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Primele mele vorbe înțelepte 

 

1. Suntem mai mult de 7 miliarde de oameni pe Pământ, dar mă îndoiesc că cineva 
dintre noi știe cu adevărat cine suntem...  

 

2. Sper să nu aflăm niciodată că am aflat absolut totul... 

 

3. Tocmai ți-a venit ideea de un milion de dolari? Atunci vreau să-ți amintesc că omul 
poate visa chiar și ziua, când are ochii larg deschiși.  

 

 

 

4. Lumina lui Einstein are și astăzi cea mai mare viteză. 

 

http://www.1theory.com/


5. Darwin a spus încă de acum două secole că oamenii evoluează, dar mulți nu știu 
nici acum în ce direcție să o facă... 

 

6. Adevărul este cu siguranță dincolo de noi, dar mult mai departe. 

 

 

7. Numărul de probleme crește cât e ziua de lungă, soluțiile par a veni însă doar în 
timpul scurt al nopții... 

 

8. Încă nu deosebești Inteligența Artificială de cea Naturală? Nu te îngrijora, oricând 
vei putea să întrebi care este primul milion de zecimale ale lui Pi! 

 

9. Din păcate, inteligența este ceva ce se poate măsura cu mare precizie. 

 

 

 

10. Particule, atomi, fire de nisip, planete, stele, galaxii, universuri, particule, atomi... 

 

11. Grea alegere: să demonstrez noua mea teorie sau să dovedesc că nu se poate 
demonstra? 

 



12. Vrei ca miliarde de ființe mici să te divinizeze? Tot ceea ce trebuie să faci este 
doar un mare Bang și apoi să aștepți cam 14 miliarde de ani! 

 

 

 

13. Totul este relativ, dar absolutul este peste tot. 

 

14. Lumina chiar există, noi doar trebuie să o vedem. 

 

15. Când este vorba despre zbor, gândurile mele par a cunoaște toate tehnicile... 

 

16. Un extraterestru verde este un extraterestru mereu supărat? 

 

 

 

17. Crezi că planeta Marte este prea departe de Pământ? Află atunci că Proxima 
Centauri b, cea mai apropiată exoplanetă, este la o distanță de 200.000 ori mai mare! 

 

18. Universul aude țipătul fiecărui nou născut de pe Pământ și aprinde imediat câte o 
mie de noi stele. 

 



19. În negura respingătoare a spațiului cosmic, găurile negre sunt de departe cele 
mai atrăgătoare stele. 

 

20. Inteligența Artificială a devenit mai deșteaptă decât noi, prin urmare o urâm. Dar 
Inteligența Artificială lucrează pentru noi, prin urmare o și iubim.  

 

Alte câteva vorbe înțelepte 

 

21. Dacă ai înlăturat veriga cea mai slabă dintr-un lanț, toate celelalte vor părea 
acum mult mai rezistente!  

 

22. Lucrurile sunt relativ clare în viziunea mea absolut perfectă. 

 

23. Trebuie să aprindem lumina pentru a vedea toate acele umbre întunecate... 

 

24. Dacă ar exista o teorie a tuturor lucrurilor, aceasta ar trebui să explice orice lucru 
posibil și toate lucrurile imposibile. 

 

25. Neuronii - Mici celule umane specializate în ascunderea unor mari secrete. 

 

26. Toți suntem făcuți din praf de stele, cu siguranță, dar rețeta exactă nu este 
cunoscută încă.  

 

27. Fizicienii au consumat foarte multă energie încercând să facă lumină în problema 
energiei întunecate. 

 

*** 


