
3301. Aștept o teorie a relativității în care durata să fie constantă, iar viteza luminii variabilă. 

3302. Încrederea în celălalt îți dublează determinarea. 

3303. Antipatia este o crimă cu autor necunoscut. 

3304. Orgoliul suprem al speciei umane – individualismul. 

3305. Resemnarea este o răbdare care a uitat de sine. 

3306. Îndreptarea păcătosului de vocație îi reduce calitatea vieții. 

3307. Comportamentul unei ființe poate fi adecvat în multe feluri, dar poate fi justificat într-un 
singur fel – când este conform naturii. 

3308. Justiția legală nu trebuie să fie altceva decât codificarea justiției sociale. 

3309. Ne amintim, adesea, ceea ce am fi putut deveni. 

3310. Sinele este singurul drept de proprietate inalienabil. 

3311. Un singur lucru întrunește, în mod necondiționat, cele trei calități fundamentale: bine, 
frumos, adevăr – viața însăși. 

3312. Impostorul este creația indiferenței, nu a toleranței. 

3313. Cu cât te exprimi mai obscur (vezi Wittgenstein), cu atât vei stârni mai multă atenție – 
lumea va considera că nu poate ajunge la înălțimile reflecțiilor tale. 

3314. Viteza este dorul nostru de stadiul în care eram simple molecule gonind prin spațiu. 

3315. Tragedia este eșecul dramei de a deveni comedie. 

3316. Omul politic are obligația să promită – poporul are obligația să-i amintească de 
promisiune. 

3317. Există un criteriu operațional de a distinge viul de ne-viu: primului îi este specific feed-
back-ul negativ, celuilalt – feed-back-ul pozitiv. 

3318. La nivel ontologic, urmând conceptul kantian de fenomen, omul este asemeni lui 
Dumnezeu – își creează lumea de care are nevoie. 

3319. Intrarea în starea de liniște este modul nostru de a aștepta. 

3320. Pui stăpânire pe mine atunci când îmi cunoști îndoielile. 

3321. Spaima de moarte înfrânge orice principiu moral. 

3322. Eroismul e posibil doar în prezența alternativei – altfel e inevitabilitate. 

3323. Rugăciunile noastre către Dumnezeu mai degrabă îl convoacă decât îl invocă. 

3324. Școala nu te înarmează, îți arată doar ce-ai putea face dacă ai fi înarmat. 

3325. Paternalismul nu poate fi impus, el este întotdeauna cerut. 

3326. În domeniul moral, invers decât în cel biologic, handicapul este cel care generează 
dizabilitatea.  

3327. Renunțarea este o resemnare înțeleasă. 



3328. Necesitatea socială este o contingență aprobată prin vot. 

3329. Cutuma este o teorie dogmatică. 

3330. Logica nu este altceva decât o ontologie experimentală. 

3331. S-a observat de mult că primirea repetată a darului o transformă în drept. Atunci datoria 
corespondentă ar trebui prinsă în normă. 

3332. Nu cunosc o imoralitate mai condamnabilă decât ostentația opulenței. 

3333. Persecuția este prețul care trebuie plătit pentru șansa de a fi diferit. 

3334. Psihologia va cunoaște omul din ce în ce mai bine și-l va înțelege din ce în ce mai puțin. 

3335. Mitul este un alibi colectiv. 

3336. Naționalismul etnic este tribalismul modern. 

3337. A face binele nu înseamnă acordarea unui credit, ci achitarea unei datorii. 

3338. În relația cu natura, omul trișează încă de la început – prin auto-protezare tehnologică. 

3339. Suspiciunea este o intuiție obsesivă. 

3340. Dumnezeu este titlul nobiliar (fals) pe care și l-a inventat omul. 

3341. Valoarea unei informații este direct proporțională cu gradul ei de perisabilitate, adică cu 
potențialul ei de a deveni cultură. 

3342. Universul este guvernat de principiul statisticului, de aceea Dumnezeu este o lebădă 
neagră. 

3343. Iscusința este o dexteritate neînvățată. 

3344. A învăța să mori este imposibil, a învăța să trăiești este inutil. 

3345. Există un Frankestein natural: evoluția. 

3346. Pentru unii dintre noi, prețul cel mai mic în atingerea obiectivelor proprii este sacrificarea 
celorlalți. 

3347. Substituibilitatea este o complementaritate canibalizată. 

3348. Când te salut, te consacru ontologic. 

3349. Omul poate fi cunoscut în multe feluri, dar înțeles într-unul singur: metafizic. 

3350. A ierta nu are de-a face cu cel iertat, ci cu cel care iartă. 

3351. Un aforism autentic se cere reformulat la fiecare etapă a vieții. 

3352. Poți afirma falsul fără a fi mincinos, poți minți fără a afirma falsul. 

3353. Ura nu are justificare utilitaristă, ea este un act...gratuit. 

3354. Viața este o plajă ale cărei fire de nisip sunt secundele trăite. 

3355. Ironia este o malițiozitate prietenească. 

3356. Datoria este o obligație căreia nu-i corespunde nici un drept. 

3357. În Universul nostru, asocierea pare a fi cheia evoluției. 



3358. Compasiunea este o empatie nedusă până la capăt. 

3359. Mercenariatul înlocuiește datoria cu contractul. 

3360. Consecvența este o specie de dogmatism. 

3361. Evoluția are trei etape succesive: anorganicul – organicul – anorganicul. Trans-umanismul 
(care ar trebui numit trans-biologism) semnifică trecerea spre ultima etapă. 

3362. De cele mai multe ori, cunoașterea este doar o coerență justificativă. 

3363. Sinuciderea înseamnă să-ți pierzi curiozitatea trăirii. 

3364. Normalul este o comoditate aprobată prin vot. 

3365. Nu există o nevoie de Dumnezeu, ci o nevoie a nevoii de Dumnezeu. 

3366. Aș numi globalizarea societății umane cu termenul de entropizare socială. 

3367. Curiozitatea subzistă doar după ce supraviețuirea a fost asigurată. 

3368. Rezolvarea fenomenologică a paradoxului kantian al noumen-ului este de tipul soluției la 
nodul gordian. 

3369. Psihologic, concluzia apare înaintea premiselor – logic, este invers. 

3370. Din punct de vedere epistemologic, verbul a conta nu poate fi conjugat decât la timpul 
trecut. 

3371. Iminența este o stare intermediară între contingență și necesitate – mai mult decât prima, 
mai puțin decât a doua. 

3372. Sinceritatea bazată pe calcul e o simplă tehnică tranzacțională. 

3373. Viitorul predictibil este o așteptare, viitorul impredictibil este o pândă. 

3374. Voința este un concept apofatic: ea trebuie să se opună la ceva din preajma necesarului. 

3375. Democrația substituie forța fizică cu forța procedurală. 

3376. Persuasiunea este arta de a convinge pe cineva să se lase convins. 

3377. Norma socială alterează contingența în direcția necesității. 

3378. Ubicuitatea este justificarea logică a absenței. 

3379. Ambiția supremă a oricărui individ este să fie ales de cineva, cândva, drept strămoș. 

3380. A scrie o carte înseamnă a regreta. 

3381. Ar trebui introdus dreptul la greva singurătății așa cum s-a introdus dreptul la greva 
foamei. 

3382. Omul este angajatul naturii în slujba numită cunoaștere. 

3383. Prietenia nu-i posibilă decât în doi – mai puțin e singurătate, mai mult e afacere. 

3384. Poezia e un mod de a da semnificație semnificației. 

3385. Trei lucruri nu au grade de comparație: Dumnezeu, prietenia, iubirea. 

3386. Bogăția și violența pot fi definite în același mod: ceea ce depășește suficientul. 



3387. Animalele ne acordă cel mai înalt statut conceptibil pentru ele: statutul de animal. Noi nu 
le întoarcem această onoare. 

3388. Vocația își construiește talentul de care are nevoie. 

3389. Compasiunea nu reclamă înțelegere, ci simpla creditare. 

3390. Suficiența celor din jur îmi dă curaj – nu vor mai progresa. 

3391. Polițistul, medicul și judecătorul sunt cei mai autentici investitori – investitori ai vieții 
personale. 

3392. Calomniatorul este un critic impostor. 

3393. Și Hayek și y Gasset duc diferența de rol (benefică) la diferența de status (malefică). 

3394. Când mă obligi, îmi datorezi. 

3395. Există o ierarhie ecleziastică dată de har: popă, preot, părinte, sfânt. 

3396. Tentația e un dor viitor. 

3397. Întâlnirea dintre două naivități generează o morală. 

3398. Când drumul e prea ușor, ia aminte să nu-l fi parcurs deja. 

3399. Stigmatul nedrept se transformă în laudă. 

3400. Încercarea nereușită se contabilizează la încercări, nu la nereușite. 
 


