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2901. Ca să fii un bun șantajist trebuie să fii un bun axiolog.
2902. O dilemă este o alegere pentru care nu ai nici un criteriu.
2903. Dați-mi o opinie și vă furnizez o opinie.
2904. Vorbind, reduci din libertatea interlocutorului, tăcând, i-o extinzi.
2905. Omul de știință găsește ceea ce caută, poetul caută ceea ce găsește.
2906. Dacă vrei să te ascunzi, evită orice ascuzătoare – în primul rând, acolo vei fi căutat.
2907. Viața a început cu o moleculă curioasă.
2908. A vorbi înseamnă a modifica lumea.
2909. Nu oamenii să meargă pe unde e făcut drumul, ci drumul să fie făcut pe unde merg oamenii.
2910. Simbolul – cheia cu care am desfăcut lacătul lumii.
2911. Ultimul cuvânt care ar trebui rostit înainte de moarte este: Mulțumesc.
2912. Negarea contingenței nu e necesitatea, ci fie necesitatea, fie imposibilitatea.
2913. Sub binele utilitar se poate ascunde răul moral.
2914. Peste un anumit prag, toleranța devine intolerabilă.
2915. Timpul este cel mai plastic lucru – îl poți lungi sau scurta după voie.
2916. Fără o anumită doză de neprevăzut (sau de inconștient) arta se transformă în inginerie.
2917. În domeniul social, echilibrul fundamental este cel dintre normativ și procedural.
2918. Cunoscându-te, devii altul, care, cunoscându-se…
2919. Timpul este o formă de a ne obișnui cu noi înșine.
2920. Vindecarea este o formă de uitare, dar uitarea nu este o formă de vindecare.
2921. A-ți stabili un ideal nu înseamnă a-ți fixa o țintă, ci a te pune într-o stare de spirit.
2922. Înjurătura este auto-reflexivă – reproșează întotdeauna ceva celui care înjură.
2923. Taifasul este un flaneurism vorbit.
2924. Din punct de vedere teoretic, banala cerșetorie reprezintă un concept sofisticat –
procedură informală redistribuțională persuasivă privată.
2925. Aleatoriul este un alt termen pentru conceptul de incertitudine.
2926. Intimitatea, ca și secretul, nu există decât dacă ceilalți tânjesc la ele.
2927. Mai mult decât principiul pe care-l adopți, te definește principiul pe care-l încalci.
2928. În pofida auto-suficienței economiștilor, există utilități marginale crescătoare: atunci când
te apropii de idealul asumat.
2929. Dacă natura ar fi optimizat la fiecare bifurcație evolutivă, noi n-am fi fost aici pentru a putea
constata asta.
2930. Există două trăiri care nu pot exista în afara tăcerii: fericirea și îndurerarea.
2931. Cred că există trei criterii de comportament: a) utilitatea (a avea); b) moralitatea (a fi
pentru celălalt); c) demnitatea (a fi pentru sine).
2932. Raționalistul poate ajunge la credință, bigotul ajunge doar la idolatrie.
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2933. Instigarea este o specie de voaierism.
2934. Există o meta-credință care unește ateii și oamenii religioși: credința în credință.
2935. Rațiunea are nevoie de tot atâta poezie de câtă rațiune are nevoie poezia.
2936. Te chem lângă mine nu fiindcă am nevoie de tine, ci fiindcă ai nevoie de mine.
2937. Raționalitatea eticii și eticitatea eticii se mișcă în sensuri contrare.
2938. Cu cât mai devreme ești bătrân, cu atât îți prelungești tinerețea.
2939. Nu pașii justifică drumul, ci invers.
2940. Omul l-a inventat pe Dumnezeu pentru a fi sigur că cineva își va aminti mereu de el – omul.
2941. Zădărnicia este un nume nu pentru absența sensului, ci pentru uitare.
2942. Omenirea are nevoie de o tehnologie practică (socială) nu de una praxeologică
(economică).
2943. Poezia nu este un enunț care generează o emoție, ci o emoție care generează un enunț.
2944. Ordinea de dialog întrebare – răspuns este conversație; ordinea de dialog răspuns – răspuns
este flecăreală/bârfă; ordinea de dialog răspuns – întrebare este știință; ordinea de dialog
întrebare – întrebare este diplomație.
2945. Din constrângere nu poate fi inferată libertatea, dar din libertate poate fi inferată
constrângerea.
2946. Poți urî oamenii, dar nu omul.
2947. Realul este doar ceea ce rămâne după ce este trecut prin sita ficțiunii.
2948. Cel mai miraculos (deci, de neînțeles) lucru care ni se întâmplă este trecutul.
2949. Dă-mi o explicație și-ți fac o predicție.
2950. Filosofia înseamnă a înțelege fără a ști; știința – a ști fără a înțelege.
2951. O întrebare este întotdeauna efectul unui răspuns; o întrebare per se este imposibilă.
2952. A ști deja este un început pentru un nou a nu ști.
2953. Paradoxal, aroganța nu este manifestarea orgoliului, ci a lipsei acestuia.
2954. Absența disciplinei naște noutatea (Feyerabend știa bine asta).
2955. Ce bine că oamenii geniali se nasc astfel încât să nu se poată întâlni între ei!
2956. Nimeni nu scrie pentru el însuși – de ce și-ar spune ceea ce știe deja?
2957. Poți fi fie tânăr, fie bătrân, la orice vârstă.
2958. Calificativul de insignifiant este auto-contradictoriu.
2959. O instrucție productivă trebuie să mențină echilibrul între dogmatism și indisciplină.
2960. N-am putea recunoaște bizarul dacă o parte din el nu ar fi lipsit de bizarerie.
2961. Din punct de vedere cauzal, ura este supradeterminată, iubirea este subdeterminată.
2962. Lui Dumnezeu nu competența îi lipsește, ci responsabilitatea.
2963. Nu există datorie intelectuală fără o datorie morală. Invers – da.
2964. Mă critici, deci exist.
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2965. Bunătatea începe după ce se sfârșește mila.
2966. Cunoașterea e testabilă, înțelegerea nu.
2967. Eroarea intelectuală a politicii actuale: credința că există și aici o mână invizibilă.
2968. Demoktesis-ul lui Nozick este o entanglare socială evolutivă.
2969. Din punct de vedere moral, moștenirea este ilegală – nu este cauzată de merit.
2970. Inteligentul remarcă urgența (supraviețuirea), înțeleptul remarcă relevanța (semnificația).
2971. Budismul este o religie a stării vegetale.
2972. Nerăbdarea este o obrăznicie îndreptată spre sine.
2973. Există un paradox al cunoașterii de sine: este direct proporțională cu impredictibilitatea de
sine.
2974. Formularea unei întrebări închide o ușă, formularea unui răspuns deschide una.
2975. Cât de pașnică (și înțeleaptă) e lupta dintre animalele aceleiași specii în comparație cu lupta
dintre oameni!
2976. Dacă vrei să ajuți, dă din ceea ce-ți prisosește; dacă vrei să dăruiești, dă din ceea ce-ți
lipsește.
2977. Din punct de vedere al axiomelor, știința și religia sunt echivalente: ambele se originează în
credință.
2978. Dușmănia este o invidie eșuată.
2979. Din punct de vedere psihologic, ascultatul, ca și cititul, sunt furturi.
2980. Există numeroase feluri de daruri – singurul care nu mă deprimă este darul caritabil.
2981. Idealurile te definesc, realizările te construiesc.
2982. Cea mai de succes economie din Univers este și cea mai neeficientă: producția de viață.
2983. Oamenii se deosebesc între ei nu prin ceea ce citesc, ci prin ceea ce nu citesc.
2984. La alții, eșecul ne bucură mai mult decât ne întristează reușita.
2985. Dacă învierea ar fi posibilă, întreaga frumusețe a vieții ar fi distrusă.
2986. Dacă s-ar reuși includerea terțului în logică, ar dispărea tocmai arbitrul jocului logic.
2987. Semnificarea scapă oricărei raționalități – este, pur și simplu, o alocare de dorință.
2988. A avea dreptate într-o dispută înseamnă să distrugi o convingere care ar fi putut face mult
bine.
2989. Libertatea și necesitatea naturală sunt incomensurabile, de aceea libertatea este definibilă
doar ca opoziție la necesitatea socială.
2990. Nu oamenii definesc omul, ci omul definește oamenii.
2991. Povestea este un dispozitiv intelectual de instituire a sensului vieții.
2992. Normalul este perioada de bătrânețe a normatului.
2993. Frumusețea estetică și frumusețea intelectuală sunt veri buni.
2994. Nu cunosc extaz mai profund decât cel al anonimatului.
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2995. După accidentul apariției omului s-a produs un accident mult mai grav – protezarea lui
tehnologică.
2996. Nimic nu are sens decât dacă rămâne într-o memorie nemuritoare – dar natura nu a permis
o asemenea memorie.
2997. Dacă vrei să atingi un ideal, pierde-i, pentru un timp, urma.
2998. A face răul – e un fapt; a fi capabil de a face răul – e o infirmitate.
2999. Pentru a fi autentică, așteptarea (ca și uitarea) nu trebuie să aibă obiect.
3000. Unii tac pentru a vorbi, alții vorbesc pentru a tăcea.

