнозинството социолози нямат представа за 

съществуването на социология на инвалидността, а ако все пак имат то 

едва ли тя е достатъчно адекватна. Съдя по физиономиите на мои колеги, 

когато се заговори за инвалидност. Разбира се, има и изключения. 

Но, какво да се прави, живеем в България. Изхвърлят от учебниците 

„Опълченците на шипка“ и какво ли не още, а аз все още се надявам да 

включат в учебните програми на някой Университет социология на 

инвалидността. Май аз съм за психиатър. Дано само не доживея мига, 

когато българските учебници ще се пишат на английски или турски, а 

Вазов, Ботев, Каравелов, Славейков... ще бъдат забранени. 

 

11.11.2015. 

Ако безкрайността търси да се прояви, то в красотата на жените намира 

изцяло себе си. Б.Ивков 

 

& 

Гения бързо уморява посредствения ум. Б.Ивков 

 

15.11.2015. 

Не разбирам и не искам да разбера. Дърляме се за това, кой сложил 

френското знаме на профила си, кой не. Защо не сме слагали руското, 

ливанското знаме...? 

Лично аз поставих знамето в солидарност и съпричастност с мъката на 

близките на загиналите в Париж, с мъката на близките на онези 10 човека, 

загинали при влакова катастрофа във Франция по време на атентатите... 

Ако щете в солидарност и съпричастност с близките на загиналите при 

атентатите в Русия, в Ливан... 

Поставих знамето в знак на протест срещу пълната и тотална малоумщина 

да се използва една религия, за да се провежда кървава политика. В знак 

на протест срещу едрия капитал, който подклажда враждата между 

хората. 
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Поставих го - френския флаг, защото сега имах тази техническа 

възможност. Ако я имах и с руския, и с ливанския, и със сирийския, и с 

българския флагове щях да го направя. 

Не съдя никого дали е или не е поставил френското знаме на профила си. 

Хайде холан и мен не съдете. Това е моят избор. 

Пускам един цитат от испанския писател Перес-Реверте, който открих в 

книгата му „Художникът на битки“: 

 „Светът никога не е знаел толкова за себе си, колкото сега, но какво от 

това? Винаги е имало земетресения в морето и приливни вълни, но преди 

нямахме луксозни хотели на плажа... Човекът си създава евфемизми и 

димни завеси, за да отрече естествените закони, както и присъщата му 

низка природа. И всяко негово събуждане от тази илюзия му коства двеста 

души, загинали в самолетна катастрофа, двеста хиляди – в цунами или 

един милион – в гражданска война“. 

Перес-Реверте, „Художникът на битки“, (с.194) 

 

& 

„Обичам книгите затова, защото ме 

въвеждат в моя собствен свят, защото 

разкриват в мен богатства, които не съм 

усещал“ Ярослав Ивашкевич. 

 

 

 

 

 

19.11.2015. 

Философията е марихуана за мозъка. 

Б. Ивков 

(Не знам защо ми изчезна мисличката от фейса) 

 

20.11.2015. 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕТЬО ЧИПСА! 
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Досегашния икономически модел на медицината се провали, затова 

трябва да се върнем към предложенията на великия предшественик 

бившия министър на здравеопазването проф. Збигнев Религия, Системата 

на здравеопазване НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОРИЕНТИРАНА ОСНОВНО КЪМ 

ПЕЧАЛБА. Единствения начин да се постигне това, е връщането към 

бюджетното финансиране - каза министър председателя на Полша Беата 

Шидло. 

http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/premier-szydlo-w-expos-

sluzba-zdrowia-musi-byc-finansowana-z-budzetu-panstwa,156852,14.html 

 

27.11.2015. 

Според данни на Националния статистически институт и Националния 

център по обществено здраве и анализи през последните години (2012, 

2013 и 2014), три класа болести са основни причини за първична 

инвалидизация на населението на 16 и повече години: 

1) IX „Болести на органите на кръвообращението“ 

2) II „новообразувание“ 

3) XIII „Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан“ 

С други думи, ревматичните и мускулно-скелетните заболявания са 

третата по честота причина за инвалидизация на населението. 

Е, и?... 

 

30.11.2015. 

УДАВЕНИ В ПРЕВОДА 

„Проявите на болест на Бехтерев варират при различните хора (както и 

бременността)...“ 

„Наличието на болест на Бехтерев няма да повлияе директно на 

способността Ви да заченете. Въпреки това, някои лекарства, включително 

сулфасалазин, могат да доведат до спад в броя на сперматозоидите и така 

до временно намаление на мъжката плодовитост“. 

„Жените с болест на Бехтерев обикновено имат здрави бебета и ги 

износват през цялата бременност.“ 

Висините на преводаческата мисъл.... 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/premier-szydlo-w-expos-sluzba-zdrowia-musi-byc-finansowana-z-budzetu-panstwa,156852,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/premier-szydlo-w-expos-sluzba-zdrowia-musi-byc-finansowana-z-budzetu-panstwa,156852,14.html
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& 

Някога един лекар казал: 

„Най-доброто лекарство за човека е 

любовта“. 

Някой попитал: 

„Ако не помогне?“ 

Лекаря се усмихнал и казал: 

„Увеличете дозата“ 

Днес в България медицината и 

здравеопазването са бизнес и като всеки 

бизнес се подчиняват на доминацията на 

капитала и пазара. А при капитала и пазара 

няма сантименти, само печалба. 

 

1.12.2015. 

УДАВЕНИ В ПРЕВОДА 

„От всички лекарства има както полза, така и рискове. Важно е да 

разберете потенциалните рискове, но също така да ги осъразмерите“. 

„Мислете, че сте висок през целия ден. Застанете странично пред огледало 

в цял ръст. Представете си спускаща се претеглена връв от върха на главата 

до краката. Застанете така, че да преминава право надолу през меката част 

на ухото, рамото, центъра на бедрото, зад коляното и в предната част на 

глезена.“ 

„Обмислете това да правите по-малко, от колкото си мислите, че можете в 

добрите си дни и повече в лошите си дни.“ 

Някъде прочетох: „Ние не сме обикновени смъртни, ние сме филолози“. 

Тези преводачи, обаче, са безсмъртни с „бисерите“ си. Предлагам на съюза 

на преводачите в България сериозно да се замисли и да привлече 

преводача и неговия редактор в ръководството си. 
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2016 

 

 

 

6.05.2016. 

Странни думи се появиха в българския език през последните години: 

валидирам, входирам, лайквам, френдове, поствам... абе с една дума - 

тотално дефекиране на езиковия пейзаж. 

С други думи, екскременталната вербална валидация, входира в езика ни 

липса на рефлексивност, криволинейност на еднолинейната 

полумисловна лингвистична тъкан на шизофренираните едногънкови 

мозъчни образования и тоталност на отъпяването. Заместването на органа 

за мислене с този за седене, както и на изначално предназначените им 

функции, се превърна в масова интеграция на възклицанията и 

еротичните говорни форми, както и на легитимиране на паразитни думи 

- например: такова, таковата, таковам и т.н., с цел обогатяване на 

оживотновяването на социалното в човека. 

(...) 

Абе, какво исках да кажа? А? Какво? Ааа, вече съм го бил верицифирал 

артикулируемо. Е, със здраве 

 

7.05.2016. 

„Препоръките на природолечителите го привличат поради схващането 

им за тялото като единство; напълно е съгласен с тяхното отричане на 

терапията по органи... Официалната медицина му се струва вредна, 

защото твърде много се впуска в лекуването на отделните органи“. 

Елиас Канети „Из другия процес“. Предговор към книгата: Ф.Кафка (1981) 

Роден съм да живея в самота. Народна култура, София, с. 28. 

 

12.05.2016. 

Няма да правя оценка на вчерашната пресконференция на ОПРЗБ, 

посветена на световния ден на борба с лупуса. Няма да коментирам и 

представянето на информацията в медиите. 
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Искам да споделя нещо, което - за мен разбираемо - отсъства от 

информацията на медиите. 

1) Българското здравеопазване от години страда от хронично 

недофинансиране, което пряко влияе негативно върху количеството и 

качеството на оказваните медицински грижи. 

2) Опазаряването на здравеопазването - въвеждането на пазарни 

принципи в него, превръщането на здравните заведения в търговски 

дружества, а на лекарите в еднолични търговци, превръща 

икономическите механизми, интереси и цели в доминанта над 

организацията на здравеопазването и над самата медицина. Така 

последните две губят свои същностни характеристики. Болният човек се 

превърна в „банкомат“, чиято авоарна стойност определя ако не друго, то 

поне вниманието и старанието на лекарите. Да имаш пари, обаче, още не 

значи, че ще получиш качествени здравни грижи. 

3) Сегашното правителство и в частност здравния министър имат една 

единствена цел - съкращаване на разходите за здраве, т.е. отказ на 

държавата да се грижи за своите граждани и прехвърляне на тази грижа 

върху свободния пазар. 

4) Притиснати от безумни административни норми и изисквания, както и 

от редица финансови механизми, лекарите по същество нямат достатъчно 

време (или все по-често нямат време) за същинската си работа. Пациентът, 

който се сблъсква със здравната система чрез лекаря, се агресира не от 

причините, водещи до конфликти лекар-пациент, а от проявата на 

симптомите, т.е. негодуванието е срещу конкретен лекар, а не срещу 

системата, която до голяма степен го прави такъв, какъвто го вижда 

пациента. 

Ако не разберем това и не поведем борба срещу системата и дивото 

опазаряване на здравеопазването ще продължим да си правим 

пресконференции, да плюем един или друг лекар и в крайна сметка да си 

тънем в същата екскрементална среда на полуживи индивиди. 

 

16.05.2016. 

Човек, каквото и да прави, винаги ще се намери хейтър, който да се опита 

да го удави в отровата на омразата си. Единственото противодействие, 
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което познавам, е безразличието. Дори светиите не всички хора ги 

харесват. 

Б.Ивков 

 

20.05.2016. 

„Мама и татко винаги казват, че съм много умна и проявявам разбиране. 

Не знам дали е така. Просто в един момент проумях, че няма никакъв 

смисъл да се оплаквам. Виждала съм Огъст след операциите: малкото му 

личице в бинтове и подуто, дребното му телце намушкано със системи, да 

го поддържат жив. След като си видял това, което преживява някой друг, 

би било пълна лудост да се оплакваш, че не си получил точно тази 

играчка, която си искал, или че майка ти пак не е дошла на пиесата в 

училище. Разбрах всичко това, когато бях на шест. Никой никога не ми е 

казвал, никой никога не е говорил с мен. Аз просто знаех. (s.10) 

Аз винаги ще съм сестрата на дете, родено с дефект. И не в това е 

проблемът. Просто не искам да ме квалифицират единствено по този 

начин“. (Паласио 2013, Чудо, с. 123) 

И какво тук да коментираш? Който има дупце - ще прочете, Който има ум 

- ще разбере. Който има душа - ще почувства. Само ще препоръчам 

книгата на Ар Джей Паласио „Чудо“. След „Все още Алис“ това е втората 

книга, която ме разтърсва из основи. И не, защото съм преживял и 

продължавам да преживявам някои от описаните емоции, чувства и 

отношение към мен от страна на ментални социални микроорганизми, а 

защото с простички думи, се казват толкова много неща. Няма как да си 

безразличен към битката със страданието и отхвърлянето, с 

предразсъдъците и негативните стереотипи. Та нали „Всеки роден по 

волята на Бог, може да превземе света“. (с. 15) 

 

22.05.2016. 

- „Да измислим едно ново правило в живота. И това правило да гласи така 

– винаги бъди малко по-добър от необходимото“. 

(...) Това, което харесвам в тези думи е, че те ни напомнят не само че ние, 

като човешки същества носим добротата в себе си, но носим и самия избор 

да сме добри. (Паласио. Чудо) 



 
88 

От личен опит знам, че човек прави по-често емоционални избори, воден 

от силата и дълбочината на своята сетивност. По същия начин, когато 

прави добре обмислени и оценени избори, той се ръководи от своите 

интелект и рационалност. Всеки избор е една своеобразна смесица от 

сетивност, интелект, възпитание и рационалност. Носенето на 

отговорност за избора и последиците от него, е въпрос на достойнство, 

духовна сила и интелект. Да бъдеш малко по-добър от необходимото - това 

наистина е предизвикателство. За всеки... за всички 

 

27.05.2016. 

ТЪЖНО, ОТВРАТИТЕЛНО ТЪЖНО! 

Прибирам се от центъра на мръсната ни столица. Пътят ми минава покрай 

„Т-маркет“. Влизам. Пред касите има метален кош и стилаж, в и на които 

са подредени и разхвърляни преоценени книги. Самата терминология 

„преоценени книги“ ме изпълва с тъга. Започвам да ровя в коша. Правя го 

рядко, защото никога не съм откривал книги, които ме привличат. Днес го 

правя в знак на протест срещу моята хронична болка, която не ме оставя 

на мира от дни наред и не мога да набера смелост да отида на панаира на 

книгата в НДК. 

И така, ровя из разхвърляните книги и изведнъж пред погледа ми грейва 

книгата „Темата на нашето време“ на Хосе Ортега и Гасет, издадена през 

2002 г. от издателство „Панорама“. Зарадвах се - струваше само 2.99 лв. Взех 

я в ръце и не я пуснах докато не платих и не я прибрах в чантата си. 

Открих още една - поне е обещаваща - книга: Дейвид Хатчър Чайлдрес 

„Загадката на олмеките“. Взех я. Така или иначе и за двете платих 2.99. 

Докато вървях към дома ми стана тъжно, отвратително тъжно. Дадох си 

сметка къде бях открил книгата на Ортега и Гасет. И се запитах дотам ли 

сме я докарали подобни книги да се валят в един кош с книги-еднодневки, 

някои от които не четем дори по време на път. 

Авторът пише: „Мисията на новото време е именно да преобърне 

отношението и да покаже, че културата, разумът, изкуството, етиката са 

тези, които трябва да служат на живота“. 

Дори опростачаването, линейността на интелектуалните титани-амеби, 

не са в състояние да унищожат „звздните мигове на човечеството“, 
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захвърляйки ги в метални кошове в хранителни магазини от една или 

друга верига. Не са в състояние, но докога? 

 

29.05.2016. 

Тази сутрин бях озарен от светлината знанието. Най-после научих, че: 

АДВОКАТ Е МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ. 

Как съм могъл да тъна в такова невежество десетилетия наред и да не знам 

тази сакрална истина? 

 

30.05.2016. 

„Беше установено, че британските държавни служители също страдат от 

сърдечни заболявания в зависимост от положението си в йерархичната 

стълбица. Изводите от едно продължително и обстойно изследване на 17 

000 британски държавни служители са почти невероятни. От 

положението, което човек заема в йерархията, може по-точно да се 

предскаже вероятността той да получи инфаркт, отколкото ако се има 

предвид това, че е затлъстял, пуши или е с високо кръвно налягане (...) 

Същият резултат беше получен и при изследване, включващо един 

милион служители на телефонната компания Бел през 60-те години на ХХ 

век. [Marmot, M. G., S. Stansfeld, C. Patel, F. North, J. Head, I. White, E. 

Brunner, A. Feeney, G. Davey Smith (1991) Health inequalities among British 

civil servants: the Whitehall II study. In: The Lancet, Vol. 337 (8754), pp. 1387 - 

1393]“ (с. 189-190)“ 

„... съвременната наука... предпочита ново, нефизиологично обяснение, 

което е тясно свързано с външния свят – статуса, който заемате на 

работното си място. Състоянието на сърцето ви зависи от вашата заплата... 

при държавните служители нивото на кортизола зависи не от 

количеството работа, която те вършат, а от това до каква степен други хора 

ги командват“. (с. 190) 

„Фактът, че сърдечните болести са симптоми на липсата на възможност за 

контрол... обяснява и защо безработицата и зависимостта от социалните 

помощи толкова често са причина за заболявания. Нито една маймуна, 

колкото и високо в йерархията да стои, не е толкова безкомпромисна и 
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неумолима при контролиране на живота на подчинените си, колкото са 

чиновниците от социалните служби...“ (с. 191-192) 

Ридли, М. (2002) Геномът. Автобиография на един биологичен вид в 23 

глави. София, Изд. „Сиела”. 

И още нещо: 

„Неравенството е накърняване на човешкото достойнство; това е 

блокиране на вродената във всеки човек способност за развитие. Има 

много лица и различни последици, такива като: преждевременна смърт, 

влошаване на здравословното състояние, унижение, зависимост, 

дискриминация, липса на достъп до знание, изключване от от основното 

русло на социалния живот, бедност, безсилие, стрес, безспокойство, липса 

на чувство за сигурност, липса на чувство за собствена ценност и сигурност 

в себе си, отнемане на някои възможности и житейски шансове. 

Неравенството не се измерва само със съдържанието на портфейла. Това е 

сигурен социокултурен ред, който ограничава възможностите на повечето 

от нас да живеят пълноценно, влие негативно върху нашето здраве и 

самоуважението ни, както и върху нашите ресурси, позволяващи ни да 

участваме и действаме в света“ 

Therborn, G. (2015) Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności 

niszczy źycie milionów i jak z tym walczyć. Wydawnictwa Naukowego PWN. 

с.17 

 

2.06.2016. 

Не знам кой го е казал и кога го е казал, но знам, че е бил много прав, когато 

е казал, че: „Тясната специализация, в широк смисъл на думата, води до 

широка идиотизация, в тесен смисъл на думата“. 

 

7.05.2016. 

„В социологията има една максима: „Едно нещо е реално, доколкото са 

реални неговите последствия”. И когато мозъкът реагира на 

въображаемите сценарии така, както на реалните, имагинерното има и 

биологични последствия“ 

Голман, Д. (2010) Новата социална интелигентност. ИК „Изток-Запад”, 

София, с. 33. 
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17.06.2016. 

Чета различни научни текстове, написани от различни български автори, 

разглеждащи различни проблеми в различни области на 

обществознанието и хуманитаристиката. 

Част от тях са смислени, написани на разбираем, достъпен език. И това в 

никакъв случай не отнема нито научността им, нито широтата на 

възгледите, нито смисълът и значението, което авторите са вложили в 

думите и съжденията си. 

Не малка част от научните текстове обаче имат толкова тежък, „завъртян“, 

до крайност обременен от научни и не до там, термини, че понякога се 

изисква голямо мисловно усилие, за да се разбере, какво са искали да кажат 

създателите им. Подобен език не прави текста по-научен, по значим, по-

смислен и т.н. Прави го по-неразбираем. А понякога зад тази 

терминологична логорея се крие един празен балон, а автора е с 

претенции да е казал истини от последна инстанция. 

Давам си ясна сметка, че всяка научна дисциплина има свой специфичен 

научен език. Но когато в едно изречение от половин и повече страници 

човек се сблъска с десетки чуждици, тогава има проблем. И той не е в 

четящия, а в пишещия. 

И тогава ми идва да извикам: 

Ако нямате какво да кажете или не знаете как да го кажете, не го казвайте 

в текстовете си. 

И не че искам да кажа нещо, и не че не го казах, но ми писна от 

псевдонаучни „симфонии“ на празнословието и патологичните 

претенции за величие. 

 

22.06.2016. 

Германската тоалетна е уникална със своеобразната малка сцена (целият 

свят е...), на която се спуска лайното. Така получавате възможност да го 

разглеждате внимателно, докато си мислите за кого ще гласувате на 

следващите избори или какво ще споделите със своя психоаналитик. 

(...) 

... в Италия тоалетните функционират светкавично и лайното изчезва 

много преди да успеете да скокнете и да се обърнете, за да му се порадвате. 
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Оттук и италиянското изкуство. Германците разполагат със собствените си 

изпражнения, по които да се прехласват. Поради липса на такива 

италиянците създават скулптори и картини. (Джонг, Страх от летене, ИК 

Обсидиан, 2016, с. 33) 

Още не мога да реша кой от кого е „преписвал“ - Славой Жижек от Ерика 

Джонг, или обратното. 

https://www.vbox7.com/play:0b45a2dd 

 

25.06.2016. 

Всеки страда по своему и никой няма монопол над страданието. 

Б. Ивков 

Между пазаруване и готвене, между анализ на данни за разходи от джоба 

за здраве, между самообучението да летя, си чета тука една книжчица - 

Философия на болката - и във врящата ми мозъчна система се раждат ей 

такива несвоевременни мислички. Да се чудиш как се пръкват. Сигурно е 

от жегата... 

 

26.06.2016. 

„За лудостта не можеш да упрекнеш никого“ - казва Ерика Джонг. Но за 

овластяването на лудостта сме виновни всички. 

Б. Ивков 

 

11.07.2016. 

Открих поредния литературен диамант: „Да гледаш болката на другите“, 

създаден от Сюзан Зонтаг. 

„Никое „ние“ не може да се гарантира, когато нещата опрат до 

отношението към болката на другите“ (с.11) 

„Да не изпитваш болка от тези снимки, да не си отвратен от тях и в теб да 

не се породи желанието да отстраниш причините за този хаос, тази 

кървава вакханалия - това според Улф ще е реакция на някое морално 

чудовище. А ние, казва тя, не сме някое морално чудовище (под „ние“ 

разбирай представителите на образованото съсловие). И ако в нещо сме се 

провинили, то е в сферата на въображението и емпатията - не сме успели 

да поддържаме тази реалност в съзнанието си“ (с. 12) 
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„Силата прави всеки, когото подчинява вещ“ (Симон Вейл) (с. 16) 

Зонтаг, С. (2015) Да гледаш болката на другите. ИК „Изток-Запад“, София 

 

14.07.2016. 

Уважаеми жени, не перете бельото на любимите си мъже с омекотител. 

Има траен ефект. 

 

19.07.2016. 

Благодаря на всички, които ме поздравиха за моя юбилей. Трогнат съм. 

Вашите поздрави и позитивна енергия, изпратена към мен, направиха 

празника ми неповторим. И ако парафразирам една мисъл на Адлер-

Улсен, то ще кажа: уважението и любовта на приятелите имат много лица. 

Всяко едно от тях е прекрасно и изпълнено с доброта и сърдечност. 

Благодаря Ви приятели. Благодаря Ви, че Ви има. 

 

3.08.2016. 

„Изтезанието е суров опит, който малцина са изпитали. Хората обаче, 

страдащи от особено мъчителни болести (особено с хроничен характер), 

могат да преживяват нещо подобно, в този смисъл, че живота се редуцира 

до болката и че живота, който се състои само от болка, безспирна и 

безперспективна, представлява сам по себе си съвършено друга форма на 

съществуване, в сравнение с тази, която е известна на здравите хора и се 

възприема от тях като полагащ им се...Усещането на болка става 

всеобхватно, запълва със себе си цялото пространство и време, като не 

оставя нищо освен себе си. Тоталното усещане на болка е равнозначно на 

тотално изтощение на волята и смисъла“. Vetlesen, Arne Johan (2009) A 

Philosophy of Pain. Translated by John Irons. Reaktion Books Ltd, London, р. 

26 

 

9.08.2016. 

In memoriam на Никола Анастасов 

Винаги, когато си отиде от този свят титан на изкуството или науката 

изпитвам болка. А когато съдбата ме е срещнала с такъв човек, макар и 
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само за миг, когато съм усетил величието на духа и личността му, болката 

е дваж по-силна. 

Такъв е случая и с Никола Анастасов. Преди няколко години с мои колеги 

се бяхме събрали в една квартална кръчмичка, близо до ул. „Раковски“ в 

центъра на столицата. До мен, на съседната маса, седяха трима души. По 

облеклото, маниерите и приказката им, разбрах, че са интелектуалци, 

независимо, че не ги познавах. 

По едно време в кръчмата влезе Никола Анастасов. Бурно бе поздравен от 

компанията до мен, с шеги и закачки. А актьорът се смееше от сърце и 

приемаше шегите на приятелите си. От лицето му грееше усмивка, чиято 

доброта беше заразителна и сякаш всеобхватна. Сякаш около него не 

можеше да има друго освен усмивка и доброта. Кръчмичката беше малка 

и ние и неговите приятели я изпълвахме. Впечатли ме, че успя да се 

усмихне и на всички нас и да ни поздрави с традиционното „Добър ден“. 

Случи се, да седне до мен. Видя ме, че стойката ми е нетипична, че 

придържам бастун и много внимателно, ненатрапливо ми се извини и 

седна, за да продължи да се шегува и смее с приятелите си. 

Когато си тръгвах, актьорът скочи пъргаво от стола си и ми направи място 

да мина, с усмивка, разбиране и ни грам съжаление. Станах и го помолих 

в знак на благодарност към таланта и труда му да стисна ръката на един 

от най-великите български актьори. Лицето му грейна от радост и 

доброта. 

Имах усещането, че единственото нещо, което беше докоснало личността 

му бе обичта към хората, добротата и смехът. За мен това бе един от най-

кратките и най-съдържателни „уроци“ по доброта. 

Ето такъв помня Никола Анастасов - човекът. А актьора? Той..., той просто 

е незабравим. 

Бог да прости и светла му памет. Поклон! 

 

16.08.2016. 

СЪЛЗИ ОТ СТАРИТЕ КНИГИ 

„Веднъж един туберколозно болен ми направи много интересно 

признание. Аз, казва, ако исках, отдавна да съм се излекувал, но нямам 

интерес да бъда здрав. Не разбирате ли? Отначало и аз не разбрах. Той ми 
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обясни, че четири или пет месеца в годината се намира в болница на пълна 

държавна издръжка или в санаториум, където си ходят за риба, разхождат 

се в парка, а държавата му брои заплата сто на сто. Лекуват го безплатно, 

хранят го от хубаво по-хубаво, квартирата му осигурена – с една дума 

всички блага и всички привилегии като на болен. А той се връща от 

санаториума и с пълното съзнание за това, което върши, започва да пие, да 

пуши – особено когато забележи, че има подобрение, само и само да не се 

лиши от тези привилегии. Вече свикнал с тях, не може без тях“ 

Владимир Распутин. Пари за Мария. 

 

21.08.2016. 

Едно възможно обяснение за намеренията на „Герб“ да лиши работещите 

хора с инвалидност от възможността да получават пенсии за инвалидност 

(възмездяване на реализиран осигурителен риск, за който са плащани 

осигурителни вноски, а когато човек продължава да работи, той 

продължава да прави вноски):  

„... върхът на йерархията се губи в тъмните висини на финансовия 

капитал. Възвисените така са се отдръпнали, че нищо от живота в 

дълбините не може да ги докосне и затова могат да вземат решенията си 

единствено на базата на икономически преценки... актове на нехуманност 

не са изключение. Те са необходима последица от господстващата форма 

на икономика, движена от мотиви, които се опитват да избягат от реалната 

диалектика, с която хората си имат работа в предприятието“. З. Кракауер. 

Така че нека не се чудим за нехуманността на ПП „Герб“. Те живеят в друга 

реалност, в друга България. 

Независимо дали това ще се случи или не, всеки човек с инвалидност, 

който гласува за тези индивиди, го приемам за съучастник в опит за масово 

убийство и за човек със садистично-мазохистични наклонности. 

 

& 

Германия, 30-те години на ХХ век: 

„При гигантското предлагане на работна сила – пише 

социалдемократическият депутат д-р Юлиус Мозес – възниква неминуемо 

определен физически „подбор“. Биещи на очи телесни недостатъци, 
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макар и в ни най-малка степен да не спъват трудовата способност, 

превръщат засегнатите социално слаби хора преждевременно в трудови 

инвалиди по неволя“... Един чиновник в берлинската служба по труда ми 

обясни, че хора с телесни недостатъци, куцащи или дори само левичари, 

трябвало да се схващат като с намалена работоспособност и много трудно 

можели да се пласират. Често пъти ги преквалифицирали. Чиновникът 

изобщо не скри, че снижаването на пласмента зависи от бръчки и 

посивели коси. 

З. Кракауер. Служителите. 

Тази ситуация и днес може да се наблюдава в България. Предразсъдъците 

и негативните стереотипи (т.нар. символни бариери) в главиците на 

работодателите, са най-трудни за преодоляване. 

 

23.08.2016. 

За съжаление и най-сладките приказки и обещания на правителството не 

променят с нищо факта, че лицата с увреждания, на които ще отнемат 

пенсията за инвалидност, дори и да запазят работните си места, ще стават 

все по-бедни и че всички хора – с или без увреждания – живеят само 

веднъж. 

(Б. Ивков - парафраза по Зигфрид Кракауер. Служителите) 

 

24.08.2016. 

Специализацията е за насекомите. Р. Хайнлайн „Странник в странна 

страна“ 

 

26.08.2016. 

Ой, ой майно льо, майно език-българска 

И тебе ли майно поингилизиха? 

Май най-паче теб, майно льо. 

Не ми било автопортрет, най ми било селфи, 

Не ми било популяризиране, най ми било брандиране, 

Не ми било харесване, най ми било лайкване, 

Не ми било приятел, най ми било френд, 

Не ми било пазаруване, най ми било шопинг(уване), 
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Не ми било... абе ай сиктир, бе 

От толкова ингилизиране се маймунизирахме. 

Цилизилизация, уот да го дуиш!!!!! 

 

29.08.2016. 

Щом като веднъж беше казано, че е „психопат“, изпитах странно усещане 

на облекчение. Вече имаше болест, която трябваше да се лекува, проблем, 

който трябваше да се решава. Назовеш ли нещото, правиш го по-малко 

страшно. Намаля чувството ми за вина. За лудостта не можеш да упрекнеш 

никого. Тя е божа работа. Има голяма доза утеха в тази констатация. 

Всички природни бедствия успокояват, защото потвърждават нашата 

безпомощност, в която иначе, току-виж, престанем да вярваме. Понякога е 

странно успокоително да разбереш степента на собственото си безсилие. 

(...) От този момент животът ни беше в ръцете на лекарите и техните 

самодоволни дребни категории. 

Е. Джонг. Страх от летене 

 

4.09.2016. 

„А всъщност кризата не беше нищо друго освен безскрупулно радикално 

съсредоточаване на богатство и власт и в основата на това престъпление 

стояха някои от най-престижните клиенти на „Доил & Мърчант“ от „Уол 

Стрийт“. Но не беше редно да се позволи на пресата и на обществото да 

стигнат до тези изводи. Затова парите, които правителството наля, за да 

измъкне от затруднението милиардерите спекуланти, както и 

множеството им приятели и съучастници, бяха представени като смела 

спасителна операция, предприета в името на благото на американския 

народ. 

Нямаме друг избор – тъжно и безпомощно твърдяха както онези, които 

даваха, така и онези, които получиха стотиците милиарди долара, тези 

пари трябваше да бъдат изплатени от бъдещите поколения, а това 

означаваше край на мечтите им за по-добър живот. „AIG”, „Лемън 

Брадърс“, „Мерил Линч“, „Ситигруп“, „Беар Стърнс“, „Банка на 

Америка“, „Морган Стенли“, „Фани“ и всемогъщия кукловод зад всички 

тях – „Голдман Сакс“ – тези компании са основата, върху която е изграден 
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нашия начин на живот и ако те загинат, всички ще загинем. Това беше 

историята, която американският гражданин чуваше отвсякъде“. 

Г. Бек. Залезът на демокрацията. 

 

5.09.2016. 

Едно възможно обяснение за грандоманията на някои български 

ревматолози: 

„Може би вече дълго време му се налагаше да изслушва хора, които не 

приемаше за свои равни в интелектуално отношение, изтощени пациенти 

с упорити оплаквания, неспособни да се изразяват ясно и точно. Някои 

лекари стават такива, мислеше си тя, също както и някои юристи; 

продължителните контакти с дефектите на човечеството можеха да 

създадат у непредпазливия усещане за превъзходство“ 

А. М. Смит. Съботни удоволствия. 

 

12.09.2016. 

Реших: започвам да се модернизирам, да съм в крак с времето. 

Затова: 

- вместо на казвам съвремие, ще казвам късна постмодерна модерност 

- вместо да казвам Конституцията е основен закон, ще казвам: 

Конституцията е комплекситетен конституиращ социатално-правен 

конструкт... 

- вместо да казвам чета книга, ще казвам: комуникирам със сложна система 

от символни знаци за транслация на информейшън... 

Ще ви информирам и за последващи промени в ленгуиджа си, който ще 

става все по-сайънтистки и гарниран с пърформантски лингвистичен 

онопордум акантиум (сиреч с магарешки бодили), от висшето семейство 

на сложноцветни 

Засега годнайт на еврибоди френдове. 

 

13.09.2016. 

Днес, благодарение на гонитбата на власт и пари на пиедестал са 

поставени всевъзможни социопати и социални патологии. И това ни се 
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представя като права на човека. Питам се, къде са правата на жертвите на 

социопатите и социалните патологии? 

Б.Ивков 

 

& 

„Имам чувството за театър на абсурда! ЕС преминава през най-голямата в 

своята история криза – някои твърдят, че е смъртоносна – факт са Brexit, 

имиграцията, еврото, все по-малко демократичен начин на вземане на 

решения, а Вие организирате дебат за Полша. Поради какви причини? 

Вашите политически приятели загубиха монопол над властта в Полша и 

на Вас Ви е трудно да приемете това!“ – каза днес европейския 

парламентарист проф. Ришард Легутко по време на дебата на ЕП за 

Полша. 

- Защо Ви пречи това? Ръководите се от тежки предразсъдъци към 

полското правителство – Вие сте органично неспособни да приемете 

факта, че могат да съществуват правителства и партии, които са 

плуралистични – продължи той. – Каквото и лошо да кажете за Полша, то 

стандартите в Полша са значително по-чисти, отколкото бяха. 

Предоставящи повече плурализъм не само спрямо това, което говорите 

тук, но и спрямо много други държави в ЕС.“ 

Изслушах цялото изказване на проф. Легутко с голямо удоволствие. И 

през цялото време се питах: „Абе, къде е нашия Легутко?...“ 

 

20.09.2016. 

„Пряката връзка между експертното решение на ТЕЛК и достъпа до 

пенсия за инвалидност предстои да бъде разкъсана и този достъп ще бъде 

силно редуциран, за да се спестят финансови средства като се въведе втора 

експертиза – тази на загубената работоспособност. Всъщност това е 

основната цел на предстоящите реформи (независимо от твърдите 

уверения на министъра на труда и социалната политика и висши 

държавни служители, че това няма да се случи) и е пореден пример за 

сериозно разминаване на публично декларирани цели на публични 

политики и реални – засега само очаквани – резултати“. 
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Ивков, Б. (2012) Кризата на публичните политики в сферата на 

уврежданията и неспособността / инвалидността. В: К. Кертиков (ред.) 

Българските национални ценности. Статика и динамика в 

евроинтеграционния процес.ИИОЗ при БАН, София, сс. 185-195. 

 

21.09.2016. 

НА ФОНА НА БЕЗУМИЕТО ОБХВАНАЛО СВЕТА ТАЗИ ВЕЧЕР СТАНАХ 

ОБЕКТ И СВИДЕТЕЛ НА ЕДНА ПРОСТИЧКА, МНОГО ЧОВЕШКА 

ПОСТЪПКА. 

ПРИБИРАХ СЕ ОТ МЛАДОСТ КЪМ КРАСНА ПОЛЯНА. СТОЯ НА 

АВТОБУСНА СПИРКА И ЧАКАМ АВТОБУС ДО МЕТРОСТАНЦИЯ „АЛ. 

МАЛИНОВ“. И СЛЕД ОКОЛО 2-3 МИНУТИ ПРИСТИГНА НОВ, БЯЛ, 

ЧИСТ АВТОБУС, ДВИЖЕЩ СЕ ПО ЛИНИЯ 113. 

ПРИГОТВИХ СЕ ДА СЕ КАЧА С МЪКА - ШОФЬОРИТЕ ОБИКНОВЕНО 

СПИРАТ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МЕТЪР ОТ ТРОТОАРА. И ЕТО ТИ 

ЧУДО. АВТОБУСЪТ СПРЯ ПЛАВНО ПРЕД МЕН, ПОЧТИ ЗАЛЕПЕН ЗА 

ТРОТОАРА. ВЛИЗАНЕТО В НЕГО БЕШЕ МНОГО ПРИЯТНА РАЗХОДКА. 

ПОМИСЛИХ СИ, ЧЕ Е СЛУЧАЙНОСТ. НО НЕ. СЪЩОТО СЕ ПОВТОРИ 

И НА СПИРКАТА НА МЕТРОСТАНЦИЯТА. СЛЯЗОХ. ДВА ПЪТИ 

БЛАГОДАРИХ НА ШОФЬОРА - ПРИ КАЧВАНЕ, И ПРИ СЛИЗАНЕ. 

ПОЖЕЛАХ МУ ХУБАВА ВЕЧЕР И СЕ ЗАГЛЕДАХ СЛЕД АВТОБУСА. БЯХ 

ЩАСТЛИВ, БЛАГОДАРЕН И... СПОКОЕН. 

УСМИХНАХ СЕ - ПОТРЕБНО Е МЪНИЧКО, ЗА ДА ДАРИШ РАДОСТ НА 

ДРУГИЯ ДО СЕБЕ СИ. ТОВА ГО НАПРАВИ ЗА МЕН ЕДИН ШОФЬОР ОТ 

ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НЯКЪДЕ ОКОЛО 18.45. 

АВТОБУС НОМЕР 3104 ПО ЛИНИЯ 113. 

ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ. И КАК НЕ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ КЪМ МЕН СЕ 

ОТНЕСОХА КАТО КЪМ ЧОВЕК. Ч О В Е К. 

ПРОСТИЧКИ, НО НОСЕЩИ РАДОСТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧОВЕК И 

ЧОВЕК. 

 

& 

„ЛУДОСТТА НА ВЕЛИЧИЯТА“ 
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Наскоро прочетох покана от една организация във връзка с 12 октомври - 

световния ден за борба с артрита. На четвърт страница срещнах 4 грешки 

- пълни глупости, И неволно се сетих за министъра на просвещението в 

правителството на Ал. Стамболийски, който успял да каже една дума с 4 

букви и да направи 4 грешки и благодарение на това станал министър. 

Министърът бил Стоян Омарчевски, а думата „уфсъ“, сиреч овца. 

Четох и се смях. бая уфсе има на този свят. И се сетих за един лаф на 

Гришата Вачков (светла му памет) от филма „Тевната курия“ (цитирам по 

памет): 

„Анастасийо, ма ти си много наивна, да не река, че си проста“. 

Та от мен да го знаете, Уфсътъ е много наивна, да не река проста твар. 

Страшно става, кога започне да се изживява като водач на стадото. 

 

23.09.2016. 

„... може би нашите рани ни тласкат един към друг. Правят ни близки. 

Навярно страданието отваря очите за истината. За правилната оценка. 

Човек се научава да се бори за онова, което другите приемат като 

даденост“. 

Х. Коубън. 

Ето заради такива простички, но гениално изказани, мисли си заслужава 

да се чете художествена литература. Дори само заради тях. 

Или: 

„Човек не може да се излекува от себе си“. Е.-Е. Шмит 

Защото: 

„Болестта засяга тялото ми, не мен. Моята болест и моето тяло може да са 

част от мен, но аз не съм част от тях. И двете трябва да се преодолеят, ако 

не физически, то метафизически“ 

Ъ. Ялом 

И както разбирате: 

„... говоря за себе си, вместо да говоря за вас, това е лоша привичка на 

всички, които живеят самотно“. Х. Фалада 
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30.09.2016. 

Присетих се за един стар виц - тип „Златната решетка“. Осъвремених го 

леко и ето, какво се получи. 

Вуте пише писмо на Нане. „Приятелю, добре че замина за Америка. Тука 

е ад. Уж демокрация, а е пълна трагедия. Народа гладува, лъжат го - пълна 

мизерия. Ей на онзи ден отивам на пазара и гледам един земляк продава 

кокошки. Питам го - Абе земляк, колко чини кокошката? А той - 12 лв. 

Представяш ли си?! 12 лева за една кокошка. 

Прихванали тайните служби писмото - те друго май не могат да 

прихванат, и арестували Вуте. 3 дена бой, вода, бой, вода... и го водят при 

Б.Б. 

- Вуте, или пишеш ново писмо на Нане, или нема излазане от панделата. 

Сяда Вуте и пише ново писмо. 

„Драги ми Нане! Бунак си беше и бунак си остана. Що ти требеше да одиш 

чак у Америка бре. Тука знайш къв рай е. Свобода на словото, много 

телевизии и е евтино, евтиноооо... Ей на оня ден минавам през пазара и 

гледам един земляк продава слон. ВИкам му: - Абе земляк колко чини 

слона? А той - 8 лева. Евтинджан. Ама се поразмислих и си викам: Бе къде 

че го девам тоя слон. Па си рекох: Я Вуте дай ощр 4 лева па си купи една 

кокошка. 

 

1.10.2016. 

Седим с братовчедка ми в уютния двор на квартално заведение. Хапваме 

и си пийваме тихо и напоително и си бъбрим. И от дума на дума 

„захапваме“ най-безболезнената и приятна тема - родното здравеопазване. 

Оплаква ми се, че я болят краката. И взела, че отишла при личната си 

лекарка. Помолила я за направление да й направят снимка на двата крака 

от коленете надолу. ОПЛ й казала: 

- Не може, няма такава пътека. Може таз и крак. Ще ти пиша така, а пък 

ето отдолу ще допълня, какво точно да ти снимат. 

Споделила братовчедка ми „учудването“ си със своя колежка, а тя й 

отговорила: 

- Това е нищо. Брат ми има страшни, нетърпими болки в единия крак. За 

всичко му помагат синовете. И онзи ден отишъл да му правят снимка на 
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крака. Трябвало да го вдигне. И той помолил да изчакат синовете му, за да 

му помогнат, на което лаборантката отговорила: 

- Абе качи този, който можеш. те нали са еднакви и двата крака. 

И човекът я послушал. Лекарите констатирали, че му няма нищо и го 

изпроводили по живо, по здраво. А кракът продължава да си го боли... 

Та защо ви разказвам всички тези „смешки“. За да ви предупредя. Ако ви 

се налага да ви правят снимка на главата, не се съгласявайте да ви снимат 

седалището, защото „те нали са еднакви“ и двете части на тялото. Иначе 

после да не се чудите защо в разчитането на снимката ще пише „нормално 

количество екскремети“, Ползвайте органите и частите на тялото си по 

предназначение: с главата се мисли - ако можете де, а на седалището се 

седи. Не обратното, както най-често правят повече от 90% от българите. 

Сегашната политическа ситуация е - най-меко казано - необоримо 

доказателство за тази теза. 

 

2.10.2016. 

„ДА СЪЗДАДЕМ ЧОВЕКЪТ - БОРЕЦ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С 

РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“, - Е БИЛО ВЕЛИКА И ОРИГИНАЛНА 

МИСЪЛ. НО СЛЕД ТОВА ДА СЪЗДАВАШ ОВЦА ОЗНАЧАВА ДА СЕ 

ПОВТАРЯШ. 

Е, КАКВО ПЪК! ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ГЛУПАК, ГАРАНТИРА 

СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ВСЯКО ПОВТОРЕНИЕ. 

(По М. Твен) 

 

& 

АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ 

ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ ЖЕНАТА И ГРИПЪТ? 

И ДВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕКАРАТ НА КРАК, НО Е ПО-ДОБРЕ НА 

ЛЕГЛО. 

 

6.10.2016.  

За човека без чувство за хумор, живота е движение напред на задна 

скорост, без самият той да разбира това. 
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& 

Какво нещо е науката. Немски филолог, световно величие и капацитет по 

португалските неправилни глаголи, по грешка придобил статуса на 

световно светило във ветеринарната медицина, демонстрира начин да се 

измъкне от неловка ситуация. 

- В момента сме заети с обширно изследване на генетичните предпоставки 

на дегенеративните заболявания при пуйките – заяви директорът и Фон 

Игелфелд кимна, сякаш за да подчертае, че и той е сериозно зает с тази 

програма. 

- Темата е значима – отбеляза Лефлар. 

- Да – съгласи се Фон Игелфелд. – Особено от гледна точка на... от гледна 

точка на пуйките. 

А.М.Смит За някои особености на саламовидните кучета 

 

7.10.2016. 

Кариерата на човека с ревматично заболяване е животът с него. Човек 

свиква да страда, но никога не може да се утеши докрай от загубите, които 

то му нанася и които той е принуден да изтърпи. Да живееш с ревматично 

заболяване означава да живееш в ада на собственото си тяло и да правиш 

непрекъснати опити да се добереш до рая на собствената си душа и 

менталност. 

 

& 

Когато физическата болка ни отнема всички жизнени сили, то ме 

заплашва не само изолация и самота, отделеност от всичко, което ме 

заобикаля. И не само защото целият свят се свива до една-единствена 

точка: натрапчивата реалност на болката превръща светът в място за 

страдание и в нищо друго, превръща страданието в мой единствен свят. 

Когато тялото се превръща в източник на болка, то стеснява рамките на 

моето съществуване, аз губя усещането, че друг човек може да ме разбере, 

че аз означавам толкова, колкото и той. Сега аз със своята болка се намирам 

а едната страна, а всички останали, които не изпитват болка, – от другата 

страна. Колкото повече се сливам с тялото си, изпитващо страдание, 

толкова повече се отдалечавам от всички останали хора с всичките им 
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проекти в обкръжаващия свят отвъд пределите на моето тяло и неговата 

болка. 

А. Ю. Ветлесен. Философия на болката. 

 

8.10.2016. 

 

„МЛАДИТЕ ХОРА С ИНВАЛИДНОСТ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА“ 

„Инвалидността и свързаната с нея 

рехабилитация се смятат напоследък един от 

основните социални проблеми на съвременна 

Полша [...]. Тук имаме работа със социален 

проблем с масово разпространение, изискващ 

многостранно прoслушване с участието на 

изследователи с настройката на мисионери, 

принадлежащи към сферата на приложните 

социални науки. В тези редици виждам мгр Monika Поразена-Peregończyk, 

която е поела задачата да покаже състоянието на избрана група млади 

хора с увреждания близкия й в регион. [...] Формулираните накрая 

заключения и препоръки имат не са само познавателно значение, но 

убедително обосновават необходимостта от изграждане на съгласувана 

система за борба с инвалидността и развитие на рехабилитация“. (проф. 

Антони Райкиевич) 

(Също като в България, малко по-различно) 

 

9.10.2016. 

Всички казват, че движението е най-важно и най-добро лечение при 

анкилозиращия спондилит. Сега отивам да тествам това мнение. Лягам с 

книга в ръка, за да се движа - ще прелиствам страниците. И понеже чета А. 

М. Смит, ще раздвижа и коремните мускули докато се хиля с неговия 

главен герой Фон Игелфелд, автор на „Португалски неправилни глаголи“. 

Преди това се изкъпах (малко претоварване), защото в книгата „Вилата с 

ограничените възможности“, Фон Игелфелд безапелационно твърди 

„Здрав дух, в изкъпано тяло“. Че кой съм аз, та да противореча на световно 
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известния филолог професор доктор доктор Мориц Мария Фон 

Игелфелд? 

Движението е всичко! Защото, както се казва още в диалектическия 

материализъм, материята не може да съществува без движение. 

 

10.10.2016. 

Светът, в който той е живял, тепърва е щял да развива онази толерантност 

към инакомислещите, която ние приемаме като нещо естествено, но не 

бива да забравяме, че тя е сравнително скорошен феномен и в никакъв 

случай не се радва на всеобща подкрепа. Има хора сред нас, които все още 

са склонни да откажат на другите правото да възприемат по различен 

начин фундаменталните въпроси на нашето време. Затова, ако се 

огледаме, все още можем да забележим догми в конфликт с други догми; 

виждаме представители на една вяра или култура в спор с техните съседи, 

хора като тях, но застъпници на друга вяра и култура; виждаме мнозина, 

които са готови да доведат тези различия дотам, че да отрекат на своите 

противници правото да принадлежат към човешкия род. Готови са да ги 

избиват, и други невинни хора покрай тях, за да нанесат на онези, които 

приемат за свои врагове, макар, че тези така наречени врагове са 

обикновени човешки същества също като тях, и също като тях имат 

семейства и близки, които ги обичат, и всеки от тях храни надежди и 

страхове за своето бъдеще... 

Нека в този дом на науката, да си припомним, че съществува възможността 

да се противопоставим, макар и по отношение на съвсем дребни неща, на 

онези разделения, които изправят мъж срещу мъж и жена срещу жена, 

така че да успяваме да разпознаваме във всеки от нас онази човешка 

ранимост, която белязва нашия живот и го прави безценен; така че всеки 

от нас да бъде в състояние да намери щастие в своя живот и в живота на 

другите. Защото на какво друго бихме могли да се надяваме? Питам ви – 

на какво? 

А. М/ Смит. Вилата на ограничените възможности. 

Казано е всичко. Остава само да се замислим. Ако можем да мислим. 
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13.10.2016. 

Няма по-безсмислено занимание от това да трупаш знание само за себе си, 

без да го използваш за добруването на човека до теб. В тази връзка искам 

да препоръчам една книга на всички четящи и любознателни люде, за 

които здравето, медицината, здравеопазването, отношенията лекар-

пациент, медицинските грешки и т.н., са важни и значими въпроси и 

проблеми. 

Става дума за книгата: Групман, Дж. (2008) Как мислят лекарите. ИК 

„Изток-Запад“, София. 

Искам да Ви предупредя - става дума за това как мислят американските 

лекари и отчасти западните лекари. Няма да правя анотация на книгата. 

Ще ви представя само няколко цитата от нея. 

„Но днешното строго придържане към основаната на доказателства 

медицина води до риска да имаме лекари, които избират лечението 

пасивно, единствено чрез числа. Статистиката не може да замести 

човешките същества пред нас; статистиката въплъщава средното, не 

индивидуалното. Числата могат само да допълнят личния опит на лекаря 

с някое лекарство или процедура, както и неговото знание дали дадена 

„най-добра“ терапия от клиничните изпитания съответства на 

конкретните потребности и ценности на пациента“. (с. 12) 

„Макар модерната медицина да е подпомогната от внушителен брой 

смайващи технологии... езикът все още е здравата основа на клиничната 

практика“. (с. 14) 

„Ослър по същество казва, че ако слушаш пациента си, той ти разказва 

диагнозата си... Много хора гледат на специалисти като мен като на някой 

техник. Те идват при теб за някаква процедура. И няма съмнение, че 

процедурите са важни или че специализираната технология, с която 

разполагаме днес, е жизненоважна в грижите за пациента. Но аз смятам, 

че тази технология също така ни отвлича от историята на пациента... А 

щом се отстраниш от историята на пациента, ти повече не си наистина 

лекар“. (с. 23) 

„Ние сме склонни да помним крайностите – казва Хол, - гениалния хирург 

с аутистично поведение или любезния личен лекар, който не е твърде 

компетентен. Но за да бъдеш добър лекар се изискват и двете неща в 
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пакет“. Така е, защото „повечето от това, което вършат лекарите, е 

говорене – заключава Хол – и умението да общуват е неотделимо от 

практикуването на качествена медицина. Вие се нуждаете от информация, 

за да стигнете до диагноза, а най-добрият начин да получите тази 

информация е чрез постигане на разбирателство с пациента. 

Компетентността е неотделима от комуникативните умения. Тя не може 

да ги замести“. (26) 

Е, аз бях до тук. Останалото е във ваши ръце. 

 

15.10.2016. 

Една от малкото области на човешкия живот, в която незнанието и 

невежеството са полезни, дори имат целебни свойства, е областта на 

съпружеските отношения. От моите антропологически и етнографски 

наблюдения съм стигнал до следния социологически извод: колкото по-

малко знаят за забежките на партньора си, толкова съпрузите са по-

щастливи. И това е доста трайна закономерност. Но както и при всяка 

друга закономерност, свързана със социалните отношения между хората, 

тук също се наблюдават изключения. Особено след сексуалната 

революция през 60-те години на ХХ век. 

*** 

Когато човек чете история на медицината и по-специално на хирургията, 

стига до извода, че сме прекрачили границата между варварството и 

цивилизацията едва през втората половина на XIX век. 

 

& 

Попитали Алфонс Доде: 

„- Какво правиш в момента? 

- Търпя си болката“ - отговорил той. 

За човекът, изпитващ хронична физическа болка, е достатъчен един 

въпрос и един отговор, седем думи, за да разбере Вселената на този, който 

е в болка. За неизпитващият болка това не означава нищо или почти 

нищо. 

„През живота ми рядко ме е напускала болката, като всяка година имам 

поне двеста дни на страдание“, пише Ницше. В последната фаза на 
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сифилис, разяждан от пареща невралгична болка, той заявява: „Кръстил 

съм си болката – казва се „куче“. Тя е точно толкова вярна, досадна и 

безсрамна, точно толкова забавна, точно толкова умна, като всяко друго 

куче – и мога да й крещя и да си изливам гнева върху нея, както всички 

правят с кучетата, слугите и жените си“. 

Щастливец! Живял е „САМО“ 200 дни в болка. Има хора, които живеят 

години, които са съставени от само „един“ ден болка, защото целият им 

живот е непрекъсната болка, 365 дни непрекъсната болка. Те се сливат в 

един безкраен ден... 

Мелани Търнтром пише в „Хроники на болката“: „Случи се нещо ужасно. 

Ами ако Болката възнамеряваше да остане? Ами ако никога повече 

нямаше да мога да чета, защото винаги щях да чета с болката? Ами ако 

никога повече нямаше да мога да спя, защото щях да спя с болката? (...) 

Болката стана господар на света ми. Тя не беше като някой побеснял, който 

да нахлуе изведнъж, да потроши всичко и да си тръгне. Беше по-скоро като 

домашен партньор – интимен и грозен; заплашително, омерзяващо 

присъствие, но категорично отказваше да напусне. Мразех да се будя с 

усещането за опипващите му, обвити около мен ръце; мразех да ми стои в 

кухнята и да ме кара да изпускам по земята тежките тенджери; мразех да 

ми съкращава телефонните разговори, особено когато скъп приятел 

споделяше мъките си и изгарях от желание да помогна. Помагах наистина, 

но не като преди, защото част от мен вече се интересуваше единствено от 

Болката“ (с. 51). 

Да живееш с или в болка е като да бъдеш Сизиф, но овързан с вериги, 

които те теглят надолу. 

 

16.10.2016. 
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Абе тия от МО съвсем са изтрещели. Следващия тест за петокласници, 

който очаквам, ще е свързан с културно-масовата дейност на влечугото - 

менестър на обризованието: В кои порно филми Мегепа Курнева е 

изпълнявала главната роля? И следват (26 години по 12 месеца) 312 

заглавия. И неизброимо число участия с поддържащи роли в политически 

трилъри в Гана-Гърмяна, Боцмехвана, Суданистка, Африкански Биг-

Хотдогове и т.н. И докато ние й се тръшкаме, проклинаме и какво ли не 

още, тя не спира да лиже седалища, да трупка пачки и да се гаври с нас. 

Абе от къде се пръкнаха толкова много плужеци? 

Вчера ми се наложи да пътувам с автобус номер 72. Вътре жега - климатика 

не работи. И ромите взеха да надигат. А ние българете Трайчо Китанчев. 

И една ромка вика: „Абе тия българите ще се издушат, ама нема да се 

обадят...“ 

И си беше права жената? Що ли? Та си траем за един климатик, що да не 

си траем и за подобни изродени учебници. Ще речете нерде Ямбол 

(учебник), нерде Стамбол (климатик). И сигурно ще бъдете прави. Но аз 

знам едно: този, който не реагира на камъчето, него го смазва скалата. 

 

17.10.2016 

Гледам, че някои хора са подбуяли по Боуен терапия. Лошо няма, всеки 

има право на своята лудост. 

Аз ще ви разкажа една семейна история, която научих едва днес и ще ви 

напиша един цитат от книгата „Хроники на болката“, а който иска и може 

да разбере, какво се опитвам да кажа, ако изобщо казвам нещо. 

И така, мой прадядо, баща на майката на моя баща, бил осъден на смърт 

чрез обесване. Престъплението му: (на)псувал царя. Когато вече му 

слагали клупа на врата, от хората около бесилката, напред излязъл един 

циганин и казал: 

- Човекът е невинен. Аз напсувах царя. 

Моят прадядо живял 103 години. 

Семейната историография на дава отговори на много въпроси, които биха 

могли да възникнат покрай тази случка. От тази история следват поне две 

поуки: 

1. Достойнството на човека не е подвластно на етническия му произход и 
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2. Който си има век, си има и лек. 

А Мелани Търнсторм в „Хроники на болката“ пише: 

„Именно облекчаването на болката е сферата, в която ефектът на 

плацебото е най-силен. За разлика от съвременните лекари, които се 

фокусират върху лекуването на болестта (доста съмнително твърдение на 

М. Търнсторм -б.м.-Б.И.), древните лечители били ценени предимно 

заради обезболяващите си лекарства. И когато лечител постигнел 

облекчаване у някого, това засилвало репутацията му, което пък можело 

да доведе до още по-силен плацебо ефект при следващия пациент, то още 

повече да засили репутацията му и така да се поддържа позитивен кръг на 

обратна информация. 

Какви били медицинските вещества в Древния свят (а защо не и до днес - 

б.м.-Б.И.)? От всички лекарства на растителна основа с болкоуспокояващо 

действие само няколко били истински аналгетици...“ (с. 1124) 

 

20.10.2016. 

Мисля, че още Аристотел е казал: „Човекът по природа е политизирано 

животно (zoon politikon)“. С други думи, социално животно. Освен това 

човек е и мислещо, говорещо животно. 

Когато в същия този човек обаче се породи медицински проблем и той 

навлезе в сферата на здравеопазването, всички прилагателни се стопяват 

като парче градушка върху огън. 

„... да имаш медицински проблем означава да си изхвърлен от царството 

на заетите хора (като лекаря). Болните нямат график и разписание, 

времето им не струва нищо“ - казва Мелани Търнстром. 

Съвременната медицина има способността не само да разголва телата ни, 

но и да „изгаря“ всичко, което не е свързано с животното в нас, т.е. с нашата 

биология. От човеци се превръщаме в биологични машини, на които 

медицината позволява да говорят само и единствено дотолкова, доколкото 

машината трябва да локализира темпорално и пространствено наличните 

си проблеми. Лекарят остава човек - зает, с безценно време. Болният човек 

се превръща в нозологична единица, която не притежава време, няма 

социална ценност, загубена по пътя на това „преображение“. Това 
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преображение е опаковано с пропагандни клишета от рода на: „когато си 

болен, ще чакаш, здравето е най-важно“, „така е при лекар - чака се“ и т.н. 

Пред вратата на лекаря, пред вратата на администрацията и 

бюрокрацията, ние губим човешкия си облик и се преобразяваме в нещо 

друго - в животно, нозологична единица, в покорни просители... 

Премахването на това „обезчовечаване“ в здравеопазването е въпрос на 

елементарна организация. Питам се: защо медицински лица или свързани 

с медицината и здравеопазването такива, не искат да въведат подобна 

организация на работа, която няма да затрива човешкото в човека? Нека 

всеки сам намери отговор за това. 

 

25.10.2016. 

По повод на предстоящите избори за президент на РБ. 

„За лудостта не можеш да упрекнеш никого“ - казва Ерика Джонг. Но за 

овластяването на лудостта сме виновни всички. 

Б. Ивков 

 

26.10.2016. 

По повод на президентските избори. 

Ти, българино, който непрекъснато загърбваш българското, преди да 

решиш дали да гласуваш, преди да посегнеш към бюлетината, си спомни 

словата на Шекспир: 

Зова смъртта. На този свят съм сит: 

достойнства — родено лицемерие, 

нищожества, придаващи си вид, 

и гаврата с човешкото доверие 

и с чест удостоени подлеци, 

и с девственост търгуваща нечестност, 

и силата в ръцете на скопци, 

и съвършенство в мрак и неизвестност, 

и с вид на вещ, на сведущ глупостта, 

и в глупост обвинена прямотата, 

и творчеството с вързана уста, 

и истината в служба на лъжата. 
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Отдавна бих напуснал тази кал, 

но, друже мой, за тебе ми е жал. 

Уилям Шекспир, Сонети, No 66. 

 

29.10.2016 г. 

Преди около пет години имах възможност да изнеса кратък доклад по 

време на Националната Конференция на Дружеството по Остеопороза. В 

него застъпих тезата, че хроничната физическа болка израства до ранга на 

болест, че тя престава да бъде само симптом. (виж 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/). Тогава д-р Несторова и 

проф. Коларов споделиха до голяма степен това, което представих в 

доклада си, но останаха на позицията, че болката е преди всичко симптом, 

независимо от важността и значимостта на всички други нейни аспекти. 

Със сигурност от позицията на клиницисти те имат своите основания и 

правота. Но... 

Ето още едни, различно мнение за хроничната физическа болка: 

„Да, болката обикновено е вторична болест, произлизаща от някакъв 

подмолен проблем, така както слепотата може да бъде причинена от 

диабет. Но това не означава, че не е реална и не трябва да бъде лекувана. 

И с течение на времето тя често се превръща в първична болест. 

(...) 

Поставянето на болката в категорията на болестите подчертава силата на 

заплахата, която тя представлява. „Болката може да убива“, е мотото на 

новото поле на медицината по болка – мото, което не е хипербола. Далеч 

от това да е нещо неприятно, което хората трябва да понасят със стиснати 

зъби, оказва се, че продължителната болка всъщност уврежда тялото, като 

отприщва каскада от неврохимични и хормонални промени, които на 

свой ред засягат оздравителния процес, имунитета и бъбречните 

функции“. М. Търнсторм „Хроники на болката“. 

 

1.11.2016. 

- Татко, какво е това интелигент? - пита малко момченце. 

- Синко... интелигент е този човек, който чете книги, макар че има радио 

и телевизор в дома си. 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/
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& 

Скъпи приятели, докато си пийвах 137-то кафенце за деня ми доде 

следната идея, за политкоректно тотолене по адрес на родните ни 

пУлитици. Нека не ги наричаме тикви, а ХЕЛОИНКИ. 

Честит празник ХЕЛОУИНКИ. 

 

& 

Ти да видиш. Научих, че НЕЛЕЧИМИТЕ автоимунни заболявания се 

лекували от подходящи специалисти и че имало биологични лекарства, 

които давали много добър ефект при лечението на същите тези 

НЕЛЕЧИМИ болести. И сега съм в пълно неведение на местна почва: като 

как така има болести, които не се лекуват, ама се лекуват от подходящи 

доктори, с подходящи лекарства и пак си остават НЕЛЕЧИМИ. 

Научих още, че тези заболявания били над 80. Морам да мислам, че са бая 

отгоре. То не че цифрата е важна, ама... малце точност требе. 

Повече не научих, щото не можах да изтърпя логореята на журналята. А и 

съм в пълен тупик. Сега не знам лечими ли са, нелечими ли са. Това е все 

едно да смяташ, че масата е същото, равнозначно, идентично с процеса на 

производство на същата тази маса. Па нали едното е процес, а друго е 

продукт на процеса. Същото е и при лечението - лекуват те (процес) и 

накрая или си излекуван, или си оставаш болен (продукт). Ама карай, и аз 

се хващам за дребни неща. 

Дребни, дребни, ама колко да са дребни. Щом елементарни неща се 

бъркат, знае ли човек на какво да вярва при големите? 

И ЕДНО ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ. Ало, ревматиците, нема влизате по 20 

души у кабинето, щото затова ви изтичат (не знам у кой канал) 

протоколите. 

ПРЕДЛАГАМ ДО ВСЕКИ ЖУРНАЛИСТ, КОЙТО СЕ ПОЯВЯВА ПО 

ТЕЛЕВИЗОРА ДА СЕ НАЗНАЧИ ПО ЕДИН ФИЛОЛОГ И ПО ЕДИН 

ЛИНГВИСТ ДА НИ ОБЯСНЯВАТ, КАКВО ИСКАТ ДА КАЖАТ 

ДЖУРНАЛИСТИТЕ. ИНАЧЕ ГОЛЕМА ОБЪРКВАЦОИ. ЕЙ НА ОЩЕ СЪМ 

В НЕВЕДЕНИЕ НА МЕСТНА ПОЧВА...ИМА НЕМА ПОЛОВИН ЧАС СЪ, 

СЛИСАН, СЪЩИСАН, СТЪПИСАН...АБЕ, КАКВО ИСКАХ ДА КАЖА?! 
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7.11.2016. 

В кататоничен ступор съм. 

В „Хриники на болката“, Мелани Търнстром цитира другаря Аристотел: 

„Болката потиска и унищожава самото естество на страдащия човек“ (с. 

77). Цитатът е от изданието: Aristotle (1998) The Nicomachean Ethics. Oxford 

University Press, New York, p. 76. Или поне М. Т така е посочила. 

В изданието „Никомахова етика“ на Гал-Ико“ от 1993 г. такъв текст няма. 

И сега на кого да вярваш се пита в задачката? И кой текст да ползваш? Кой 

е меродавния източник: Гал-Ико или Oxford University Press? Ей с такива 

глупотевинки се занимавам по изборно време. 

 

10.11.2016. 

За авангардните комплекситетни пърсъни, дето рефлексират 

рефлексията рефлексивно в пост пост модернисточния ни свят и които са 

„антиконсумеристи“ докато шопингуват терапевтчино, а като видят 

кногопродавница изпадат в алергичен шок... 

„Думите са заредени пистолети” (Жан-Пол Сартр) 

„Вие можете да удряте хората с думи” (Ф. С. Фитцджералд) 

 

11.11.2016. 

Вече ми се повръща от български и американски избори. А дано по-бързо 

свършва всичко. Вече кошмари сънувам. И в крайна сметка ще стане: 

каквото било - било. от тук насетне както си е било. 

За пореден път се убеждавам, че това българите сме: 

1. всезнайковци, 

2. велики и безсмъртни на маса, на опашка и във ФБ, особено след втората 

ракия, 

3. разбираме най-вече от спорт, футбол, политика, социология, нивото на 

река Дунав, от космически прах (нищо че прахта е от село) и от какво ли 

не още. 

Седя, работя си тихо и кротичко, и се питам: дали няма една по-значима 

тема от невъзможния избор утре? Моят избор е ясен - поне за мен. Няма да 

гласувам. Това е единствения начин да протестирам срещу лайнарника, в 

който ни вкараха луксозните фабрики за екскременти - политиците. 
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Не ме интересуват ония уяли се 240 индивидчета, нито хилядите 

неграмотни и невежи техни събратя дето искат да гласуват ама нещо 

нямат желание. 

Интересува ме, какво да направя, за да поживея поне 1 час без физическа 

болка. Интересува ме дали утре ще имам хляб - селянка или генерал на 

Дондуков, все тая, моят хляб винаги ще е под въпрос. Интересува ме да 

прочета една хубава книга и да я разбера. Интересува ме дали любимите 

ми хора са здрави. Интересува ме дали мога да помогна на някого с нещо, 

дори само с една добра дума. Интересуват ме простички, ежедневни 

нещица, битовизми ако щете. Онези неща, които за великите ни политици 

са без никакво значение. Интересува ме моя дневен ред в моята България, 

а не дневния ред на ония уяли се таласъми. Сега поне кой ще седне на 

Дондуков няма никакво, ама абсолютно никакво значение. Щом оцеляхме 

след предишния клоун, ще оцелеем и след селяндурката или генерала. 

Можете да ме плюете колкото си искате. От това по-велики и безсмъртни 

няма да станете. И се питам, как на някой от бесните разбирачи не му 

светва в камбанарията, че колкто е по-злостен - срещу селянкята или 

генерала, толкова по очевидни и гръмогласно афишира собственото си 

безсилие. 

Аз продължавам да се занимавам с моите си, дребнички нещица. Не съм 

велик и безсмъртен. Аз просто съм човек и не спирам да се опитвам да бъда 

такъв, което не включва всезнайковщината. 

 

19.11.2016. 

Ето един задочен диалог между мен и г-н Димитър Байрактаров. 

Публикувам го без никакви коментари и с една единствена цел - да не се 

затрие. 

Б.И:. Господин Байрактаров, като подкрепям всяка дума, написана от Ани 

Бонева, бих искал да ви попитам още няколко неща. Този път без да ви 

обиждам, макар че едва се удържам. (1) Правилно е, че не обръщате 

внимание на обидите от страна хората - за вас е по-здравословно. Но поне 

веднъж дали сте си задали въпроса: защо хората ви обиждат? (2) Навирате 

ни в лицето случай с 8 000 човека с „процент на инвалидност над 90“. 

Жалко, че вие, такъв „борец за народни правдини“, загрижен за благото 
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на НОИ, но не и на хората с увреждания, дори не познавате официалната 

терминология, която е дискриминационна и обидна. А вашата е не по-

малко такава. Та във връзка с тези 8 000 „фалшиви“ инвалиди. Задавали ли 

сте си въпроса, защо тези хора правят това? И не ми обяснявайте, че това 

са обикновени тарикати или престъпници? И още, ако това, което казвате 

- лично аз не вярвам нито на една дума на депутат, какво направихте да 

проследите кои лаборатории са им издали документи за направените от 

тях изследвания? Кои лекари от доболничната и болничната помощ са 

изготвили документите им, за да се явят на ТЕЛК? Та това са хора с над 90% 

тр.н.р., а не с 51% тр.н.р. Направихте ли си труда да проверите има ли 

някаква повтаряемост в състава на ТЕЛК-комисиите, издали „фалшивите“ 

ЕР на ТЕЛК? и т.н. и т.н. (3) Имате ли дори най-бегла представа каква е 

заболеваемостта сред редовите граждани на България? Какви са 

причините за нейното непрекъснато нарастване? (4) Имате ли дори най-

бегла представа как се живее с инвалидност и доход от 400-500 лева? Не 

нямате. Тъй като вчера обявих публично резултати от изследване, в което 

участвах, да ви река нещо, макар че едва ли ще го разберете. Над 66% от 

домакинствата на хора с увреждания в България плащат за здраве от джоба 

си 50% и повече процента от чистия си среден месечен доход. Можете ли 

да обхванете в депутатския си мозък тази трагедия? Съмнявам се. (5) Не 

знам за какви експерти говорите, но ако са експерти на НОИ, те не могат 

да видят по-далеч от пряката линейна зависимост приход-разход. 

Питането ми е, имате ли изобщо най-смътна представа, какво е това 

инвалидност? Знаете ли, че инвалидността е сложен социален феномен и 

с предлаганите от вас мерки единственото, което ще постигнете е убийство 

на хора. На много хора. Случайно да сте чували за двустранната връзка 

между инвалидност и социални неравенства? Случайно да знаете, че 

неравенствата в България са убийствени? И въобще знаете ли, какво е това 

социално неравенство? Бих могъл да продължа, но се притеснявам, че ще 

започна да ви образовам безплатно. Проблемът на България не са 

фалшивите ЕР на ТЕЛК или ако са проблем, то той е някъде в края на 

опашката от проблеми. Хайде спрете източването на бюджета с другите 

социални технологии за присвояване, достъпни най-вече за вас, 

депутатите, министрите и други висши случители в държавата, пък след 
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това ми говорете за „източване“ на социални фондове. (6) Говорите 

непрекъснато за „източване“ на НОИ, за „фалшиви инвалиди“. А защо не 

говорите за административните бариери, които вие и избираните от вас 

правителства създавате пред лечението на хората, обричайки ги на смърт? 

Защо не говорите за опазаряването на здравеопазването? И за куп други 

същински проблеми. Какви щети нанасяте на хората и на държавата с 

отказа ви хората да се лекуват? В становище на НПО по повод достъпа до 

биологично лечение доказахме, че пестенето на пари от такова лечение е 

разхищение на публични средства от социални фондове - разхищение 

вършено от МЗ и депутати като вас. Къде беше вашата реакция на това? А, 

забравих, никой не ви е запознал. То и да беше, файдата от ползата е 

никаква. Крайно време е да разберете, че ние, които живеем в друга 

България, а не във вашата, депутатската, не сме нито идиоти, нито хора без 

достойнство. 

Д.Б.: Уважаеми господине,през своя 52 годишен живот съм създал и 

отгледал три деца.През тези 52 години само две години съм бил депутат.И 

само не се опитвайте да ми пробутвате сълзливите теории за 

неравенството и неговите последствия.Моля,моля!Именно защото не съм 

съгласен с експертите на НОИ работихме с външни независими 

експерти.До сега никой не е посочил оборваща информация на нашата 

теза.И само не казвайте,че в ТЕЛК-овете не прибират пари под масата за 

фалшиви решения.И не ми казвайте,че всичко това не е в ущърб на 

хора,които наистина имат нужда от помощ!И между другото всеки има 

право да помага,но специално Вас не си спомням да сте ме потърсили и да 

предложите помощта си.Ех забравих,че Вие безплатно не помагате. 

Б.И.: О, аз съм горд. Г-н Байрактаров ме е забелязъл. Уважаеми г-н 

Байрактаров, аз работя от десетилетия доброволно. И до ден днешен 

полагам огромно количество доброволен труд, който затова е доброволен, 

защото не се заплаща. А щом за вас проблемът със социалните неравенства 

е сълзлив, то явно не съм сбъркал, че не съм ви потърсил. 

 

20.11.2016. 

Ето какъв коментар направи г-жа. Мая Тонева под мой пост. Сърбят ме 

ръцете да отговоря - израсъл съм в Коньовица и Красна поляна и 
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каруцарския език го владея далеч по-добре, дори до съвършенство. Но 

прецених, че не си струва. Написаното показва същността на пишещия. 

Всеки сам да прецени за себе си. Чудя се само, защо посика да сме приятели 

във ФБ, след като никога не съм крил ( а и как бих могъл), че аз също съм 

от армията на „болната паплач“, „дефектни, болни“ и т.н. Че дажеимам и 

нахалството да се боря - колкото мога и както мога, за правата на същата 

тая „паплач“. 

Maya Toneva Имам съсед с над 90 % инвалидност, който всеки ден си 

излиза на раходка,пуши по две кутии цигари на ден, ток, телефон и карта 

за автобуса са му безплатни, всеки ден му носят храна в къщи, ходи на 

безплатни почивки, плащат му за придружител, дават му помощи в 

продукти и т.нат., а майка ми, която е работила 40 години, не получава и 

една трета от тия екстри.Извинявам се, ама не съм съгласна държавата да 

храни някаква фабрика за лайна, от която няма никаква полза, а да оставя 

здравите деца без пари. Ми, в края на краищата, който има деца да си ги 

гледа, а ние плащаме хиляди левове за индивиди с церебрална парализа, 

които не знаят къде се намират и никога няма да се оправят,а здрави и 

талантливи деца нямат пари за маратонки. Явно дисгениката е в ход и се 

прави всичко възможно да се влоши гена на населението.Един милион 

инвалиди има в тая държава, два милиона пенсионери, милион и 

половина цигани...кого да храним по-напред? Ми, не съм съгласна 

комшията ми инвалид да плюска като свиня храна, която му носят като 

рум сервиз и да му плащат тока, а майка ми да не може да си купи хубава 

храна и да се свива от студ щото пести от ток. Аман от майки на инвалиди, 

които през ден протестират и искат все повече пари, а майка ми да се чуди 

как да върже двата края. Писна ми от дефектни, болни, мангали и т.,нат. 

Да се оправят, не ме интересуват изобщо. На майка ми пенсията е 300 лв, 

от къде накъде да плащаме 1000 лв екстри на някакъв изрод, който само 

яде и сере?Да не говорим, че половината инвалиди са такива по собствена 

воля,щото са лакоми и мързеливи и затова са заболели от куп болести. Ми, 

да са спортували и да са яли правилно, какво ме вълнуват техния диабет, 

подагра, рак и други гнусотии, сами са си виновни за тях. Маат свинщини, 

дебелеят,а после..били болни. Ми, болни са, като са свине. Аман от болна 

паплач. 
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21.11.2016. 

Мигът, в който възрастта или инвалидността убият моето преклонение, 

възхищение и възторг от женската красота, ме бройте за мъртъв. (Б.И.) 

https://www.youtube.com/watch?v=X7EbLegOGqw&feature=share 

 

23.11.2016. 

Гледам пред входа на блока ми опашка. Народ. Народ. Бре, казвам си, да 

не би да има митинг и аз да съм пропуснал. А то не, дошли добри хора да 

ме питат, какво да ми подарят я за Коледа, я за Нова година, я за това, че 

утре е четвъртък. И аз, нали съм си бунак, казвам им: „Не се притеснявайте, 

добри хора. Купете ми ваучер за книга - може и от 5 лева, но ваучер за 

книга“. 

И си мисля. какъв по-хубав подарък? Хем ще си взема книга за подарък, 

хем ще е такава, която ще прочета и със сигурност ще ми върши работа. С 

две думи: и аз доволен, и даряващия не си е „измил ръцете", както казваше 

мама. Сиреч, уважил ме е така, както аз сам бих се уважил. Този, който е 

измислил тези ваучери, е бил много мъдър човек. От мен да го знаете. 

 

24.11.2016. 

Очертава да се създам малка, но много съдържателна част в личната си 

библиотека, която ще се нарича..., как да се нарича... ами да речем 

„Тържество на дефекацията и фекалността“. Имах доста глуповатата идея 

да я причисля към отдела „Политика и политология“, но политиката се 

оказва далеч, далеч по-тъпа, хаотична и ужасно прозаична фекалийна 

сфера. Докато книгите на Флориан Вернер „Тъмната материя. История на 

лайното“ и двете книги на Шити Браун „Срала и заспала“ и „Срал и 

заспал“ са си върхови постижения. Дефекационно-фекални симфонии, в 

които адажиото неусетно преминава в модерато и рязко, взривоподобно в 

престисимо (ако използвам терминологията на Ш. Браун), за да се стигне 

до кулминацията, която е в граве темпо та чак до възстановителното и 

облекчаващо анданте. 

(Към тази колекция трябва да добавя и някои философски размисли на 

Славой Жижек и Е. Джонг за европейските тоалетни, за които съм ви 

писал). 

https://www.youtube.com/watch?v=X7EbLegOGqw&feature=share
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Книгите, освен че са забавни и образователни, представляват и звучна 

плесница за всички сноби, лицемери и двуличници, за които сякаш 

дефекацията не съществува, или ако съществува това е свещенодействено 

производство на „златни кюлчета“ с божествен аромат... на фекалии. 

Приятели, книгата на Вернер, поне засега, няма как да я прочетете, освен 

ако не жертвате някое и друго евро и знаете немски, английски или 

полски. Но другите две книги - ако не си ги купите - попаднат ли ви, 

непременно ги прочетете. Заслужава си. Най-малкото ще почерпите опит 

какво да правите ако - не дай Бог - след як запой, се събудите в скута на 

Евлоги Георгиев (или в някоя друга част на друг велик българин) в 6.45 в 

неделя сутринта, по долни гащи и прегърнали касовия апарат на 

заведението, в което е бил запоя. 

Е, очертава се философско-естетична (съчетание между трагично и 

комично) част в моята библиотека. И най-важното - не мирише. 

 

25.11.2016. 

Абе къв черен петък, бре. Шменти капели за будали. Те днеска одих до 

банката да си внесем парете у картата. И кво си мислите, че имах 40-50% 

отстъпка? Грънци. Имах каде 20-30% по-гоема вноска от тая дека язе си бех 

сметнал. Ма нали ми е мънечок мозъка явно съм сметнал нещо на 

кестерме. 

Ей те затова - кога за идиотите рекат, че е черен петок, я се праим на още 

по-гоем идиот и си праим зелен четвъртък. па се дигнем и одим и 

книжарницата и си купим книжле. Е, те на вчера - у мою зелен четвъртък 

си купвах едно книжле - некви си там 438 страници. 

Ъ? Кво каиш? Аааа, що съм си купил ли бре? Ми питай човешки, я по 

шопски, я по македонски, та разбера. Шо ме бараш академично. Та си 

купвах значе едно книжле, дека му не верувам на заглавието оти пише, че 

е за немецо, ама я като гледам май за нашта тъпотия си пише. Е, добре де, 

кажувам ви: 

Тило Сарацин Германия се самоунищожава. Как подлагаме страната си на 

риск. ИК „Св. Георги Победоносец“, 2016. 
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Тилото бил сексуалдемократ и затуй книжлето е червено та че се пръсне. 

Още неам идея дали верно пише за немачко или за нашенско, ама като я 

подпрем от утре, че разберем. 

Са, мои колеги ми викат: „мноо убава книга“. Ма я от дека да знам дали 

така хортуват да ме прекарат и я да се изръсъм с некоя и друга десетачка. 

Или па верно си е убаво книжлето. Е, га го прочетем, ако го прочетем, че 

ви речем. 

Засега още съм на оная, миризливата вълна... ама тая вечер, че я свършим. 

Та така. Докладвах ви за сите простотии дека ги навъртех язе в мойо зелен 

четвъртък и вашийо черен петок. Малееей ма не ви рекох: у тоя молец 

магазин грамадански днеска беше като на манифестация на 9 септември 

едно време... Одат едни убави момета, с къси полета и маат като плакати 

разни артиени торбета с некви чужденецки букви... Абе китаеца е велика 

сила, че знайш. 

Маат и се лензат, щастливи, като опраена булка на село, кога мъжо й се е 

върнал от казарма или война. 

Ай стига съм ви пущал гювече. Че току виж си съпрете телевизията и че 

карате на гювеч от мене за новини... па я да не съм ШоППРЕСС бе.. 

 

26.11.2016. 

Един от най-интересните и комични отколешни европейски парадокси е 

свързан с това, че чехите - една от най-културните и интелигентни нации 

като цяло, говорят и най-смешния език. 

Ето няколко примера: 

думи на: 

български език – чешки език 

училище – школичка 

лайно – ховинко 

чадър – шматичка на патичку 

шоколад – какаова дестичка 

GSM – украденá чихличка 

гимнастика – здровотне въйхъйбаски 

часовник – ходинек 

шапка – нахлавник 
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кърпичка за нос – смаркова шмиатичка 

сутиен – цицкова въйхода 

стол – поддупица 

боксьорски ръкавици – мордове розбиячки 

гълъб – даховъй обсранец 

тоалетна хартия – дупова въйчерачка 

народен театър – народне дивадло 

зрител – дивак 

гледам – дивим се 

внимание - позор 

Винаги съм съжалявал, че не знам чешки. Мога само да си представям 

какво удоволствие е да четеш Ярослав Хашек в оригинал... 

 

27.11.2016. 

Наскоро ви писах за моите приключения по време на личния ми зелен 

четвъртък. Оказа се, че книгата на Тило Сарацин „Германия се 

самоунищожава“ е - най-меко казано – „горещ картоф“ в ръцете на т.нар. 

политкоректни политици, които продават и унищожават Европа, 

Германия и всяка друга европейска страна. 

Горещо препоръчвам книгата на всеки заинтересован от това, какво се 

случва в страната и в Европа и който има поне 2 грама повече мозък от 

пилешкия. 

Няма да съжалявате. Ето ви и малко цитати: 

„... страната сама по себе си е това, което в съвкупност представляват 

нейните жители с техните духовни и културни традиции. Без хора тя си 

остава само географско обозначение“ (Простичка истина, която не влиза в 

чутурите ни и продължаваме да не разбираме щом си избираме 

пасмината, която е във властта). 

А сега ми кажете, че това не ви е познато - достатъчно е да смените името 

Германия с България: 

„Покрай чистата загуба на население бъдещата Германия е заплашена 

преди всичко от постоянния ръст на броя на по-неустойчивите, по-слабо 

интелигентните и по-бездейните хора“. 

На закупилите и четящи книгата - Честито. 
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На останалите - добре дошли в общността на „по-неустойчивите, по-слабо 

интелигентните и по-бездейните хора“. 

Съвременното робство е въпрос на личен избор и затова мнозинството 

дори не осъзнават робията си. До мига, в който ги тресне челно, но тогава 

е твърде късно - робът е свикнал да бъде роб. 

 

28.11.2016. 

Странно нещо е българския издател. Особено, когато издава научна 

литература. Често книги, които са изключително стойностни и човек се 

връща непрекъснато към тях, са издадени по безобразен начин. 

Хубавата научна книга е комбинация: (1) от смислен, интересен, 

аналитичен и носещ познание текст; (2) от добре замислено и изпълнено 

полиграфско решение - външен вид на книгата, (3) удобно отпечатан 

текст, който не разсейва и не прекъсва читателя по време на четене и 

осмисляне на текста и, накрая, (4) здравина на книгата с цел да бъде 

ползвана дълго време. 

Родният ни книгоиздател ако се справи с първото условие, другите или не 

ги познава, или не го интересуват, или си е чист бездарник, като по чудо 

усетил, че дадена книга ще му донесе печалбица. 

С всичко това се сблъсквам при четенето на книгата на Тило Сарацин 

„Германия се самоунищожава“. 

Книгата е скъпа - 24 лева. При чист доход - например от 1000 лева, това 

означава 2,4% от дохода да бъде даден за една книга. При такава ситуация 

човек очаква малко повече уважение от страна на издателя. Но не би. 

Книгата е издадена на почти вестникарска хартия. Но най-гадното е, че 

бележките под линия - за родния ни книгоиздател това е технологично 

бреме, а не част от логиката на текста - са изнесени в края на всяка глава. 

Понякога се изнасят в края на книгата - навик на ИК „Изток-Запад“. И 

тъкмо си се задълбочил в даден пасаж и този серсем авторът взел, че 

направил бележка под линия. Само дето „под линия“ е отишло незнайно 

къде на майната си в края на книгата. И започва едно търсене... 

Ако е някоя лимонада с боза - сиреч нашумял незнайно защо съвременен 

автор на художествена литература, бележката под линия ще си е там, 

където й е мястото - точно така, да не се разсейвате и да загубите 
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несъществуващия смисъл. Но при научната литература бележката е 

запокитена на майната си. Търси бе, нали си голям разбирач... 

А иначе... иначе, когато книгата е стойностна дори кретенизма на 

издателя - в случая ИК „Св. Георги Победоносец“ трудно може да развали 

удоволствието от четенето. Дразни, но все пак... 

Сарацин пише: „Всички изследвания показват, че народните стопанства, 

обществата и държавите са толкова по-успешни, колкото по-усърдно, 

образовано, предприемчиво и умно е тяхното население“ - все 

характеристики за българското население, нали. Та за развитието на тези 

характеристики допринася и нашите издатели на научна литература... Да. 

ама не. 

 

1.12.2016. 

Има хора, чиято глупост не може да бъде измерена с нито един тъпомер. 

Някаква герберка се изходила в НС, че учените от БАН и преподавателите 

от СУ „Кл. Охридски“ трябвало да си заработват или да си доработват 

заплатите с проекти. Та на тази герберка искам да кажа следното: дълбоко 

НЕуважаема г-жо ако глупостта, невежеството и наглостта, събрани в едно, 

имаха способността да летят, сега щяхте да се реете сред мъглявината 

Андромеда като малка невидима песъчинка. Впрочем това се отнася за 

всички, гласували против исканията на учените, които са повече от 

скромни. 

 

2.12.2016. 

Колкото човек е по-глупав и изпразнен от съдържание, с толкова по-

големи увереност и желание манифестира своите образователни и 

ментални/мисловни дефицити. 

 

4.12.2016. 

Паметта за родителите ни можем да пазим по два начина: единия е с 

гордост и достойнство, когато сме споделяли всеки възможен миг с тях, 

независимо дали са имали потребност от нас или просто само, за да бъдем 

с тях; вторият със смазващата вина, че не винаги сме били до тях, когато е 

трябвало и когато са имали потребност от нас. Ние правим този избор и 
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трябва да го правим всеки миг докато родителите ни са живи. След това 

идва усмивката и гордостта или вината при спомена за тях. Не се 

заблуждавайте, че е лесно да се живее със смесица от много гордост и 

мъничко вина. Ако сме човеци, вината винаги е по-силна. 

Б.Ивков 

 

5.12.2016. 

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ „ПОЛИТИЦИ“ 

Стивън Хоукинг коментира на страниците на „The Guardian“ ширещият 

се популизъм, чийто ефект беше Брексита и избора на Д. Тръмп за 

президент на USA. Според него вината трябва да се тръси в 

несправедливото разделение на благата. „Не можем повече да игнорираме 

неравенствата, защото имаме средства да унищожим нашия свят, но не и 

да избягаме от него“ - написал Хоукинг. 

Но дори и да имахме такива средства, къде бихме отишли? 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/stephen-hawking-komentuje-wybor-

trumpa-i-brexit/dlhwwz 

 

& 

ТАКА УМИРА ЕВРОПА! 

В Западна Европа протича процес на изтриване на паметта за нейните 

християнски корени. Френски съд постанови да се премахне статуята на 

Дева Мария, защото това било „публично експониране на религиозни 

символи“ 

Без коментар! 

http://telewizjarepublika.pl/tak-umiera-europa-francuski-sad-walczy-z-

figura-maryi,41516.html 

 

6.12.2016. 

ЦЕНТЪР „ПОСТМОДЕРЕН ПРЕД-ПЛЕЙСТОЦЕН“ 

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРОВО-РОЛЕВА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

чрез прилагане на криотерапия(миене на чинии със студена вода в 

неотоплена колиба (апартамент). 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/stephen-hawking-komentuje-wybor-trumpa-i-brexit/dlhwwz
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/stephen-hawking-komentuje-wybor-trumpa-i-brexit/dlhwwz
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С предимство се ползват лица с ревматоидни болести и увреждане на 

ставите на ръцете. 

За записване в безплатната рехабилитация, тел: 00-оо-00 

Фреди Флинстонов 

(Благодарности за тази благородна инициатива отправяйте към 

Първобитна фирма „Топлофикция“ - София) 

 

10.12.2016. 

Из законите на Божидар Ивков: 

Знанието нараства в аритметична прогресия. Успоредно с него не-

знанието нараства в геометрична прогресия. Когато тези два процеса 

отсъстват от живота на човека, се проявява законът на Невежеството, което 

расте навсякъде, във всичко, където, когато и колкото поиска, без да се 

подава на контрол. Затова носителят му страда от най-тежките форми на 

нарцисизъм. 

 

11.12.2016. 

Ето ви още едно, твърде вероятно, обяснение на кретенизма на българския 

политически и бизнес елит при всичките им напъни да се справят с 

феномена инвалидност. 

„Липсата на обективна информация и познаване на основата на 

социалните проблеми води до там, че представителите на публичната 

власт в дебат и при вземане на решения твърде често: 

1. си служат като с оръжие с псевдо равнопоставена аргументация, 

подкрепена от собствени, често заздравени от стереотипи и 

предразсъдъци, концепции; 

2. се доверяват на собственото си всесилие, изградено върху 

преживяванията на практика и контактите с гражданите; 

3. подбиват принципността и целесъобразността на предоставянето на 

помощ на девиантните семейства и на хората от кръга на социалната 

патология; 

4. предлагат прилагане на много рестриктивни решения на социалните 

проблеми (особено от кръга на патологията); 
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5. не забелязват по-широкия, излизащ отвъд социалната помощ, контекст 

на действията в сферата на социалната политика (образование, култура, 

рекреация и почивка и др.); 

6. позовават се на емоционални аргументи, пренебрегвайки фактите, 

представяни от професионалистите; 

7. при вземането на решения се ръководят по-скоро от спешни решения, 

интервениращи по своя характер, отколкото от дълготрайни 

стратегически проекти (перспектива на мандата и активиращи 

въображението на потенциалните избиратели за ефекта от действията)“. 

И така е в Полша. Така е в България и къде ли не още. И като се замисля, 

че поляците на светлинни години пред нас и поради това описаните по-

горе социално-управленски патологии в страната ни са далеч по-дълбоки, 

всеобхватни и уродливи, започвам да вия. 

Woźniak, Z. (2008) Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce 

społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Academica, Wyd-wo 

SWPS, Warszawa. 

 

13.12.2016 

НЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ЗОМБИТА 

Ако има нещо, което органически да ме отвращава това са българските 

политици и маркетинговите зомбита в магазините или офисите на 

Теленор и М-Тел. За политиците няма да пиша сега. 

Думата ми е за зомбитата. Влизаш в магазина или офиса. Ей така, на бързо 

да си платиш сметката. А там, какво? Изненадаааа!!! ОПАШКА. И защо? 

Защото поредното 20-25 годишно зомби обяснява дълго и напоително на 

кака ромка или на вуйчо Глъми, как ако си сменят програмата, ще говорят 

повече „БЕЗПЛАТНО“ и ще плащат само 2-3 лева по-висока такса. Но за 

сметка на това... ехеееей, какъв живот ги очаква. 

Опитват се и на мен да ми пробутат тази ръждясала маркетингова тактика. 

Един ден реших да видя докъде ще ми издържат нервите. 

Започва едно симпатично зомби да ме омайва - маркирала ми е сметката, 

но (тарикатски трик) не ми дава рестото и бележката - с междузвездното 

щастие. Почти на всяко изречение отвръщам: „Не, благодаря“. Все едно 
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разговарям с душа в собствената си баня - не ме отразява, а просто ме 

умножава по 0. И не спира да мели. 

Накрая не издържам и повишавам тон: „Какво не разбирате в 

изречението: -Не, благодаря“. 

Преглъщане и тирада не спира. „Според мен така е по-изгодно за вас“. 

- Охо, позволявате си да мислите вместо мен и да познавате по-добре от 

самия мен потребностите ми? 

- Ами да... 

Крясвам нещо, на което момето се обижда и ми тръшва парите и 

бележката. Прибирам си ги доволен с леко нагла усмивка, щастлив, че 

поне съм успял да пробия зомбираната й тактика и си тръгвам. 

Нямам време да обяснявам на тези невтасали кифли, че са научени да 

крадат живота на хората, че се хранят от живота им. И за какво да 

обяснявам. как на едно зомби можеш да обясниш, че е зомби, още повече 

тъпо, маркетинизирано зомби. 

Нямам време, а и няма да разбере, че аз съм човек на 60 години, занимавам 

се с наука и нямам време да водя разговори, като неизразходвал хормоните 

си тийнейджър, надяващ се да попадне по телефона на някоя гъска, която 

да му разхлаби джигера. 

Та такива нещица. За туй вече си плащам сметките на друго място. Ей така, 

между другото, на път до или от Института. И с удоволствие наблюдавам 

как магазините или офисите на зомбитата все по-често са празни или 

вътре щъкат саде братя роми... Защо ли? 

 

16.12.2016. 

Днес присъствах на „кръгла маса“, организирана от Фондация 

„Човещина“ на тема „за достоен живот на хората от третата възраст“, 

провела се в зала на на СУ „Кл. Охридски“. 

Интересна и полезна конференция, с горещи дебати и много полезна 

информация и анализи. 

Имах честа и удоволствието да изнеса доклад на тема: 

„МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ НА 65 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ“. 

Един от най-важните изводи в моя доклад е следния: 
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Скритото послание на политиците чрез публичните политики в 

социалната сфера може да се разшифрова афористично така: „Мислим за 

всички, затова не помагаме на почти никой“. 

 

17.12.2016. 

Гледам снимки от благотворителния базар в град Свиленград. Той е 

организиран от ОПРЗБ в подкрепа на Жанета Черпокова. На пръв поглед 

нищо кой знае какво: поредна благотворителна проява на една от многото 

граждански организации. Но само на пръв поглед. 

Гледам снимките и душата ми се изпълва с радост и надежда. Толкова 

много хора са се ангажирали. Хора, БЪЛГАРИ, ЧОВЕЦИ. Всеки със своята 

скромна дан се опитва да помогне на Човек в беда. Опитва се и... успява. 

Не, не с парите, не с материалното, макар че и то е много важно. А с онази 

огромна, неизмерима и неоценима позитивна енергия, състрадателност, 

съпричастност. С огромната си Човещина. 

БЪЛГАРИ ПОМАГАТ НА ЕДНА БЪЛГАРКА. Ако се вгледате в снимките 

внимателно ще видите, че дори там, където тъгата и страданието са трудно 

прикрити, грее светлинка. Светлинка на надежда, на добро, на 

състрадание, изпратени към Жана. 

И всички тези Българи, тези Човеци, правят една общност, една голяма, с 

вселенска българска душа, общност, в която сякаш искат да приютят 

болката, страданието, несигурността в утрешния ден и огромното 

желание за живот на една истинска, красива и интелигентна Българка. На 

една Жена, на един голям Човек. Да ги приютят и да ги излекуват, ако е 

възможно - със съпричастност и със споделена обич. Обич към Човека, към 

Ближния. 

Гледам снимките от Свиленград и душата ми се изпълва с радост и 

гордост. Имам усещането, че от недрата на историята изплува най-

здравата и най-красивата българщина. Всичко онова, което ни е опазило 

през вековете и бурите. 

Поклон вам Българи, Човеци. Поклон вам люде добри. 

А на Жана мога да даря своята съпричастност и дълбоко уважение към 

нейния интелект и битка за живот без болка и с повече слънце и усмивки. 
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За мен това е огромен урок по добро и човеколюбие. Урок по българщина 

и човещина. 

Благодаря Ви! 

 

19.12.2016. 

Като гледам, май идва края на лекарската професия и на медицината 

въобще. Ще ни лекуват икономисти със спецкурс по медицина тип Рабфак 

- ако, разбира се и този курс не се окаже икономически лукс. 

Не знам къде спи лекарското съсловие - явно яко са се заплеснали в 

печеленото на парички, ама касата им тегли голям шут. Шут между 

краката, а пациентите... е, тях просто ги разстреля. 

И тъй, другарки и другари демократи, чиновници от касата ще определят 

с какво да се лекуват автоимунните заболявания според негово величество 

критерия „икономическа ефективност“. 

И понеже познавам некои от те тия пишман икономисти, се сетих за 

стария соц лаф. „Викам ти майсторе, оти ти не знам името“. 

И още: „Като знам аз какъв инженер съм, ме е страх да ида на доктор“. 

Да ни е честита новата, никъде не видяна система администратори и 

икономисти да предписват лечение на болни. 

 

& 

„Не вярвам в Църквата... В никоя църква. Религията съществува, за да 

държи хората смирени и да им източва парите уж за благодеяния. Накарах 

да отпишат името ми от църковния регистър в деня, в който навърших 

осемнайсет. Освен това не вярвам в правителството. В никое правителство. 

Те са същите като Църквата, всички до едно. Различни думи, но една и 

съща цел: дръжте бедните под коляното си и поддържайте богатите“. 

Тана Френч. Нещо чака... сред дърветата. 

 

27.12.2016. 

Mens sana in corpore sano (Здрав дух в здраво тяло) - латинска сентенция. 

Ювенал - (Сатира Х, стих 356). Това е фраза, която е част от отговора на 

автора на въпроса „какво хората трябва да желаят от живота“. 

За мен големият въпрос е: Как да запазим здрав дух в нездраво тяло? 
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29.12.2016. 
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2017 

 

 

 

1.05.2017. 

Днес е 1 май – международния ден на труда и работническата 

солидарност. Независимо, че празнуват всички: работещи и безработни, 

капиталисти и наемни работници, тарикати и овцедушни..., а 

солидарността отдавна се е изгубила нейде в социалните джунгли на 

обществото, ми се иска да кажа нещо – нещо добро и полезно за честните 

хора на труда.  

Като се намирам някъде между тези категории празнуващи, се чувствам с 

приповдигнат тонус. И затова искам да Ви представя съвсем накратко една 

книга, която силно ме впечатли. Защото хубавата книга е празник. И ако 

ме питате, какво общо има между труда и четенето на художествена 

литература, единствения отговор, който ми хрумва в момента е, че 

четенето е основна част от моята професия, а когато се потапям в сюжета 

на една книга, в нейните слова и атмосфера, за мен настъпва голям 

празник, тържество на духа. И може би най-важното – предоставя ми 

различни гледни точки за изучаване и изследване на човешките 

взаимоотношения. Но това е друга тема. 

Иска ми се да споделя и да Ви препоръчам книгата на Ноа Хоули – „Преди 

катастрофата“. Съспенс-трилър, т.е. роман с голямо напрежение, ужаси и 

подобни неща. Романът е наситен с много динамика, човешки страсти и 

емоционални отношения, загадки и... голяма трагедия. Една от сюжетните 

линии е експлоатацията от медиите на човешката трагедия, 

преминаването на всякакви морални граници и закони под знамето на 

идеологемата „Зрителите имат право да знаят“.  

Друга сюжтна линия е свързана с изкуството и живота на един художник, 

който по силата на обстоятелствата се превръща в герой.  

И накрая, един на пръв поглед тривиален и ужасяващ край – тържеството 

на болните и неподплатени с почти нищо амбиции, една убийствена 

девиация, породена от накърнено его и отхвърлена любов. Любов, 
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осъзната твърде късно. Един край – решение на загадката, която те 

изтрелва в дебрите на човешката психика и неведомите й пътища. 

Романът в не малка степен може да се приеме и като психотрилър. И за да 

не Ви разказвам книгата, която можете сами да си прочетете, само ще Ви 

представя няколко цитата, които поне мен ме впечатлиха: 

„Изкуството съществува не в самото произведение, а в ума на този, който 

го гледа“. 

*** 

„... майките съществуват, за да изтриват екзистенциалната самота от това 

да си личност“. 

*** 

„Смъртта не беше интелектуална идея. Беше екзистенциална черна дупка, 

животинска загадка, едновременно проблем и решение, а скръбта, която 

пробуждаше, не можеше да бъде поправена и прескочена като изгоряло 

реле, можеше да бъде само изтърпяна“. 

*** 

„Една самолетна катастрофа... е неизчислима трагедия, която показва 

крайната ограниченост на човешкия контрол върху Вселената и 

смиряващата сила на колективната смърт“. 

*** 

Онова, което ме впечатли най-много обаче, беше една простичка, но 

гениална мисъл: „Трудно е да си тъжен, когато си полезен“. 

И така, днес искам да честитя празника на труда на всички хора, които 

чрез честния си труд, са полезни. Включително и на тези, които ни пазят, 

доколкото това е възможно, от споменатите по-горе убийствени девиации. 

Честит празник! 

 

& 

И пак за социалните неравенства 

Триумфът на индивидуализма носи не съществували до сега шансове за 

напредък, но заедно с това и проблеми. Световния пазар води до 

увеличаване и едновременно с това до ликвидация на работни места; дава 

възможност за финансиране на икономиката, но ограничава до крайност 

бюджетните маневри; умножава богатството, но увеличава неравенствата, 
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правейки ги непоносими. Подобно развитие на демокрацията 

освобождава индивидът, но атомизира обществото и разпряга 

солидарността. Тези постижения на индивидуалистичното общество като 

реализация на крайните цели на човечеството могат да се прославят само 

тогава, когато се абстрахираме от ежедневния живот на гражданите и 

техните безпокойства за бъдещето. Апологията на пазара и защитата на 

правата на човека не са достатъчни за създаването на такава визия за 

обществото, която би му позволила да остане в съгласие със самото себе си 

и да се предпази от заплахите.  

*** 

Съвместната изява на тези два дискурса – взаимно противоречиви, но 

еднакво верни – е само по себе си симптом за задълбочаване на 

неравенствата. Ако страната като цяло и по-нататък ще се обогатява 

въпреки разкъсването на социалните връзки, това означава, че сме 

навлезли в нова епоха на неравенства. 

Fitoussi J. P., P. Rosanvallon (2000) Czas nowych nierówności, przekład S. 

Amsterdamski. Wyd–wo „Znak”, Kraków. (Времето на новите неравенства) 

 

& 

И се пораждат мисли, от спомени родени. 

Тяло: някога бях хубав, сега съм сянка, 

Ум: Някога бях начало, сега съм буря, 

Човек: Някога бях утро, сега съм залез. 

Всичко тече, всичко се променя... докато изчезне. 

Така е първите 100 години, след това още не знам как е. Ще ви кажа 

веднага, щом науча. 

 

3.05.2017. 

Качвам се по стълбите към дома на сина ми в Кьолн. За първи път. Под 

него, на вратата на апартамента, съседът му си окачил надпис „Welcome“, 

а от двете страни на думатa с метална верига се държи едно доста тлъсто и 

щастливо прасе. 

Преведох си този знак с многопластово значение, като: „Уелкъм, майне 

либе швайне“ - обръщение към гостите на обитателя на апартамента. 
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Странно, защо пък точно днес, след обявяването на 3-я кабинет „Борисов“, 

се сетих за този изпълнен с дълбоко екзистенциално значение знак? И кой 

е стопанинът, кой е швайнето?! Това вече е загадка, която дори Шерлок 

Холмс, Еркюл Поаро и инспектор Дю Дю, заедно, не могат да разрешат. 

Ами сега? 

 

& 

Един македонец си построил нова тоалетна на двора. От лъскава, светла 

дървесина. В края на първата седмица му писнало да мие нечистотиите 

около дупката и поставил надпис от външната и вътрешната страна на 

вратата, който носел подканващо и насочващо значение, богато 

гарнирано с рефлексивни закани за еротични похождения сред най-

близката рода на гостите му. Надписът гласял: 

„Драги госке! 

Не кендзайте по доске. 

Серете у яму, 

оти ке ви ебем маму!“ 

Тази нецензурирана версия на битовия фолклорен символизъм от братска 

и съседна нам страна като че ли е създадена точно за днешния ден. 

Богатата й метафоричност, свързана с късния постмодернистичен 

глобализъм (в т.ч. и вербален), позволява да бъде поднесена в дар на 

бъдещия МС на РеБе-то с предупреждение към министрите да внимават 

какво и къде изхождат „произведенията“ си 

Не за друго, ние хората на 60 и повече години, които сме мнозинство в тази 

страна, и които вече сме поклонници предимно на букетите от гладиоли, 

да не се налага да се връщаме към младежките си години, когато 

обожавахме букети от мушкато. И да не забравя да предупредя Членовете 

на МС, че другите два цвята на любовта са бегония и момини (в случая 

може да се замени с министерски) сълзи. 

 

& 

Купих си паниран кашкавал. Не можах да сдъвча дори първия залък. Но 

затова пък пенсионирах пасаж пирани. 
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6.05.2017. 

Днес е 6 май. На този ден в България се празнува денят на храбростта. Това 

е денят на българската армия, а православната църква чества Свети Георги 

Победоносец - Гергьовден. 

Днес хората с едни от най-популярните имена, имат имен ден. Честит да 

е за всички и въпреки мрачното време, да бъде радостен и да донесе здраве. 

Днес, за една „малка“ част от хората по света, в т.ч. за десетки хиляди 

българи, е ден, посветен на информираността за болестта на Бехтерев - 

ревматоидно, системно, автоимунно, хронично заболяване. 

Светът на хората с болест на Бехтерев, е свят на страдание и непрекъсната 

физическа болка. Засегнатите стави, с течение на времето, анкилозират 

(т.е. губят обема на движение), а гръбначния стълб се обездвижва, често се 

изкривява и започва все повече да прилича на бамбукова пръчка. Човекът 

с ББ придобива специфична и типична походка - в медицината наричана 

„патешка“. Настъпват функционални дефицити при извършване на 

ежедневните дейности. Много елементи на физическата и социалната 

среда се превръщат в непреодолими или трудно преодолими бариери. 

Най-неприятни са т.нар. символни бариери, които са в нашите глави и са 

родени от негативни стереотипи и предразсъдъци, от невежество и болно 

любопитство. 

Въпреки всички трудности, мнозинството хора с болестта на Бехтерев 

живеят смислен, достоен и полезен за обществото живот. 

„Кариерата на човека с ревматично заболяване е животът с него. Човек 

свиква да страда, но никога не може да се утеши докрай от загубите, които 

то му нанася и които той е принуден да изтърпи. Да живееш с ревматично 

заболяване означава да живееш в ада на собственото си тяло и да правиш 

непрекъснати опити да се добереш до рая на собствената си душа и 

менталност“ (Б.Ивков) 

Честит Гергьовден на всички. А на именниците желая здраве, преди 

всичко здраве и най-вече здраве. Другото е с второстепенно значение. 
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7.05.2017. 

Въпреки всички усилия на човешкия род, светът и живота си остават 

прекрасни. Ако нещо не ни харесва, то е защото виждаме себе си в 

огледалото им. 

 

& 

ИНФОРМАЦИОННА СЕДМИЦА ЗА РЕВМАТОИДНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ. ДА Я ЗАПОЧНЕМ С ОБОРВАНЕТО НА ЕДНА ЛЪЖА И 

НА ЕДИН МИТ. 

Днес, докато работех върху фрагменти от статистиката за инвалидността 

в страната, попаднах на две цифри: лицата с хронични заболявания – 

артроза и ревматоиден артрит – през март 2001 г. са били 7,5%(6,7%-8,3%), 

а с остеопороза – 1,8%(1%-2,6%). Спрямо населението на страната, 

регистрирано на 1 март 2001 г. това означава, че 9,3% или около 735 000 

човека. 

Спомням си едно интервю по националната телевизия на шефа на 

ревматологията в началото на 80-те години на ХХ век – проф. Къньо Кънев, 

който още тогава каза, че хората с ревматоидни заболявания в България, 

са 1 милион човека. 

Как и защо днес се разпространи в публичното пространство лъжата, че 

лицата с тези заболявания са само около 100 000? Кой и защо създаде този 

мит и какви интереси преследва с това? И защо ние, хората от т.нар. 

пациентски организации мултулицираме тази лъжа? 

Имам отговор на тези въпроси, но нека всеки сам ги потърси за себе си. 

Само ще кажа, че цифрата от 100 000 произлиза от националния 

консултант по ревматология – проф. Р. Рашков. 

Според мен нищо не се е случило в страната, за да се стигне до 10 кратно 

намаление на болестността от ревматоидни заболявания за един 

сравнително кратък период от 40 години, да не говорим, че в подкрепа на 

тази теза са данните, които споменах по-горе. 

Утре стартира седмицата за информираност за тези заболявания, затова 

ще насоча вниманието си към данните, с които разполагам. 

Ето какво пишат авторите на публикацията „Здравно състояние на 

населението“: 
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„От артроза или от ревматоиден артрит боледуват 7,5% от анкетираните 

лица, като жените са два пъти по-засегнати от мъжете. 

При младите хора тези хронични заболявания почти не се срещат, защото 

те са едни от типичните болести на хората от „третата възраст“...“ (с. 17). 

Един мит, препотвърден от само от статистически подход към медико-

социален и социоепидемиологичен проблем. 

Ето каква е ситуацията (2001 г.) според възрастта на лицата с артроза или 

ревматоиден артрит: 

- 0-14 г. – 0,6% 

- 15-24 г. – 3,7% 

- 25-44 г. – 7,7% 

- 45-64 г. – 12,0% 

- 65-74 г. – 11,8% 

- 75+ г. – 14,6%. 

Оказва се, че лицата в детска, юношеска и млада възраст с артроза или 

ревматоиден артрит са били 4,3%, а това съвсем не е незначителен дял и 

не може да се класифицира като „почти не се срещат“. 

Днес със сигурност може да се твърди, че децата на възраст 0-14 г. с 

ревматоидни заболявания са между 0,5% и 1%, което не е никак малко. 

Освен това, относителния дял на лицата в млада и средна възраст с артроза 

и ревматоиден артрит, е 11,4%. Тези данни съвсем не класифицират 

ревматоидните заболявания като „едни от типичните болести на хората 

от „третата възраст“, само защото с напредване на възрастта се увеличава 

относителния дял на заболелите. Ако приемем, че „третата възраст“ 

започва на 65 и следващи години, то относителния дял на респондентите 

на тази възраст с атроза и ревматоиден артрит, е 26,4% срещу 24% при 

всички останали възрастови групи. 

При остеопорозата нещата изглеждат малко по-различно. 

С други думи, хората с ревматоидни заболявания в страната са над 1 

милион, а болестността показва тенденция на „подмладяване“.  

Всички останали твърдения са в посока на защита на личен и 

корпоративен финансов интерес и неувеличаване броя на ревматолозите, 

за да се запази големината на „клиентелата“, а от тук и финансовите 

приходи.  
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Аз така ще стартирам за себе си информационната седмица за 

ревматоидните и мускулно-скелетните заболявания. 

 

8.05.2017/ 

Колкото човек е по-лош и мизерен от вътре, толкова повече външните му 

дефекти се набиват в очите на околните. 

Закон. 

Б. Ивков 

 

& 

Само за броени часове прочетох доста подигравки и обиди по адрес на 

новоизбрания френски президент. И то само по една единствена причина 

- съпругата му е по-възрастна от него. Е, и? Човек трябва да е с доста 

комплекси, за да злорадства по такъв повод, а да мълчи, например, когато 

старци, със стърчащи от всякъде некролози, се хвалят с 50 и 60 години по-

млади от тях съпруги или любовници. Ех, българино, българино. Кога ще 

започнеш да проявяваш поне малко търпимост? Кога ще започнеш да 

чистиш собствената си простотия? Но как да се чистиш от тъпотията си, 

когато не я съзнаваш. Нима умрелия се съживява, осъзнавайки, че е 

умрял?! 

 

9.05.2017. 

В състояние на триполярно разстройство съм. Пише: Кредит за 6 минути... 

Аз чета: Крадат за 6 минути... Това дислексионна грешка ли е, грешка а ла 

Фройд ли е, или правилен прочит на подвеждаща реклама?! 

 

& 

Нали си спомняте разказа на Елин Пелин „Ветаро“ и по-специално ето 

този цитат: 

„У селото има три кметове, двамата са у затворо — третио че иде, като 

дойдат они да го заместят“. 

Та днес си обличам прани панталони, слагам си нова риза - все пак съм се 

наканил да посетя видна столична лаборатория да ми поизточат 

кръвчицата. И понеже не знам дали тази лаборатоийка има потребителска 
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такса, още по-малко знам дали имат от ония „едноръките бандити“, 

наречени банкомати, та решавам да тегля пари от един от трите 

банкомата на пазара в „Красна поляна“. 

Да, ама не. Два не работят, а пред третия БСП и ГЕРБ провеждаха открито 

партийно събрание за ролята на социалната помощ - наречена „пенсия“, 

в предотвратяване (политически коректен израз) или задълбочаване 

(политически некоректен израз) на демографската катастрофа в 

България. 

И го отнесох аз. Не можах да дръпна някой и друг лев. Та прания ми 

панталон и новата ми риза бяха силно огорчени от кратката им разходка 

само до пазара - а с какви очаквания излязоха, милите. Та това ми е 

печалбата от днешното излизане. 

 

& 

София днес е градът на най-изразената култура на държавните и 

общинските служители, ще рече, една култура, която се прави от тях и за 

самите тях и се смята от повечето служители за култура. 

Б. Ивков (парафраза по З. Кракауер. Служителите) 

*** 

... върхът на йерархията се губи в тъмните висини на финансовия капитал. 

Възвисените така са се отдръпнали, че нищо от живота в дълбините не 

може да ги докосне и затова могат да вземат решенията си единствено на 

базата на икономически преценки... актове на нехуманност не са 

изключение. Те са необходима последица от господстващата форма на 

икономика, движена от мотиви, които се опитват да избягат от реалната 

диалектика, с която хората си имат работа в предприятието.  

(З. Кракауер. Служителите) 

*** 

За съжаление и най-сладките приказки и обещания на правителството не 

променят с нищо факта, че лицата с увреждания, на които ще отнемат 

пенсията за инвалидност, дори и да запазят работните си места, ще стават 

все по-бедни и че всички хора – с или без увреждания – живеят само 

веднъж. (парафраза по З. Кракауер. Служителите) 
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12.05.2017. 

„Наистина най-интензивното от познатите ни усещания, способни да 

заглушат всички други преживявания, а именно преживяването на силна 

физическа болка, е едновременно най-личното и най-трудното да се 

обяви. Вероятно то не е единственото преживяване, което не можем да 

променим така, че да е възможно да се появи в публичната сфера, но 

фактически ни отнема чувствителността към действителността до такава 

степен, че можем да забравим за нея по-бързо и по-лесно, отколкото за 

каквото и да е друго“. 

Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. Fundacja Aletheia, Warszawa 

„Болката със сигурност е резултат от биохимичен процес. Но нервните 

пътища и телесните рефлекси не разказват цялата история. Болката е 

субективно преживяване, може би е архетипът на субективността, който 

се преживява само в самотата на нашите индивидуални умове. Това, като 

допълнение, винаги се насища с видим или невидим отпечатък на 

специфични човешки култури. Ние научаваме как се усеща болката и се 

учим какво означава това... Това, което има най-голямо значение при 

болката в крайна сметка е извън лабораторията – може би това са личните 

и социалните значения, с които ние и нашата заобикаляща ни култура ги 

натоварваме” 

Morris, D (1993) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley 

„Болката е състояние, което изпитващият я не може да го докаже, а лекарят 

и другите не могат да оборят или опровергаят“. 

(Б.Ивков) 

В подкрепа на хората с фибромиалгия. 

 

& 

Преди десетилетия някой ми беше казал, че има следната френска 

поговорка - цитирам по памет: „Всяка нова среща ражда нов живот. Всяка 

раздяла, е една малка смърт“. 

Именно така се вдълба дълбоко и неизличимо в паметта ми тази максима. 

Днес, в края на седмицата за информираност за ревматоидните 

заболявания си давам сметка, колко много животи се родиха за мен. Колко 
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много човешка топлина и усмивки срещнах. Колко страдание и болка, но 

и воля за живот, за преодоляването им. 

И се моля. Моля се само за едно. Да мога да опазя тези животи - поне 

доколкото това зависи от мен. Преживял съм множество раздели, 

множество малки смърти. И всяка една от тях е оставяла капчица вина в 

мен. С годините тя нараства и се превръща в огромна вълна, която 

заплашва да те помете. И само новия живот дава сили да я носиш на 

плещите си. 

Благодаря Ви приятели, че ме направихте съпричастен в раждането на 

онези малки животи, които заедно „родихме“ срещайки се. Да 

предизвикаш усмивка на нечие лице - ето това си заслужава всяко усилие. 

В това има много смисъл. 

Благодаря Ви! 

 

14.05.2017. 

Пътувам с автобус по линия No 72. За употребяващите я е знайно, че тя е 

полуромска (75%), полубългарска (20%), другите 5% са за лица с неизвестен 

етнос, но нощен цвят на кожата. 

Та пътувам си аз в атобуса и „подслушвам“ разговора на две сестри ромки. 

Милите, толкова тихо шептят, че дори ако съм с тапи в ушите спокойно 

ще мога да чувам дълбомъдрените житейски философски разсъждения на 

двете български гражданки. 

Темата на монолога на едната, е къде, какво и на каква изгодна цена си е 

купила. Темата на монолога на другата, са възклицания, взаимствани 

вероятно от българската литературна класика. 

И докато ги слушах, се присетих за един рекламен надпис на чист, 

литературен и много сочен български език, и един виц. Ето ги: 

„ПРИМОЦИЯ! 

СВИРКА - 5 лева.“ 

Казано е всичко - факти, реалност и метафора... 

А вицът е следния: 

„Разговарят две възрастни жени над 70 години. Едната казва: 

- Сега е модерно младите да ходят с „прашки“. 

- Какво е това? - пита другата жена. 
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- Нещо като гащи с конец през задника - отвръща образованата жена“. 

Винаги, когато пътувам по интернационалната линия на СГТ, съм 

провокиран към интердисциплинарно мислене и преклонение пред 

неизменните и невероятни криволици на българския език. 

 

16.05.2017. 

Срещам мой приятел и съсед от детските години, по случайност женен за 

моя съученичка от техникума. От дума на дума започва да ми се оплаква и 

лицето му придобива силно загрижен вид: „Еееейййй, мама му стара, 

много взех да забравям. Сигурно е от лекарствата - техната мамица. Ей на, 

щом изляза сутрин от вкъщи и веднага забравям, че съм женен“... 

 

18.05.2017. 

Среща между папата и Л. Брежнев. Всички световни медии са приковали 

вниманието си към тази историческа среща. След 6 часа, пресцентровете 

на папата и и генсека на КПСС излизат с обща декларация за медиите, в 

която между другото се казва: 

„След дълъг и ползотворен дебат Н.С. Папата и Ген.Секретар на КПСС 

достигнаха до консенсус. Л. Илич се съгласи, че Бог е създал света, а папата 

се съгласи, че съветските учени са му помагали“. 

 

& 

Снощи видях тази значима новина. И съм в пълно неведение на местна 

почва. Това Борисов ли го е казал или някой журналист-протеже? 

Знайно е, че жертвата на пътя е: 1) убит, 2) тежко ранен - вероятно остава 

за цял живот човек с инвалидност, 3) ранен, но временно 

неработоспособен (според модерната и политически коректна 

терминология) и т.н. 

И сега съм в кататоничен ступор. Що па правителството ще обявява война 

на хора, които или са загубили живота си, или са били инвалидизирани, 

или..., а ще милва - вероятно - убийците на пътя, срещу които реално 

трябва да се бори - с война или без война. 

(Борисов: Започваме война срещу жертвите на пътя. 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6227861) 
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& 

24 май - общонационален ден на правоговора на политиците бугарски... 

 

& 

Ако започна да Ви разказвам за състоянието на българското 

здравеопазване най-вероятно 99,5% от тези, които изобщо си направят 

труда да прочетат първите 1-2 изречения, ще махнат с ръка и ще кажат: 

„Още един „капацитет“, дето ще ми разказва тука на мене, какво е 

дереджето. Сякаш не го знам. Ей на оня ден...“. 

И понеже българинът (в огромното си мнозинство) разбира всичко за 

всичко, т.е. нищо за всяко нещо, ще Ви припомня два цитата от едни 

писатели чуждоземци. И понеже сме си чуждопоклонници, се надявам 

тези слова да проникнат в пилешкия ни мозък с претенции за вселенско 

величие. 

„Няма милосърдие. Няма правосъдие. Когато парите говорят – смъртта 

слуша“. (Р. Кук. „Криза“) 

*** 

„Четохме и за здравните организации, които се изяждат една друга... 

Печалбата е на първо място, пациентите отсъстват от списъка на 

приоритетите“. (Р. Лъдлъм „Горещата конспирация“) 

Ървинг Ялом, в книгата си „Когато Ницше плака“ казва: „Болестта засяга 

тялото ми, не мен. Моята болест и моето тяло може да са част от мен, но аз 

не съм част от тях. И двете трябва да се преодолеят, ако не физически, то 

метафизически“. 

През целия си живот съм се ръководел (по-дълго несъзнателно, по-кратко 

- съзнателно) от максимата: Аз живея на различен адрес от моите тяло, 

болка и болест. 

 

22.05.2017. 

Важно! 

Съобщава се на гражданието от София, че от утре, в продължение на 

около месец, в столицата ще е значително по-свтло - с около 500 Кандела. 

Тази вечер се подстригах. 

Предупредени сте!!! 
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23.05.2017. 

Клиничните пътеки са мъртви! Да живеят клиничните магистрали! 

 

26.05.2017. 

Социалната несправедливост поражда, утвърждава и задълбочава 

социалните неравенства в здравето. Социалните неравенства в здравето, 

от своя страна, убиват хора в масови мащаби. 

Днес основният „производител“ на социална несправедливост и социални 

неравенства в здравето, е т.нар. икономически неолиберализъм. (Б. Ивков) 

„От социалната и икономическата политика зависи в решаваща степен ще 

може ли детето да порасне и да реализира напълно своя потенциал за 

развитие и да изживее живота си в пълно здраве или неговия живот ще 

бъде погубен. Проблемите със здравето, които се налага да решават 

богатите и бедните страни, все повече съвпадат по своя характер. За 

развитието на едно или друго общество, било то богато или бедно, може 

да се съди по качеството на здравето на неговото, по това доколко 

справедливо се разпределя здравето сред различните социални слоеве, по 

степента на предоставяната защита от неблагоприятни последици при 

лошо състояние на здравето. 

Нашите деца притежават съвършено различни жизнени възможности в 

зависимост от това, къде са се родили. В Япония или Швеция може да се 

очаква, че те ще преживеят над 80 години; в Бразилия - 72 години; в Индия 

- 63 години; а в някоя от африканските страни – по-малко от 50 години. 

Жизнените възможности рязко се различават и вътре в страните, и в 

мащабите на цялата планета. При най-бедните от бедните се наблюдават 

високи равнища на заболеваемост и преждевременна смъртност. Но 

лошото здраве не е присъщо само на най-бедните. В страните с различни 

равнища на доходи социалният градиент на здравето и болестта има едно 

направление: колкото по-ниско е социалното и икономическото 

положение на човека, толкова по-лошо е здравето му“. (СЗО, Комисия по 

социални детерминанти на здравето) 
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1.06.2017. 

Джисемата ми е като държавицата ни. Като я държа нормално - не чувам 

нищо. Като я обърна с гръб към ухото си, ме заболява тъпанчето от силата 

на звука. Та се питах кое е норма, кое патология...Тази дилема и Кангилем 

не може да разреши. 

 

& 

Вървя по улицата. Виждам мой познат. Усмивки грейват по лицата ни. 

- Как си? Какво правиш - пита ме той докато се здрависваме и се 

подминаваме. Бързаме и двамата. 

- Добро впечатление, но не ми се отдава - отговарям. 

- И аз съм добре - отговаря той, като ми намига. 

Разделяме се, а на лицето ми продължава да е закачена усмивка, като на 

добродушен идиот. 

Подминавам две много възрастни жени и дочувам коментар. 

- Тц, тц, тц... Горкият човек... 

Усмивката ми разтегля още повече лицето, та чак „шевовете“ на 

седалището ми започват да пропукват. 

Хубаво е да си весел и щастлив... 

 

& 

На фона на крясъците и неадекватното говорене за медицинската 

експертиза, както и за „фалшивите инвалиди“ и насаждането на омраза в 

обществото, тази статия в много адекватна. С едно обаче не мога да съглася 

с автора. Цитирам: „Пpимеpно не е ноpмално атопичен дерматит да води 

до инвалидност, защото това е заболяване, което не уврежда 

трудоспособността му“. И точно тук е скрита една от фундаменталните 

грешки и в сегашна социална политика в сферата на инвалидността: 

инвалидност не означава „увреждане на трудоспособността“. 

Инвалидност не е равно или равнозначно с „трайно намалена 

работоспособност“. Такъв подход е проява на дискриминация, 

стигматизация и социално изключване. И все пак, повтарям, на фона на 

океана от глупости, които се изписаха и изговориха - заглавието е 

изключително подходящо, материалът на г-н Виктор Иванов е много 
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точен, за което го поздравявам. Има и още нещо, което искам да допълня 

от себе си. Реформа е необходима, но не само в медицинската експертиза 

- това е работа на парче. Големият проблем е, че институциите, а и част от 

т.нар. организации на и за хора с увреждания нямат никаква представа 

каква точно реформа е необходима и как трябва да се направи. Поне аз не 

съм оптимист и очаквам поредната лавина от недомислици и отнемане на 

права и облекчения на хората с увреждания. В материала са поставени - 

макар и мимоходом - някои други, изключително важни проблеми, на 

които никой не обръща внимание. Трябва да се случи чудо, за да може 

точно тези политици, които управляват днес България, да не сътворят 

поредната вълна от ужасяващи глупости. 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6251686 

 

4.06.2017. 

Урок No 9. „Бедете грижливи към езика си“ 

„Избягвайте да произнасяте фразите, които всички повтарят. Потърсете 

собствен начин на изразяване, дори когато говорите за нещата, за които 

говорят всички. Правете усилия да се откъснете от интернет. Четете 

книги“. 

„Опитът да се дефинират формата и значимостта на събитията изисква 

думи и понятия, които ни убягват, когато сме замаяни от визуални 

стимули. Гледането на телевизионни новини понякога не е нищо повече 

от гледането на някого, който също гледа някаква картина. Ние приемаме 

този колективен транс за нещо нормално. И постепенно сме погълнати от 

него. 

Преди повече от половин век класическите романи за тоталитаризма 

предупреждават за господството на екраните, за потискането на книгите, 

за обедняването на речника ни и за произтичащите от това затруднения 

да мислим. В романа на Рей Бредбъри „451“ по фаренхайт“, публикуван 

през 1953 г. пожарникарите търсят и изгарят книги, а повечето граждани 

гледат интерактивна телевизия. В романа „1984“ на Джордж Оруел, 

публикуван през 1949 г., книгите са забранени, а телевизията е двупосочна, 

позволявайки на властите да наблюдават гражданите през цялото време. В 

„1984“ езикът на визуалните медии е силно ограничен, за да лиши 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6251686
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публиката от понятията, необходими, за да се оценява настоящето, да се 

помни миналото и да се мисли за бъдещето. Един от проектите на режима 

е езикът да се ограничи още повече, като във всяко следващо издание на 

официалния речник се елиминират все повече думи“. 

„Всеки добър роман съживява способността ни да мислим върху 

нееднозначни ситуации и да преценяваме намеренията на другите“ 

Тимъти Снайдър. За тиранията. Двадесет урока от ХХ век. ИК „Обсидиан“. 

Без коментар! Респект към Т. Снайдър. 

 

& 

Лично обръщение към гилдията на българските ревматолози по повод 

отказа на националния консултант по ревматология и председателя на 

БДР. да бъде открита 4-а комисия в Плевен за отпускане на биологични 

лекарства. 

„Не забравяйте професионалната етика! 

Когато политическите лидери дават отрицателен пример, 

професионалната ангажираност със справедливите практики става по-

важна от всичко. Една държава, основана на върховенството на закона, 

трудно може да ерозира без участието на юристите. Трудно могат да се 

организират показни процеси без участието на съдиите. Авторитарните 

сили се нуждаят от покорни държавни служители, а началниците на 

концентрационните лагери търсят бизнесмени, заинтересовани от евтин 

труд“. 

Т. Снайдър. За тиранията. 20 урока от ХХ век. 

Психическият тормоз на пациентите с ревматоидни заболявания и 

реализирания отказ на лечение от страна на НЗОК на тези хора, изисква 

явното или мълчаливо съгласие на ревматолозите. 

Ще участвате ли в увреждането на здравето и инвалидизацията на 

пациентите си? Ще потъпчете ли основния принцип на Хипократовата 

клетва – „Не вреди“, като станете съучастници в отказа на лечение на 

пациентите си и в създаването на различни бариери пред достъпа им до 

него? 

Това е обръщение и към огромното мнозинство от честни и достойни 

български лекари, които - засега - мълчат и не предприемат нищо спрямо 
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своеволията на политици и НЗОК и които в крайна сметка пречат на 

работата им. 

Това обръщение към Вас е лично и не ангажира никого. 

 

6.06.2017. 

Приели „нова“ Наредба за мед. експертиза... Със законодателни промени 

ще задържат младите лекари... Защо ли ме боли целия човек? 

 

7.06.2017. 

Това навън не е лятна буря. Просто тетка Данка Сандъкова страда за 

първата ни ракета и борец No 1 срещу жертвите на пътя - Б.Б. Ми 

притеснява се жената, к'во! 

 

10.06.2017. 

Невъзможното днес, утре е потенциална възможност! 

 

11.06.2017. 

Просветлението на глупака: Какво ли съм ползвал цял живот вместо 

мозък? 

 

& 

Основата на политическата лудост е невежеството. 

 

13.06.2017. 

Когато си мълча мислят, че съм глупав. Когато казвам истината ме 

обвиняват, че съм груб и саркастичен. Е нема угодия, ей! 

 

& 

Истината е като ритник в тестисите – за мъжете, и като ритник в задника 

– за жените. Боли! При останалите 20-на пола не знам как е.  

 

14.06.2017. 

„От мислене го боляха мазолите“. (Р. Чандлър. Сбогом моя красавице) 
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& 

Каквото и да напиша не мога да събера повече от 50-60 „лайка“. Много 

мързелив народ! Светло бъдеще не се гради с мързел. 

 

& 

ПОМНЕТЕ! МНОГО ОТ НАС КОСВЕНО ДЪЛЖИМ ЖИВОТА СИ НА 

НЕГО: 

Карл Ландщайнер (14 юни 1868 г,.Виена - 26 юни 1943, Ню-Йорк). Лауреат 

на Нобелова награда по физиология и медицина - 1930 года. 

Според някои пресмятания това е човекът, чието откритие е спасило най-

много човешки животи в историята. К. Ландщайнер е откривателят на 

кръвните групи и благодарение на това откритие се отваря пътя към 

кръвопреливането. 

ПОКЛОН! 

 

& 

Има само едно кътче от вселената, което със сигурност можеш да 

промениш, и това е собственото ти аз. Олдъс Хъксли 

 

15.06.2017. 

„Когато дадеш възможност на добрите хора, те правят велики неща“. Биз 

Стоун. О. Лъкет, М. Дж. Кейси Социалният организъм. 

 

& 

- Какво правиш, Даро? 

- Самичкувам си! 

- ??!! 

- Търпя си болката, защото и днес ме боли целият човек! 

 

& 

ГЕРБ и ОПФ отказали да актуализират старите пенсии. И как не! Те да не 

живеят от пенсии? 
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16.06.2017. 

Поредната безпардонна кражба. Търся едно, попадам на друго. В някакъв 

сайт виждам парафрази по цитати от книгата на Албер Камю „Падане“. 

Познато. Проверка... и да, откраднато от блога ми. И никъде не съм 

споменат като автор на парафразите. 

„Публикувано 3.12.2015 г., 11:09 от Райна Топузова“. - това е крадецът на 

мисли. 

http://www.ranews.eu/…/parafrazipocitatiotknigatanaalberkam… - това е 

линка, към блога, на който са поставени. 

А ето това е линка към моя блог 

https://bojidarivkov.wordpress.com/…/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0…/

Публикацията е от 19 октомври 2013 г., събота. 

Е, сега какво правим? 

 

& 

Животът е богато разлистен храст, постоянно подрязван от мрачния косач 

на изтреблението, а не стълба към предсказуем прогрес. С. Дж. Гулд 

О.Лъкет, М. Дж. Кейси. Социалният организъм 

 

& 

... не всяка еволюция означава прогрес. О. Лъкет, М. Дж. Кейси. 

Социалният организъм. 

 

18.06.2017. 

„... длъжен съм да мисля, за да съществувам в действителност“. Збигнев 

Херберт. 

 

& 

Според Жан Амери болката е „най-висшата мислима степен на нашата 

телесност“ 

 

19.06.2017. 

„Адът – българското здравеопазване. В него човек губи всяка надежда. 

Парафраза на Б. Ивков по А. Дж. Кронин. 

http://www.ranews.eu/sport/parafrazipocitatiotknigatanaalberkamupadane
https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/10/19/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/10/19/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5/
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20.06.2017. 

Самотата е единствената „жена“, която не иска нищо и дава всичко. Б. 

Ивков 

 

22.06.2017 г. 

Мое гениално величество сред младостта, стиснали в ръце едно мъничко, 

красивичко и доста полезничко Ръководство за една гадничка болест - 

лупуса. 

Важно е обаче, че болестта е подвластна - поне засега - на младостта и 

красотата. 

Обичам Ви момичета и се гордея с Вас. 

 

 

& 

22.06.2017.  

Не веднъж съм обръщал внимание за пагубното влияние на 

неолибералните политики в сферата на здравето. Реакцията клони към 

минус безкрайност, а ситуацията си остава същата. Трудно ми е да кажа до 

колко това е резултат от безразличие или неграмотност, или от двете 

заедно. Вчера открих интересен текст, датиращ от края на ХХ век (1999 г.). 
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В него Милтън Терис говори за неолиберална триада на антиздравните 

реформи, която влияе негативно върху здравето на популацията, т.е. на 

населението на една страна. В тази триада Терис включва: (1) редуциране 

на правителствените разходи, (2) дерегулация и (3) приватизация. Все 

процеси, които познаваме, изпитваме на гърба си негативното им влияние, 

но продължаваме да не разбираме. Изследователите на неравенствата в 

здравето приемат, че и други две характеристики или тенденции на 

неолибералната политика са вредни за публичното здраве – става дума за 

децентрализацията и индивидуализма.  

В един кратък обзор на окончателния доклад на Комисията по социални 

детерминанти на здравето на СЗО от 2006 г., се казва: „От социалната и 

икономическата политика зависи в решаваща степен ще може ли детето 

да порасне и да реализира напълно своя потенциал за развитие и да 

изживее живота си в пълно здраве или неговия живот ще бъде погубен. 

Проблемите със здравето, които се налага да решават богатите и бедните 

страни, все повече съвпадат по своя характер. За развитието на едно или 

друго общество, било то богато или бедно, може да се съди по качеството 

на здравето на неговото население, по това доколко справедливо се 

разпределя здравето сред различните социални слоеве, по степента на 

предоставяната защита от неблагоприятни последици при лошо 

състояние на здравето“. 

И сега обърнете внимание: 

„Нашите деца притежават съвършено различни жизнени възможности в 

зависимост от това, къде са се родили. В Япония или Швеция може да се 

очаква, че те ще преживеят над 80 години; в Бразилия - 72 години; в Индия 

- 63 години; а в някоя от африканските страни – по-малко от 50 години. 

Жизнените възможности рязко се различават и вътре в страните, и в 

мащабите на цялата планета. При най-бедните от бедните се наблюдават 

високи равнища на заболеваемост и преждевременна смъртност. Но 

лошото здраве не е присъщо само на най-бедните. В страните с различни 

равнища на доходи социалният градиент на здравето и болестта има едно 

направление: колкото по-ниско е социалното и икономическото 

положение на човека, толкова по-лошо е здравето му“. 
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Оставам на Вас да „смелите“ – ако можете, разбира се – написаното. И още 

нещо. Изобщо не ми дреме кой как ще ме нарича – комунист, 

антидемократ или друга подобна кретения. Човек, като няма аргументи, 

започва да използва прилагателни, които в нашето тъпо и безмозъчно 

общество са се превърнали в доминиращи идеологеми, ама мнозинството 

и това не могат да разберат. 

Бъдете здрави, което в условията на нашата система за опазване на 

здравето, е наистина хуманно пожелание. 

 

23.06.2017. 

Абе таз Б. Ж. да не е оназ, дето мъж като я погледне и готова работа се 

разваля? 

 

26.06.2017. 

„Обожавам“ научни трудове, в които „дескриптивния анализ“ се свежда 

до описание от типа: 

1) денонощието е съставено от 24 часа, 

2) седмицата е изградена от 7 дни, а месецът средно от 30 дни. 

3) Годината, ако не е високосна, достига 365 дни. 

Ergo, nа тази основа можем да издигнем хипотезата или дори да направим 

рефлексивния извод, че подът на къщата е долу, а покривът й - горе. 

Има организации, които плащат луди пари за проекти, реализирани от 

международни консорциуми, научният резултат от работата на които е от 

горния тип. 

Това, между другото, е предварително зададен резултат. 

Да живее проектната наука в обществените науки. 

 

27.06.2017. 

Тя влетя в тоалетната и... Това, което се случи ще те насе...е! 

 

& 

Въпросителна дефиниция за търтей: абе като ме сърби лявото ухо, с к‘во 

да се подрапам? 
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& 

Суетната жена всяка година навършва 24 г. И така до края... на света. 

 

& 

Срещат се двама набори на 90 г. 

- Здрасти, как си? 

- Домати, че вече неам зъби за краставици. 

- А, аз отдавна не одим на море... 

- Бе кръвното ми е ниско... 

- Праим един плевник на село...  

След дълъг и съдържателен разговор се разделят. Първият си мисли: Егати, 

Пешо съвсем е оглушел. 

Вторият си мисли: Да не дава господ, Гошо ептен е сдал... 

 

28.06.2017.  

Съобщение във в-к: „Съблякоха бременната Серена Уилямс и... цялата ми 

мъжественост се пенсионира. 

 

29.06.2017. 

Истинската красота е радостния блясък в очите Ви, когато се срещаме след 

дълга раздяла. Б. Ивков 

 

& 

За съд – има болно сърце! 

За бой над слепи хора – комплексарски ербаплък. 

Ерго: Мачо Мамин си отива у дома. К‘во ли ще лекува? 

 

30.06.2017. 

Едни се радват, че са на море. Други, че са на планина. Трети на нова 

кола... Аз се радвам на нови книги. Всеки луд с номера си. 

 

& 

В медицината най-великото и подходящо за всяка болест лекарство, е 

доверието на пациента в лекуващия го лекар. (Б. Ивков) 
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1.07.2017. 

Драги приятели! Провокиран от книгата, която чета, бих искал да Ви 

попитам следното. Чувал ли е и знае ли някой, какво е това „сугреби“? 

Знаете ли как са лекували нашите предци - баби и прабаби това 

заболяване. Д-р Гугъл дава отговори на тези въпроси. И все пак. 

Интересуват ме народните вярвания и лековете на народната медицина, в 

т.ч. и баянията, заклинанията и др.п. 

Като „компенсация“ за усилията Ви предлагам една моя статия. 

http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/vyprosite.htm 

 

& 

Чета тази книга. Нестандартен поглед върху историята на вида ни. В 

много отношения книгата е и поучителна. Заслужава си всеки миг, 

отделен за нея. Всяка стотинка, заплатена за нея. 

Полиграфското изпълнение е безупречно. И най-важното - поне за мен, 

всички бележки са под линия на самата страница, а не запратени отзад 

някъде. Така човек не губи време и не губи нишката на текста. 

До тук респект и поздравления за ИК „Изток-Запад“. 

Но, има едно голямо НО. Книгата не е добре редактирана и коректурата е 

много слаба. Изобилстват стилистични и правописни грешки, които е 

трябвало да бъдат отстранени по време на редакцията на превода и/или 

неговата коректура. И това дразни и разваля цялостното добро 

впечатление от изданието. 

Ще речете, че съм стар, заядлив мърморко. И може би ще бъдете прави. Но 

авторът на тази много добра книга и неговите читатели, заплатили за нея 

37 лева, заслужават повече уважение. 

И все пак, горещо препоръчвам книгата на любознателните читатели. 

http://iztok-zapad.eu/books/book/1828/sapiens 

 

& 

Разговарят двама приятели: 

- Утре ще закрия ФБ профила си, да знаеш. 

- Защо? 

- Абе налазили са ме едни тролове... 

http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/vyprosite.htm
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- Какви тролове бе човек? 

- Жената, тъщата, голямата балдъза, малката балдъза... 

 

& 

Направих течение. Усещам леко захлаждане в повея на вятъра. Дано утре 

не стана удървен. То накъде ли повече, ама знае ли човек. 

 

2.07.2017. 

Излиза мъж от кабинета на наскоро завършил лекар и си мисли: „Абе, аз 

на лекар ли бях, или на лекция по латински за напреднали“! 

 

& 

Похвалиха ми новооткрито заведение на пазара в „Кр. Поляна“ – „Бабино 

село“. Поръчах си шкембе чорба. Сравнително вкусна чорбица. И дори 

цели 4 пъти откривателския ми дух изригваше във възторг - в лъжицата ми 

се оказваше малко парченце шкембе. Е, признавам си, за единия път не 

съм сигурен дали това беше месо или люспа от чесън. 

 

5.07.2017. 

Колкото повече красиви и интелигентни жени познава истинският мъж, 

толкова е по-щастлив. Ето защо моята радост няма граници. 

 

11.07.2017. 

Как се прави съвременната политика от ГЕРБ и ОПФ? 

1) Министърът на труда и социалната политика провежда реформа в 

медицинската експертиза; 

2) Министърът на здравеопазването провежда реформа в организацията и 

провеждането на консултациите между социалните партньори, 

3) Министърът на правосъдието провежда реформа в началното 

образование... 

И всичко това под ръководството на гения при развиване на маркуч в 

пресечена местност и capo di tuti capi... 

(Същинско тюрлю гювеч в желязна тенджера без зеленчуци, мазнина, сол 

и други подправки). 
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13.07.2017. 

Вече със сигурност мога да твърдя, че хората с ревматоидни заболявана в 

страната, са малко над 1/4 от цялото население. С други думи около 1,5 до 

1,8 милиона човека. Те са (не)лекувани от 80-90 ревматолози и цяла една 

НЗОК. От тях около 63% са лица с инвалидност. Баси късметлиите! 

 

& 

До сите търгаши ингилизки и секакви други фармамаскари. Сопрете се да 

ми пращате реклама на виагра в блого. Ей на, съгъ гледам 42 коментара в 

спама - 2 с английски текст и 40 реклами на виагра. 

Те тия на ингилизки ич ги не четох, оти не моа ги разбера. И ги делнах с 

теслата по ръчен труд. Сите други и тех делнах с теслата, оти: 

1) я виагра не пием, само се узонирам летоска 

2) мое и да съм дрът и малце кьопав, ма още си моем (абе това що го пишем 

като женките ме не ползват, ама нека, дъ съ знае) и 

3) като рекох, още си моем - моем да се узонирам, моем и да не се 

узонирам... 

Виагра, че ми пробутват те на мене. Я за парете за едно апче, че си купим 

2 шешета Узо бре серсеми със серсеми. 

Айде, продължавам с лечението на светлото бъдеще. 3 по 100 с мезе. 

След приключване на 4-та процедура по узонирането (коги е много топло 

се и джинирам, ама по-редко, щот това лечение е за баровци) го виждам, 

виждам го туй светло бъдеще, неговата мамица... 

 

14.07.2017.  

„Общосподелена нагласа е, че политиките, почиващи на най-новите 

открития в агрономията, икономиката, медицината и социологията биха 

могли да изкоренят бедността“. 

„Хората все още са жертва на безброй унижения и заболявания, 

причинени от бедност, но в повечето държави никой не умира от глад“. 

Ювал Ноа Харари. Sapiens. Кратка история на човечеството. 

Сега разбрах от къде се е пръкнала идеята за „магистрала на знанието“ и 

още по-напредничавата мисъл на бизнеса да паднат надбавките за 

прослужено време. Очаквам през 2018 г. да отпаднат заплатите, а през 2019 
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да се въведе данък, който всички работещи да плащат, защото работят. 

Държавата ще се погрижи да получават храна, на база научно обосновани 

калорийни дневни норми, за да могат на другия ден пак да идат на работа. 

(Това не ви ли понамирисва на капитализъм от времето на втората вълна 

(А. Тофлър), или само на мен така ми се струва?) 

Но, уважаеми политици и бизнесмени, другарят Хараре е написал и още 

нещо: „Всъщност в много общества повечето хора са застрашени в по-

голяма степен от наднорменото си тегло, отколкото от глад“. Сравнете 

снимката на Б.Б. от времето, когато беше бодигард и сега, когато е 

мин.пред. (Лично аз съм притеснен сериозно за здравето на бореца срещу 

жертвите на пътя и радетеля за „магистрала на знанието“) Само едно 

уточнение: терминологията „повечето хора“ в България означава и се 

прилага за хората от „жълтите павета“ и хората със „синя“ кръв (бизнеса). 

Останалите 90% са полу-хора. Не умират от глад, но са на сериозна диета. 

 

& 

Научете се да лижете политически задници и никога няма да познаете 

нуждата - нито малката, нито голямата! Ще станете свръхчовеци! (Б. 

Ивков) 

 

& 

„Един мъж не може да спи с всички жени на света, но поне може да опита“. 

(Ж. Амаду) Уф, вече съм гроги... само от опити. 

 

19.07.2017. 

Да напишеш три букви и да натиснеш клавиша „Изпрати“ отнема около 

10-15 секунди. Да напишеш едно кратко изречение с добри пожелания и 

да го изпратиш, отнема около минута, две, най-много три. 

Да отделиш за другия, за приятеля, мигове от собствения си живот, да му 

изпратиш собствената си позитивна енергия, е жест на изключително 

внимание и обич, „платени“ с частица от живота на този, който изпраща 

поздравите. 
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Вчера, през целия ден, бях обгърнат от Вашите поздрави, от позитивната 

Ви енергия. От Вашия живот, вдъхващ толкова много сила и радост. 

Благодаря Ви приятели и поклон. 

Специална благодарност и на роднините и приятелите от Германия, 

Полша и Гърция, Русия и САЩ, Англия, Франция, Италия и Испания. 

Благодаря Ви, че по един или друг начин сте ме допуснали в живота си. За 

мен това е изключително висока чест. Горд съм, че Ви имам, че всички Вие 

сте част от моя живот и му придавате допълнителен, по-дълбок и по-

многостранен смисъл. 

Благодаря Ви. 

Поздравявам Ви с един музикален сборник от моята младост. 

https://www.youtube.com/watch?v=q5ZE4MgA54Y&list=RDAlmeYyk00co

&index=7 

 

20.07.2017. 

Когато играчките на момиченцата оживяват, животът тържествува. Когато 

играчките на момченцата „оживяват“, животът често умира. 

 

& 

Отварам курс са мудерни нехрамотници. Цинъ зъ идин чаз – 10 ефролефа. 

Цинътъ е дустъпнъ са фсеки едиот. Са стъписвание жисием... 

 

21.07.2017. 

Злите езици говорят, че на инзвънреден обединителен конгрес ГЕРБ и 

ОПФ ще формират нова партия: БСНД (БАНК-СУДЖУК-

НОДИСЕЙБЪЛ). 

 

& 

София била най-лошия град за живеене в ЕС. Това велико научно 

откритие е сравнимо само с откритието: когато сте жадни, пийте вода. 

 

& 

Целта на правната консултация е не толкова да изясни даден казус, а да 

оправдае хонорара или заплатата на даден юрист, като чрез позоваване на 

https://www.youtube.com/watch?v=q5ZE4MgA54Y&list=RDAlmeYyk00co&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=q5ZE4MgA54Y&list=RDAlmeYyk00co&index=7
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множество членове, алинеи, точки и др., от различни закони, внесе 

толкова много светлина и неяснота, че спорещите страни да изгубят от 

поглед предмета на спора и истината. 

Това, разбира се, е емпирично наблюдение, а като всяко такова, то е 

субективна интерпретация. Не разчитайте на нея, но и не я забравяйте. 

 

& 

В системата „Си“ е въведена нова единица, измерваща едновременно 

неграмотност и тъпота: 1 ВалерСим. 

 

22.07.2017. 

Допълнителна информация за новата мерна единица за неграмотност и 

тъпота - 1 ВалерСим. На латиница се изписва: 1 WC (WalerCim). 

 

& 

Новина от последния момент. ТВ „Клюка“. 

След като изял 400 гр. суджук на едно ядене, ББ получил тежък и 

продължителен бързоклек. Учените установили, че в суджука 

присъствали 57 членове на Менделеевата таблица и 1036 техни 

производни отрочета. Всички те били заподозрени в опит за държавен 

преврат, което предизвикало в Родината ни ментално-дефекационно 

земетресение от 17 степен по Екскрементер. В момента се провежда 

секретно заседание на конспиративния научен елит с цел да се отговори 

на актуалния сакрален въпрос пред националната сигурност на страната: 

В Добрич произвеждат ли се и други колбаси? 

ТВ „Клюка“, собств.инф. 

 

& 

Людмила Улицка. „Казусът Кукоцки“. Останалото е... четене. Четене с 

огромна наслада. 

 

26.07.2017. 

На лекции съм... 
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Уважаеми приятели, поради сериозна служебна ангажираност с 

лекционна дейност в Университетите в Легушево и Спанчевци, между 14 

и 17 часа няма да отговарям на Ваши коментари. (То, не че сте се 

изпопребили да коментирате де, ама все пак... Предупредени сте!) 

 

27.07.2017. 

28 ЮЛИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА 

Според оценките на Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) около 4,7 млн. Европейци живеят с вирусен хепатит 

В (HBV) и почти 4 млн. – с хроничен хепатит С (HCV). Много от тях обаче, 

не знаят за това. Смята се, че разпространеността на HBV и HCV в 

Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ) 

представлява съответно около 0,9 и 1,1%, като тези данни в действителност 

са по-високи.  

През 2015 г. страните от ЕС и ЕИЗ са съобщили за почти 60 000 нови случаи 

на заразяване с хепатит: над 24,5 хил. случая HBV и 34,6 хил. – HCV. 

Заболеваемостта от хепатит С е нараснала с 4% в сравнение с 2014 г. 

Установено е, че ЕС и ЕИЗ относителния дял на недиагностицираните 

случаи от HBV и HCV се колебае съответно между 45–85% и 20–89% за 

всички страни, което свидетелства за сериозни проблеми в ръководството 

на тестирането и за отсъствие на национални програми за мониторинг по 

отношение на тестирането, диагностиката, лечението, заболеваемостта и 

смъртността.  

Източник: https://www.medvestnik.ru/content/n... 

 

28.07.2017. 

Размисли 

В общество, в което царуват невежеството, неграмотността и тъпотата, 

мисълта се приема за тежка форма на инвалидност. 

*** 

Хората с инвалидност са нетрудоспособни не поради същността и вида на 

своите физически, умствени, интелектуални, психически и/или 

комбинирани увреждания и дефицити, а поради неумението и 

https://www.medvestnik.ru/content/news/ECDC-okolo-9-millionov-evropeicev-stradaut-hronicheskim-gepatitom-V-i-S.html?utm_campaign=letternews_2017.07.27&utm_medium=letter&utm_source=letternews


 
164 

нежеланието на обществото да създаде възможности тези хора да 

реализират пълноценно своите способности.  

 

& 

Учните са установили, че средното IQ на котката е като на 3 г. дете. Абе, 

дали няма да е по-добре ако ни управлява някоя Маца? 

 

& 

Как се става тих битов алкохолик? Като гледаш снимка на 15-килограмова 

диня, кръв червена и... задълбочиш процеса на узониране. 

 

29.07.2017.  

Крайно време е политиците ни да направят разлика между това да имаш 

дупце и това да бъдеш задник. Па белким се оправим. (По А. Л.) 

 

& 

Със старостта относителното тегло на времето намалява. (Людмила 

Улицка. Казусът Кукоцки). Чудесна книга. 

 

30.07.2017. 

Всяка сутрин, когато се будя си мисля, че съм по-умен. И непрекъснато 

действителността ми показва, че греша. (парафраза по Д. Кийс) 

 

& 

Аз не страдам от нарцисизъм. Просто имам дарбата да бъда като огледало. 

(парафраза по С. Дали) 

 

& 

За парафразите 

По повод на предстоящата 5-годишнина на блога ми ненадейно се 

присетих за приятелската бележка на г-н Пламен Милков - човек, когото 

не познавам. И който се е скрил зад липсващ портрет. Лошо няма, не всеки 

е за показване. Та г-н Милков ми пише: „господинът навярно се смята (т.е. 
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мисли себе си) за по-оригинален от к.вон.колко нагло!” Пояснявам: к.вон. 

е Кърт Вонегът.  

Винаги и навсякъде оставям критичните бележки, във вида, в който са ми 

били отправени. Те сами по себе си говорят много повече от това, което аз 

бих могъл да кажа.  

Множеството от 15-20 човека, което следи редовно публикациите в блога 

ми, знае, че голяма част от тях са именно парафрази. Дълго време не знаех 

защо го правя. Днес вече съм сигурен. Салвадор Дали го е казал вместо мен, 

аз съм се сметнал за „по-оригинален” от гениалния художник и нагло съм 

го парафразирал:  

„Това, с което се занимавам, е да развалям мислите на хора, живели 

преди мен. Но вие и това не можете”.  

С най-добри емоции и чувства 

Парафразатор Наглецов 

 

31.07.2017. 

... за нея се беше лепнала... и биографията й – горчива, съветска и ужасна 

като непогребан покойник. (Л. Улицка. Казусът Кукоцки) 

 

1.08.2017. 

„Ако народът ще управлява, то кого ще управлява?“ Интересен въпрос на 

Джон Селден. 

 

& 

 „В днешно време медицинското учреждение се превърна в огромна 

заплаха за здравето“. (Айвън Илич. Медицинската Немезида) 

 

& 

МЕДИЦИНА И НЕЗНАНИЕ 

Според едно проучване от 400 аутопсии двама патолози открили, че 

повече от половината пациенти били с погрешни диагнози. Незнанието се 

превърна в ежедневие в медицинската практика. (Върнън Коулман. Наука 

ли е съвременната медицина. В: Медицински хоризонти, бр. 1/2017) 
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& 

В средата на 80-те години на ХХ век, когато работех като заводски социолог 

и бях „кадър на градския комитет на БКП” - тогава всички заводски 

социолози бяхме такива, ни привикаха да ни изгладят идологическите 

гънки, да ни набият чемберите като ни запознаят с едно постановление на 

МС на НРБ за изкореняване на лозята. Щото видите ли в братската КП на 

СССР е подел решителна и окончателна (те всичките бяха такива) битка с 

алкохолизма и битовото разложение, резултат от него.  

Спомних си, че тогава, след кратко изказване, зададох въпроса: „Защо като 

в Съюза пръднат, ние трябва да се насираме”? Е, после ме попревикаха тук 

таме - посъветваха ме внимателно и с най-добри намерения, без никакви 

заплахи - и ми набиха отново чемберите.  

Па днес се замислих - по определен повод - за некои съвременни 

проблематизирани ситуации отвъд океана. Та искам да попитам: „Защо 

като марксист-лениниците от страната на неограничените възможности 

(за неразбралите пояснявам - имам предвид САЩ) пръднат, българските 

марксист-ленински демократи се насират”?  

Странна приемственост. Не ли? (последния въпрос е взаимстван от д-р 

Тони Филипов) 

(Събитията описани тук са 101% достоверни) 

 

& 

Умът ликува: Горд собственик на „Черво с чар“. 

Сардоничен смях. Дяволчето в мен: „На 61, на какво друго да си 

собственик?“ 

 

& 

Светът е далеч по-интересен, ако умеем да го виждаме и разбираме отвъд 

това, което очите ни показват. (Б. Ивков) 

 

3.08.2017. 

НАУКА И МЕДИЦИНА, УЧЕНИ И ЛЕКАРИ  

В истинската наука се ражда идеята и след това тя се проверява, преди да 

се стигне до заключения. Истинските учени правят всичко, за да изключат 
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факторите случайност, шанс, съвпадение и плацебо ефект и да игнорират 

гордостта, суетността и всякакъв търговски натиск в своите търсения на 

истината. Тъжният факт е, че в света на медицината рядко се среща 

подобна преданост към науката. Прекалено често лекарите използват 

съобщенията за излекуван болен като доказателства. Те признават, че 

всички пациенти са различни и въпреки това правят заключения за 

лечението на хиляди пациенти от едно единствено съобщение, 

публикувано в медицинско списание. 

Върнън Коулман. Наука ли е съвременната медицина? Медицински 

меридиани, бр. 1, 2017. 

 

& 

Много е писано как чувства и емоции влияят върху здравето ни. И нито 

ред за влиянието на простотията ни върху здравето на другите. 

 

4.08.2017. 

Простотията никога не е единствен симптом за социална патология. 

 

& 

ЗА ГЕНИАЛНИТЕ МИСЛИ 

Възстановявам по памет. 

Някаква млада журналистка попитала Алберт Айнщайн, какво прави, 

когато в главата му дойде гениална мисъл. Дали я записва, дали я диктува 

на секретарката си и т.н. Той отговорил: 

- О, млада госпожице. Великите мисли идват в главата на човека толкова 

рядко, че никак не е трудно да се запомнят.  

А пък на мен изобщо не ми се е налагало да помня... 

 

5.08.2017. 

Поради непреодолим битов мързел отивам да готвя на пазара. 
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& 

Интересно е, колко лекари ще прочетат тази книга? 

Колко от тях ще я разберат? Колко от тези, които ще 

я разберат ще се вгледат в себе си и ще променят 

себе си, а след това и начина си на работа и 

отношение към пациентите? За себе си имам 

отговор. Моята надежда е в младите лекари. Ако 

прочетат и разберат книгата, преди системата да ги 

е смазала, за българския пациент може би има 

надежда. Може би... 

http://iztok-zapad.eu/books/book/1855 

 

& 

С всеки изминал ден губя все повече вяра в Човека и намирам все по-

голяма утеха в самотата. 

 

6.08.2017. 

ЗА ЧЕРВОТО С... ЛЮБОВ 

„Това, което определяме като хранителна непоносимост, най-вероятно е 

реакцията на едно напълно нормално тяло, на което в рамките на едно 

поколение му се налага да се пренастрои към хранене, каквото не е имало 

от милиони години.  

(...) 

Докато предците ни, ловците и събирачите, всяка година са ядели до 500 

различни местни корени, билки и растения, днес нашата храна идва най-

вече от 17 полезни растения. Затова не е странно, че червото среща 

трудности при такива промени. 

(...) 

Решението не е в лишението до живот, а в това отново да започнем да ядем 

нещото, което временно е било непоносимо - но вече в количества, които 

са поносими“. 

Джулия Ендерс. Черво с чар. Истината за един пренебрегван орган. ИК 

„Колибри”, София 
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& 

А като сте толкова велики англодумци ми кажете що значи: ФБ гмиджи от 

ленгуидж абдали? Capisce? Демек, капиш? 

 

10.08.2017. 

Истинската любов изисква много малко: пълно и тотално себеотдаване на 

другия. А това малко, всъщност е всичко (Б. Ивков) 

 

12.08.2017 

Казват, че гениалността била безсмъртна. Възможно е! Сигурно е едно 

обаче: глупостта живее по-дълго. (това дали е моя фраза?!) 

 

& 

Апни, пийни и си носи новите дрехи. Убаво де, ама ко праим като не сакам 

да съм саде одеща фабрика за л@йна. 

 

& 

Аз остарявам така 

„Да остаряваш здравословно с ревматична болест е състояние на духа, не 

на тялото. В старостта, болестта и смъртта няма нищо красиво, нищо 

достойно. Красотата и достойнството са в нашите избори, които правим. 

И аз не мога и не искам да позволя на болестта и времето да ме победят и 

да ме направят невидим”. 

„Starzeć się zdrowo z chorobą reumatyczną to stan ducha, a nie ciała. W 

starości, chorobie i śmierci nie ma nic pięknego, nic honorowego. Piękno i honor 

są w wyborach, których dokonujemy. I ja nie mogę i nie chcę pozwolić chorobie 

i czasowi mnie pokonać i sprawić bym stał się niewidzialnym”. 

„Ageing well with a rheumatic disease is a state of the mind, not of the body. 

There is nothing beautiful or dignified about age, disease and death. The beauty 

and dignity lie in the choices we make. And I cannot – and will not – allow the 

disease or time to win the fight and make me invisible”.  

„Das gesunde Altern mit einer rheumatischen Krankheit ist für mich ein 

Geistes-Zustand, nicht ein körperlicher Zustand. Es gibt nichts Schönes oder 

Würdevolles über Alter, Krankheit und Tod. Die Schönheit und Würde liegt in 
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den Entscheidungen, die wir treffen. Und ich kann nicht und will nicht der 

Krankheit erlauben, den Kampf zu gewinnen und mich unsichtbar zu machen“. 

Финалните думи на едноименното ми есе. 

 

& 

Никога не съм вярвала... 

Ето вече как цяла седмица се колебая дали да разкажа една много 

простичка, ежедневна история, или по-точно кратка случка. Колебанията 

ми идват от това как ще бъде оценено моето присъствие в нея. Има две 

неща които ненавиждам с цялото си същество: някой да ме героизира, или 

да се опитва да взима решения вместо мен за моя живот, само защото се 

придвижвам с бастун, защото инвалидността ми е видима. Но накрая си 

казах: „Майната му, всеки е свободен да мисли и да говори (или плещи), 

каквото си иска. Но в тази история има нещо, което си заслужава да бъде 

разказно”. И ето разказвам Ви я.  

Преди две-три години бях много силно впечатлен от едно изречение в 

един текст, който се разпространяваше в социалните мрежи като 

предсмъртното писмо на Габриел Гарсия Маркес. Няма значение дали 

този текст е автентичен или е приписан на големия писател. Изречението, 

което за мен се превърна едва ли не в мото на живота ми, е омайващо 

велико. Аз съм го запомнил така: „Човек може да гледа друг човек от 

високо само когато му подава ръка да се изправи”.  

Преживях тази мисъл много болезнено. Бях в центъра на София, в една 

странична уличка. Завивайки по друга подобна уличка пред мен се разкри 

следната картина. Възрастна жена, добре и чисто облечена, макар и с доста 

поостарели дрехи, беше паднала на тротоара. И правеше огромни опити 

да се изправи. „Закотвих” бастуна, запънах крака с моята си става и й 

подадох ръка, притеснен дали ще я приеме. Веднъж заради бастуна и 

втори път... по всички белези на лицето, тази жена беше циганка. За моя 

радост жената пое ръката ми и криво ляво се изправи.  

Усмихнах се и понечих да продължа пътя си. Тя ме докосна по рамото и 

каза на чист български език, без и най-малка следа от типичния цигански 

(майната му на коректния политически език) акцент:  
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„Благодаря Ви. Никога не съм вярвала, че българин ще ми помогне, че ще 

ми подаде ръка”.  

Усмихнах се виновно и я потупах по рамото. Докато изричаше думите от 

очите й се отрониха два големи мокри бисера. Обърна се и си тръгна.  

Та ето такава една историйка. Нищо и никаква, а Вие си правете изводите 

от нея. И не от моята подадена ръка, или поне не основно от нея, а от 

думите на жената. На циганката... Докъде сме се докарали... 

 

& 

Ако човек иска няма начин да няма начин. 

 

& 

За лека нощ ще ви разкажа приказка. И така: Имало едно време едно 

безвремие... 

 

& 

Научаваме се, че 8 авг. е межд. ден на дамския оргазъм. Останалите 364 дни 

са межд. Дни на герберската еякулация в с. Будилище. 

 

& 

Да ви пикам на властта и парите. На колко ще оцените чаша ледена бира, 

компанията на Нана Мускури и хиляди, безброй мечти... 

 

& 

Викат персеиди имало. Грънци. Саде нискотарифни самолети с вносни 

гербери... 

 

13.08.2017. 

Ако страдате от сърбеж в малкото пръстче на левия крак, когато си бъркате 

в носа, вземете нашия продукт „Назално масло“ от екстракт от свинска 

пръдня и подводни еделвайси. 100% гаранция. Помага и при лоша 

миризма по време на профилактика на Топлофикация, като 
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предотвратява сърбежа в малкото пръстче на десния крак, когато си 

бъркате в ухото. 

Начин на употреба, Няма значение как и кога, по колко пъти. Важно е да 

го купите. Веднъж направите ли го, ще се влюбите в нашите продукти. Те 

ще ви разкрият, чрез своите допълнителни ефекти, колко много проблеми 

има Вашето тяло и най-вече тиквата, с която природата Ви е дарила, вместо 

с глава и мислещ мозък. 

 

& 

Кретополит Ник забранил, викат, Персеидите, щото народа масово се 

юрвал към леглата и започвал един такъв разврат, че..., А на Персейчо и 

компания толкова им пука от забраната, че дори не забелязали, че са 

анатемосани. 

Сега се очаква да последва нова забрана - по време на пости да не се яде 

свинско докато се съешавате. Така де, или едното, или другото, не мое 

целия греховен кеф в едно. Сега чакам да видя дали Еросчо и Афродитка 

ще вземат - от кумова срама де - да се оттеглят по време пости. 

Обаче, от светото Синодално седалище да ни известят първом кое е по-

грешно: оноденето или еденето. Щото от БАН викат, че и двете са в 

основата на живота и без них не може. 

Ако питате мене, не че ме питате, и не че нема да ви го река, ще ви река 

следното. Ако имах малце власт бих наредил публичните тайнства (изяви) 

на кретополит Ник и себеподобните му, да са осъществяват в цирка. Те 

тогава предвиждам такъв смех, че само си викам а дано, а дано... ма като 

знам властта, става ясно, че надали. 

Хайде сполай ви от мен и.... никакво онодене. Има възбрана, ей, персеиди 

ниедни 

 

14.08.2017. 

Нещо ФБ ме разлюби. А пратя покана за приятелство на красива жена, а 

ми вика, че лимита е достигнат и за мене приятелство - йок. 
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& 

Имам аз една мечта. Пия кафе с ББ, а той ми тълкува теория на отнасящите 

го, създадена от Цвекло Цвекларски с пиздоним: Гениалното. 

 

& 

Абе, къде е Лъчко мозъка? Ми липсва ми човека-мозък, к'во толкова се 

изненадвате, че го помня и питам? 

 

& 

Когато изпитвам глад за четене, а книгите, които чета, са тъповати, се 

връщам към онези автори, които ме ръчкат мозъчно, директно. 

 

& 

Аз знам, че нищо не знам, но Вие и това не знаете, защото мислите, че 

знаете, ама не знаете, че не знаете... от мен да го знаете. 

 

15.08.2017. 

Мото за деня ми... поне от 5 години: 

БАШ МЕ БРИГА! 

 

16.08.2017. 

Чудя се дали отново да не започна да купувам вестници. Получавам 

духовен оргазъм, когато чистя боклук върху лика на политик. 

 

25.08.2017. 

Е много франкофон, много de choses в тая дръджава, бе!. А па че си седим 

българофон на пук на сите други фонове и фончета... 

 

& 

Бе гледам една снимка на Макрон и Микрон... ма много интимно го 

раздават, та чак се притесних за посоката на резбата на винта... 

 

& 
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ЗА ПОЧТИ ЕДНАКВИТЕ, НО МНОГО РАЗЛИЧНИ НЕЩА 

За всички „специалисти”, които се изживяват като лекари, две 

дефиниции:  

кинезитерапия – „лечебна физкултура с активни и пасивни движения и 

комплексни двигателни упражнения...” (с. 139);  

фиазиотерапия – „лечение с физични и механични методи, както и 

лечебно ползване на природните фактори, напр. електротерапия, 

аеротерапия, водолечение, лечебни масажи (доста по-различни от 

козметичните - б.м.-Б.И.), климатолечение и др.”. (с. 317) 

д-р Петя Арнаудова. Малка медицинска енциклопедия за всеки. ИК 

„Изток-Запад”, София, 2013. 

Който може да прецени почти еднаквостта на двете... 

Да кажа и още нещо.  

1. Лекарската грешка не винаги (дори много рядко) е равнозначна, 

идентична с некомпетентност на лекаря и - никога - с превръщане на 

неспециалиста в лекар.  

2. Кретенското, арогантното, основаното само на паричен интерес, 

надменното и т.н. отношение на лекаря към пациента не го прави не-

лекар, а пациента -лекар, а издава сериозни празнини в образованието на 

лекаря по отношение на взаимодействието лекар-пациент ( за което вина 

има системата на медицинско образование в България), сериозни 

дефицити в човечността на индивида, превърнал се в лекар. 

3. Важно е всеки пациент да помни едно много просто правило. Той е 

експерт само и единствено по отношение на това, как той преживява 

своето хронично заболяване, а не по отношение на неговото 

диагностициране, лечение и др.п. Още по-малко пък е медицински 

експерт.  

4. Няма как с четене на научно-популярни сайтчета, или дори на научна 

литература, да заместиш 5 години специализирано и системно 

образование по медицина, а след това 3 години специализация в дадена 

област. Няма как - още повече - да заместиш ежедневната клинична работа 

с четене на същите тези сайтчета, да заместиш развитието на знанието и 

практическия опит, трупани ежедневно с години, с „петминутки”, па били 

те и ежедневни.  
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5. Богатата обща здравна култура на пациента е важна, за да може да му 

помогне да разбира лекаря си и да взима решения за собственото си 

здраве. А не за да „става” лекар и да ръси съвети.  

Драги колеги, хронично болни, никога не забравяйте, че колкото повече 

се изживявате като истина от последна инстанция (без да сте лекари), 

толкова повече и по-ярко демонстрирате невежеството си в една сложна 

област, каквато е медицината. И накрая, да Ви напомня, че между 

медицина и здравеопазване има огромна разлика. 

доц. д-р Божидар Ивков 

(ПП. Не съм лекар и не се изживявам като такъв, именно защото наистина 

имам много голяма обща култура, както в сферата на анатомията, 

физиологията, патоанатомията, вътрешните болести, ревматологията и 

т.н., т.е. в редица медицински науки, така и в сферата на здравеопазването. 

Толкова богата обща култура, че ми е помогнала да не си позволявам да се 

изживявам като лекар, защото аз не съм такъв. Помогнала ми е да не се 

превръщам в истина от последна инстанция, т.е. да не ставам за 

посмешище.) 

 

26.08.2017. 

„От любов е роден светът, от любов се поддържа, към любов отива и в 

любовта се завръща“. Рабиндранат Тагор, Садхана. 

 

27.08.2017. 

ЧОВЕШКО, ПРОСТО ЧОВЕШКО... 

В живота на всеки човек има повратни моменти. Книга, филм, музика, 

човек, ситуация... Те те хващат за ревера на душата и така разтърсват 

цялото ти същество, че чак кътниците ти започват да трополят като 

мънисто от разкъсан гердан по „пода” на най-съкровената ти същност. И 

ако си човек намираш сили да се изправиш пред себе си, да видиш 

вътрешната си красота и недъзи. И ако си човек не взимаш решение да 

започнеш да се променяш към по-добро и да се поправиш. След тях просто 

вече си променен. И заживяваш в хармония и мир с промяната. И светът е 

друг, по-цветен, по-красив, а ти си мъничко по-толерантен. Мъничко по-

човек. 
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28.08.2017. 

Дори безкрайността прави път на любовта, с преклонение и възторг. 

31.08.2017. 

Бедността не е порок. В такъв я превръща наглостта на богатите. 

 

4.09.2017. 

... коренът на всяка печал, е желанието. 

С. Димитрова. Рабиндранат Тагор. Митичният страж 

 

7.09.2017. 

Раят на земята – споделената любов. 

 

8.09.2017. 

Мисловни питанки 

Седя и си мисля (не, че го мога това действие), няма ли по-важни неща в 

държавата ни от глупостите на обединените идиоти, та непрекъснато ни 

занимават с тях. А най-жалкото, за което си мисля, е: толкова ли сме 

изпаднали мисловно, че да позволяваме да ни принуждават да живеем 

решения на мутри и обединени подобия на човеци?  

Ако е вярна поговорката: „Всеки народ си заслужава управниците”, то 

какво прилагателно трябва да използваме за българския народ, имайки 

предвид днешните ни политици? Честно казано изпитвам срам, огромен 

помитащ срам, когато това прилагателно ми се пречка пред мисловния 

взор. Още повече ме е срам, че аз съм част, мъничка незначима част, от 

смисъла на това прилагателно.  

 

& 

Най-малко истина за себе си откриваме в критиката на бившите ни 

интимни партньори.  

 

10.09.2017. 

ОСНОВАНИЕ, ЗА КАКВО...? 

Напоследък все по-често си задавам въпроса: това, че се придвижвам с 

помощта на бастун основание ли е за тези - уж „здравите”, които не 
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ползват подобен „помощен персонал” да се 

разхождат с подковани ботуши в душата 

ми? 

 

& 

В началото бях спортист, после спиртист, 

после спиритуалист, сега съм донор на спе... (шум, ропот)... на 

специфични идеи. 

 

13.09.2017. 

„Не Ви разбрах“... 

Влизам в магазин от веригата „DM” и си купувам тоалетна хартия. (Е, 

хайде де, не се изненадвайте, понякога и аз съм човек). Заставам на касата. 

Касиерката - жена на средна възраст - маркира пакета. А аз се 

заглавичквам: 

- Ха, дадохте ми тоалетна хартия без да ми искате бележка от общината, че 

имам какво да ям?! 

- Не Ви разбрах - извинително ме гледа касиерката.  

Обяснявам, какво съм искал да кажа с шегата си, но по погледа й разбирам, 

че тя продължава нищо да не разбира. Излизам от магазина сконфузен. 

Тъпо ми е, че съм се изложил, или че шегата ми е останала неразбрана, или 

че... Връщам се у дома, захвърлям издайническото доказателство за 

физиологичните процеси, протичащи в тялото ми и... се осамотявам с 

наръчника: „Как да не изглеждаме тъпи в очите на...”.  

Та така, извода е един: като купувате тоалетна хартия, не се шегувайте с 

определена физиологична продукция. Няма да ви разбере... 

 

14.09.2017. 

НОВАТА МЕДИЦИНА  

Новата, опазарена (т.е. подчинена на пазарната анархия) медицина лекува 

всичко. Но... 

- рядко излекува,  

- често облекчава,  

- почти никога не утешава,  
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- почти винаги вкарва в дългове.  

Тъжно, но факт, нали!  

Бележка: Драги читателю, прави разлика между думите: лекувам (това е 

процес) и излекувам (това е резултат от процеса). 

 

17.09.2017. 

СРАМ МЕ Е... 

Говоря си вчера с една жена - съзнателно и целенасочено не споменавам, 

коя е. Оказва се, че чистачката в една частна столична клиника заработва 

90% от основната работна заплата на един доцент в БАН.  

И когато човек научава, че се трепе да създаде малко знание, което не се 

цени, което не е потребно никому, и когато непрекъснато, всеки месец, 

получава личната си оценка от обществото – „Непотребен си”, под 

формата на мизерна заплата, няма как да сътвори нещо смислено и 

значимо. А дори и да го прави, то потъва в океана на социалното 

безразличие и пренебрежение. Потъва в пошлостта, простащината и в 

безразличието на масата, на претендиращите индивиди, неспособни да се 

измъкнат от своята идентичност на тълпа. И когато болестта, носеща със 

себе си заплахата от смъртта и осъзнаването, че не си вечен, влети в живота 

им хората-тълпа се стряскат и искат, настояват, изискват: „Ти си длъжен”, 

„Длъжен си...”. Длъжен съм?! Кому и за какво? 

Тъжно е, срамно е да бъдеш или поне да се опитваш да бъдеш учен и 

изследовател на обществото, на отделни негови страни, в съвременна 

България. И ако си такъв изглеждаш жалък, когато не изпиваш чаша кафе 

и отказваш разговор, когато се отказваш от книга, когато вместо да мислиш 

за въпросите, върху които работиш, мисълта ти очаква със страх поредната 

битова сметка на някой оял се монополист... Тъжно е, срамно е..., но кой 

ли се интересува от това. 

Онова, което само преди стотина години е било светиня за българина - 

знанието и учения, който го създава и разпространението на това знание, 

което върши учителя, днес се смятат за глупост и безсмислено занимание 

на некадърници. Тъжно и срамно... Поне мен ме е срам. Срам ме е от 

мнозинството мои сънародници, срам ме е от политиците ни, срам ме е от 
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голяма част от „великите” ни бизнесмени, срам ме е от мене си... Срам ме 

е, но какво от това.  

 

18.09.2017. 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЛИЗКИТЕ ОТ ПРЕДВЕРИЕТО НА ДРУГИЯ 

СВЯТ 

Говорим си сутринта с моя колежка за проекта, по който работим. И от 

дума на дума тя си спомня история, която преди повече от 40 години я е 

впечатлила изключително много.  

В един от броевете на едно от най-реномираните медицински списания - 

„The Lancet”, през 70-те години на ХХ век било публикувано отворено 

писмо на известен английски лекар до близките му.  

Историята била повече от „простичка”. Лекарят страдал от някакъв вид 

рак и бил вече в терминален стадий. Болките били непрекъснати и 

ужасяващи. Човекът три пъти умирал. И благодарение на настойчивостта 

на близките му, лекарите го връщали към живота. И тогава той написал 

писмото.  

Не съм чел този „вопъл” на умиращия лекар. Но това, което ме впечатли в 

разказа на колежката, бе цитираното по памет: „Бог и Сатаната се смилиха 

над мен и решиха да прекратят страданието и болките ми, само Вие не 

можете да намерите малко хуманизъм...”.  

Цял ден тази историйка се мята в мозъка ми и не спирам да си задавам 

едни такива тежки въпроси, на които нямам или не мога да открия 

категоричен отговор.  

Възможно ли е в дадени ситуации хуманизмът да има граници, отвъд 

които се превръща в не-хуманизъм? В какво се превръща? В садизъм? В 

липса на морал, основана на неразбиране? В какво?  

Кога трябва да намерим сили в себе си да се разделим с близките си хора, 

поели пътя към вечността, без да им пречим да прекрачат границата, за да 

не страдат? И какво ни е необходимо, за да направим това?  

Спирам до тук. Ако открия писмото тогава ще разсъждавам повече. И все 

пак... Къде са границите на хуманизма? Има ли ги? И кога трябва да не ги 

или да ги пресичаме? Ако човек обича истински, то на първо място е 

добруването на този, когото обича, а не личното му Его. Нали? 
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19.09.2017. 

ПОДАРЪК ЗА ЕДНОКНИЖНИКА, Д-Р  

Всяка болест се лекува, докато е все още излечима. Туберколозата в 

началото се лекува лесно, но мъчно се познава, а след време, щом не е била 

разпозната и лекувана, лесно се познава, но все по-мъчно се лекува. 

Същото нещо наблюдаваме и в държавните работи – когато болестите, 

които се раждат в държавата, се предвиждат (нещо, което е дадено на 

мъдрия), те се лекуват лесно, но когато – поради неумението да се 

предвидят – се оставят да се развият дотолкова, че всеки да ги вижда, няма 

вече никакъв лек срещу лек. 

Николо Макиавели (1489-1527). Владетелят. 

*** 

... борбата... невинаги означава действие. Много често тя се води като 

устояваме, чакаме търпеливо, страдаме мълчаливо, но същевременно 

показваме на властта, че не се отричаме от мечтите си и че продължаваме 

да мечтаем именно за това – да я съборим... 

Хорхе Букай Кандидатът  

 

& 

ЗА СОЦИАЛНИЯ РАК 

В обществото се наблюдават два процеса на израждане на социалния 

организъм: медикализация и опазаряване. 

Първият - медикализацията - може да се определи и оприличи на 

доброкачествен тумор. Пречи за нормалното функциониране на 

социалния организъм - обществото - но не го убива, не убива и отделни 

негови елементи. Само ги подчинява на норми и правила, неприсъщи за 

социалния живот. Тези правила се налагат от институции - медицината и 

лекарите, а днес от фармабизнеса, които не са компетентни да правят това.  

Вторият - опазаряването - може да се определи и оприличи на скоротечен, 

смъртоносен рак, който убива множество елементи на социалния 

организъм: човеците. Опазаряването е социален конструкт, създаден от 

елементите (индивидите) на социалния организъм. Но оставен без 

никакъв контрол процесът бързо се изражда и започва да убива множество 
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елемнети на социалното тяло, като често го довежда до състояние на пълен 

социален колапс.  

Не можете да лекувате болестта опазаряване с лекарството опазаряване - 

нещо, което стана преди няколко години. Странно, но не парадоксално, 

тогава някои от „лечителите-пазарчици” използваха по свой начин 

елементи от икономическата теория на Карл Маркс и приложиха 

брутално лечение: просто ограбиха хората, за да възстановят здравето на 

убийците.  

Ето защо ме втриса, когато наблюдавам патологичните разсейки на двата 

процеса в обществото ни. Още повече, че те имат способността да си 

взаимодействат и да засилват взаимно влиянието си.  

Е, каквото имах да кажа го казах. Макар, че не знам, какво казах. И както 

винаги си го казах публично на себе си. Като живееш в шизофренно 

общество няма как да не се заразиш, защото ако не знаете социалната 

лудост е заразителна. 

 

24.09.2017. 

След приключване на работата по поредната книга, чийто авторски 

колектив имам честа да ръководя, най-сетне намирам време за четене. Но 

имам проблем - книгите, с които разполагам излъчват досада и скука и 

нямам желание да се потапям отново в техните светове, които не ми носят 

радост, а само интелектуално раздразнение. Поглеждам библиотеката си 

и от там ненатрапливо и скромно ме подканя да посегна към нея една 

книга, със синя корица. „Ятрогенията” на проф. Никола Шипковенски. 

Купих я наскоро, но още не бях я чел. Усмихнах се, извадих я от лавицата 

и... вълшебството се случи. Онова сливане между автор и читател сякаш бе 

чакало само мига на отваряне на първата страница. Завладя ме още от 

първите редове, от първите оценки за книгата, направени преди 

десетилетия за българския учен от световни светила в медицината. „Ето 

това наистина е повод да се гордея, че съм българин” - мисля си аз. 

„Успехът на един български учен”.  

Това, което пише проф. Никола Шипковенски се е превърнало в моя 

житейска и професионална „философия”, изстрадана от горчивия опит 

на човек с хронично инвалидизиращо заболяване и едновременно с това 
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на човек, изследовател на процесите и явленията протичащи в сложния 

социален феномен инвалидност. Разбира се, думите и идеите на проф. 

Шиковенски са далеч по-систематизирани, обосновани и изложени на 

достъпен език. Пожелавам си приятно четене и се заемам да навлизам в 

света на големия учен и ятрогенията. Позволявам си да препоръчам тази 

книга на всеки лекар, медицинска сестра, кинезитерапевт, изобщо на 

всеки специалист, който има досег с изкуството да се лекува. Това е книга 

и за всеки човек, принуден да изпълнява ролята на „пациент”. А за тези, 

които нямат възможност да си купят книгата, ще публикувам на моята ФБ-

страница някои от най-впечатлилите ме текстове от нея.  

Приятно четене.  

„Със съзнанието, че наред с физическите лекарят може да причини и 

психични увреждания, пред мен възникна задачата основно и 

задълбочено да информирам лекарите и студентите по медицина за 

появата и профилактиката на ятрогенни увреждания и да насоча също 

вниманието им към вузможностите за положително влияние върху болни 

чрез определено в най-широкия смисъл на думата психотерапевтично 

поведение. Ако успеем да изпълним със съдържание разбирането за 

психичните и соматичните опасности от грешни диагнози, плашещи 

прогнозу и водещи до инвалидност терапии и така да спестим на болния 

ненужната тежка участ, то тази книга определено ще се впише в 

принципите на лекарската етика”.  

„Лечителското изкуство... може да постигне своите цели, ако 

профилактиката се основава на причинно-следствената теория за 

заболяванията, а терапията стимулира всички защитни сили на организма 

и волята на пациента да се възстанови”.  

„... пет извода: 

► Всички хора трябва да бъдат предпазвани от болести. 

► Соматичното и душевното оздравяване на пациента да се постига 

възможно най-бързо и цялостно. 

► Лекарите са длъжни да облекчават страданието и болката на пациента, 

да го окуражават да превъзмогва страховете си и така отчаянието да се 

превръща в надежда. 
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► Лекарите трябва да правят всичко възможно заболяването на пациента 

да не става хронично и да не доведе до осакатяването му. 

► Лекарите трябва да се стремят да отдалечават смъртта до естествените 

граници на продължителността на живота. 

Ако тези фундаментални условия бъдат пренебрегнати в който и да е 

момент от периода на общуване между лечителите и пациентите, 

обърнали се към тях с доверие, медицината става антимедицина, а лекарят 

– антилекар”.  

Н. Шипковенски. Ятрогения или...  

 

25.09.2017. 

Понякога да направиш компромис е по-трудно, отколкото да се изправиш 

от калта, в която са те стъпкали другите. Компромисът също е възможна 

посока напред, усилие да не се отказваш. (Б. Ивков) 

 

& 

Да не унизяваш себеподобните си е иманентно присъщ дълг на Човека. 

Двукраките човекоподобни животни не проумяват това. 

 

30.09.2017. 

ЗА ПЕНСИИТЕ ПО ИНВАЛИДНОСТ 

Вече трета или четвърта година хората с инвалидност са подложени на 

психически тормоз, изнудване и гавра от страна на политици и 

работодатели, сиреч от страна на хора, които нямат ни най-малка 

представа, какво представлява сложния социален феномен 

„инвалидност”, още по-малко имат представа, какви проблеми поражда и 

как трябва да се решават.  

Нещо повече, политици и работодатели си позволяват най-безцеремонно 

да етикетират, стигматизират и да настройват останалата част от 

обществото срещу хората в инвалидност. С това си поведение те цинично 

демонстрират безсилието и правната си неграмотност и нежелание да 

предприемат реални мерки за пресичане на единичните случаи на 

злоупотреба от здрави хора с правата на хората с инвалидност. По-лесно 



 
184 

е да се върви по пътя на най-малкото съпротивление - отнемане. В случая 

пенсията на работещия човек с инвалидност.  

Няма да коментирам подобно варварство - не мога да класифицирам по 

друг начин целенасочен и осъзнат опит за бавно и мъчително 

унищожение на десетки хиляди хора (има и друг термин - геноцид, който 

все още се въздържам да употребявам). 

Искам само да напомня на тези варвари, че работещият човек с 

инвалидност, освен че получава пенсия за инвалидност, внася осигуровки 

в НОИ, начислявани върху заплатата, която получава. Осигуровки, които 

заплаща самия той и неговия работодател. Така че, реалния разход на 

НОИ е приблизително половината, често и по-малко, от размера на 

получаваната пенсия. Колкото е по-висок дохода на човека с инвалидност, 

толкова повече данъци плаща и пряко или косвено подпомага 

икономиката на страната.  Ако една държава не е в състояние да се 

погрижи за своите граждани с инвалидност, тя просто е за закриване. Тя е 

във фактически фалит. Фалит, предизвикан именно от варварите, за които 

става дума. 

 

4.10.2017. 

Най-големи трудности изпитвам, когато съм принуден да бъда мил с 

идиоти, чието его се губи някъде в космоса. 

 

& 

Журналистка ме пита: 

- Вие запознат ли сте с предлаганите от ГЕРБ промени в ТЕЛК? 

Аз: 

- А на луната има ли сладолед? 

 

7.10.2017.  

ПРЕДПОЧИТАМ „СЕГА” И НЕ МИСЛЯ ЗА НЕСИГУРНОТО „УТРЕ”  

Мой познат, на лични, ме критикува най-любезно. Същността на 

критиката му е, че се разпилявам, че не събирам мислите си и не ги 

издавам в книга, за да останат за поколенията. Е, трябва да призная, че 

подобни мисли са гъделичкали Егото ми. Но това си е чиста загуба на 
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време. И докато се чудех, какво да му отговоря - нещо от сорта, че не съм 

нито велик писател, нито велик учен, нито велик мъдрец, творящ 

безсмъртни мисли и афоризми и едва ли някой ще ми обърне внимание, 

се сещам за думите на един далеч по-мъдър човек от мен, чийто книги чета 

с наслада - Ерих-Емануел Шмит. Ето какво казва той в книгата си 

„Мечтателката от Остенде”:  

„В глупостта си писателите си въобразяват, че могат да избягат от съдбата 

си на смъртни, като оставят нещо след себе си, но дали то е нещо трайно? 

Ако днес умея да се обръщам към читателя от XXI век, как ли ще е с 

читателя от XXIII век? И не е ли арогантен самият този въпрос? Трябва ли 

да си го забраня? Не трябва ли да се отърва от тази претенция? Не трябва 

ли да приема да живея в настоящето, само в настоящето, и да се 

наслаждавам на онова, което е, без да се надявам на онова, което ще бъде?” 

Това му и отговорих. Живея днес и не се грижа за неща, които няма да 

доживея нито да видя, нито да разбера. Аз съм смъртен и искам моите 

думи да са потребни на хората, които познавам. След 50, 100 или 200 

години хората ще имат други мислители, които ще им бъдат потребни. 

Защо да се грижа за тях, а не за тези, които и днес ме срещат и ми подават 

ръка. Човек трябва да се научи да цени мига, да уважава реалността, в 

която живее, а не имагинерните фикции...  

Накрая му написах една гениална гениалност: Не съществува утре, което 

може да компенсира изгубеното днес и сега. 

 

16.10.2017. 

Единственото усещане в мен, което предизвикват политическите партии в 

страната ни, е безразличие. 

 

18.10.2017. 

Основната задача на родителите на деца с увреждания, е да ги научат да 

живеят самостоятелно, когато те няма да са живи. 

 

15.11.2017. 

ИСТИНАТА - НАЧИН НА УПОТРЕБА 
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Един от най-сериозните „мотиви” на ОП за атаката им срещу „фалшивите 

ТЕЛК-ве” и източването чрез тях на бюджета на НОИ, е факта, че има цели 

села в България, жителите на които (д0 един) са с ТЕЛК-ве.  

В резултат на моите усилия, получих строго секретна информация от 

частна детективска агенция „ЕС-АНГРО”, че такива села наистина има. И 

те са, както следва: 

(1) село Горно Психичане, обалст Обединено патриотична. Брой жители - 

4, средна възраст на жителите 84 г. Всички с ТЕЛК-ве.  

(2) Долно Лъжовене, същата област. Брой жители - 3, средна възраст 81 г. 

Всички с ТЕЛК-ве. 

Пред такива факти и доказателства и Боговете немеят. Хвала на 

Обединените Психари. 

 

20.11.2017. 

ЗА ХОРАТА С ОГРАНИЧАВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

Преди да Ви кажа, защо Ви пиша искам да направя една публична 

декларация. От сега нататък няма да използвам понятията „хора с 

увреждания“ и „хора с инвалидност“. Ще ползвам понятието „хора с 

ограничавани възможности“. Защо, ще обяснявам друг път. И така, днес 

за мен седмицата започна добре, с радост.  

Преди седмица си купих 3 книги. И ето днес, след 7 дни път от Полша до 

България, книгите „се приземиха“ в дома ми. В една от тях – „Дистанция 

срещу толерантност“, чета:  

„Психосоциалното функциониране на лицата с ограничавани 

възможности в социалната действителност, такава, каквато е, с 

многобройни проблеми, неясноти и липса на здрав разум, поради 

системни решения, е предмет на десетилетни изследвания и анализи, 

насочени към разпознаване на специфичните, не само потребности, 

защото те са еднакви и в случаите със здравите хора, но и многоаспектни 

и многостепенни ситуации за тази социална категория, целящи да й 

осигурят пълна адекватност на участието в социалния живот, равни 

шансове в процеса на придобиване на самостоятелност, образование, 

заетост и социална активност. Оценявайки предприеманите различни 

социални инициативи, насочени към социално включване на хората с 
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ограничавани възможности в социалните общности, са необходими не 

само по-добро законодателство, пълно разбиране, чувство за равенство и 

граждански права, но преди всичко знание за потребностите и 

възможностите на човека, преживяващ някаква инвалидност, както и 

отвореност за комуникация с него. Материалните средства, в т.ч. 

финансовите и техническите, или разумното и рационалното управление, 

са важни въпроси, но без тези, първите, фундаменталните, поради тяхната 

психологическа, социална или най-общо хуманистична същност, те се 

превръщат единствено в маргинални инструменти за палиативни 

действия“. 

Да, така стоят нещата в „белите“ страни, независимо, колко са развити. В 

мафиотските държави..., е знаете как е у нас. Няма да обяснявам. То и на 

кого ли ще се наложи да обяснявам, като всеки се е скрил в личния си океан 

от безразличие към човека до него, към другия. Та, преведох този кратък 

цитат за тези, на които им пука за съдбата на хората с ограничавани 

възможности в тази страна. За останалите, за “герберите” и за 

“обединените патриоти”, за техните гласоподаватели, които вкупом се 

готвят да „затрият“ десетки хиляди хора с ограничавани възможности, 

всяко обяснение е наливане на вода в Сахара, за да се създаде оазис.  

И така, ако някой може да мисли – да мисли. Ако някой може да действа – 

да действа. Аз съм с него.  

Божидар Ивков 

 

1.12.2017. 

Днес ще строят джамия, утре ще разрушават православни храмове. 

Безродници! 

 

4.12.2017. 

Плочев – масов убиец. Депутати – масови убийци. Докато системата си 

отдъхва, имате време да се обесите. Ама отде достойнство! 

 

10.12.2017. 

Странно нещо е животът на човека.  
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Има дни, в които всяко нещо, до което човек се докосва, се получава, случва 

се и то по възможно най-добрия начин. Сякаш някакъв безкрайно добър 

магьосник докосва с вълшебна пръчица задачите ни за деня и те се 

решават и нареждат от само себе си.  

Има обаче, дни, в които и най-добрите ни намерения се превръщат в 

проблеми. Правим нещо с идеята да е по-добре за нас, за близките ни..., а 

в крайна сметка се оказва, че не само не сме успели, а напротив - забъркали 

сме някоя каша. И тогава започваме да обвиняваме съдбата, дявола, 

институциите, другите хора, какво ли не и кой ли не... Само не и нас 

самите. Не си даваме сметка, че не нещо друго или някой друг са виновни 

за неуспехите ни, а самите ние. И понеже сме виновни често не можем да 

си обясним, в какво и къде сме сгрешили, а някои въобще не стигат до 

мисълта за собствената си вина. „Каръшки ден” - заключаваме и 

продължаваме нататък, без да си вадим поука за механизмите и пътя на 

грешките си.  

Да се греши, е човешко! - казваме си ние и си прощаваме грешките, но не 

си даваме сметка, че по този начин обиждаме себе си и нараняваме 

другите, защото създаваме условия да постоянстваме в едни и същи 

грешки, т.е. да бъдем глупави.  

Не е достатъчно да признаеш грешката си - някои никога не го правят, 

дори с цената на нови грешки, необходимо е да продължим нататък, да 

разберем същността и големината на грешката си и да се постараем повече 

така да не грешим, дори само поради това да не понасяме загубите, които 

всяка наша грешка ни нанася.  

Всичко това го изписах за себе си. В опит да оценя всичките глупости, 

които забърках вчера. Не че това ще поправи нещата, но може би ще има 

някаква полза в бъдеще.  

Мисли се преди и по време, разбира се, който може. После е късно. После 

понасяме загубите от глупостта си. От собствената си глупост, а не от 

играта на съдбата или някаква висша сила, която - трябва да си прекален 

егоцентрик, за да мислиш така - ни е сърдита.  

Прекрасна неделя. 

 

 



 
189 

13.12.2017. 

Е, щом тетка Менда е д-р хонорар кауза, аз съм Вебер на 4-та в 

социологията. Ма кой да ме признае, като не съм нар.предст.? 

 

17.12.2017 

ЗА ПАНАИРА НА КНИГАТА 

Вчера имах възможност да посетя Панаира на книгата в НДК. И не 

съжалявам. Дори само поради факта, че си купих книги на Вебер и Зимел, 

на Бениамин и Гадамер, както и книгата на Бисвангер “Сън и 

екзистенция”. И то на съвсем прилична цена.  

Онова, което ме впечатли обаче, бе огромното количество хора. Почти 

пред всеки щанд имаше струпване на множество и понякога бе трудно да 

достигнеш книгите. Още по-хубаво бе, че една голяма част от 

посетителите бяха млади хора и деца. И всеки прегърнал лелеяната книга, 

щастлив... Гледах тези хора и си казвах: “Може би не всичко е загубено. 

Може би все още има надежда... Надежда да я бъде нашата България”. 

Беше невероятно изживяване. Още повече, че не бях сам, а с един 

прекрасен човек, когото много обичам и на когото искам да благодаря. Да 

благодаря, че ме напътстваше така, че да не пропусна нито един щанд. 

Човек, който изтърпя задухата и “лудницата”, без да престава да 

насърчава моята заплесия по книгите и който се радваше заедно с мен на 

всеки мой възторг. Благодаря ти Юли. 

Та това исках да Ви река. Тези от Вас, които са в София, може би ще е добре 

да намерите малко време и да се потопите в света на книгите. 

Преживяването е уникално. Заслужава си. 

Приятна неделя! За мен ще е приятна и щастлива, надявам се, с книгите - 

мои стари познайници и приятели, които никога не са ме предавали. 

 

18.12.2017. 

Ееех, какво велико нещо е статистиката. 

ЗАБАВНА СОЦИОЛОГИЯ 

Андрей Гаазе 

АНЕКДОТ №771172 
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Средната работна заплата в Русия е когато един човек получава 2 000 000 

рубли месечно, а други - сто получават 8 000 рубли. Така, средно, те 

получават по 27 000 рубли. А сега още по-просто казано: Петя има 10 

ябълки, а Вася - нито една, средно двамата имат пет ябълки. Чиновниците 

ядат месо, а аз - зеле, средно ние ядем зелеви сърми. Съпругата на 

директора на колхоза, Маня, спи с всички, а доячката Люда не пуска на 

никого, но средно и двете са ку*ви. Така живеем. 

 

23.12.2017.  

ЗА КУЛИНАРИЯТА И ЗА МЕНЕ СИ. 

Днес след обед изненадах сам себе си. Оказва се, че освен добър кулинар 

(сиреч готвач де) съм и добър майстор на баница (демек баничар).  

Сега имам един много сериозен проблем. Поради вкусотийките, които си 

спретнах за софрата на Бъдни вечер, се налага да ям със силно повишено 

внимание. Хем да не преям, хем да не се задавя от това, че съм сладокусник. 

След дегустацията на моите брилянтни произведения на кулинарното 

изкуство седя и си мисля, че не може все да ми е южно... Просто требе да 

се внимава като се яде, както се внимава, кога се режат продуктите.  

Е, открих си някои дребни грешчици, ама точно те ме правят велик 

кулинар... в собствените ми очи. Щото има да драпам още до 

съвършенството. Но, това е тема на друг, по-дълбок и екзистенциален 

разговор.  

Хайде със здраве и дано Вашата софра е поне толкова вкусна и богата, 

колкото и моята. Весели празници на всички. 

 

24.12.2017. 

„Количеството не скрива липсата на качество“ - Е.-Е. Шмит. Ама ич биля 

не скрива... 


