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Резултати от точната математика 
Тези резултати са плод на дългогодишни мои изследвания, свързани с моята 

работа като университетски преподавател, член на различни научни и ненаучни 
съвети, наблюдения, разговори с допингови мераклии достигнали различна 
степен на научно развитие, анализи на тяхното поведение и др. такива 
незначителни, но сериозни неща. Та тези второстепенни ненаучни изследвания в 
крайна сметка, доведоха до съществен научен резултат. Установих, че всеки 
занимаващ се с научна работа съсредоточава енергията за собственото си 
развитие в две насоки едната е във вертикала, а другата във хоризонтала или 
казано на математически език по ордината (У) и абсциса (Х). По ординатата се 
измерва нивото на научните възможности на всеки един индивид, а по абсцисата 
възможността да консумира колкото се може повече житейски блага. Всеки 
индивид си има ниво на научни възможности, които не може да надскочи и които 
можем да наречем “научен таван”. Този таван е “Божия даденост“и е абсолютна 
величина (К). За всички състезатели по научната писта, той се намира в 
границите от “О” до “Кn” или започва от “К1” - за обикновените състезатели и 
достига до “Кn” – за гениите. При това научната енергийна възможност на всички 
научни състезатели се измерва само по ординатата, където научното развитие на 
индивида (Кi) се движи от “О” до “Кn”. Колкото (Кi) е по близо до (Кn) толкова 
по-голям е научния успех на индивида и обратното по-нисък. Това е врeмето през 
което състезателят в науката учи, усвоява знания, степени, звания, натрупва опит, 
но не и мъдрост и т.н. Развитието по абсцисата е практически неограничено, но 
лимитирано от (Тn). То се свързва и зависи от разностранните прояви на индивида 
и адаптира всичките му енергийни страсти несвързани с наука, a със сладостите 
на живота. Понеже всичко е относително установих, че и важността на това 
доказателство може да се изрази и измери във времето с определението “Има 
нещо вярно в тази истина (ИНВТИ)“. От своя страна то може да се приведе и 
разгледа и като функционална зависимост на дадените по долу величини (К, Т). 
Или: 

F = f(K, T) или ИНВИТИ = F, ИНВИТИ = f(K, T) 
Където, върху К (по ординатата) и Т (по абсцисата) оказват  влияние редица 

фактори, често пъти взаимно изключващи се, поради бушуващите страсти в 
индивида водещи до раздвоението на личността му включващо следното: “...Кое 
е по-хубаво за него ...науката или радостите на живота...“. 

По ординатата (К) до достигане на тавана (Божията даденост), вземат 
участие всички енергийни фактори които формират научната същност на човека, 
а по абсцисата (Т) всички останали които го отличават като човешко същество, 
със всички свои човешки страсти характеризиращи го като грешник и светец. 
Общото развитие на индивида решил да се отдаде на науката интегрира двата 
енергийни снопа, по К и по Т и може да се представи като енергийна площ (D). 
Следователно то може да се изрази и интегрално. 

ИНВИТИ = dxtkD
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Бог е отредил равновесие да има само когато енергийната площ (D) е 
симетрична или ограничена от равни страни, при което к = t. Такава енергийна 
площ имат хората които са осъзнали и приели съдбовно свята земна мисия, като 
научни работници, формирали са вътрешна хармония в себе си и демонстрират 
спокойствие и позитивизъм. Това са …щастливците... Те са добре настроени към 
всичко и всички и са обгърнати с любов и уважение към студентите. 

Те са винаги усмихнати... За тях науката и живота е осъзната даденост… 
 

Графично представена тази зависимост изглежда по начина на фиг.1. 

 
Фиг. 1 

При различни “к” и “t“ равновесието е нарушено, а резултатите обикновено 
се формират като следствие на следните зависимости: 

• Ако “к” е по-голямо от “t“, то научният таван е достигнат за сметка на “t“ с 
което е нарушена симетричността. Част от енергийния сноп на “t“ е запълнил 
площта над (D) предназначена за “к”. При тях равновесието е относително или  
“к > t”, с което те тотално са нарушили симетричността на страните. Образувана е 
нова енергийна площ (Dk) или площ на “научно“ мрънкане. Защото тази площ е 
запълнена от енергия предназначена за други цели. Такива хора не се радват на 
живота, те повече се радват на научните си успехи, оргазмът за тях е това което 
са сътворили и априори и безкритично го определят, че това и само това е 
науката. Друго те не признават. Те изпитват трудности при съприкосновение и 
контакт с различно мислещите. Страхуват се от възможността да ползват 
благинките на живота и да се радват на обикновените и прости човешки неща. 
Тези хора стават затворени, себични, високомерни и трудно установяват 
нормален и траен контакт със заобикалящия ги свят. Според тях те не могат да 
бъдат правилно разбрани и оценени както от хората така и от обществото. Това са 
вечно мрънкащите научни самотници... Познавате ги нали!...Те са навсякъде 
между вас...! Горките студенти...те поемат първия и най-тежък удар като 
следствие на тяхното “научно” поведение… 
 
 
 

При к > t интегралът добива вида: 

ИНВИТИ = dxDkDtiD
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Графично зависимостта има вида на фиг. 2. 

 
Фиг. 2 

 
Ако “t” е по-голямо от “к“, то част от енергийния сноп на (К) поради 

ограничение наложено от научния таван (Божията даденост) се пренасочва по (Т) 
или част от енергийния сноп на “к” е запълнил площта на (D) предназначена за 
“t“. Тук също е нарушено равновесието, то също е относително и е при “ к< t“. 
Създадена е нова енергийна площ (Dt) или площ на непозволените, но силно 
жадувани мераци... Тази нова енергийна площ също е образувана от енергия, но 
предназначена за друго. Тази енергия обикновено се е трансформирала в завист, 
злоба, доносничество, слагачество, кариеризъм и т.н. Тези хора са недоволни от 
всички и всичко. Те никога не търсят и не намират вината за това тяхно 
състояние в себе си, а за техните неуспехи винаги са виновни други. Това са 
вечно непризнатите и неоценени научни “гении”… Te също са между Вас… 
Разпознайте ги... Ако вие не ги познаете, то студентите непременно ще ви ги 
посочат. Доверете се на студентите... 
Интегралният израз при к< t е: 

ИНВИТИ = dxDkiDtD
n
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Графичният израз е даден на фиг. 3 

 
Фиг. 3 

 
Е сега ясно ли ви е защо и при двата случая равновесието е нарушено, а това 

нарушение води както до излишно фокусиране вниманието на обществото върху 
ненужни неща, така и върху безплатни театрални постановки с хумористичен 
оттенък... От тези научни анализи обаче могат да се направят следните ненаучни 
изводи: 

1. Всички които имат енергийна площ (D) при t = к, не ги мислете. Те ще се 
оправят, защото са позитивни и добри... Те нямат нужда от помощ. Те просто са 
щастливи...! Студентите ги обичат... Те не правят усилия да станат приятели с 
тях. Те са приятели със всички... 

2. Тези от групата “к” е по-голямо от “t“ или всички с “научни“ тавани 
намиращи се в границите от “к” до “кi“ могат да бъдат групирани във виртуални 
групи с условно приети различни научни нива. Те запълват цялото пространство 
под тавана (Божията даденост), но с различни желания, страсти и всички други 
регламентирани и нерегламентирани стремежи, включително и тези, които биха 
довели до топлота в изстрадалата им научна душа. Бъдете снизходителни към тях 
... изслушвайте ги... утешавайте ги... Не очаквайте положителен резултат от 
вашата утеха, но няма кой друг да го направи... Това е положението... За 
студентите не се грижете те имат изграден подход към тях... Те ще се оправят... 

3. Тези с “t” по-голямо от “к“, също концентрират свой потенциал в нива, но 
такива нива, които дефинират еднаква, но напориста жажда за успех. Те също се 
групират в свои групи на развитие, но критериите вече са повече от разнопосочни 
с различни желания, искания и мераци. Тях нито можете да ги разберете, нито да 
ги утешите. Най-добре е да бягате, защото може така да ви оцапат или да ви 
оплетат в нещо което нито сте виждали, нито сте сънували, та после свят да ви се 
завие ... Бягането му е майката... Усмихвайте се и бягайте...! ...А за студентите 
сами да се спасяват... Те са по-гъвкави и по-практични в тези неща...! 

На базата на всички тези ненаучни анализи, спокойни мисли и ненужни 
изследвания стигнах до откритието на ЗАКОНА за научното развитие на 
академичните люде в среда на неопределеност. Той може да се приеме и като 
закон на проф. Дамянов. 
 
 

“АКО НАУЧНАТА РАБОТА КОЯТО ВЪРШИТЕ, С 
ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕН ЗАПОЧВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И 

ПОВЕЧЕ ЗАПОЧВА ДА ВИ ХАРЕСВА, ТО СЪС СИГУРНОСТ СТЕ 
ТРЪГНАЛИ В ГРЕШНА ПОСОКА” 
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