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Сите луѓе се добри. И покрај тоа што сакаат да бидат
лоши, не можат бидејќи добрина сепак протекува од
човековото срце. А јас не сум сретнал човек без срце.
-----------------------------Љубовта кон пишаниот збор колку и да сакаш не
можеш да ја потиснеш. Таа пак ќе исплива на
површината.
-----------------------------Колку длабоко и да копаш секогаш ќе има нешто ново
што не можеш да го ископаш од длабочината на
својата душа.
-----------------------------Сите живи нешта се создадени за да бидат среќни,
голем пропуст е ако не можеш да ја согледаш
убавината на животот која што извира од твоето срце.
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Сакај се себе си. Но не заборавај да ги сакаш и
другите.
-----------------------------Џабе се величиш и удараш во гради дека си најголем,
најмоќен и најдобар кога сам на себе си не си
веруваш.
-----------------------------Ситење на несреќата и тагата на другите луѓе е болна
работа.
-----------------------------Најголемата победа е да се победи сопственото его.
-----------------------------Живееме во свет на мрднати вредности, денес скоро
никој не ја цени добрината.
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Ја барал еднаш еден човек вистината, ја барал но не
можел да ја најде бидејќи од секоја уста излегувала
друга вистина.
-----------------------------Најпаметниот не се прави и докажува дека е
најпаметен. Туку ги остава глупите да го прават тоа.
-----------------------------Со повозрасните луѓе многу полесно можеш да се
разбереш и повеќе можеш да научиш одколку со
помладите.
-----------------------------Голем си онолку колку што мислиш дека си. Aма само
пази да не леташ во облаци.

7

МУДРОСТИ И ИЗРЕКИ
Можеш да имаш и милион пријатели, другари,
познаници и швалерки но на крајот пак се се сведува
на добриот семеен живот и најблиските.
-----------------------------Интересна работа е свеста, а уште поинтересна е
подсвеста и надсвеста и сите други видови на
свесност. Многу сакале да ги проучуваат но никој не
ги научил.
-----------------------------Сите сме исти само што правиме различен избор во
животот.
-----------------------------Џабе ти се парите кога го сјеба мозокот со нив.
-----------------------------Ако сакаш да знаеш како е времето, излези надвор и
не ја гледај временската прогноза.
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Со шуплив заб не крши ораси, оти попрво ќе си го
скршиш забот него орасите.
-----------------------------Некој потрезно размислува кога ќе се опијани, него
кога е трезен.
-----------------------------Мрзеливоста, сомнежот и невербата ја убива секоја
твоја нова шанса за успех.
-----------------------------Времето лета и не се враќа, затоа побрзај да ги
оствариш сите свои желби, бидејќи само еднаш ја
имаш таа шанса и никогаш повторно. Да живееш.
-----------------------------Кога мислиш дека на некому му е потребна помош а
ти чувствуваш дека можеш да му ја дадеш, не двоуми
се, помогни му.
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Ако животот е лесен како песна. Од тебе само зависи
дали ќе ја пееш песната и како ќе го играш орото.
-----------------------------Најтешкото е да се стекне доверба помеѓу луѓето а
понатаму се е лесно. Додека не се скрши за еден миг.
-----------------------------Самодовербата не доаѓа случајно од таму некаде таа
се стекнува со годините.
-----------------------------Никој не може да те разочара така како што сам себе
си можеш да се разочараш.
-----------------------------Никој не може да те повреди како што сам себе си
можеш да се повредиш.
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Најопасен е човекот којшто го достигнал дното, затоа
што нема повеќе што да загуби а има само што да
добие.
-----------------------------Никогаш нема да успееш во нешто доколку се
откажеш на првиот чекор.
-----------------------------Не е важно што имаш ти, важно е комшијата да го
нема тоа.
-----------------------------Јади, пиј, уживај и весели се. Затоа што животот само
еднаш се живее.
-----------------------------Сиромавиот и богатиот никогаш нема да бидат
најдобри другари.
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Лошата мисла лоши плодови раѓа, а добрата добри.
-----------------------------Човековото срце е пуст остров без љубовта.
-----------------------------Мудроста не се стекнува само од книгите или улицата,
мудроста се стекнува со искуството и годините.
-----------------------------За малку ќе го фатеше ежот да немаше боцки.
-----------------------------Не се замарај со минатото не вреди.
-----------------------------Тајната е дека нема тајни.
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Мудар е оној кој знае да молчи и да зборува само
тогаш кога е потребно.
-----------------------------Некогаш е потребно да паднеш многу ниску за се
издигнеш ко феникс од пепелта.
-----------------------------Добриот глас на далеку се слушал а лошиот уште по
подалеку се слуша и од добриот.
-----------------------------Ако ја сакаш само неа ништо не си направил, ако се
сакаш само себе си пак ништо не си направил, да ги
сакаш "сите" е тоа е правата работа.
-----------------------------Животот тече како река, ако не знаеш да пливаш ќе те
однесе реката.
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Можеш да имаш колку сакаш пари но ништо не ти
вредат доколку ја изгубиш љубовта и здравјето.
-----------------------------Најскапоцено нешто на овој бели свет е детската
насмевка.
-----------------------------Не жали по младоста уживај во староста.
-----------------------------Животот е како тркало еднаш си горе, друг пат доле,
па кога ќе ти се скрши, клап се откачи тркалото.
-----------------------------Добрата душа е како добар коњ ако ја раниш добро ќе
те слуша, ако не нема.
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Кај што има страв нема љубов и обратно.
-----------------------------Срцето е колевка на душата. Душата е колевка на
срцето.
-----------------------------Ако умот е највозвишениот, најмудриот и најважниот
човечки орган, зошто тогаш сите цртаат срциња а не
мозоци.
-----------------------------Рекла казала а не мислела.
-----------------------------На лагата можеби и се кратки нозете, но за вистината
денес никој не дава ни пет пари.
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Некои не знаат што имаат се додека не го загубат тоа
што го имале.
-----------------------------Дај му нешто па после моли му се да ти го врати.
-----------------------------Скршеното срце ништо не го лечи.
-----------------------------Разликата помеѓу младоста и староста е само во
годините.
-----------------------------Иднината не доага таму од некаде, таа се создава.
-----------------------------Музиката е танцот на животот.
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Дај си го газот на вересија, па после дрш му се.
-----------------------------Животот е тежок. Но не толку тежок како слон да те
згазне.
-----------------------------Животот нема смисла затоа не троши си го залудно
времето барајќи ја.
-----------------------------Некои луѓе никогаш не се будат од зимскиот сон.
Некои се разбудуваат но пак си легнуваат.
-----------------------------Мравката ако чека да и донесат за јадење, ќе умре
чекајќи.
-----------------------------Малото грне некогаш е потешко и од големото.
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Ако рибата може да лета тогаш и човекот може.
-----------------------------Мислата е најбрза, но на некои луѓе јазикот им е побрз
и од мислата.
-----------------------------Младоста ни помина во правење на глупости и
постојано барање по она за што не бидува, дојде
староста а ние се уште не сме пронашле ништо.
-----------------------------Луѓето одамна ја изгубија својата слобода откако
станаа робови на своите навики.
-----------------------------Разликата помеѓу убава жена и убав маж е во тоа што,
убавата жена може да добие се што ќе посака со
својата убавина а мажот само стап.
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Највкусно и најубаво е она јаболко во кое има црвче.
-----------------------------Животот е еден и вреди да се живее. Но не со секој.
-----------------------------Љубовта е мешавина од многу чувства, секс, драма,
расплет и афери и една голема експлозија на крајот,
кој преживее ќе раскажува.
-----------------------------Сонот е само заблуда на која уште никој не успеал да
и ја открие тајната.
------------------------------

Љубовните проблеми колку и да ни изгледаат тешки
сепак се лесни доколку сакаш да ги решиш.
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Љубовта е најголемата енигма во животот.
-----------------------------Животот е најсуров токму кон најчуствителниот.
-----------------------------Подобро да имам еден добар другар отколку 100
дволични.
-----------------------------Добриот човек денес е раритет и ставен на работ на
истребување.
-----------------------------Храброст не е да се качиш на магаре и да рикаш како
коњ. Храброст е да ја прифатиш борбата за живот и да
се бориш до крај иако знаеш дека на крајот ќе ја
изгубиш битката.
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По жена, кола и автобус не се трчa. Не затоа што не
можеш да ги стасаш туку затоа што можат да те
прегазат.
-----------------------------Што повеќе ги бркаш жените од тебе толку повеќе тие
ти се лепат. А што повеќе ти им се лепиш толку
повеќе тие бегаат од тебе.
-----------------------------Македонија е колевка на светот.
-----------------------------Македонија може слободно да и дава часови на
Европа по култура, уметност, историја, музика и
религија.
-----------------------------Нема ништо подобро од старата добра македонска
песна.
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Македонија не е земја на македонците туку на
власите. Според овие што ја владеат.
-----------------------------Македонецот е тешко сварлив. Никој одстрана не
може да не изеде како што сами себеси си се јадеме.
-----------------------------Ако реалноста гризе, македонската реалност уште
одамна е изгризана.
-----------------------------Каков народ таква држава.
-----------------------------Не е ни чудно зошто имаме толку слаба државна
политика од осамостојувањето па наваму кога ниту
еден политичар не е квалификуван за да се занимава
со политика. Кога политиколозите и социолозите се
невработени а поети, електо инжинери, економисти,
правници и останати шилибајзери со средно се
занимаваат со политика.
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Да имавме некогаш добра владејачка гарнитура
немаше никогаш да се пазаревме за нашето име.
-----------------------------Велат Македонија успешно ја преброди светската
економска криза. Јас како што паметам ние никогаш
не сме биле во криза, па оваа не ја ни приметивме.
-----------------------------Македонија ќе влезе во ЕУ кога врбата ќе роди грозје
или побрзо на Куково лето.
-----------------------------Македонија е земја на сончогледи и глуварчиња.
Едните се веднат и го следат сонцето, а другите како
ќе дувне ветрот.
-----------------------------Се ближат избори повторно овците ќе излезат да пасат
т.е. гласат.
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Го 'бавме ежот, ние Македонците, кој како стигне не
врти и трти.
-----------------------------Моралните и етички норми и вредности во нашево
општество исчезнаа а на нивното место се всадија
лагата, парите, сексот и блудот.
-----------------------------Вредностите на нашето општество се сменија,
некогаш доблест беше да се кажува вистината, денес
пак за највисока вредност се смета лагата.
-----------------------------Ако чичко Дарвин настанал од мајмун, целата научно
интелектуална елита настанала од стаорци.
-----------------------------Велиме дека има еволуција, нова технологија и
напредок на човештвото, а зошто тогаш нашите
родители живееле многу подобро него што живееме
ние денес.
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Секојдневно сме труени со една те иста идеологија.
Преку разно разни религии, филозофии, литературни,
музички, уметнички дела, дека не постои Бог, но
колку и да не трујат никогаш нема да не отрујат,
бидејќи порано или подоцна сите ќе ја увидеме
реалност дека тој не само што постои туку и е тука со
нас секогаш кога искрено ќе ја побараме неговата
помош.
-----------------------------Некогаш можеш да бидеш целосно скршен, но вербата
ништо не може да ти ја одземе ниту пак оспори
бидејќи таа сепак ќе победи на крајот.
-----------------------------Се во светот е поделено на 2 групи: едната е
Православното Христијанство а во другата спагаат
сите религии, филозофии, секти, култови, тајни
друштва и разно разни организации. Разликата е во
тоа што првите се со Бог а вториве му служат на
сатаната.
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Велат дека душата може да живее и надвор од телото
јас и никој друг тоа не сме го сеуште виделе.
-----------------------------Луѓето бегаат од религијата како од ѓавол. А не знаат
дека со тоа трчаат во неговата прегратка.

Многу од нас се молат а и самите не знаат на кого се
молат.
-----------------------------Доколку Бог не би постоел никој не би го спомнал
неговото име а камо ли пак да зборува за него.
-----------------------------Радоста и среќата секогаш одат онаму каде што си ти.
------------------------------
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Убавината на животот најмногу зависи од вас и
вашиот поглед на свет и начин на однесување т.е
самиот начин на живеење.
-----------------------------Жените сакаат глумци, ваљда за тоа гледаат филмови.
-----------------------------Се има недостатоци т.е во се можеш да пронајдеш
позитивна и негативна страна. Твојот избор е која ќе ја
одбереш.
-----------------------------Лесно е да се вреѓа се и сешто, тешко е да се направе
нешто.
-----------------------------Многу арно не било на арно, ама па многу лошо не е
на арно ич.
------------------------------
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На гол човек не можеш ништо да му земеш, можеш
само нешто да му дадеш.
-----------------------------Природата е убава затоа што е жива.
-----------------------------Ништо не може да го замени прекрасниот снежен
зимски пејсаж.
-----------------------------Секое срце копнее за љубов.
-----------------------------Никој нема да ти помогне доколку сам на себе си не
знаеш да си помогнеш.
-----------------------------Мала е границата помеѓу самотијата и лудоста.
-----------------------------28
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Добрата музика и песна можеби нема да ти даде
ништо материјално но ќе ти ја исполни душичката.
-----------------------------Македонија изобилува со неизмерни духовни
богатства, само треба да ги пронајдеш, осознаеш и
уживаш во нив.
-----------------------------Македонскиот фолклор, песни и ора се најголемото
духовно богатство на Македонскиот народ.
-----------------------------Историјата не можат да ја напишат толку добро
историчарите колку што е добро доловена при усното
прераскажување и пренесување преку војните,
легендите и митовите на нашите претци Македонци на
ова тло.
-----------------------------Животната енергија доага од љубовта за животот.
------------------------------
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Смртта е нормална појава за се што е живо, кое се
раѓа, расте, старее и умира.
-----------------------------Класичната музика е мелем за душата и срцето.
-----------------------------Времето секогаш си останува исто а ние старееме.
-----------------------------Многу луѓе не ја сакаат вистината, поубаво им е да и
веруваат на лагата.
-----------------------------Доколку им ја кажеш вистината во очи ќе те прогласат
за луд, а доколку си молчиш и продолжиш да и
веруваш на нивните лаги ќе бидеш само наивен
соучесник.
-----------------------------Ако им ја кажеш вистината ќе речат па тоа е само
уште една теорија на заговор.
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Народот во Македонија сака кина но нема пари да оди
во нив.
-----------------------------Судбината е поим од минатото и не важи за иднината.
-----------------------------Со празни стомаци не се создава култура.
-----------------------------Секоја година од факултетите во Македонија
излегуваат илјадници и илјадници академски граѓани
а зошто не можеме да наброиме ни 5 интелектуалци
од нив?!
-----------------------------Животот е кошница со јаболка но на некој јаболките
му се расипани.
------------------------------
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Со празни стомаци не се оди во Европа ниту пак таа
сака гладни и изнемоштени луѓе како нас.
-----------------------------Малку се тие што денес можат да заштедат нешто,
народот зема кредити како луд.
-----------------------------Во Македонија
една половина од народот се
безработа, во другата половина се пензионерите и
државните административци а останатите во бизнис
секторот.
-----------------------------Европа, Европа, Еврооопа, Евроопа, Европа е Европа,
во Европа, во Европа за 5 денара газот да ни тропа.
-----------------------------Што умно може да ни донесе Европа па сме се
затрчале како луди по неа... освен педерлук, дрога,
повисоки цени и даноци во крв.
-----------------------------32
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Ние сме единствената земја во светот која нема свое
име кога станува збор за во светските институции и
организации.
-----------------------------Наложено им е на нашиве да преговараат за да добијат
име бидејќи не водат како no names land.. а не дека
преговараме за да си го промениме името, тоа веќе
одамна е направено.
-----------------------------Македонската култура и цивилизација има најдлабоки
корени затоа сме неуништливи ние Mакедонците.
-----------------------------Историските фактите и археолошките докази се на
нашата страна само уште да почне во светот да владее
правото и почитувањето на основните човекови права
и за нас Македонците.
-----------------------------Желбата на секој Македонец е обединување на
Македонците по поробувањето и поделбата на
Македонија од 1913 год па макер тоа било и во една
обединета Европа.
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Му се смееле на сиромавиот за тоа што носи скинати
чорапи на што тој им одговорил што ќе ми се
чорапите кога поубаво се спие бос.
-----------------------------Лукавиот човек во секоја ситуација знае да се снајде, а
неснаодливиот во никоја.
-----------------------------Мудроста е вечна.
-----------------------------Убавите зборови не раѓаат бисери но знаат да ги
потурнат работите да одат по вистинскиот правец.
-----------------------------Ако сите луѓе се исти и еднакви зошто некои од нас
возат скапи автомобили а другите ги вдишуваат
гасовите од алспухот.
------------------------------
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За да успееш во Македонија не треба многу само
првите едно 50-60 години а после е лесно зад брестот.
-----------------------------Судбината ни била да се родиме тука, но твое е дали
ќе останеш или ќе си заминеш од тука.
-----------------------------Што ќе ти е денес убава женска кога не знае ни да
зачисти ни да запере, ниту пак да направи јадење,
маскарата и лакот не се јадат, огледалото само не се
чисти, а пералната е на поправка.
-----------------------------Сакаш да јадеш сладолед а не сакаш да те боли грлото
е така е кај нас сакаш да имаш се а не сакаш да
работиш.
-----------------------------Му рекле на еден старец што е највредно во светот...
Тој и одговорил ништо не е највредно, бидејќи се се
раѓа, расте, се развива и на крајот умира.
-----------------------------35
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Ако некои ти кажат дека луѓето се лоши по природа
не им верувај, бидејќи тоа не е точно.
Луѓето едноставно се создадени за да живеат а не да
се делат на добри и лоши по природа. Тие дури
покасно добиле сознание за доброто и лошото.
-----------------------------Секогаш размислувај со сопствената глава и не
дозволувај некој друг да ти го определува твојот
сопствен пат и избор во животот.
-----------------------------И оној пат кога ќе згрешиш најмногу никогаш не пагај
и не се казнувај самиот себе си, туку веднаш стани и
поправи ја грешката колку што можеш или труди се
повторно да не ја направиш истата грешка.
-----------------------------Не го прави она што го праваат другите, зарем
доколку тие рипнат во реката да се удават и ти ќе им
се придружиш ли?
------------------------------
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Највеќе што мразам на овој бели свет е неправдата. А
толку многу се всадила во луѓето на денешниов свет.
-----------------------------Разликата помеѓу доброто и злото некогаш е голема а
некогаш мала, вистинска умешност и мудрост е да ја
препознаеш.
-----------------------------Познанието на доброто од злото не прави луѓе и
различни од животните.
-----------------------------Кога легнувам навечер долго не можам да заспијам
бидејќи како остра сабја ме гребе недоволното време
за да ги завршам сите обврски и работи коишто сум
требал да ги завршам за тој ден.
-----------------------------Љубовта е животот, животот е љубов. Љуби се додека
живееш. Сакај се до последниот здив.
------------------------------
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Инспирација секогаш има но од тебе зависи како ќе ја
искористиш.
-----------------------------Никогаш не ги учи другите на лоши работи бидејќи со
лошо а не со арно ќе ти вратат.
-----------------------------Некогаш славата трае како ланскиот снег. За тоа не се
удирај многу во гради и величи бидејќи како што
знеме кој високо лета ниско паѓа.
-----------------------------Никого не одбивај за да му помогнеш, но помогни му,
не му одмогнувај со тоа што ќе му кажеш дека ќе му
помогнеш а нема да му помогнеш.
-----------------------------Разликата помеѓу милата, разбирлива жена и убавата а
неразбраната жена е голема колку споредбата помеѓу
една висока планина и плиток бунар.
------------------------------
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Плиткиот џеб некои врати не може да ти ги отвори, но
убавиот збор може.
-----------------------------Со длабок џеб можеш се да купиш но среќата,
здравјето и љубовта не.
-----------------------------Материјалните задоволства и уживања траат кратко и
се бледи доколку не постои љубовта.
-----------------------------Пред некое време луѓето излегуваа во град, сега
излегуваат во маркети исто како што оделе нашите
баби и дедовци на пазар на времето.
-----------------------------Сè е љубов.
------------------------------
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Парите се заработуваат но младоста и здравјето можат
само да се загубат.
-----------------------------За жените убавината на мажот е во длабочината на
неговиот џеб.
-----------------------------Довербата некогаш се гради цел живот а може да се
скрши за неколку минути.
-----------------------------Ако се изгуби довербата помеѓу двајца потоа многу
тешко може таа да се залепи.
-----------------------------Животот поминува многу бргу додека да се свестиш
си заминала младоста и дошла староста.
------------------------------
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Кога Бог ја создал земјата во Македонија го заборавил
својот часовник, затоа кај нас никој нема осет за
време.
-----------------------------Многу видни личности од политиката во Македонија
не се ништо повеќе туку масонски папети.
-----------------------------Сигурен сум во она што не го сакам, а несигурен во
она што го сакам. А сакам се.
-----------------------------Оној кој не знае да го цени своето никогаш нема да
научи како да го цени туѓото.
-----------------------------Животот не се учи во ниту една книга различна од
книгата на животот.
-----------------------------Од вистината не се бега, кога тогаш ќе се дознае.
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Манипулациите се присутни насекаде околу нас,
тешко денес да најдеш човек кој не е или не бил
изманипулиран на овој или на оној начин.
-----------------------------Медиумите служат за перење на мозоците на масата
луѓе.
-----------------------------Експерт е оној кој што е платен за да влијае на твоето
размислување за едно нешто и изврши промена со
друго нешто.
-----------------------------Новинар е потрчко за оваа или онаа странка во
зависност од тоа од каде доаѓаат финансиите.
-----------------------------Сите идеологии не паднале од небо, туку се создадени
од луѓе и се за луѓе.
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