
3401. Ignoranța noastră se măsoară prin numărul de răspunsuri la care nu am găsit încă întrebări. 

3402. Democrația este un mod tolerabil de a accepta elita. 

3403. Nu-ți căuta sinele, el nu există, trebuie construit. 

3404. Fenomenologia ne explică (în chip savant), cum l-am creat (mult mai simplu) pe Dumnezeu. 

3405. Măsura narcisismului nostru este nesinceritatea față de noi înșine. 

3406. Poate, în cele din urmă, vom înțelege ce este conștiența. În privința instinctului, sunt mai 
pesimist. 

3407. Poezia germinează pe solul reveriei, dar crește în glastra esteziei. 

3408. O lume în care toate enunțurile sunt false, funcționează la fel ca una în care toate 
enunțurile sunt adevărate.  

3409. Într-o terminologie biologică, democrația se ocupă de specie, nu de individ. 

3410. De la intenție la acțiune drumul e mai scurt decât de la voință la intenție. 

3411. Există o inteligibilitate poetică, bazată pe o ambiguitate a clarității. 

3412. Orice sinucigaș se înșală într-un aspect crucial – crede că viața ar trebui să fie suportabilă. 

3413. Există o invidie pedagogică și una patologică – prima trebuie cultivată. 

3414. Intuiția sesizează ceva mai important decât adevărul – calea spre el. 

3415. Nu înțeleg de ce se înfrumusețează femeile, în fond privilegiul alegerii le aparține. 

3416. Ambiția este o datorie devenită egoistă. 

3417. Ce bine ar fi ca nevoia modernă de mișcare fizică să resusciteze peripatetismul! 

3418. Necesitatea nu poate crea contingență, dar contingența poate crea necesitate. 

3419. Trecutul nu există niciodată în sine, ci întotdeauna pentru sine. 

3420. A cunoaște înseamnă a descoperi întrebările pentru răspunsurile care ni se înfățișează. 

3421. Ironia este de aceeași natură cu poezia – spune ceva pentru a spune altceva. 

3422. Empatia și toleranța sunt incompatibile (și incomensurabile). 

3423. Construirea de sine nu are de-a face cu cunoașterea, ci cu etica. 

3424. Punctul de plecare este la fel de mistic și în știință și în religie. Ceea ce urmează acestui 
punct este la fel de logic și în știință și în religie. 

3425. Orice metodă tinde să ajungă la exces de zel, deci orice metodă tinde să se compromită. 

3426. Din punct de vedere evoluționist, omul a trișat – prin dezvoltarea sa exo-somatică. 

3427. Dacă argumentul ontologic (Anselm) ar fi valid, ar însemna că omul l-a creat pe Dumnezeu. 

3428. Sunt șanse mai mari să fii original necitind pe nimeni decât citindu-i pe toți. 

3429. Evidența are, și ea, evidența sa. 

3430. Demonstrația transportă un adevăr, nu-l stabilește. 



3431. Creștinismul a redus agape la simpla adorație. 

3432. Încercarea de a deriva matematica din logică este o încercare de a masca convenționalismul 
matematicii. 

3433. Teama de singurătate este un simptom de culpabilitate de sine. 

3434. Schizofrenia ca salvare – Heidegger, Cioran. 

3435. Omul de știință îți dăruiește un adevăr, poetul te dăruiește unui adevăr. 

3436. Viclenia e strategia unui succes, nu succesul unei strategii. 

3437. Există un mister mai mare decât cel al apariției conștienței – misterul apariției conștienței 
logice. 

3438. Lumea te uită după ce mori pentru că și tu o uiți – e o răzbunare dreaptă. 

3439. Heidegger – acest Brutus al filosofiei. 

3440. Numirea este cuiul lui Pepelea al magiei, bătut pentru vecie în peretele cunoașterii. 

3441. A minți înseamnă a tânji după adevărul minciunii spuse. 

3442. Decretând voința ca lucru în sine (Das Ding an Sich), Schopenhauer nu a depășit noumenon-
ul kantian, doar i-a dat un chip, adică a procedat poetic. 

3443. Prin inventarea evoluției, Dumnezeu s-a pus la adăpost față de responsabilitatea privind 
soarta lumii. 

3444. Când voi fi întrebat, la Judecată, ce-am înțeles din lume, voi răspunde că am înțeles poezia, 
nu adevărul. 

3445. Asemeni Universului fizic în privința spațiului, cunoașterea își creează propriul orizont pe 
măsură ce are nevoie de el. 

3446. Intenția este o dorință conștientizată, dorința este o voință cristalizată. 

3447. Numim întâmplare necesitatea neînțeleasă. 

3448. Dacă ai făcut un ou și toți se prefac că nu văd asta, clocește-l până scoate pui, atunci vor 
observa toți. 

3449. Amestecă-ți gândurile între ele – se vor rotunji reciproc, asemeni pietrelor de râu. 

3450. Profetul autentic nu poate exista decât mort; un profet viu nu este autentic. 

3451. Cu alterarea heideggeriană a aletheia, nici matematica, nici logica nu ar trebui să existe, 
deoarece ele inventează, nu dez-văluie. Singura „știință” autorizată ar fi...poezia. 

3452. Există și o agricultură intelectuală, cu totul onorabilă, de altfel – este practicată de 
plagiatorii de idei. 

3453. Necesitatea poate fi tratată trihotomic: a) necesitatea în sine – cauzalitatea;  
b) necesitatea pentru sine – explicația; c) necesitatea ca sine – înțelegerea. 

3454. Prin fizică – cunoști fără a ști, prin metafizică – știi fără a cunoaște. 

3455. Ce uiți nu depinde de tine, ci de sinele tău. 

3456. Căsătoria e modul în care iubirea devine prietenie sau chiar camaraderie. 



3457. Există o „birocrație” a cercetării științifice – se termină întotdeauna cu nevoia de a începe o 
nouă cercetare științifică. 

3458. Tendința fundamentală a cunoașterii este să transforme diferitul în asemănător, nu invers. 

3459. Mi-l închipui pe Socrate începând o discuție filosofică doar ca pretext pentru a lua o măslină 
de pe taraba interlocutorului (primum vivere...). 

3460. Pătratul e preocuparea de sine (epimeleia heautou) a dreptunghiului (versiune alternativă: 
cercul e preocuparea de sine a elipsei). 

3461. Ataraxia este o autarhie privată. 

3462. Regresia ad infinitum din logică nu poate fi oprită decât de ipoteza lui Dumnezeu. 

3463. Socrate a fost un filosof social care făcea filosofie morală. 

3464. Einstein și Quine au un element comun, s-au ocupat de aspectele cel mai puțin intuitive ale 
lucrurilor: primul – ale celor din natură, celălalt – ale celor din limbaj. 

3465. Expertul trebuie să se ocupe de lucruri, intelectualul – de oameni. 

3466. Obiectul iubirii nu este omul (nici măcar caracterul său – vezi cazul Hannah Arendt), ci o 
misterioasă fascinație pe care acesta o emană. 

3467. Ca și omul, vitraliul se dezvăluie doar dacă-l privești dinăuntru. 

3468. Pictura naivă e mai elaborată artistic decât surata ei „cultă” – ne obligă să punem noi 
perspectiva. 

3469. Unii se consideră ghinioniști pentru simplul fapt că ești contemporanul lor. 

3470. Bătrânețea este vârsta la care albedoul spiritual îl depășește pe cel intelectual. 

3471. Toți știu că trăiesc, puțini știu de ce vor să trăiască, nimeni nu știe de ce-a trăit. 

3472. Munții sunt cucuiele pământului, de la ciocnirea cap în cap a continentelor străvechi. 

3473. Răzbunarea victimei pe călăul său este pacificarea cu el. 

3474. Arta care necesită coduri de semnificare nu e artă, e limbaj – arta trebuie să afecteze 
simțurile (aisthesis) într-un mod nemijlocit de cultură. 

3475. Spiritualitatea ca reconstrucție de sine (Foucault) se auto-recuperează din ghearele 
teologiei dogmatice. 

3476. Socialitatea permite socializarea dar nu se dizolvă în ea. 

3477. Digitalizarea distractivă a societății va transforma omul uni-dimensional (Marcuse) în omul 
zero-dimensional. 

3478. Principiul non-contradicției ne apără doar de propriul limbaj, nu de realitate (ființa nu poate 
fi contradictorie, prin definiție). 

3479. Tertipul e un joc de-a învăța viclenia. 

3480. Curiozitatea e o neliniște căreia îi lipsește teama. 

3481. Frumusețea autentică nu este de tip estetic – de exemplu, o viață grea poate fi o viață 
nespus de frumoasă. 



3482. Fatalismul este o fugă nu de responsabilitate, ci de frumusețea vieții. 

3483. Ceea ce nu uiți te construiește, ceea ce uiți te izbăvește. 

3484. Singurătatea și reveria nu există decât împreună. 

3485. După ce ai înfăptuit justiția, mergi mai departe și fă dreptatea. 

3486. Dacă ar fi consecvent, pozitivistul nu s-ar îndrăgosti niciodată – iubirea nu e testabilă. 

3487. Două sentimente omenești sunt necondiționate: a iubi și a fi îngrijorat. 

3488. Sunt surprins că pragmatismul nu a folosit, în locul adevărului (pe care l-a distorsionat), un 
concept mult mai propriu și mai productiv: adecvarea. 

3489. Dacă, ce poți face azi, poți face și mâine, lasă pe mâine – vei face mai bine. 

3490. Viața, qua viață, este retrăită în fiecare zi. 

3491. Dacă de dictu este despre de res, ar trebui să existe și de intellectus despre de dictu. 

3492. Tăciunele nestins este oul focului. 

3493. Viața durează atâta timp cât ai, încă, obiective de realizat. 

3494. Necunoscutul pe care-l putem numi – iată știința; necunoscutul pe care nu-l putem numi – 
iată religia. 

3495. Pozitivismul (inclusiv pan-matematismul) este morbus alzheimer-ul disciplinelor sociale. 

3496. Viteza este un ritm interior. Evaluată cu timpul mecanic, ea este o simplă etichetă 
exterioară. 

3497. În sensul freudian, satisfacerea orgoliului este de natură sexuală. 

3498. Pentru unii, viața are mai multe dimineți decât amurguri, pentru alții – mai puține. 

3499. Funcția bătrâneții este să curețe viața de regrete.  

3500. Cea mai mare surpriză, pentru mine, este că m-am născut – nu mi-am propus niciodată 
asta. 


