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Aquest llibre és una recopilació de tots els tuïts filosòfics que
he fet des del meu compte @jmcarbo53 entre el maig de 2010
i el juny de 2022.

Girona, juliol de 2022

Els tuïts que es corresponen amb entrades al meu blog
“Vol 234” estan indicats amb un número de nota.
Si voleu consultar l’entrada corresponent del blog heu
d’anar a aquest enllaç: https://bit.ly/3OZk5DE, buscar el
número corresponent i clicar per obrir.

1.

Si hi penses bé veuràs que la sort és el nom que posem al
que no sabem calcular.

2.

Per molt que corris sempre ets aquí. Per què córrer, doncs?

3.

Tot el temps que la gent perd el troben els avorrits.

4.

No em trobo bé. Deu ser perquè no em busco bé

5.

El "Codi de Manú" diu que les edats de l'home son 4: neòfit,
galant i anacoreta. Fa temps que miro l'apartat "coves" dels
diaris. (i la 4a?)

6.

A l'arbre del jardí li queda només una fulla. Veient que totes
han caigut la fulla plora pel seu futur. L'arbre riu mentre
prepara l'hivern.

7.

He vist uns vells jugant a parxís. Per un moment he pensat si
hi hauria una cosa més important al món.

8.

Si hi ha una festa que té sentit celebrar és la de la
constitució. Un esgraó per damunt la tirania, la tradició i la
fe. I amb escalons per pujar encara.

9.

Al final, la bellesa ho acaba resumint tot.

10.

He anat al zoo. Els dofins tenien als cuidadors totalment
ensinistrats. Els feien tirar un peix cada cop que ells donaven
un salt

11.

He vist "La conspiración". Hi ha moments en que cal ser un
heroi per complir la llei i segurament ara és un d'aquests
moments.

12.

Per a mi el nadal és una bona oportunitat per qüestionar-me
les creences sobre la família. Intueixo que ara ens toca fer un
pas.

13.

Tot record és un invent i tot record de la infantesa una obra
d'art.

14.

Cal satisfer la llei per a conquerir la llibertat.

15.

No hi ha res a celebrar. No hi ha res a lamentar.

16.

Si estàs atent veuràs que no fas res.

17.

Tot està quiet i tot es mou. Fixa't en aquest tuït.

18.

He llegit aquest lema que m'agradaria poder practicar:
"lleugeresa, flexibilitat i força en cada un dels petits gestos"

19.

Els pares, en donar la vida als seus fills, els condemnen a
mort.

20.

El que sé és diferent del que penso i del que crec. I tot és
vertader.

21.

Els anhels humans s'acumulen, es compacten i acaben
materialitzant-se. Primer la idea, després les emocions i per
fi els actes.

22.

Quan els actors de teatre ens prenem massa seriosament
l'obra convé que algú ens recordi que és només teatre.

23.

La religió és dels homes i l'espiritualitat de les dones. És la
diferencia entre el poder i la unitat.

24.

La raó s'oposa al nostre desig d' immortalitat. Per això
actuem tan irracionalment.

25.

Viatjo... Travesso zones desertes... No paro de sentir veus...

26.

He anat a la seu de Triodos Bank. M'ha alegrat veure que hi
havia una cua molt llarga de gent esperant. Alguna cosa
canvia...

27.

Cada paraula que pronunciem es una pinzellada en el quadre
de la realitat que creem.

28.

No és que la comunicació sigui difícil, és que és impossible! I
quan es dona és un miracle. A saber què heu entès...

29.

No es tracta de tenir somnis, es tracta d despertar.

30.

La coherència adorm i la contradicció desperta.

31.

De que serveix ser bon conductor o córrer molt si no saps on
vas?

32.

De què serveix dir-se Obama? (o qualsevol altre nom)

33.

Possiblement l'única cosa que tenim en comú tu i jo és que
sortim en aquesta frase.

34.

Aquesta piulada no diu res (sobre els límits del llenguatge)

35.

Val més una passa en el camí adequat que 50 erràtiques.

36.

Costen més 50 passes erràtiques que una en el camí
adequat.

37.

Diuen que és molt important llegir i jo dic que depèn del que
llegeixis.

38.

Va dir que vindria a arreglar la nevera i no ha vingut.
Impossible saber la veritat d'una frase en futur. Ja tenim 1/3
del problema resolt.

39.

Què abraces quan abraces la teva mare?

40.

Què abraces quan abraces el teu fill?

41.

Sempre estem quiets. Només movem els escenaris de l'
"aquí" d'un lloc a l'altre.

42.

La distància més llarga és la que hi ha entre el que penses
ser i el que ets.

43.

Què és pitjor, pensar amb el cor o sentir amb el cap?

44.

Els núvols tapen el sol sense importar-los els teus plans per
avui. Desapareixen sense considerar els teus precs i
sacrificis.

45.

He de fer aquest tuït!!!

46.

Què va malament quan estàs malament?

47.

Què passa quan no passa res?

48.

No tinc preguntes. Em pregunto què em passa...

49.

El pas que va del "què fas?" al "què et passa?" és
transcendental.

50.

Nomes vius allò del que ets conscient que et passa.

51.

No cal fer massa plans. Ells mateixos s'autogeneren.

52.

Per molt que miris no veuràs més enllà dels teus propis ulls.

53.

Les idees han d'estar clares abans de que la raó pugui actuar
sobre elles.

54.

Tot el que veig son efectes òptics.

55.

Un error greu fa pensar. El mateix error greu repetit fa
pensar sobre el que vas pensar.

56.

Estava en un mar de dubtes i per fi vaig saber el que havia de
fer: res.

57.

Coneixeràs la força d'un cavall per la rapidesa amb que
s'atura en sec.

58.

No ens afecten les coses sinó les opinions que tenim de les
coses.

59.

La distància més difícil de salvar és la que hi ha entre el que
penses ser i el que ets.

60.

Va dir "No pot ser greu allò que només s'esdevé 1 sola
vegada" I a mi em sembla que tot s'esdevé 1 sola vegada.

61.

Una imaginació forta genera l'esdeveniment.

62.

Tot coneixement de l'esperit humà és metafòric.

63.

Quan caminis camina i quan parlis parla i...

64.

Diuen que si pots sentir-te estimat exactament tal com ets ja
no et queda res per desitjar.

65.

La versió mística de la teoria general de sistemes és la
consciència de la unitat.

66.

Soc un ull tancat que de tant en tant s'obre sense saber per
què ni per a què.

67.

La vida és la pel·lícula que fan a la tele de la sala d'espera de
la mort.

68.

Hi ha fets traumàtics que arruïnen tota una vida i n'hi ha de
gloriosos que la il·luminen per sempre.

69.

Persistim en els errors perquè ens resulten útils.

70.

L'important no és buscar. L'important és trobar.

71.

Sovint per avançar cal retrocedir; per mostrar cal amagar;
per parlar cal callar; per tenir cal cedir; per guanyar cal
perdre i per saber cal ignorar.

72.

Dubta fins que ja no sigui possible. I un cop allà dubta de que
hagis dubtat.

73.

Si el que estàs fent en aquest moment no és el més
important de la teva vida tens un problema. Perquè la teva
vida sencera és aquest moment.

74.

Cal predicar amb l'exemple? La paraula "accent" no porta
accent i ningú li ho recrimina

75.

Quan la vida et somriu mai no saps si li caus be o se' n fot de
tu.

76.

Quina de les moltes veus que hi ha dins teu ets tu? Cap. Tu
ets l'única orella que les escolta totes.

77.

El 1r dia que vaig fer màgia tothom s'admirava i m'admirava.
El 50è dia de fer màgia tothom s'avorria i m'avorria.

78.

Quan el monjo va a la taverna la taverna és el convent. Quan
el borratxo va al convent el convent és la taverna.

79.

Totes les ferides que has rebut han estat causades per les
teves pròpies armes.

80.

Donaria tot el que tinc a algú que no ho desitgés. Però si no
ho desitja per què li hauria de donar? i ell, per què hauria
d'acceptar-ho?

81.

L'amor té tant a veure amb l'enamorament com una pansa
amb el pensament

82.

L'arquer que ultrapassa la diana s'equivoca tant com el que
no hi arriba.

83.

Si no saps inventar-te les causes d'allò que et passa hauràs
de copiar les que han inventat els altres.

84.

Cada persona és el seu propi imperi.

85.

El que començà en dona bella acabà en peix. Fins aquí una
tonteria. En saber que ho va dir Horaci esdevé interessant.

86.

Quan et descobreixis valorant si estimes molt o poc; a un o a
molts... planteja't que potser no estimes.

87.

Si m'oferissin una pedra on gravar amb lletres indelebles un
missatge etern per a la posteritat, escriuria la paraula
"tonyina".

88.

Si un savi diu una tonteria tothom l'escolta. Si un babau
parla amb saviesa tothom l'ignora.

89.

Ja que no ens vam poder preparar per néixer, agraïm al
menys que se'ns permeti preparar-nos per morir.

90.

Si mai t'oblides de respirar et moriràs.

91.

Coneixement i saber no és el mateix. Coneixement
s'acumula però saber és com una clau. Només és útil si estàs
davant el pany que et convé obrir.

92.

Ho vaig dir tantes vegades que ho vaig creure. Ho vaig creure
tant de temps que ho vaig crear.

93.

No m'importa perdre els ulls si conservo la visió.

94.

Molts vaixells han naufragat pels esforços que han fet per no
naufragar.

95.

S'escull només 1 vegada. Elegim ser guerrers o homes
corrents. No existeix una segona oportunitat. No sobre
aquesta terra

96.

Cada mati el temps et posa les manilles en forma de rellotge
de polsera

97.

Moure's no és avançar. Transitar no és transcendir.

98.

Hi ha molta estupidesa consagrada.

99.

Quasi no es pot pensar sense tremolar.

100. Si menges d'aquest fruit seràs com Déu, va dir la serp. 1. La
serp deia veritat. 2. Van menjar el fruit. (Seguiràs adorant
altres deus?)
101. LES LLETRES MAJÚSCULES NO EXISTEIXEN.
102. Tot és sempre igual. Tu canvies. Creus que tot canvia. Creus
que tu ets sempre igual
103. No m'importa que hi hagi coses obligatòries si tinc la
possibilitat de saltar-me-les.
104. El món és ple d'adoradors. Adoradors del que sigui però
adoradors.

105. Intenta descobrir quina és la teva gran motivació a la vida. Si
no t'agrada canvia-la per una que no pugui ser reemplaçada.
106. Si una revelació no t'arriba en el moment oportú no serveix
d res.
107. No fer res ja és fer molt!
108. Elsespa isent rep ara ules n osó nnec essarisp ere llsm a teixo
s.elqim porta és qstigu inalllo ccor recte
109. Vaig odiar odiar-me però em vaig curar de curar-me.
110. Només es pot superar la democràcia democràticament.
111. Cal legislar un salari màxim i un de mínim. (salari max-min)
Que ningú pugui cobrar per sobre ni per sota d'aquest maxmin.
112. El salari max-min hauria de ser l'única font d'ingressos dels
individus.
113. S'hauria de canalitzar la natural ambició humana cap al
gaudi, el servei i l'autorealització en lloc de cap a la riquesa o
el poder
114. Para una especial atenció quan algú a qui valores et repeteix
fins a fer-se pesat una cosa que et sembla obvia o estúpida.
115. La llibertat és la llibertat però si porta a la desigualtat
l'haurem de regular.
116. La igualtat és la igualtat però si porta a la manca de llibertat
l'haurem de regular.
117. Si la llibertat fa perdre igualtat i la igualtat fa perdre llibertat
cal regular-les. La fraternitat ho fa. (liberté, egalité,
fraternité)

118. Quan soc dèbil us demano la llibertat en nom dels vostres
principis; quan soc fort us la nego en nom dels meus.
(fórmula de Montalembert)
119. L'art desclassifica.
120. Com més t'esforces en fugir de la ignorància més t'atrapa.
121. És trist estar trist.
122. Per alguna estranya raó certes afirmacions, freqüentment
repetides, tenen un impacte sobtat en una persona en un
moment donat.
123. Per crear noves realitats calen nous conceptes que venen de
noves idees. Com va passar amb conceptes com ara govern
del poble o justícia social.
124. Avui serà un bon dia perquè confio en que no em caurà cap
meteorit al cap. Coses menys probables m'han amargat
alguns dies
125. Quan algú "veu" clarament (no comprensió intel·lectual) que
no hi ha ni hi ha hagut mai res del que alliberar-se s'esdevé
l'autèntica llibertat.
126. Quan l'escarabat aventurer va topar amb el primer i
infranquejable escaló del gratacels va dir: "He arribat a la fi
del món!"
127. No soc dins l'univers; l'univers és dins meu.
128. L'economia és la nova religió. Sacerdots/banquers tirànics
dient-nos que és el be i el mal oferint-nos el paradís a canvi
de la submissió.
129. No hi ha condicions de vida a les que un home no pugui
acostumar-se, especialment si veu que al seu voltant tots les
accepten.

130. El cervell no està interessat en la veritat sinó en la
supervivència. Això ajuda a entendre moltes coses.
131. Tot el que es mou, muta o varia no és essencial i no cal
donar-li importància
132. Tot el que fem, seriós o intranscendent, són distraccions
mentre esperem que la mort ens atrapi.
133. La millor manera de sortir d'un laberint és volant.
134. La major part de les grans preguntes que ens fen es resolen
descobrint que estan mal plantejades.
135. No volem ser déus perquè no sabríem què fer.
136. La vida és la perpètua repetició de les mateixes coses en un
format sempre diferent.
137. La justícia demana repartir el treball que és un dels béns més
preuats.
138. Tenim tantes existències com estats de consciència.
139. Un mateix fet és incorporat x cada persona a la seva pròpia
narrativa (o visió del món) donant-li així un significat únic i
no compartible.
140. Patim com a societat una sobredosi de "per què?" i de
"com?" i una anèmia de "per a què?"
141. La veritat més gran: tot és mentida.
142. L'única feina de qui està atrapat en un somni és despertar.
Qualsevol altra cosa x bona que sembli és reforçar les
cadenes
143. No podem fer res respecte del que som perquè "fer" és
respecte a "ser" el que l'ombra és respecte a l'objecte. I cap
ombra pot actuar sobre l'objecte

144. Hi ha estats de consciència que donen accés a realitats més
properes a la veritat que altres.
145. El passat s'esforça en repetir-se com nosaltres lluitem per
sobreviure. El passat desitja tant ser present com el present
desitja ser futur.
146. Benaurats els que entenen que no hi ha res a entendre.
147. Envejo les persones que diuen la veritat perquè és senyal de
que la tenen.
148. Així com les paraules són intocables i els desitjos invisibles,
els humans som "inentenibles".
149. Ni vivim. Som viscuts.
150. Tant de bo res et vagi molt bé ni molt malament. Estaràs
menys entretingut i el tedi t'acostarà a l'essència. Suposant
que puguis suportar-ho
151. Molts ja han entès que no són el seu cos, però pocs han
entès que tampoc són la seva ànima.
152. Una veritat que pot ser dita no és una veritat.
153. Els morts ens revelen una veritat dolorosa: la seva vida era
una mentida.
154. No et facis il·lusions. (sic)
155. No tinc res. Només aquest pensament... i tampoc és meu!
156. Quan estiguis bé agraeix tot el que has fet a la vida perquè
tot t'ha dut aquí. Quan estiguis malament maleeix tot el que
has fet pel mateix motiu.
157. La boca, quan parla, es pensa que és ella qui parla. No sap
que soc jo que ho faig a través d'ella!!!

158. Per què l'arrel quadrada de 2, calculada, és infinita i
visualitzada com a diagonal d'un quadrat de costat 1 és
finita?
159. Tots els pensaments i obres de qualsevol humà pertanyen a
la humanitat sencera. No som propietaris de res, som
administradors del que tenim
160. Si les pedres pensessin pensarien que són lliures.
161. Si no et penedeixes de res és que no tens cor. Si et
penedeixes d'alguna cosa és que no tens cap.
162. La pitjor plaga és la de la gent normal.
163. Malament si plores, malament si rius. Bé si plores, bé si rius.
164. Per bé que et surti una cosa mai no la podràs repetir. No ho
intentis. No ho desitgis. Fes-la de nou i gaudeix la seva
irrepetibilitat.
165. L'únic missatge que pot ser realment comunicat és "passa'm
la sal"
166. La llibertat absoluta s'adquireix quan descobreixes que la
presó de la que portes tota la vida intentant escapar, no
existeix.
167. És veritat que la paraula "foc" no crema. Però també és
veritat que el foc sense la paraula no existiria
168. Els ideals són la pastanaga per seguir caminant cada dia.
Només valen mentre no els aconseguim
169. És igualment inhumà sotmetre algú a calor extrema com a
fred extrem.
170. Hi ha comprensions que transformen l'existència. No són
experiències, són comprensions intel·lectives.

171. El cervell és com una cinta mètrica elàstica. S'estiren i
arronsen a voluntat fins obtenir el resultat desitjat.
172. Per millorar un edifici: millors rajols i millors plànols.
173. Cada cop que obrim un llibre l'autor surt corrent.
174. Quan la ma va descobrir que era una part de mi va deixar
d'anomenar "destí" al braç.
175. Res no existeix.(Tot és unitat. Quan estàs a c4 només hi ha
ser i testimoni i el testimoni sap que no existeix, que només
és) Si alguna cosa existís no podria ser coneguda. (C3 sap
que res no fem tot passa. L'acció de voler conèixer és un
automatisme més de l’existència que passa al marge de la
voluntat)Si alguna cosa pogués ser coneguda no podria ser
dita. (Podem parlar o dir però mai no sabem què arriba a la
ment del nostre oïdor. (Gòrgies)
176. Per molt que corris no podràs escapar dels teus propis peus.
177. L'arma més destructiva i cruel tant a escala personal com
social és el llenguatge
178. L'eina més poderosa i creativa tant a nivell personal com
social és el llenguatge
179. Una persona vella que no accepta la vellesa és ignorant. Ha
tingut molt temps per entendre de què va la vida.
180. Estem determinats a creure'ns lliures.
181. "La felicitat del paradís és la dels que saben que dormen"
Segons el poema La rosa amagada citat per Borges a la
Història Universal de la infàmia.
182. La ment només concep el que pot conceptualitzar i només
pot conceptualitzar el que encaixi lògicament (lleis de
l'enteniment) amb el que sap

183. Fer coses perquè sempre s'han fet (per tradició) és tan
estúpid com no fer una cosa amb l'argument de què mai no
s'ha fet.
184. Tota generalització es mentida. I aquesta també.
185. El desig de trobar aniquila el goig de buscar.
186. Sou màxim pels alcaldes? Recolzem-ho! Cal generar la idea
de que els sous han de tenir límits per dalt i per baix.
187. Recomano "Tantos tontos tópicos" d'Aurelio Arteta. Per si
no quedava clar que el pitjor dels mals és la ignorància!
188. És fals que totes les idees i sentiments siguin respectables. Si
no sabem distingir-les tenim un problema que no es resol
negant-lo.
189. No es pot desitjar el que no es coneix.
190. No pots conèixer el que no has estimat.
191. Ara toca primavera i ens aferrem a l'hivern.
192. Viatjo amb moto. Soc a Ciria. Tot el que tinc, soc, he sigut i
seré és ara a Ciria.
193. Tots tenim una serp al jardí.
194. Ens han repetit moltes vegades la mentida i ens l'hem
cregut! Contraatacarem inventant millors mentides i
repetint-les més vegades.
195. La decisió de què és i què no és democràtic s'ha de prendre
democràticament.
196. Només la destrucció (o dissolució) conscient i total és
creadora.
197. Les idees de "l'economia del bé comú" són tan bones, clares
i fonamentades que qualsevol alternativa sembla estúpida.

198. Només hi ha un obstacle x a la felicitat: la por. Només un
camí x a vèncer-lo: la renúncia al plaer.
199. L'afany de buscar impedeix trobar.
200. Un idioma necessita com a mínim dues paraules i una d'elles
ha de ser necessàriament la paraula "malentès".
201. Ven creences i compra perplexitat.
202. "Viure" i "somniar" són sinònims.
203. Cada fet, per insignificant que sigui, explica la història de tot
l'univers.
204. Quan trobes el to òptim a la vida aspires a la monotonia.
205. No importa si una cosa és veritat o no. Importa que algú la
digui i algú més la cregui.
206. La pervivència de tradicions i rituals màgics mostra el triomf
d la superstició sobre la intel·ligència.
207. Tot és un espectacle inevitable.
208. Somnia ser un actor que representa un rei que s'ha
emborratxat. És un somniador però es passa el dia
ensopegant, regnant, actuant...
209. Lluites contra el mal? Li dones força.
210. Necessitem crear ídols, herois, mestres, guies i gurus per
justificar la nostra vulgaritat.
211. Quan li van dir que li havien hagut de tallar la cama va
pensar que allò havia sigut una gran amputada.
212. Sempre ens hem assemblat als nostres enemics més del que
voldríem.
213. No volem ser immortals; volem ser inoblidables.

214. En relacions humanes: sí+sí=sí; sí+no=no; no+sí=no i
no+no=no. És fàcil, oi?
215. No val la pena mirar l'hora perquè canvia constantment.
216. En relacions bipersonals: tot el que no és "si" és "no". (cal
posar-ho fàcil als que no sabem dir "no")
217. Li donaven la raó però ell no la volia. El que ell volia era estar
enfadat.
218. Era una família tan unida que no hi havia cap parentesc
entre ells.
219. La veritat que es pot dir ja no és veritat.
220. Tinc por de ser valent. Tinc el coratge de ser covard.
221. El nostres codis ètics els pacten constantment, en un
despatx de l'ànima, un dimoniet bo i un angelet dolent.
222. Darrera el teu nom només hi ha un paquet de memòria.
223. Eren tan ambigus que per comptar quants eren feien servir
nombres decimals.
224. Li vaig tocar el peu i el vaig entendre.
225. En consciència superior no faig res però res queda per fer.
En consciència inferior faig però no aconsegueixo res.
226. La fricció genera energia!
227. En relacions bipersonals: cal demanar clarament. Si l'altre no
ho entén és que no s'ha demanat clarament i per tant no
s'ha demanat.
228. La tradició que, com la religió, ens va ajudar a sobreviure,
ara és un obstacle per avançar.
229. Si anessis a comprar una onada només et donarien aigua.

230. La discriminació escolar per classe social i/o econòmica que
tenim institucionalitzada (i no la de sexes) és el planter de la
injustícia.
231. De què serveix una revolució si no es produeix al cor d'una
persona?
232. Pensar, analitzar, inventar, no són actes anòmals, són la
normal respiració de la intel·ligència. (A.aa..)
233. En relacions humanes: quan demanis accepta amb la
mateixa normalitat el "si" i el "no" com a resposta
234. Vaig estar tot el dia buscant una cosa que fos fàcil de trobar.
235. Demanar a un matemàtic que ensenyi matemàtiques (p.ex.)
és com demanar a un metge que construeixi un hospital.
236. El temps és una pasta feta de passat.
237. La impecabilitat i la humanitat no són atributs compatibles.
238. No hi ha errors ni encerts en la natura. No hi ha bé ni mal a
la lluna.
239. La puça, atemorida, va demanar poder viure a la cua d'un
elefant. Va creure que el silenci era un "si". L'elefant no es va
assabentar d res.
240. Només aprèn qui ensenya.
241. La naturalesa no és la nostra mare, és la nostra sogra!
(Només cal veure la relació que hi mantenim)
242. Un nen va tirar una pedra qualsevol al riu. La pedra però va
dir: "Soc única entre totes les pedres perquè puc volar i
nedar"
243. És trist que tot em faci gràcia. I és graciós que tot ho trobi
trist.

244. La més petita, solitària i simple de les veritats anul.la la més
gran, consensuada i complexa mentida.
245. No podem transformar-nos en allò que no som.
246. No hauríem de riure veient els nens girant amb fe el volant
del cotxe de bombers dels cavallets. Nosaltres fem el mateix
amb la nostra vida.
247. Tot el que veiem és el nostre propi reflex.
248. Només hi ha dos grans anhels: felicitat o veritat. Són dos
camins que porten al mateix lloc sempre que els segueixis
fins el final.
249. Dissoldre, no resoldre.
250. L'única política econòmica possible pel nostre govern no és
la de grans directrius sinó la lluita contra corrupció. Sent poc
ja seria molt.
251. Tot és "entusiasmant" fins que no descobreixes en
l'entusiasme la més subtil forma d'engany.
252. Qui mira racionalment el món el veu racional. Qui el mira
emocionalment el veu emocional. Qui...
253. Si parles estàs perdut. Si calles estàs perdut. Sempre que
creguis fer alguna cosa estàs perdut.
254. Quan sentis les trompetes que s'acosten discerneix si són les
dels àngels de l'Apocalipsi o les del 7è de cavalleria.
255. Si fugim de l'infern caiem a l'infern. Si anem al cel perdem el
cel. Només si som on som arribem on hem de ser.
256. Juro que no crec en els juraments.
257. Viure és anar d'un despertar a l'altre fins arribar al despertar
definitiu.

258. No puc fer res per tu perquè no puc fer res que no sigui per
tu.
259. El sentit de la vida no és un descobriment. És un invent. (i si
és un descobriment és el de què és un invent
260. Les dues formes de cuinar el desamor són: rostir-lo en el foc
de la passió o bullir-lo al bany maria en el tedi infinit.
261. Si vols veure la veritat... tanca els ulls!
262. L'error és el pare de l'èxit.
263. Bona sort o mala sort? es va preguntar quan li va tocar la
loteria. Bona sort o mala sort? es va preguntar quan li van
dir que tenia càncer
264. La realitat no es pot veure ni pensar. Només veiem el que els
nostres ulls capten. Només pensem el que la nostra ment
concep
265. Mai no pots dir ni pensar "això no existeix".
266. M'agradaria asseure'm un dia amb tu i dir-nos: "Recordes
quan hi havia unes coses més importants que altres?
267. La bellesa és escandalosa. La plenitud discreta. La unió és
discretament escandalosa.
268. Mires el mar i no saps si és el vent qui es mou o són les
onades. No es mou ni el vent ni el mar. És la teva ment qui
es mou.
269. Respecta i obeeix les lleis del somni si vols sortir del somni.
270. Acceptació i resignació són dues formes diferents de no
lluitar contra l'adversitat. Una l'abraça l'altra es deixa
devorar.
271. La persona sàvia no té pensaments ni tan sols quan està
pensant.

272. No m'agrada cap pàtria. Ni la meva.
273. En diem amor però pot voler dir qualsevol cosa
274. El ser no és cap cosa. És la condició de possibilitat de tota
cosa.
275. Tenim enganxada a la retina la pel·lícula anomenada
"realitat".
276. No visc res com tu.
277. Ja que ens és impossible no jutjar, no oblidem jutjar els
nostres propis judicis.
278. Haurem d'aprendre a estimar el que no entenem.
279. Hi ha qui es pregunta si es pot ser sant sense Déu. Jo em
pregunto si se'n pot ser amb Déu.
280. Hi ha més ambició en l'home que vol ser íntegre que en el
que vol ser ric ja que aspira a un bé més elevat
281. La vida és massa llarga per a sustentar una sola ideologia i
massa curta per a trobar una sola veritat absoluta
282. La vida és un joc de tot o res.
283. El cor necessita l'aprovació del cap com el cos necessita la
del cor.
284. La veritat ens espera en cada cosa i, a vegades, fins i tot surt
d'elles per venir a trobar-nos.
285. Tan dolent -o tan bo- pot ser dir com callar; anar com
quedar-se; fer com no fer
286. No parlis si no és per dir alguna cosa.
287. Quan demanis alguna cosa a l'univers (o a algun déu)
assegura't que depengui de tu aconseguir-la

288. Travessem l'abisme de l'existència per un pont que es
construeix sota els nostres peus cada cop que donem un pas
289. Sempre, sempre, parlem només de nosaltres mateixos.
290. Veig la meva prometedora decadència.
291. Si els zombis són morts vivents, els qui no saben per què
viuen són zombis.
292. Hi ha tres motius pels quals no podem aconseguir el que ens
proposem: és massa fàcil, és massa difícil, és massa normal.
293. Si em concedissin el do de la immortalitat... els maleiria
eternament.
294. La mentida, el mal i la lletjor els creem nosaltres quan
aspirem a la veritat, la bondat i la bellesa.
295. El cor és un tirà quan reclama tot el poder en nom de la
llibertat.
296. Si alenteixes tot el que fas viuràs més.
297. El problema de l'existència es redueix al problema de la
consciència.
298. No cal cap esforç per rebre la veritat evident. Si t'esforces no
estàs davant la veritat evident.
299. La pitjor de les desgràcies: no saber què desitges exactament
però desitjar-ho intensament.
300. Fase 1: acceptar sense entendre (infància) Fase 2: no
acceptar sense entendre. Fase 3: acceptar sense entendre.
Nota: No confondre fases 1 i 3.
301. Soc un tros de carn que es deixa viure animat per una ment
que es deixa enganyar.

302. Jo no porto màscara. Jo soc una màscara. (Tècnicament soc
una superposició de màscares sustentades en el no-res)
303. Discernir el que és real de que és irreal. Això és tot.
304. Quan desaparegui la ignorància desapareixerà l'univers.
305. No sabem com són les coses. Només sabem amb certesa que
no són con les veiem.
306. Quan l'esperit apunta a la veritat transgredeix totes les
normes i salta totes les barreres.
307. Tots els llocs són per passar-hi menys un que és per quedars'hi.
308. El somni continua vida rere vida.
309. L'únic esforç que hem de fer per a aconseguir la plenitud és
el de descobrir que ja la tenim.
310. Tot el que veig confirma les meves hipòtesis i tot el que veus
tu, confirma les teves!
311. Les meves hipòtesis m'obliguen a veure el que veig i les
teves t'obliguen a veure el que veus!
312. Què difícil és fer-ho fàcil!
313. Si no ets capaç de participar en el procés democràtic, ni que
sigui per canviar-lo, tens i tenim un bon problema.
314. Només el coneixement allibera.
315. Abandona tots els deures.
316. M'agrada molt menjar entrepans de formatge. En lloc de pa,
però, hi poso arròs i en lloc de formatge un ou ferrat.
317. No busquis o esperis un mestre. Sigues el mestre que hi ha
en tu. (Si ets un aprenent prou digne el reconeixeràs.

318. Des que m'he comprat la cinta mètrica elàstica les mides
m'encaixen molt millor.
319. Tenir sentits ens indueix a creure que la realitat és sensible.
Tenir enteniment ens porta a pensar que la realitat és
entenible.
320. Tot el que oculta la realitat la manifesta.
321. Buscava desesperadament saber què és el paper. Llegia tots
el llibres de totes les biblioteques però no trobava la
resposta més evident.
322. El que veus, sents i penses són mentides en una ficció que
no existeix.
323. No pots tenir la plenitud. Ella et posseeix a tu.
324. Tendeixo a trobar poc important el que no sé fer.
325. Sempre esperava que l'ara arribés demà.
326. El que veiem no es el que hi ha sinó el que projectem.
327. El patriotisme exigeix l'exclusió.
328. El despertar progressiu de la consciència és el repte comú de
la humanitat en tots els temps i tots els llocs
329. Un mercenari és un patriota dels diners. Un patriota és un
mercenari de les idees.
330. Estic programat per veure els meus programes.
331. Sovint posar-nos d'acord no és més que substituir un
malentès per un altre de més subtil.
332. Deia a tothom que era mut i s'enfadava perquè no li feien
cas!
333. Tot el que no separa uneix. I tot el que no uneix separa.

334. La ignorància té dos cognoms: Encobriment i Projecció.
335. Demà s'acaba el "s'acaba el món"
336. Si algun objecte justifica la saviesa no pot ser altre que el
discerniment entre el que és essencial i el que és
circumstancial.
337. La persona valenta sap que cada dia té una hora covarda.
Només tem a aquesta hora.
338. Abandona la il·lusió del control.
339. Despertar no és canviar de somni.
340. Quanta resistència a l'encarnació de Déu! (i això que avui és
nadal!!!)
341. Qüestiona-t'ho tot excepte que tot s'ha de qüestionar.
342. O enteniment o patiment.
343. Beneït sigui el cinema pel magnífic exemple que ens ofereix
a l'hora d'entendre la realitat.
344. Creiem ser personatges, atents veiem que som actors,
conscients sabem que som espectadors i en realitat som la
pantalla on TOT sembla ser.
345. Ningú et pot ensenyar res però amb tothom pots aprendre.
346. Estimo els meus vicis... i la ràbia que em fan.
347. Ja pot anar canviant l'any que com no canviïs tu....
348. Tot jo soc una mentida.
349. A vegades ho veig tan bonic que sé que és irreal i a vegades
ho sé tan irreal que ho veig bonic
350. Només hi ha dues maneres: de la cosa a la idea o de la idea a
la cosa. Adaptació o creació.

351. Hi ha coses que només les diria a qui mai me les preguntés.
Però si no me les pregunta no veig per què les hi he de dir
352. El concepte de "redempció" és un verí per a l'ànima.
353. Soc molt contradictori i molt lògic. No ho veieu molt
contradictori i molt lògic?
354. Pot una persona dolenta dir coses bones? Una de falsa
formular veritats? Una de lletja expressar la bellesa?
Certament sí i sovint és així
355. Que siguem capaços de trobar explicacions als fets humans
només parla de la nostra capacitat d'imaginació i de la
nostra credulitat
356. La saviesa dels idiotes o l'estupidesa dels savis
357. Tot el que existeix és el no-res prenent formes
358. Ahir no vaig trobar en Nasrudí. Per tant no em va aturar per
saludar-me i per això vaig coincidir amb un meu enemic!
Maleït Nasrudí
359. Relacionem-nos amb les persones, no amb l'etiqueta que els
hi hem posat. Perquè segurament no són això.
360. Algunes vegades, poques, no aconseguim creure'ns les
nostres pròpies mentides i patim.
361. Si el nostre cervell i sistema sensorial només ens permetés
veure dos colors diríem que l'univers només té dos colors.
362. En el llibre de la vida: plantejament, res; nus, tot; desenllaç,
res.
363. La consciència clara té de bo que encara que tardi molt en
aparèixer, té una frescor i lluminositat que fa que no
lamentem el temps que ens ha faltat
364. Casa teva no és on vius sinó on hi passes més temps.

365. Hi ha qui s'ho juga tot a cara o creu... amb la moneda de
dues cares!
366. No importa el que diuen els déus. Importa el que entenen
els homes.
367. La vida és una mudança.
368. Soc l'espectador de mi mateix.
369. Creu l'ordinador que les paraules van en línies i no sap que
les línies són un element del seu programa i no tenen res a
veure amb les paraules
370. La primera mentida es va dir quan es va formular la primera
veritat.
371. Tot passa. Res no es fa.
372. L'única part de tu que no morirà és la que no està viva.
373. Hi ha coses que un llibre no ensenya. I n'hi ha que no les
ensenya una emoció, ni una sensació, ni una vivència.
374. Calla!
375. Hi ha un parlar que no diu res. Són sorollets amistosos que
tapen la incapacitat de restar en el silenci o en la buidor.
376. Es pot despertar des de qualsevol somni.
377. No tot dolor és dolent ni tot plaer bo, però tot mal és
dolorós d'alguna manera i tot bé plaent.
378. Quan negues la meva divinitat negues la teva.
379. No crec en els miracles perquè jo en faig
380. Si des d'allà on som tots anéssim al nord ens acabaríem
trobant

381. La dietista que em fa el règim per a aprimar m'ha receptat
parlar menys de mi.
382. Com qui l'envien a estudiar fora sabent esgotat el d'aquí i
quan torna no li donen crèdit perquè el que ha après no lliga
amb la seva ciència.
383. Noto que me'n vaig. No sé on però intueixo un paisatge erm
de paraules.
384. Al centre hi ha quietud i a la perifèria moviment.
385. Quan t'alenteixes et centres i quan et centres t'alenteixes.
386. No es tracta de buscar noves maneres d'adorar els déus sinó
de superar- los.
387. Ningú no pot resistir-se a l'adulació intel·ligent.
388. Si no saps què busques mai no ho trobaràs.
389. Va dir que els ous eren tan grans que en 1 dotzena només
n'hi entraven 11. Vaig dir que era impossible però me'ls va
deixar comptar i, sí, només 11
390. Creia que la il·lusió duraria tota la vida fins que vaig
descobrir que tota la vida era una il·lusió.
391. El "Pensament" és un planeta que orbita pel sistema
"Emocions", que forma part de la galàxia "Vivent" que està a
l'univers "Ser".
392. Si la naturalesa és tan sàvia, com pot ser que els conills no
sàpiguen que els diumenges són festius?
393. El que es pot expressar no és autèntic.
394. Tinc una notícia bona i una de dolenta per donar-vos. La
bona és que no hi ha mala notícia i la dolenta que no n'hi ha
de bona.

395. Jo no sé escriure aquesta frase i tu no la saps llegir
396. Si una idea la repeteixes moltes vegades te l'acabes creient.
Si no et creus això que et dic repeteix-ho moltes vegades i
veuràs
397. La plenitud és buida i la buidor plena.
398. En el ser sé.
399. El somni és relatiu. La realitat és absoluta.
400. L'únic que has de buscar és el buscador que hi ha en tu.
401. Que siguem capaços d'imaginar, inventar o descobrir
missatges en les coses no significa que les coses ens parlin.
402. A qui creus que estàs llegint?
403. Salten els homes intentant tocar el cel amb els dits sense
aconseguir-ho. Només ajupint-se i tocant el terra amb les
mans ho aconseguirien
404. Viure és fàcil. Viure bé difícil
405. Quan jo dic "llebre" tu entens "gat". Per això quan vull que
sentis "gat" he de dir "llebre".
406. Fins que no descobreixis que no hi ha res a buscar buscaràs
en va.
407. T'ho diu el veí cada dia en català però no ho entendràs fins
que t'ho digui un lama en arameu des del Caucas.
408. No només està determinada la trajectòria i l'acceleració
d'una bola al caure sinó tb l'estat d'ànim en que et sumirà
quan impacti en el teu peu.
409. Si per error anuncio com a falsa una cosa vertadera, dic
veritat o mentida?
410. Cada desig és una declaració de guerra.

411. Els micos expliquen als búfals com aprimar-se: menys pastar
pel prat i menjar herba i més saltironejar pels arbres
menjant fruites i fulles.
412. La raó es vincula a veritat i error. Les històries a felicitat i
desgràcia.
413. Els senyals eren tan simples i clars que no van considerar
raonable seguir- los sense interpretar-los. Van morir dins el
laberint.
414. No podem veure tres punts i no imaginar-nos una triangle ni
uns quants fets casuals i no inventar-nos una història que
ens convingui.
415. "Deixeu-me sortir!!!" cridava aferrat a la reixa de la presó...
des de fora!
416. La mitologia és l'antídot de l'absurd.
417. El déu Ciència i la deessa Fe governen despòtics el mite de la
nostra vida
418. Un déu gelós va enterrar la veritat dins l'home perquè sabia
que era l'últim lloc on la buscarien
419. La mentida és una veritat que no s'ha entès.
420. Voler convèncer els altres de què tens la veritat és la prova
evident de què no la tens.
421. El primer que ens hem de preguntar els buscadors de la
veritat és quin tipus de veritat busquem i sobre què

422. "Si els bous tinguessin religió els seus déus tindrien banyes"
(A.aa.1)
423. L'actor que feia de sant Pere a la passió del poble
esbatussava fora d'obra al que feia de Judes recriminant-li
traïció.
424. La veritat que més m'interessa és l'absoluta sobre el "ser".
425. Només ens pot molestar dels altres el que ens molesta de
nosaltres mateixos
426. La ignorància té dues cares: l'ocultació (no veure el que és) i
la projecció (veure el que no és)
427. La nostra ment és camaleònica
428. Tots volien saltar i escapar. El més vell, però, observava
atentament la naturalesa de la tanca
429. Qui és més alt, un gegant petit o un nan gran?
430. Abandona
431. Ens veiem obligats a estimar-nos sense voler.
432. Estic despert però somnio. El que jo vull és somniar però
estar despert.
433. Tan inepte és l'intel·lecte sense l'emoció i la sensació com
aquestes sense aquella.
434. El millor que sé fer és nosa.

1

(A.aa.) És una abreviatura inventada per mi que significa “Algú, algun any”,
per indicar que això ja ha estat dit en algun moment, potser per algú famós,
però que el seu nom i època no té rellevància en aquest context.

435. Així com la lupa concentra els raigs de llum en un punt, així
la saviesa ens fa concentrar tots els desitjos en un.
436. Volen que em comprometi però no volen que faci les coses
per compromís.
437. Sense els conservadors la humanitat ja s'hauria extingit.
Sense el progressistes també
438. Jo també penso que si les coses o les persones fossin com a
mi m'agradaria jo seria més feliç. Però sé que m'equivoco.
439. No hi ha mèrit ni culpa; només vanitat.
440. El meu silenci no atorga. Només constata la incomprensió
humana.
441. Escoltem bé què expliquem als altres perquè això és el que
més necessitem aprendre.
442. Només coneixem dels altres el que encaixa amb el nostre
món.
443. El meu cap no vol la veritat. Vol justificar el que el meu cor
desitja
444. La mateixa força invisible i imparable que mou la meva
respiració, mou també tots els meus actes.
445. Que la palla en els ulls dels altres siguin un mirall per poder
veure la biga en els teus.
446. Hi ha molts tipus de companyia... i molts tipus de solitud.
447. Parlen dos fills d'un pare dolent. Un diu: "Jo soc dolent per
ser com el pare". L'altre diu "Jo soc bo per no ser com el
pare".
448. Es diferent dir "necessito aigua per viure" que "necessito
aquesta aigua per viure"

449. Quan l'home obre els ulls l'univers apareix. Quan els tanca,
desapareix
450. Com a aprenent he arribat a una cruïlla radical:
absolutament salvat o irremeiablement perdut.
451. Que la teva vida cremi com una bengala en la nit.
452. Cada dia té la seva veritat.
453. Només un acte fet amb absoluta consciència, presència i
unitat és digne de ser considerat sagrat.
454. Discutien eternament si era mes important el motor o les
rodes.
455. Aquesta nit he tingut un ensurt: han entrat uns lladres a
casa. Els he sentit i m'han vist. Volia fugir però no he pogut
perquè m'he despertat.
456. Quan pugis puja. Quan baixis baixa.
457. I tants temes dels que mai no parlarem... afortunadament!!!
458. T'accepto incondicionalment sempre que acceptis les meves
condicions.
459. Es van casar perquè ell necessitava una dona i ella un topall
per la porta del garatge.
460. Cap autor ha tingut més encert a l'hora de descriure el món
que Calderón de la Barca quan va enginyar el títol d' "El gran
teatro del mundo"
461. L'escena més realista segueix essent teatre.
462. L'únic desig que val la pena desitjar és el de no desitjar.
463. Mai una revolució no ha estat feta per funcionaris.
464. M'agrada quan veig que m'agraden coses que no m'agraden.

465. No és el mateix obrir una porta que obrir una finestra. Pensa
en portes.
466. Recomano a tots els qui no es vulguin morir que quan vegin
que estan a punt de fer-ho, sobretot, sobretot no deixin de
respirar.
467. Un ric mercader veu una perla de gran valor i la compra tot
cofoi venent tot allò que posseeix per poder adquirir-la. (Mt.
13-45)
468. Que tot adorador miri el seu ídol i es pregunti si no és un
mirall.
469. Tot el que he somniat ho he viscut i tot el que he viscut ho
he somniat.
470. Tots els mals tenen el mateix remei.
471. A vegades el més bonic de buscar és el no trobar.
472. Deia que feia un any sabàtic i era perquè treballava en una
sabateria.
473. Avui és un mal dia per morir. Tinc hora amb la pitonissa.
474. No se t'ha donat el coneixement de per què et passen les
coses però se t'ha donat la imaginació per a què t'ho
inventis.
475. No hi ha on refugiar-se.
476. En ilic (llengua antiga del Líban) "bon dia" es diu "keguapa".
Quan vaig saludar una noia lletja el meu company va dir:
"ets un mentider!"
477. Em va comentar 10 vegades que em veia nerviós. Això em va
posar nerviós. Aleshores em va dir: "ja em semblava a mi
que estaves nerviós"
478. Jo puc dir coses que només tu -i no jo- entens.

479. Tota divinització que no passi pel buidament és una
demonització.
480. El formiguer humà bull amb milions de bombolles
intranscendents com la meva.
481. -Em fa mal l'ull. -Doncs a mi me'n feia el queixal i no em va
marxar fins que me'l vaig fer arrancar.
482. No tinc temps d'anar a comprar el vestit de nuvi i em caso
demà passat. Sort que la xicota m'ha deixat i tindré tot el dia
per anar-hi.
483. Imitació? Limitació!
484. El mirall... el mirall és el model. Tot s'hi reflecteix però res
l'immuta.
485. El 90% de les estones que dic que medito faig paciència.
486. La no-acció s'assoleix quan s'assumeix que tot és reacció.
487. Si vols ser feliç sigues ignorant. Signat: un gos...
488. És la ment que vol entendre la que inventa.
489. Si no ho pots arreglar, destrossa-ho!
490. Centrats en la pregunta o centrats en la resposta. Veritat o
felicitat. Filosofia o teràpia.
491. No hi ha certesa del que faré en el futur; ni del que he fet en
el passat; i el que estic fent ara no s'interessa per la certesa.
492. Els ignorants saben moltes coses. Els savis només una.
493. L'última frontera és aquella que quan la travesses veus que
no hi ha hagut mai fronteres.
494. És el mateix intel·lecte el que et diu quines coses no has de
considerar amb l'intel·lecte.

495. Què bé que es veuen en els altres els nostres propis
defectes...!!!
496. El sistema educatiu és el principal instrument de submissió i
domesticació humana.
497. Penso *******. Visualitzo 7. Dic "set"... i va i em porta un
vas d'aigua!
498. Somniava tan bé que creia que estava despert.
499. Tota mort humana deu ser, en darrer terme, un suïcidi.
500. Hi ha menys distància entre un cuc i un ximpanzé que entre
jo i el meu veí.
501. A mi em sembla que tots els savis saben una única -i la
mateixa- cosa.
502. Cal passar de la fase estètica a l'ètica.
503. Com pot ser que no pugui veure el meu propi ull?
504. Crec que hi ha un model únic de vida exemplar (o
plenament) humana.
505. De saber que inventes la realitat la gent en diu mentir.
506. Em pregunto quin principi ètic fonamenta l'ecologia. El
planeta és valuós per ell mateix o perquè és el nostre
hàbitat.
507. La gran feina dels estudiosos és aconseguir que els textos
importants diguin el que ells creuen.
508. M'agrada estar sol. M'agrada estar amb gent. M'agrada el
que conec. M'agrada el que desconec. En què quedem?
509. No temem la destrucció, temem la inhabilitació.
510. No trio quan dic "vindré", no trio quan no vinc.

511. Ortega diu: "les idees es tenen, en les creences s'hi és". Jo
penso que cal tenir creences però que vivim en les idees.
512. Per plantejar-se la pregunta "és veritat que existeix la
veritat?" cal saber primer la resposta.
513. Proposo que se substitueixi el nom "persona" pel
“d’intèrpret" a l'hora de designar l'ésser humà.
514. Sabem que les imatges es formen a la ment (a través del
lòbul visual). Conseqüentment doncs, tot el que veus ara és
la teva ment.
515. Seria espantós que res no m'espantés.
516. Tots som savis despistats.
517. Via terapèutica (cobrir dèficit): "ves per aquí". Via de saviesa
(assolir creixement): "no vagis per aquí".
518. El que cal saber és molt poc i una de les poques coses que
cal saber és que el que cal saber és molt poc.
519. Quan un té set de coneixement no hi ha solució emocional.
520. Quants déus ateus d'ells mateixos!!
521. Els humans som còpies sense model.
522. Els dos grans ideals humans són saviesa i amor. En
pedagogia es tradueixen per ideologia i metodologia.
523. "Nec metu, nec spe" (cap por, cap esperança). M'agradaria
que fos el meu diagnòstic o el meu epitafi; no el meu lema.
524. Som un punt entre el que és necessari i el que és impossible.
525. A vegades les persones s'enamoren del coneixement de la
mateixa manera i aleshores diuen que estan enamorades,
l'una de l'altra.

526. El meu pitjor fiscal: algú amb molta memòria. El meu millor
defensor: algú amb molta memòria.
527. Els qui els agrada rebre sorpreses s'afarten de fer-ne als qui
no els agrada rebre'n.
528. No estem aquí per descobrir unes lleis a les que sotmetre'ns
sinó per inventar-nos les que ens alliberen.
529. Només conec 5 atributs de la veritat: invisible, inaudible,
inodora, insípida i impalpable.
530. Una cosa incognoscible no és ja una cosa.
531. Un cop saps l'alfabet pots escriure qualsevol paraula.
532. Si uso el present per recordar el passat, estic en el present o
en el passat?
533. Volent despertar tothom, es va adormir en el somni de què
era un despertador.
534. L'única forma d'entesa profunda que concebo és la bogeria
compatible.
535. No és el que sents, penses, dius o fas. És el que ets.
536. Per res del món voldria una vida en la que no tingués res a
ocultar.
537. Sé, pels primers documentals que hi ha filmats, que la gent
abans es movia molt de pressa, no parlava i el món era en
blanc i negre.
538. Poques coses són més desoladores que un desig
completament satisfet.
539. Quan saps que tot és mentida estimes de mentida, ajudes de
mentida, busques de mentida.
540. No sé viure amb la gent. No sé viure sense la gent.

541. Només hi ha dues ocasions en les que pots ser mal
interpretat: quan parles i quan calles.
542. El dubte no és un estat gaire agradable però la certesa és un
estat ridícul. (A.aa.)
543. Creus ser un nan i és només perquè has caigut. Creus ser un
gegant i és només perquè t'has posat de puntetes.
544. No és el que has dit. És el que he entès.
545. La gran trampa d'atribuir voluntat a les causes...
546. Quan no estàs bé vols estar bé i quan estàs bé vols estar
millor.
547. Hem sobreviscut perquè de dues interpretacions d'un fet
desconegut ens inclinem sempre per la més amenaçant.
548. Creem el món amb fe i el mantenim amb tossuderia.
549. Metge: no et tenen confiança perquè els cures; els cures
perquè et tenen confiança.
550. Lluitava contra la dictadura de la rodona reivindicant la recta
però va acabar vivint en la dictadura del quadrat.
551. Quan acabis de llegir aquest tuït para't i fixa't un moment en
el punt final i amb sort notaràs un breu i profund silenci.
Això ets tu.
552. M'agradaria que les banderes que exhibim orgullosos fossin
les dels nostres valors i no les dels nostres països.
553. Soc responsable del que menjo, no del que excreto.
554. Per a la solitud amb un n'hi ha prou. Per a la companyia fan
falta dos com a mínim.
555. L'ànima lliure no ha de fer res.

556. Era tan mentider que quan confessava haver dit una
mentida, era quan calia fer-li cas.
557. No t'entens amb ningú. El que passa és que encara no ho
saps...
558. Així com l'ull de la carn no suporta la llum del sol, així
tampoc l'ull de la ment no suporta la llum de la veritat.
559. Què incòmoda és la raó quan contradiu els sentiments... I
com costa no ignorar-la ni banalitzar-la en aquests casos.
Gràcies Hannah Arendt.
560. Van estar mil anys intentant desxifrar el codi del pany
sagrat... fins que algú va fer notar que la porta ja era oberta!
561. La saviesa et dona el poder. La fe te'l treu.
562. Si ens entenguéssim realment estaríem sempre d'acord.
563. Què creus que creus?
564. No soc aquest espectacle que veieu. Soc l'espectador.
565. Nosaltres no som aquestes lletres que veieu; som en Josep
Maria. Signat: Les Paraules d'Aquest Tuït.
566. Era imperfecte perquè no acceptava la seva imperfecció.
567. Lluitar contra un mateix és una guerra civil.
568. Jo sé moure objectes amb la ment. Ara mateix estic movent
el meu dit amb la pura força de la meva ment.
569. No és que els homes bons facin el bé; és que el bé és allò
que fan els homes bons. (en el sentit d' "éssers amb bona
qualitat humana")
570. La primera decisió d'un nou llibert és l'elecció del seu nou
amo. (A. aa.)
571. Invertim més energia on tenim el forat més gran.

572. El silenci és un art que requereix anys de saludable
desengany.
573. No ens agraden o desagraden les persones; ens agraden o
desagraden els personatges i llegendes que construïm
damunt els seus noms.
574. La força d'una creença no té cap relació amb la seva
veracitat.
575. Com deia Nietzsche, només ens cal arribar a ser qui ja som.
576. Embolicat amb l'oportuna bandera un delinqüent és un
heroi. (A.aa.)
577. La ment humana és propensa a la creença i l'al·lucinació
col·lectiva. La crítica social, cada cop més mal vista, és un
gran antídot.
578. Tot és necessari.
579. "Que cadascú usi la clara raó per a determinar com viure
d'una manera que li permeti florir." Spinoza
580. Hauríem d'estimar les coses per ser vertaderes, no per ser
antigues.
581. Va renegar del déu X i va passar a adorar el déu Y. A
continuació a deixar de prendre cafè amb llet i es va passar a
la llet amb cafè.
582. No necessites un arquitecte; necessites un expert en
demolicions.
583. Si no pots viure sense ell (o ella) deixa'l (o deixa-la) de
seguida. Moriràs a una trista vida i naixeràs a una altra que
pot ser millor.
584. Una cosa és sentir-se lliure i una altra ser-ne.

585. Diuen que Salomó va dir que els fills savis eren l'alegria del
pare i els necis la pena de la mare.
586. Alguns enemics ens dignifiquen.
587. Les paraules i rituals antics ens fascinen perquè idealitzem la
llunyania en l'espai i el temps. Enyorem un inexistent paradís
perdut.
588. El gran problema era com protegir el gerro sagrat, símbol de
l'imperi. El fill petit ho va resoldre esmicolant-lo contra el
terra.
589. I al final de la pel·lícula, els dos protagonistes, el que feia de
bo i el que feia de dolent, van cobrar el mateix.
590. No és racional prescindir de les emocions però és molt
emocional prescindir de la raó.
591. Foc al cor, fum al cap. Núvols al cap, aigua al cor.
592. pobles constituïts en nacions vinculats per sentiments o
ciutadans formant estats regulats per la raó. Jo prefereixo
l'estat.
593. El mal triomfa quan el bé no actua.
594. El ser no té res a veure amb el fer.
595. Creure que la vida et tractarà bé perquè ets bona persona és
com creure que un tigre no et menjarà perquè ets vegetarià.
(A. aa.)
596. Gastava tota la seva energia de presoner en reforçar els
barrots, decorar la cel·la, assegurar que el pany no es pogués
obrir...
597. "La fe és creure en el que no veus; i la recompensa es veure
el que un creu" va dir Sant Agustí. Un magnífic exemple
d'autohipnosi, vaja!

598. El passat és un fum que tendeix per ell mateix a dissoldre's
però ens obsessionem a densificar-lo i a carregar-lo
feixugament tota la vida.
599. Sé que visc en un món d'ombres i aparences. Per què
m'hauria de preocupar qualsevol altra veritat?
600. Tot existeix. Potser no ens posarem d'acord sobre quina
mena d'existència té cada cosa, però tot existeix.
601. Hi ha el coneixement essencial i la copa que el sustenta. El
coneixement sempre és el mateix. La copa, que no és
important, varia.
602. Hi ha diferents nivells de consciència: c1 dormo; c2
reacciono ; c3 actuo; c4 soc viscut; c5 soc.
603. La fluïdesa en un tanc hermètic és rigidesa. La rigidesa
abandonada en un espai immens és fluïdesa.
604. La realitat és el que hi ha al teu cap.
605. Ets valuós pel que ets no pel que fas. Descansa...
606. Les primeres armes que cal rendir són el "vull" i el "puc".
607. Tant de bo no trobis res del que busques. Tindràs una
oportunitat excepcional.
608. Tota força és una feblesa i tota feblesa una força.
609. Soc molt realista. La meva fantasia respon a la realitat de la
meva imaginació.
610. No hi ha ambició més il·lusa que la del control.
611. Era tan ric que no tenia res.
612. c1. Soc una ficció c2. Soc una ombra. c3. Soc un home. c4.
Soc un ésser (espectador) . c5. Soc.

613. L'única sagrada escriptura és la que fas tu quan escrius
conscient de qui ets.
614. Tot el que llegeixo i sé sobre la genialitat es refereix a mi.
Sobre l'estupidesa, també.
615. La paraula és el llenguatge de programació de la teva
realitat.
616. Els déus poden posar la veritat en boca de qualsevol burro.
617. Alguns animals s'espanten de la seva pròpia ombra. L'home
és un d'ells.
618. Ara estic tenint un somni molt i molt real. Somnio que estic
fent aquest tuït.
619. El coet era un habitacle transitori per posar-se en òrbita.
Alguns però, hi estaven tan bé que preferien habitar-lo i no
enlairar-se.
620. Una vida d'oci dedicada al cultiu de les capacitats humanes
era l'ideal dels grecs antics. La jubilació m'hi convida.
621. Bo i dolent signifiquen convenient i inconvenient.
622. Quan estic amb tots i amb tot, sento una solitud
extraordinària.
623. Per fi jubilat! S'ha acabat haver d'aixecar-me cada dia a les 7.
Demà m'aixecaré a les 6 perquè em dona la gana!!!
624. Volia mantenir-se despert a base de pastilles. El problema
era que només tenia somnífers.
625. A l'entrar a l'escola de la llibertat et deixaven triar les
cadenes amb què et lligaven.
626. Si ets fort l'elogi és una càrrega i la crítica un estímul. Si ets
feble l'elogi és un estímul i la crítica una càrrega.

627. "Si no n'estàs segur no ho facis" em va dir. No estava segur
de què fos un bon consell i no li vaig fer cas.
628. Cada dia invento el meu present. Avui, repassant la meva
vida professional al sopar de jubilació, he inventat el meu
passat.
629. En el món del moviment hi ha reptes, metes, destins... En el
de la quietud no. El meu repte, la meva meta, el meu destí...
és la quietud.
630. La vida és una xarxa de camins que no porten enlloc.
631. Quan veia l'error li contestaven que estava massa aferrat a la
vista. Si en lloc de veure'l l'hagués sentit, renegarien de la
oïda.
632. Quan no has estat tocat pel do de la poesia pots recórrer a la
filosofia. Sempre és millor que la fe o la superstició.
633. L'univers sencer és tan humà que em resulta sospitós.
634. No m'ajuden tant les teves respostes com els teus dubtes.
635. Tot coneixement és coneixement humà. Tota veritat és
veritat humana. No sabem res de l'univers. Només de com
nosaltres el concebem.
636. Sopava amb Jesucrist. Ell va demanar llobarro i jo em vaig
atrevir a demanar bacallà.
637. Llegeixo l'escriptura automàtica de la vida.
638. No convé consolar i confortar el presoner. Cal incomodar-lo i
emprenyar-lo per tal que aspiri a la llibertat.
639. Passa a través meu l'error i el penediment. Com tot passa a
través meu. Com passa la llum a través del vidre sense tocar
la seva essència.

640. Sempre que em sorprenc, m'indigno o m'alegro és per la
ignorància. Si sabés les causes de tot, tot seria normal i
emocionalment neutre.
641. No sé les causes de tot però saber que hi són em desimplica
profundament.
642. Jo no soc qui vosaltres penseu que soc. I quan dic "vosaltres"
incloc també en Josep Maria Carbó.
643. Només sé que soc; no, què soc.
644. Conquereix la teva existència (essència) rendint la teva vida.
645. Sigues on ets. Què importa si estàs il·luminat o atontat; en la
veritat o l'error; a dalt o a baix...? Només pots ser on ets.
646. -És veritat que quan et fan una pregunta t'enrotlles i
atabales la gent de mala manera amb la teva xerrameca
retòrica i estèril?
- Si.
647. No cal ser especial per fer coses especials. Només cal fer
coses especials per ser especial.
648. Deia "soc un arbre imperfecte perquè tinc arrels brutes,
escorça rugosa, fulles fràgils,... " I allò justament el feia
perfecte.
649. Quan volen fer passar per lògica i sensata una cosa que és
absurda i intuïtiva diuen que és "quàntica".
650. Diuen que el gall d'Isop era més feliç si li donaven un gra de
blat que una gemma! Què babau.
651. El dubte allibera incòmodament. La certesa empresona
còmodament.

652. No hi pot haver patiment autèntic quan veus, sents o creus
que alguna cosa s'ha trencat. Perquè el que és essencial no
es trenca.
653. Marxo de viatge amb moto. El meu destí: la carretera.
654. Si existeix un ésser o intel·ligència superior hauria de ser
necessàriament immoral.
655. L'estat de l'asfalt depèn bàsicament del teu estat d'ànim.
656. No t'entristeixis ni et complaguis pel passat: mai no ha
existit. No t'entristeixis ni et complaguis pel futur: mai no
existirà.
657. Viatjar amb moto és anar a coberta, rebent l'embat de les
onades i sentint el vent. En cotxe és com viatjar tancat en
una cabina.
658. Mentre el personatge somniat cregui ser real no tindrà accés
a qui el somnia.
659. Només qui ha sigut estimat pot estimar-se. I només qui
s'estima pot estimar els altres.
660. Aquesta pel·lícula del meu viatge és visualment
impressionant, intensa emocionalment i l'argument no
s'acaba d'entendre.
661. -Aquí no tenim exercit.
-Caram, quin país més pacífic... I si hi ha un conflicte, què
feu?
-Aleshores anem tots a la guerra!!!
662. "L'home és lliure i no obstant, la llibertat no existeix." (Kant)
Hi estic d'acord i no obstant, els acords no existeixen.

663. La carretera és el meu país. Els vorals, les fronteres; la remor
del vent, l'himne. Els senyals, la bandera. Les corbes la dansa
tradicional.
664. La consciència és un captador del ser.
665. Què és un lloc? (Els a priori de la percepció)
666. És intel·ligent pensar que la intel·ligència té límits. És estúpid
pensar que l'estupidesa també en té.
667. El mite de l'expulsió del paradís és fonamenta en
l'experiència que tots hem tingut d'haver estat expulsats de
la infància.
668. La paradoxa és una finestra per la qual se'ns mostra
que no ho entenem- que tot és u.

-tot i

669. Ho he sentit al bar: "fa més soroll un arbre que cau que tot
un bosc que creix".
670. La consciència no necessita el "jo". El "jo" és un objecte més
de la consciència.
671. La veritat ens acosta a la realitat i amb aquest coneixement
ens fem més reals.
672. Res no importa. Fins i tot que res no importi.
673. Semblo una gota d'aigua exploradora vivint aventures
inevitables en un mar de consciència.
674. Salut, bellesa, en forma. Compassió, democràcia,
compromís. Coherència lògica, creativitat, crítica. Intuïció,
contemplació, consciència.
675. Miró la moto i el meu mòbil-GPS i me'n meravello. Sovint la
tecnologia és el que més m'acosta a la mística.

676. Una constitució és optar per una veritat engendrada per
consens en lloc de revelada per uns il·luminats. Visca les
constitucions !!!
677. Viatjo amb provisionalitat, tot és passatger, lleuger
d'equipatge, sense aferraments, els ulls ben oberts i
admirats... Vull viure així.
678. Voltant per Espanya només m'ha plogut a Euskadi. Concloc
que només plou a Euskadi. Així passem sovint de
l'experiència al coneixement!
679. Res no dona més llum que enderrocar totes les parets.
680. El sol fet de discutir l'existència d'alguna cosa ja la demostra.
681. Hi ha coses que només es necessiten quan es tenen.
682. A cap escola de peixos no s'estudiava l'aigua.
683. Una cosa només és la posició des d'on la conceps. Com més
posicions més concepcions i per tant més realitats.
684. Si no ho veus no existeix. (Veure amb l'ull de la carn, de la fe,
de la raó, de la intuïció,...) Per tant: consciència = existència.
685. La veritat m'ha fet fora de la vida.
686. L'obra de misericòrdia que ve quan les altres ja s'han donat:
fer caure el que està dret.
687. Cap persona mentalment sana aguantaria més d'un parell de
mesos al paradís!
688. Només m'agrada la gent a la que jo agrado. Snif...
689. L'univers és un joc de coses que s'enganxen, que no
s'enganxen, que s'enganxen una mica, un temps... Acceptem
l'enganxosibilitat de les coses!

690. En el camí del despreniment hi ha un lloc on s'abandona
també l'esperança.
691. La hipòtesi sobre l'existència d'un fenomen és menys
qüestionable que les de la seva explicació i aplicació.
692. El groc rogent d'una posta de sol. Defensar d'una injustícia
un desconegut. El teorema de Pitàgores.
693. En un rampell de lucidesa el mestre va obrir la porta i va dir:
"fugiu!"
694. El dia que entenguis i acceptis que tu ets realment Déu serà
nadal. Mentrestant el 25 de desembre serà només una farsa
o una festa.
695. Pitjor que la supèrbia de creure ser més del que ets només hi
ha la covardia de no atrevir-te a ser més del que ets.
696. La part més egoista de mi demana a tots els qui estimo que
estiguin sempre bé. Gràcies!
697. L'únic veredicte d'innocència que vertaderament t'allibera és
el que emet el tribunal de la teva pròpia consciència.
698. Em vaig apuntar a un curset per a aprendre a ballar la jota.
Ho feia tan bé que em van passar directament a la k.
699. La impressora escrivia "soc lliure" cada cop que algú premia
"enter".
700. Amb l'actitud adequada totes les teràpies, religions i altres
consoladors existencials funcionen.
701. Amb l'actitud adequada totes les ideologies, projectes i
altres distraccions vitals tenen sentit.
702. Amb l'actitud adequada totes les teories, interpretacions i
altres invencions de sentit són satisfactòries.
703. En "aquesta vida" tot és l'actitud (adequada).

704. Parlar crema. Callar ofega.
705. La recerca de la veritat llima la sòlida contundència d'allò
real i la redueix a una làmina tènue i cristal·lina a punt
d'esquinçar-se.
706. M'agraden les persones ambicioses que lluiten per dominar i
conquerir el poder...de simplement ser!
707. La llum emana milions de fotons en forma d'ona-corpuscle.
Però no és buscant i recomponent fotons com faràs llum
sinó obrint l'interruptor.
708. Buscava tant que no trobava.
709. Una patata no ha de fer res ni pot impedir que s'acompleixin
en ella els designis perfectes del cosmos. Em nego a ser
menys que una patata.
710. No és tracta d'entendre el somni sinó d'entendre que és un
somni.
711. "Sempre endavant" és un bon lema per als hàmsters.
712. Soc un fenomen! (Mireu el diccionari si no us ho creieu)
713. Som com personatges d'aigua dins l'aigua vivint emocions i
pensaments aquosos.
714. Era un tio amb una autoestima tan baixa, tan baixa, que no
arribava ni a l'interruptor del "mereixo".
715. La meva consciència és l'univers perquè tot està dins d'ella i
ella no està enlloc.
716. Tots els dons, valors i poders que aprecio en mi m'han estat
donats. Què té d'estrany que ara només esperi i no lluiti per
conquerir.
717. Si una pedra tingués memòria creuria que és algú.

718. Comença pels costats, s'ajunta al davant i es completa pel
darrera.
719. L'aspiradora aspirava els objectes, la gent, el món,
l`univers,,, i a si mateixa, Fi. (aspirar=conèixer;
aspiradora=coneixedor)
720. Esforçar-se per ser fidel a una persona o a una idea en els
pensaments, sentiments i/o accions és una forma romàntica
i ingènua de suïcidi.
721. La llibertat, el coneixement i el "jo" són tres de les mentides
més perilloses.
722. La crítica m'enforteix i la complicitat m'enlaira.
723. "La fe fa miracles", "la teva fe t'ha salvat"... Podent ser
autònoms, qualsevol invoca els sants o els déus?
724. Què patètic l'esforç de les llimadures de ferro per alinear-se
en un camp magnètic! I què vana la seva glòria...!
725. S'estranyava de què com més conferències i xerrades feia
per demostrar que era mut, menys se'l creien.
726. Els rituals són ferros que van més bé per construir gàbies
que no pas rampes de llançament.
727. Si la pantalla ens volgués dir alguna cosa ho faria a través
d'un personatge.
728. Estic atrapat, ho reconec. L'únic consol és que la meva presó
és l'univers sencer!
729. A la botiga de despertadors... TIC... TAC... TIC... TAC... TIC...
TAC... TIC...TAC... TIC...TAC... tots acabaven dormits!
730. -Quan mori i arribi a l'altra banda, com sabré si soc al cel o a
l'infern? -Vaja pregunta. Si creus estar a algun lloc, ets a
l'infern!

731. Nivells de consciència = nivells de realitat.1
732. Abans d'escapar-te de la presó assegura't de que no siguis ja
fora. No fos cas que tinguis èxit i et trobis tancat a dins!
733. Jugar a l'ONCE busca satisfer dues de les meves ambicions:
l'abundància i ajudar els altres.
734. Beu els sòlids i mastega els líquids. Mira els sons i escolta les
imatges. Pensa les emocions i sent els pensaments.
735. Creia que tenia baixa autoestima perquè estimava poc el seu
cotxe.
736. El nen que evoluciona abandona la infància. El practicant
que evoluciona abandona la pràctica (de religió, teràpia,
creixement personal...)
737. El meu cor batega, els pulmons respiren, el cervell límbic
s'emociona, el neocòrtex pensa, el cos actua, la boca parla,...
tot funciona sol.
738. Jo soc les meves circumstàncies.
739. Quan veus com a real el que no ho és estàs en la ignorància.
Quan vius com a real el que no ho és ets un ignorant.
740. Conviccions rocoses sense fonament ocupaven tots els
racons del seu cervell. No hi havia lloc ni per a la dinamita
racional.
741. Per jutjar la teva vida, quin àrbitre prefereixes: el confort
emocional o la claredat mental?
742. La claredat mental exigeix crítica i pot desvelar l'engany però
el confort adorm en l'autocomplaença i et manté enganyat.
743. Tota l'energia que gastem per evitar les tempestes podríem
usar-la per travessar-les.

744. El mestre li va dir que havia d'anar a un lloc anomena't
"aquí" per il·luminar-se. Va viatjar amb disciplina tota la vida
sense comprendre.
745. Tot és. Vet aquí on els dos hemisferis cerebrals estan
completament d'acord!
746. Mai l'ego és més fort que quan creu estar dominant l'ego.
747. Quin sentit té acomodar-se o estar en pau i content en un
laberint? El que convé és sortir-ne!
748. La mateixa força que obliga un pollet a picar la clova de l'ou
des de dins, és la que obliga els humans a buscar la veritat.
749. Diem que ho tenim a la memòria perquè ho hem viscut, però
en realitat diem que ho hem viscut perquè ho tenim a la
memòria.
750. De saber inventar una raó per a tot el que passa en diem
"tot passa per alguna raó".
751. Quan saps qui ets, el solipsisme2 esdevé evident.
752. La vida animal és un descobriment continuat. La vida
humana un invent continuat.
753. Sabia parlar totes les llengües però no en sabia escoltar cap.
754. Estaven tots ben borrosos però ells deien que era jo qui
anava borratxo!!!
755. L'univers és la substancialitat de la consciència.
756. La comprensió, no la pràctica ni la disciplina, desfà la
ignorància.
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Doctrina segons la qual l'únic existent és la pròpia consciència i els
seus continguts

757. No crec que tot s'hagi de poder decidir per referèndum.
758. sigui que dius que aquest tren que ens ve a sobre és una
imatge en una pantalla? Si, si, molta teoria, tu!! Au, corre!!
(París, 1895)
759. Incapaços de suportar l'absurd inventem el sentit. (Atorgant
finalitats i objectius als fets emocionalment intensos de la
nostra vida)
760. Quan tu morís l'univers desapareixerà.
761. Què diu dels humans el fet que el llibre més influent de la
història sigui un compendi de mitologia, lleis antigues i
textos obscurs?
762. La victòria més difícil i necessària per a un guerrer és la
rendició.
763. Estava tan malament que ni se n'adonava.
764. Preguntat sobre una estupidesa evident, indigna d'un home
savi com ell, Sòcrates va contestar: "En el moment de fer-ho
em semblava correcte."
765. Aferrar-se al cos, als afectes, a les idees... és una forma
inconscient de rebutjar la mort.
766. Amb premisses falses pots aconseguir tenir tota la raó i estar
equivocat al mateix temps.
767. Sempre ric si desitges el que és natural i necessari í sempre
pobre si desitges el que és artificial i superflu.
768. Qui no sap on va sempre arriba a un altre lloc.
769. La teoria dels camps mòrfics és la que més s'ajusta a la meva
concepció de la realitat com a consciència. (monisme
idealista)

770. El fet que molts coincideixen en considerar justa una causa
no vol dir que ho sigui.
771. Es pot i sol manipular el concepte de justícia perquè
coincideixi amb el teu voler o la teva conveniència.
772. Estudiar l'univers és estudiar la ment humana.
773. No hi ha res més bo que estampar-se contra el mur de la
darrera realitat i fondre's-hi.
774. Per la pròpia naturalesa de la nostra ment no podem
concebre coses no causades però sí coses de causa
desconeguda.
775. Quan la marioneta va veure els fils va passar del mèrit i culpa
a l'acceptació.
776. Posem noms a les coses de causa desconeguda per tal de
poder concebre-les. Llibertat, sort, atzar, lliure albir... són
alguns d'aquests noms.
777. Com més fas menys ets i com més ets menys fas.
778. Nivells de consciència Nivell 1, (C1) fas. Nivell 2, (C2) creus.
Nivell 3, (C3) saps. Nivell 4, (C4) mires. Nivell 5, (C5) ets.
779. El cos, els sentiments, les idees... canvien per tal que no ens
identifiquem amb ells. Així podem centrar-nos en l'essència
immutable.
780. M'han instal·lat la TV per cable. Molts més canals però... la
mateixa pantalla!!! Tota una estafa si no fos perquè és una
lliçó magnífica.
781. Tot el que m'importa a la vida són escalons.
782. Celebra la teva perdició. No abandonem el camí equivocat
fins que no estem perduts.

783. Hi ha paraules que són vertaderes pronunciades en veu
baixa i falses en veu alta.
784. La genuïna eina del filòsof és el martell.
785. Què importa on i per què s'ha originat la tempesta... Importa
saber navegar amb qualsevol mar.
786. Tradicions, traïcions!
787. De tot arreu on vagis a buscar només en trauràs el que hi
posis.
788. Quan la plenitud t'arrabassa fins i tot el dolor, la tristesa i la
decepció brillen.
789. La maledicció de Babel no va ser que tots parlessin llengües
diferents sinó que tots seguissin parlant la mateixa i no
s'entenguessin.
790. No hi ha possibilitats. Només la certesa del que està passant
ara. No cal doncs preguntar-se "Què hauria passat si...?"
791. Què preferiu: una il·legalitat que us agrada i reforça o una
legalitat que us incomoda i afebleix? (penseu en la corrupció
o la independència)
792. Mai no juga i sempre guanya.
793. Soc massa petit i estic massa sol per explotar aquesta mina.
794. M'agrada com és tot encara que no ho entengui.
795. Una cosa és anar junts, una altra estar junts i una altra veure
que som un. (c2, c3 i c4)
796. Tot és necessari. (3 adj FILOS 1 Dit d'allò que, realment o
lògicament, no pot deixar d'ésser o d'esdevenir-se. Dicc.
Enciclopèdia Catalana)

797. Desventures de l'animal humà (c1) Històries de l'ego (c2)
Espectacles de l'ànima (c3) Visió de la Consciència (c4) Ser
del ser (c5)
798. La veritat no és un èxtasi.
799. No som el que mengem; som el que pensem.
800. Què mires quan mires amunt i a fora buscant explicacions?
801. El mestre va preguntar què era el silenci i feia que no amb el
cap a totes les respostes.
802. Diuen que no hi ha pitjor cec que el que no vol veure, però jo
en conec un de pitjor: el que només veu el que vol veure.
803. Tota comunicació és hipnòtica.
804. Canviar-nos de disfressa, per molt sofisticada que sigui, no
ens fa més autèntics.
805. Són perfectes les nostres vides imperfectes.
806. El darrer pas de la raó consisteix en reconèixer que hi ha
infinitud de coses que la superen. (Pascal)2
807. Siguem realistes: la realitat no existeix!3
808. Un cop sabut que tot el que et dirà és mentida, què importa
el que et dirà?4
809. Tot és com ha de ser. La teva reacció ara, també. 5
810. Canviar de canal no altera la veritat de què això és una tele.6
811. Em penso que soc l'única persona normal del món!!! 7
812. Resurrecció, reencarnació, renaixement,... i qualsevol altra
negació de la mort. Això és la "passió"... per la vida!8
813. Pitjor que sotmetre algú és convèncer-lo de que el
sotmetiment és una virtut.9

814. No fonamentis la veritat en allò que pot ser dubtat.10
815. Si no saps on vols anar acabes desitjant, ho sàpigues o no,
que no et treguin les cadenes.
816. El que has après no ho recordes però no ho oblides.11
817. Digue'm què és allò que un home troba sexualment atractiu i
et revelaré tota la seva filosofia de vida. (De "La rebel·lió
d'Atles")12
818. Honoro la vida i l'univers (l'espectacle) rendint-m'hi.13
819. Llegit a la pissarra d'un bar: "Ara és el millor moment del
dia"
820. Les ombres s'enamoren de les ombres. La llum, d'ella
mateixa!14
821. Li agradava tant descansar que va decidir no cansar-se més.
Així va perdre per sempre el que més desitjava.15
822. Sobreposem plantilles de sentit damunt el caos com els
primers astròlegs sobreposaven figures damunt el caos
còsmic.16
823. -Tot això que m'expliques que és la vida t'ho inventes. -I tu
també. -Sí, però jo ho sé.17
824. Anar al cinema és el mateix que tenir un somni dins d'un
somni.18
825. No aspiro a arribar a la decrepitud però si hi arribo aspiro a
una decrepitud lluminosa.
826. L'única cosa que realment has de -i pots- fer és... res! 19
827. Com les lletres escrites a la sorra són endutes per les
onades, així es fonen tots els nostres actes.20
828. Soc de la tribu dels "ningú".21

829. Atrapat en un carreró sense sortida, la sortida és l'entrada! 22
830. Quan les marionetes van veure que eren les mans del mateix
home qui les movia es van mirar i es van dir: "t'estimo".23
831. La desobediència et farà lliure!24
832. L'educació ara només té dues alternatives: clandestinitat o
mort!25
833. Si estàs content somrius. I si somrius, encara que sigui sense
motiu, estaràs content!26
834. Encara que la ignorància es vesteixi de màgia i misteri... en
ignorància es queda!27
835. Les lletres es preguntaven... som tinta o paraula?28
836. Si has d'anar a un lloc per meditar... no cal que hi vagis! Si és
per entendre què és meditar... ves a la fi del món!29
837. Tota educació és reeducació.30
838. Si t'estàs preguntat si ets un burro ja tens la resposta!31
839. Soc automàtic.
840. Avui és l'últim dia de la meva vida. Demà potser diré el
mateix.32
841. No veiem les coses com són sinó com som.
842. L'home és un animal sense plomes que explica contes.33
843. Saber cura. Saber més, salva.34
844. Què importa més: què es diu o qui ho diu?35
845. Ho he perdut allà. Ho busco aquí, però, perquè hi ha més
llum.36
846. Tota mort és per ferida de guerra.37

847. El sistema manté l'escola perquè l'escola manté el sistema.38
848. La malaltia és el diagnòstic.39
849. Els moderats solen ser radicals i els radicals moderats.40
850. Descobrir que allò nou és fals no implica que allò vell sigui
vertader.41
851. Quan entens que la lògica del somni és l'absurd pots
inventar qualsevol absurd i serà lògic. 42
852. Cada nit practiquem la mort.43
853. Bandera catalana per a tots i estelada per a qui la vulgui.44
854. Explica-m'ho i ho entendràs.45
855. La primera suma que va entendre era 3+2 i ara encara és de
la secta del 5.46
856. Res no va bé a tothom sempre.47
857. "Si no ets lleial estàs sol a la terra" Però la solitud és
necessària també...48
858. Diuen que la naturalesa és sàvia, però jo la trobo força
babaua!49
859. No estic dins l'univers. L'univers està dins meu!50
860. Tots volem ser culpables.51
861. Si les dades confirmen la meva teoria, perfecte! Si no, pitjor
per a les dades!52
862. Res, mai, enlloc va explotar i de resultes, tot, sempre, arreu
va existir.53
863. La jerarquia en el coneixement segueix la jerarquia en
l'evolució.54
864. Tan natural és la salut com la malaltia.55

865. Parlis del que parlis, sempre parles de tu.56
866. Pot ser lletja la bellesa i bella la lletjor?57
867. Pensar bé eixampla la vida.58
868. Fes el que vulguis (i tant de bo vulguis vigilar els teus
"volers")
869. Tots ho jutgem tot sempre.59
870. Ningú no podrà ser el teu mestre si no ets un aprenent. I si
ho ets, tothom ho podrà ser! 60
871. La destrucció genera; la construcció paralitza.61
872. República amb res públic.62
873. Que una persona doni la vida per a una idea no atorga cap
valor afegit a la idea.63
874. Si no creus en la gravetat... no caus!64
875. Deixa més marca un nen damunt la sorra que un elefant
damunt la roca.65
876. Tot és multicausal i multiconseqüencial.66
877. L'única cosa que cal entendre és que no hi ha res a
entendre.67
878. No ets millor perquè et passi això!68
879. Admet-ho! Mai no has vist el teu ull...69
880. Al cel la llum escalfa. A l'infern el foc il·lumina.
881. Rellotge estratègic: tictac tactic (tic-tac tàctic)
882. L'aigua diu que entén la pedra perquè nota el "xof" que fa
aquesta quan hi cau.70
883. Accepta el que et passa i si no ho fas... accepta-ho també!71

884. La imperfecció és perfecta!72
885. Dubta de tot el que pot ser dubtat.73
886. La cosa més elevada i sublim que pot fer un home és obrir
una llauna de tonyina.74
887. Exhibim orgullosos les ferides de la nostra condició de
guerrers!75
888. L'autopista és segura, ràpida i fàcil, però segur que porta a
on vols anar?76
889. La bellesa és la contemplació rendida de la veritat.77
890. L'ànima no desitja.78
891. Sempre deia que no l'importava morir però quan va ser
temptat amb una sobredosi de plenitud, va marxar amb la
cua entre cames.
892. He estat humiliat a cops de bellesa!
893. Guarda la mateixa passió pel sí que pel no.
894. En aquests dies d'escriptura intensa, la ploma és el sismògraf
de l'ànima.
895. He vist vulgaritat extraordinària.
896. "La part visible d'un iceberg és una petita part del total"
explicava el mestre peix als peixets...
897. Sobreviu millor a un tsunami una fulla que en Mikel Phelps
898. Hi ha trucs de màgia que ni el propi mag que els fa els
coneix!
899. En el somni de la paraula i la raó el malentès i la
incomprensió són els permanents i desatesos despertadors.

900. Quan veus el vast i infinit univers, no et sents insignificant?
Jo tampoc!79
901. Els astròlegs veien negres auguris mirant pel telescopi... fins
que van netejar la lent!80
902. La màxima honestedat a què arribo és a reconèixer que no
vull ser honest.81
903. Veure que no controles res... ni la necessitat ni la voluntat de
controlar...82
904. Som navalles suïsses obsessionades en l'ús d'una sola
funció.83
905. Una llavor és una idea.84
906. Si no ets capaç de trencar un jurament o faltar a una
promesa sagrada... estàs mort!85
907. Faci's la vostra voluntat... (com si ens quedés altre
remei...!)86
908. La veritat crua no és que sigui indigerible, és que és
inexistent.
909. De què és tracta, de canviar de malaltia o de curar-se?
910. No hi ha una opinió sobre la veritat, però hi ha una veritat
sobre l'opinió.
911. És absurd acceptar com a real tot el que un ordinador ens
mostra amb l'argument que és molt complicat qüestionarho. Amb la ment passa igual.
912. El món són set mil milions de contes diferents explicats al
mateix temps.
913. A vegades quan et donen un cop de puny als morros només
pots dir "gràcies"!

914. L'art de la moto té molt a veure amb la tècnica del vol
rasant.87
915. Defensem aferrissadament les idees que legitimen la nostra
manera de viure.88
916. L'ego és capaç d'envanir-se de la seva humilitat. Capaç de
viure intensament la seva mort!89
917. Una idea és un virus.90
918. El guerrer que s'oblida de qui és perd el seu regne mentre
lluita inútilment per conquerir-ne un que no li pertoca.91
919. A vegades viure el somni intensament dificulta el despertar.
920. En el guirigall mental que em domina jo parlo, sí. Però qui és
aquest que escolta?
921. Tots els il·lites bitllen. I si vols entendre faràs el que hauries
de fer sempre: esbrinar significats!92
922. Només reconeixia i exercitava la cama esquerra. Caminava
tan desviat que sempre tornava al punt de sortida.93
923. "Creer es crear".
924. Conèixer és estimar i estimar és conèixer.94
925. L'entesa no és possible, entens?
926. Jo toco la pota i tu la panxa... Ningú no coneix l'elefant!
Però... a qui l'importa l'elefant?95
927. Terapeuta: persona que necessita l'ajuda que ofereix.96
928. El vudú no pot res contra qui no hi creu.97
929. Algun dia els ordinadors seran tan complexos que ja no els
entendrem. Llavors direm que són lliures.98
930. No facis com ells. No ets ells.99

931. 1000 tuïts per dir una cosa i 100 entrades per explicar-la.100
932. Les mil i una nits van passar el mateix dia.101
933. Us aconsello no donar consells.
934. Déu m'ha fet incrèdul i jo m'he fet creient. 102
935. Digues (i creu) el que vulguis.103
936. Renunciant a la raó renunciem a la nostra humanitat.
Limitant-nos a ella, també!
937. Procura ser molt bo. Així el teu egoisme serà profitós.104
938. Encara que la teva raó sigui fal·lible prescindir d'ella no et
farà infal·lible.
939. L'única cosa que pots aconseguir només desitjant-la és la
que ja tens.
940. ...i tu també ets una teoria!105
941. Una cosa és tenir la clau i una altra saber quina és la porta!
(Quina eina s’ha de fer servir en cada cas? Raó, percepció,
intuïció…)106
942. Tot està a la consciència menys la consciència. Ella és.
943. Tot el poder del sol no pot fer madurar una poma si no és el
seu moment.107
944. Tenia unes ganes boges d'alliberar-se de les cadenes
espanyoles... per posar-se les catalanes!108
945. Pagaré al mecànic per arreglar-me la roda... excepte si me
l'ha punxat ell.109
946. Jo soc el meu propi cel i el meu propi infern.110
947. Dolor, tristesa, mort i ignorància contra plaer, alegria, vida i
saviesa. Aquest és el combat equivocat!

948. Tenim dos ulls perquè sempre hi ha dues maneres de veure
les coses.111
949. A l'enterrament del gel tothom li desitjava un bon fred allà
on fos, ignorant que ara era vapor...
950. Terapeuta: "Vine malament i surt millor". Filòsof: "Vine bé i
surt pitjor".
951. El més gran plaer és no necessitar plaer.
952. I quan va obrir els ulls va veure que tot era com quan els
tenia tancats.
953. La meva carta astral diu que no faci cas de les cartes astrals i
m'inventi la vida.112
954. Si el cotxe es fa malbé, ves al psiquiatra. Si no saps conduir,
al psicòleg i si no saps on vas, al filòsof.113
955. No hem d'anar contra les lleis sinó més enllà de les lleis.114
956. És relativament fàcil aprendre coses noves i terriblement
difícil desaprendre les velles.115
957. A l'univers li és exactament igual si et dediques a salvar el
món o a fer solitaris. A tu no.116
958. Era una mala persona amb molts valors... 117
959. Som éssers animats i habitats.118
960. Abans d'explicar el com, procura que interessi el què!
961. Què veus quan veus en James Bond a la tele? (Un test
d'identitat)119
962. No tenim dret a decidir... -ho tot! 120
963. "Només sé que no saps res"121
964. La vida ens va retirant el que ja no necessitem.122

965. M'he vist ben bé en el mirall dels núvols de tempesta.123
966. Deixa d'estimar i fes una altra cosa...124
967. Escolta el que no vols sentir.125
968. Agafar-se la vida seriosament pot ser còmic. Agafar-se-la
còmicament pot ser una cosa seria.
969. Les raons que recolzen les teves emocions són més racionals
que les altres.
970. La teva veritat és la meva mentida.126
971. No gravis música. No facis fotos.127
972. Cada dia em desperto i penso: "Aquesta pel·lícula ja l'he
vist"128
973. Tan real és el pensament com la vida.129)
974. M'agraden els diàlegs per a besucs... sempre que siguin
besucs poetes!130
975. Observa. Observa atentament...131
976. Sí, d'acord! Ja has aconseguit el que volies. I ara, què?132
977. Catalunya em parla... Tremolo!133
978. Tot el que tinc de bo ho tinc de dolent. El que tinc de savi ho
tinc d'ignorant. El que tinc de salvat ho tinc de perdut.
979. Tot el mal és ignorància: el que és fa i el que és percep.
980. La resposta a totes les preguntes és el silenci.134
981. Una presó de deu mil metres quadrats és més petita que un
metre quadrat de llibertat.135
982. Per molt que corris i viatgis mai aniràs més lluny de tu
mateix.136

983. Per estar present has de voler deixar d'estar present.137
984. Si tu ho veus verd i ell groc, si vols que t'entengui, explica-li
blau.138
985. Els artistes fabriquen l'aire que respira l'ànima. Són els
pagesos de l'esperit.139
986. El canvi horitzontal conserva, el vertical transforma.140
987. La dona busca parella i l'home busca per a ell.141
988. Massa evitació és provocació.142
989. La natura té lleis, l'home té voluntat.143
990. La vida és un joc d'atzar l'objectiu del qual és inventar-nos
les regles!144
991. A -Jo vull això... B -Jo no! A -Jo tampoc!145
992. Som esclaus de les nostres creences.146
993. La monotonia és clarivident.147
994. Persones diferents ens ensenyen coses diferents en
diferents moments de la nostra vida.
995. Creu que és molt revolucionari fer el que pensa quan el que
seria realment revolucionari seria pensar el que fa.
996. No m'impressiona l'experiència. Valoro més l'encert.148
997. Assumeix el teu poder: estàs absolutament sol a l'univers!149
998. Els físics quàntics també han d'agafar l'autobús per tornar a
casa.150
999. Em sembla lògic ser contradictori i contradictori ser lògic! 151
1000. Tots els problemes i malalties tenen una única i definitiva
solució anomenada acceptació.152

1001. Tu esforça't en fluir i en estar tranquil... i ja veuràs quina pau
més tensa i inquieta aconseguiràs...153
1002. Els ocells saben que es vola millor i més lluny en estol que no
pas en parella.154
1003. Mai no és tard per a tenir una infància feliç! 155
1004. L'única cosa digna de ser desitjada és que tot sigui tal com
és.156
1005. El meu ideal és ser el dorment conscient i serè dels somnis
convulsos i excitants.157
1006. Una cosa és on és la meva vida i una altra on soc jo.
1007. Si no saps on vas sempre arribes a un altre lloc.158
1008. Carrego pes només pel plaer que sento quan el deixo!159
1009. Democràcia, quina bona eina si la sabéssim fer anar...! 160
1010. Els morts no existeixen.161
1011. Creu que la veritat és tan gran que es nega a trobar-la.
Prefereix ser un humil buscador perpetu...162
1012. Filòsofs: la passió per la raó, la raó de la passió!163
1013. No hi ha res més pràctic que una bona teoria.164
1014. Que siguem molts no vol dir que ho fem millor. (Contra la
massa)165
1015. No busquis "això sí". Busca "això no".166
1016. El més important que cal saber és què és el més important
que cal saber!167
1017. Si desobeeixes que no sigui per obediència! 168
1018. No necessitem noves lleis sobre com funcionem els humans.
Necessitem saber que no hi ha lleis.169

1019. Tots sobrevivim en un bosc inhòspit, ignorant que la guerra
fa temps que s'ha acabat!170
1020. Només hi ha dues maneres de no decebre't: no esperar res i
esperar-ho tot!171
1021. Utopia viu aquí!172
1022. No hi ha res més definitiu que una mirada de
reconeixement.173
1023. Dues gotes de pluja. Una diu "caic" i l'altra "em tiro".174
1024. L'única cosa que hem vingut a fer en aquest món és a morirnos!175
1025. Et venen unes ulleres i et fan comprar les coses que has de
veure!176
1026. El gos i la papallona són molt diferents però ambdós són
completament i totalment animals.177
1027. Les coses només es fan amb amor quan es fan amb
saviesa.178
1028. Saps per què jo soc perfecte i tu no? Doncs perquè jo ho sé i
tu encara no!179
1029. No m'esforço en esforçar-me però m'esforço sense esforçarme.180
1030. Tots fem el que hem de fer. Ara jutja-ho com vulguis, que de
ben segur serà tal com ho has de fer.
1031. Mentre caus pel precipici que et matarà pots cridar aterrit o
gaudir d'unes vistes extraordinàries.181
1032. Desconfia si t'ensenyen a volar i després no et llancen al
buit.182
1033. L'inventor de la realitat virtual és el símbol.183

1034. No t'estimo perquè ets així. Ets així perquè t'estimo! 184
1035. Que una independència ens porti a una altra.185
1036. -Això havia de ser així. -Com ho saps? -Perquè ha sigut
així.186
1037. Hem oblidat què som i hem oblidat que hem oblidat. 187
1038. Les millors ales són unes bones mans!188
1039. Si saps llegir però no saps escriure, més et valdria ser
analfabet.189
1040. Si tinguessis el que jo tinc faries el que jo faig. Si tingués el
que tu tens faria el que tu fas.
1041. El millor conductor no sempre porta l'autobús que va on jo
vull.190
1042. La pitjor de les teves creences és creure que les teves
creences són veritats.191
1043. Res no es mou al planeta de la llei del més fort (El TTIP com a
metàfora)192
1044. "Si desconfies d'algú no l'estimes" diu Jodorkovski. Ja sabem
alguna cosa de com estima Jodorkovski.193
1045. La cosa que més mereix una festa magnífica és una
constitució!194
1046. La meva Marta i la meva Maria s'asseuen per fi juntes!195
1047. Immaculada Concepció , Maculada Concepció, Immaculada
Contracepció, Maculada Contracepció.196
1048. Què vol una formiga?197
1049. Al cel el foc escalfa. A l'infern la llum enlluerna.

1050. L'emoció vol benestar. La raó, coherència. L'esperit vol el
benestar de la coherència amb el que és veritat!
1051. Totes les pistes porten al buscador a fer-li entendre que no
hi ha pistes a seguir.198
1052. Diuen que per curar el present s'ha de curar el passat, però
jo crec que per curar el passat s'ha de curar el present.199
1053. Un arbre creu ser allò que li passa. Un home allò que fa.
Ambdós s'equivoquen.200
1054. Quantes coses hi ha a l'univers? Una o dues?201
1055. Quan a algú que no ho sap li fas saber que és un esclau,
l'alliberes.202
1056. Res no és teu. Tot és nostre.203
1057. Com més religió menys espiritualitat i com més espiritualitat
menys religió.204
1058. Cap escaló no és un fracàs ni cap infància no és inútil.205
1059. Les lleis fixen la realitat. La desobediència la transforma.
1060. Que una idea proliferi i tingui èxit no vol dir que sigui
vertadera. Simplement que és més útil.206
1061. Si has arribat a dalt de tot i encara vols seguir pujant, senyal
que no ets a dalt de tot.
1062. Aprendràs més sobre el color dels canaris estudiant el
funcionament de l'ull humà que estudiant els canaris.207
1063. Quan el savi aixeca el dit, el neci mira la lluna (Bon nadal!) 208
1064. Escollim el nostre destí! Ho he vist a les taquilles de l'estació
de l'AVE...
1065. Filosofar és aprendre a morir.209

1066. Cap innocent no és innocent.
1067. Aprenem passant d'un a molts i de molts a tots.210
1068. De tots els canvis que pots fer el més important és atorgarte el poder sobre el canvi.
1069. No busquem una vida feliç. Busquem l'explicació més feliç de
la vida que tenim.
1070. Començar, allò que se'n diu començar, mai res no comença.
Bona continuació 2015!211
1071. La fantasia és una magnífica font de coneixement.212
1072. Som emissores de consciència amb un programa
d'automanteniment llançats a l'univers del ser.
1073. Disposar de moltes tintes no garanteix un text interessant.213
1074. -Tu i el teu pare no us assembleu en res! -I tant que ens
assemblem: ell no imita ningú i jo tampoc.
1075. Sempre podràs conèixer dues versions del mateix fet. I
podràs saber que tots dues són igualment falses.
1076. Tothom em regala exactament allò que necessito i deixa de
regalar-me allò del que he de prescindir.214
1077. Les meravelles de l'univers apareixen al mateix ritme amb
què s'amplia la teva capacitat d'admiració i d'èxtasi.
1078. El lladre del barret el va amagar al seu cap perquè ningú no
el veiés.
1079. No és el que és: és el que hi projectes!215
1080. La primera hora que ens donà la vida ja ens la prengué.
Sèneca
1081. Hi ha una gran rigidesa en la flexibilitat del plançó i una gran
flexibilitat en la rigidesa del roure vell.216

1082. I quan el llibertador va trencar les seves cadenes tots van
córrer a encadenar-se als seus peus...
1083. La meteorologia de l'ànima és tan variable i inexorable com
l'atmosfèrica.217
1084. Cal ser intolerants amb la intolerància.218
1085. La realitat és un cavall desbocat i el genet que pretén
controlar-lo està igualment desbocat.
1086. Mostres un paper amb una creu i tothom veu la creu però
ningú no veu el paper!219
1087. Estàs pensant en el que et convé? No pateixis... algú que en
sap més que tu i té més poder ja ho ha fet... i ho ha deixat
tot igual.
1088. Cap dels teus autèntics problemes no es soluciona amb
salut, diners o amor.220
1089. Deia que estava il·luminat i, en efecte, estava com un llum!
1090. Mai no canvia la consciència que tots tenim de que tot
canvia.
1091. Tots tenim una cita amb la mort... i estem fent tot el
necessari per a arribar-hi a temps.
1092. Que es pugui fer no vol dir que jo ho pugui fer. Que s'hagi de
fer no vol dir que jo ho hagi de fer. 221
1093. Un gos perdut al mig de la carretera: "pobre gos" dius si vas
amb cotxe; "pobre de mi" dius si vas amb moto.
1094. He llegit "Si no ho proves no ho saps..." però si ho proves
tampoc saps...222
1095. El ser és déu i la consciència el seu profeta.
1096. Ser o no ser: aquesta no és la qüestió.223

1097. Els oculistes són els que estan més protegits contra els
enganys de la vista.
1098. Hem de practicar la presència fins a aconseguir l'absència.224
1099. L'aferrament crea separació (entre jo i la cosa que m'aferro)
1100. Si vols pintar un quadre perfecte, sigues perfecte i després
pinta amb naturalitat.225
1101. Fins i tot un nàufrag a qui ofereixen dues cordes igualment
segures escull la més bonica.
1102. Que funcioni no vol dir que sigui bo.226
1103. Si podem distingir entre sexe i amor, per què no entre religió
i espiritualitat?
1104. La torxa és un suport de la llum com la vida ho és de la
consciència.227
1105. No entenc que no m'entenguis!
1106. Plaer, felicitat, saber i goig versus bellesa, bé, veritat i
plenitud.228
1107. Realment creus que podries fer una altra cosa?
1108. Com pot ser que tant la circumferència gran com la petita
tinguin ambdues 360º?229)
1109. El teu passat no és un problema, és un fet.
1110. La democràcia popular és una utopia... i per això hi hem
d'anar!230
1111. Tots patim agnòsia (Trastorn del reconeixement, de causa
cerebral.)
1112. Adorem els cels quan enlairem el cap i la terra quan
l'abaixem. Mai no adoren però la musculatura del coll.231

1113. L'única felicitat és l'emocional però no és l'únic estat de
plenitud.
1114. Alguns problemes es resolen reformulant-los
contínuament.232
1115. Diuen que de mare només n'hi ha una, però jo ja en conec
com a mínim dues: la meva i la del meu germà!
1116. L'enamorament és la ingènua satisfacció per la teva
incompletesa.233
1117. Després dels vestits de carnaval recuperem les disfresses
quotidianes.
1118. No pots canviar el que faràs lliurement.
1119. Tota saviesa és ignorància.234
1120. Per tenir bons records cal tenir bona imaginació.235
1121. Deixem el perfeccionisme que busca el que mai serà i
abracem la perfecció que ja és.
1122. No tot el que s'entén s'ha d'acceptar ni tot el que s'accepta
s'ha d'entendre.236
1123. La reina només acceptava súbdits al seu costat. El problema
era que no li agradaven els súbdits.
1124. L'única obligació del presoner és observar la naturalesa de la
tanca.237
1125. Com més vulguis que se t'entengui més hauràs de callar.
1126. L'opi és la religió del poble.238
1127. Si l'art és una mentida que revela la veritat, com deia
Picasso, el llenguatge és art!
1128. La vida és una equació: al final tot està en equilibri.239

1129. "Deixeu-me sortir!" cridava el boig des de fora del manicomi.
1130. No és el que fas, és el que ets.240
1131. L'art és prescindible per viure però imprescindible per viure
bé.
1132. Soc així perquè faig això o faig això perquè soc així?241
1133. El patiment és fruit de la nostra poca habilitat a l'hora de
desitjar.
1134. Espectacle d'espectacles... tot és espectacle! 242
1135. Apareix el sentit de la vida quan apareix el cervell humà com
apareixen els colors quan apareix l'ull.
1136. És el que la gent vol el que s'ha de fer? (Sobre el poder
popular i les seves ombres)243
1137. I quan va caure la palanca que li va fer agafar la poma en lloc
de la pera va activar el mecanisme que li va fer dir "trio la
poma".
1138. No podem deduir unes normes morals dels fets que
observem (però necessitem fer-ho)244
1139. Soc on la vida m'ha posat fent el que he de fer. No crec que
pugui ni vulgui canviar-ho
1140. La ciència és la dimensió mística de la religió anomenada
"tecnologia"245
1141. I quan se n'anava a dormir es posava les ulleres... per veure
millor els seus somnis!
1142. Aprofitant que he somniat que passava per una fleca he
comprat pa. Així, en despertar, he pogut esmorzar pa tou.246
1143. Només qui ha assumit una llei la pot transcendir. La
desobediència civil es privilegi de pocs...

1144. Com més puguis prescindir de les cadenes causals, més lliure
seràs.247
1145. Deambulem per la foscor posant noms a les ombres.
1146. Va passar per fi l'autobús, però com que no anava on ell
volia es va enfadar amb el conductor.248
1147. Un cel fals és un infern.
1148. La sanació és la mort.249
1149. Tu tries que tries i jo no trio que no trio.
1150. L'inconscient no existeix.250
1151. No som el que els altres pensen que som, a no ser que els
donem autoritat per decidir que hem de pensar de nosaltres
mateixos.
1152. Tots els òrgans del cos són dins meu, deia la boca...251
1153. La vida és fàcil. Tot el que costa és somni.
1154. No vull un país de persones al servei de bones lleis sinó de
lleis al servei de bones persones.252
1155. Estic posant-me en forma per poder morir-me en condicions.
1156. M'agrada quan faig les coses sense fer-les... 253
1157. Cada nou déu que se'ns apareix ens imposa una nova tasca
titànica: enderrocar-lo!
1158. La carena és un descobriment. La prohibició de travessar-la o
l'obligació de fer-ho són invents.254
1159. Que, siguis on siguis, puguis dir: "El meu lloc és aquí."
1160. No segueixo cap llei. Invento les meves normes. Una de les
meves favorites és "compleix la llei"

1161. Es pot mentir molt dient la veritat i es poden dir grans
veritats mentint.
1162. No tinc consciència; la consciència em té a mi.
1163. "Viviu en silenci" va dir als seus deixebles. I ells es van posar
a cridar i a picar de mans contents per la lliçó del seu mestre.
1164. Resurrecció? Seria molt decebedor que hi hagués vida
després de la mort...
1165. L'elefant terapeuta li va dir a la mona que el seu problema
era que tenia una trompa massa curta.
1166. No volem coneixement, volem relats... 255
1167. Els déus van arribar tard. La creació ja estava feta i ells eren
un producte més.
1168. Si vols que la gent respecti les teves rareses fes-te d'una
religió o una tribu que les prescrigui.256
1169. Jo vinc amb el que tinc. Tu vens amb el que tens. Ni tu ni jo
tenim el que no tenim per molt que ens pesi. Tant de bo
tinguem entendre això.
1170. Vana és la filosofia que no porta al silenci.257
1171. No es pot ser res ni el res pot ser.
1172. La raó està tan allunyada de la realitat com els sentits.258
1173. No es tracta de voler fer, sentir o pensar coses diferents.
Quan accedim a nous estats de consciència fem, sentim i
pensem coses diferents.
1174. Si no saps, què estimes?259
1175. El que és creació i invenció en un estat de consciència és
transcripció i descobriment en un de més elevat.
1176. No imiteu els savis. Apunteu on ells apunten.260

1177. Sé el que no és però no sé el que és!
1178. Això que dic no ho entenc però ho sé.261
1179. Una cosa i la mateixa cosa feta amb consciència són dues
coses diferents.
1180. Totes les veritats són mentida.262
1181. M'insultava sense el meu permís i per això no m'ofenia.
1182. És quan estàs bé que val la pena estar malament
(Psicoteràpia i filosofia I)263
1183. No som un tren seguint la via vers un destí determinat. Som
tot-terrenys en un territori immens per decidir on volem
anar.
1184. El psicòleg pesca amb cuc i el filòsof amb l'ham nu.
(Psicoteràpia i filosofia i II)264
1185. Visc una vida que segueix lleis que desconec, gestionada per
un ego que té unes lleis que desconec, en un món regit per
lleis que desconec.
1186. No es tracta de saber de què va la pel·lícula sinó de saber
que és una pel·lícula.265
1187. Li deien que havia de jugar amb les cartes que la vida li
donava però ell se'n reia perquè la vida encara no sabia que
ell jugava a escacs.
1188. De veritat val més pàtria coneguda que utopia per conèixer?
(Tornarem a votar als mateixos?)266
1189. Cada cop que viatjo o em moc per anar a algun lloc tinc la
inquietant sensació que el que busco es troba just sota els
meus peus.
1190. El possible és impossible.267

1191. Quasi ningú no entén que "cap senyal" és el senyal.268
1192. El contrari d'una cosa no es una altra cosa sinó l'absència de
la cosa.
1193. Demanaven un profeta que els orientés però com que Déu el
va enviar sense barba i sota l'aparença d'un home normal
ningú no li va fer cas...
1194. Qui té autoritat per dir qui té autoritat?269
1195. Per què en diuen felicitat quan volen dir submissió?270
1196. Som presoners a la presó del llenguatge, deia Nietzsche.
L'experiència directa no és la llibertat; només és una altra
presó.
1197. Des d'aquí es veu això (o com tothom diu la veritat)271
1198. No hi ha dimensions de la realitat sinó estats de consciència.
1199. "Sigues aigua!". "No siguis aigua!" 272
1200. No lluitis per un somni; lluita per una realitat!
1201. Si no pots triar el que t'agrada, què et fa pensar que pots
triar el que desitges?273
1202. El meu cos té gana; el meu ego té ganes.
1203. Vaja bírria d'autoescola si al final només saps circular per on
ells t'han fet practicar...274
1204. Apaga la tele i veuràs per fi la tele!275
1205. La veritat només pot ser descoberta. Mai transmesa!
1206. Si ho mires bé veuràs que moltes coses són absurdes. Per
això ho mires malament.
1207. La cosa més bonica que puc dir a algú a qui estimo és "no et
necessito".276

1208. Desitjar per desitjar, és millor desitjar que t'agradi el que hi
ha que no pas que hi hagi el que t'agrada.
1209. Escull bé els teus enemics perquè acabaràs semblant-te a
ells.277
1210. S'aixeca el teló de les parpelles i comença l'espectacle.
1211. Res del que ens importa no és important.278
1212. Només hi ha una cosa que puguis fer per ajudar a canviar el
món: passar de pantalla en el joc de la teva vida.
1213. Si considerem la vida com un trànsit tindrem la mateixa
justícia i respecte que ens dona el codi de circulació. 279
1214. Per molt evident que consideris una cosa sempre trobaràs
algú que consideri igualment evident la contrària.
1215. Només el cap te autoritat per fer callar el cap. L'esperit, que
també ho podria fer, mai no ho faria...
1216. Soc un grapat d'incerteses abocat al torrent del temps.
1217. Ningú pot sentir-se afortunat o desgraciat per la seva
essència sinó per la seva circumstància.
1218. Soc l'elegit! El sol es pon al mar i observo emocionat com el
raig de llum reflectit damunt l'aigua m'apunta directament a
mi!!!
1219. Al final, a la vida, tothom acaba fent-se especialista i
practicant una sola cosa. Descobreix quina és la teva i mira si
et convé.
1220. La validesa dels arguments que ens donen no depèn tant de
la seva coherència interna com de si estan d'acord o no amb
les nostres creences.
1221. Tots som Quixots, éssers heroics i ridículament fidels a la
llegenda que hem construït.280

1222. El més important i interessant del món és picar, deia el
martell...
1223. Flocs de neu cauen lentament, cada un al seu lloc.281
1224. I tu, qui t'has cregut que ets?
1225. L'aigua d'aquest pou és cilíndrica!282
1226. No li diguis mai a un humà "Això no ho pots fer".
1227. El que anomenem "experiències" no són més que creences
projectades.283
1228. Qui suportaria una pel·lícula sense enigmes, problemes o
incerteses? Ningú! Com a guionistes de la nostra pròpia vida
ho sabem prou bé!
1229. Tot el que fas té conseqüències. I el que no fas també. 284
1230. Podem descobrir el que hi ha però hem d'inventar el que hi
ha d'haver.
1231. Ningú no em pot ensenyar res però jo puc aprendre de
tothom.285
1232. Procuro ser el màxim d'honest amb la gent. Els prometo que
de tant en tant els enganyaré i això és exactament el que
faig...!
1233. En el lloc on es va trobar a sí mateix va erigir un temple i en
aquell temple s'hi va perdre per la resta de la seva vida.
1234. Les persones som personatges dels nostres propis contes. 286
1235. Qualsevol conflicte entre persones que s'estimen és sempre
un malentès. I si no ho és, és que no s'estimen.
1236. Si ningú no t'ha fet adonar que tens ales tens un problema,
però si t'ho han dit i no n'has fet cas tens la pena que et
mereixes.

1237. Mentre la justícia social i la independència es barallen la
injustícia i la riquesa de pocs, riuen i creixen. 287
1238. No busquis l'amor fora teu. Si no el trobes al teu interior et
quedaràs sense!288
1239. L'única cosa que pot ser experimentada és la consciència.
1240. No podem canviar les coses; només la manera de veureles...289
1241. Fes que el sentit de la teva vida sigui arribar a un punt en
què la teva vida no necessiti sentit.
1242. T'has de cansar molt per aconseguir no cansar-te...290
1243. No siguis burro, busca un repte a la vida que no es pugui
assolir mai...
1244. Dius que tot és verd, però jo el més verd que veig és el vidre
de les ulleres que portes... 291
1245. Podem fer grans canvis a partir de petites variacions i també
podem seguir inalterables fent grans canvis.
1246. Aprèn a pensar i t'estalviaràs haver d'aprendre moltes altres
coses...292
1247. Segons Georges Bataille, "un filòsof és algú que té por". La
por que fa transitar més enllà de les creences, la lògica i la
certesa...
1248. Saviesa i amor! (per aquest ordre)
1249. Tenim un cor petit i un cor gran. El petit no arriba a
l'intel·lecte i el gran el sobrepassa.293
1250. Atrapats en les dimensions físiques i mentals, la sortida és
cap endins.
1251. L'ombra s'interessa per l'ombra. La llum la dissol. 294

1252. L'única certesa que tenim és l'estadística. No es pot
experimentar una cosa dos cops.
1253. No pots perdre el que no tens.295
1254. Diuen que fa falta tota la tribu per a educar un nen, però a
vegades un nen sol pot educar tota una tribu.296
1255. Motor i gasolina al cervell dret. Rodes i volant a l'esquerre.
1256. La vida t'anirà arrancant totes les disfresses fins que t'adonis
que et vol nu!297
1257. Poques dones fan un petó a una granota i es converteix en
un home guapo però moltes besen homes guapos que
s'acaben e convertint en granotes.
1258. Què és robar un banc comparat amb fundar-ne un? Bertolt
Brecht
1259. Estima i fes el que vulguis, va dir Agustí d'Hipona. El que no
va dir es que si fas alguna cosa que no li agrada dirà que no
estimes!
1260. Mira en què t'estàs convertint... N'hi ha prou!298
1261. La saviesa és a l'amor com la ciència és a l'art.
1262. Tot el que pots veure és tot el que hi ha!299
1263. Repeteix, repeteix, repeteix... i no només ho acabaràs
creient sinó que ho acabaràs veient!
1264. He avisat el tècnic que vingui a arreglar-me la tele: fan uns
programes massa violents... 300
1265. No preguntis "què has fet?". Pregunta "què ha passat?" I si
pots, no preguntis...
1266. Si no tenim el poder de poc ens servirà la força.301
1267. Res no perdo relaxant-me; res no guanyo esforçant-me.

1268. Molta ignorància prové d'un excés de saviesa.302
1269. Déu té totes les qualitats; fins i tot la més excelsa: la
inexistència.
1270. Abans de ser factible ha de ser pensable: Cal començar per
desterrar la riquesa i la pobresa extremes.303
1271. Jo no estic aquí. És l'aquí que està en mi.
1272. La vida ens dona fets i nosaltres li tornem interpretacions.
1273. Potser ningú no és més productiu que un monjo o monja de
clausura…304
1274. Robot capità, robot mariner, robot grumet... En el vaixell
dels robots tots són igualment nobles, igualment vulgars.
1275. Mestre, educa't a tu mateix!305
1276. Ens equivoquem quan forcem la realitat, que és rígida, per
tal que s'ajusti a les nostres creences que són adaptables.
Cal fer el contrari.
1277. Em necessites, et posseeixo...306
1278. Dubta de tot i ens acabarem trobant.
1279. Al segle XII ningú no hauria pogut creure que un ordinador
és una màquina.307
1280. Hi ha una transferència de consciència del somniat al
somniador.
1281. Si el riu Ebre arriba a passar 200 metres més a l’oest, el pont
del Pilar seria una obra ridícula i inútil.308
1282. Actua com un home, viu com un nen, sigues com un mort.
1283. Vida: la pel·lícula que atrapava els actors...309

1284. No el votis només perquè és honest, però si no és honest no
el votis.
1285. L'amor de parella o la llibertat absoluta per fer una sola
cosa.310
1286. La realitat no existeix. Només existeixen les idees que tu et
fas de la realitat.
1287. Per què a tothom li funcionen les seves teories o creences?
Perquè confonem el receptor amb l'emissor!311
1288. La més gran victòria... la rendició!
1289. El pensador, el buda, l'imbècil... quan som qui?312
1290. Totes les coses només saben fer una cosa i és la que fan en
aquest moment.
1291. Inventem o adoptem les teories que justifiquen el que ens
interessa.313
1292. La felicitat només pertany al mestre gandul a qui fins i tot
l'acte natural de tancar els ulls li sembla una desgràcia.
Ashtavakra Gita, 149
1293. Tot el que cal saber és una cosa: aquesta!
1294. En el principi no fou el verb... fou l'adjectiu! 314
1295. Els incompetents necessitem una bona dosi de xuleria o
supèrbia per a equilibrar (o al menys dissimular).
1296. Sense instints la nostra ànima seria lleugera i despresa.
1297. Sigues tu mateix! Ah, i de passada tingues el nas damunt la
boca!315
1298. La intensitat de la meva frustració es proporcional a la
inadequació de la meva expectativa.

1299. La voluntat és una sofisticada il·lusió cognitiva. El cervell
actua abans que la ment decideixi.
1300. He comprat pa: "l'he comprat"?, "l'ha comprat"? o "s'ha
comprat"? Tres lectures de qualsevol fet. 316
1301. Si ets un geni fes de tot. Si no ho ets, especialitza't.
1302. Catalunya: pàtria del meu cor o país del meu cap?317
1303. Mai no veig més endins de mi mateix que quan miro els teus
ulls!
1304. A favor dels ganivets i de la intel·ligència crítica 318
1305. Quantes vegades hauré d'explicar i repetir la mateixa cosa
per tal de poder entendre-la?
1306. "Tot és", però a nosaltres ens sembla que "passen coses".
Aquesta és la confusió primigènia.
1307. Per què beneïm Déu per les coses que ens agraden i no el
maleïm per les que ens desagraden?319
1308. La teva mentida només serà veritat quan coincideixi amb la
meva!
1309. Aprenem a viure en una de les dues escoles: la de lluita o la
de ball.320
1310. Li van dir que un xic de mercuri diari l'ajudaria a estar bé.
Quan va empitjorar va dir: "Imagina't com estaria si no ho
prengués!"
1311. Tots som egoistes... afortunadament! 321
1312. Hi ha flamarades que no són per fer brases sinó per fer llum
en un instant suficient.
1313. Perquè tan natural és la malaltia com la salut una persona
sàvia no és necessàriament una persona sana...

1314. Que el buscar no et faci perdre el trobar!
1315. S'assembla més un ou a una castanya que una persona a una
altra. Al cap i a la fi, l'ou i la castanya comparteixen planeta...
1316. Estava tan concentrat esforçant-me en estar atent que vaig
caure en un forat.
1317. L'inconscient, la ignorància i la quàntica: arguments que
permeten afirmar-ho tot sense haver de fonamentar-ho. I 322
1318. Com dir el que vulguis sense haver de fonamentar-ho. La
fal·làcia de la ignorància: Com que res no és segur tot és
igualment cert. II 323
1319. Quàntic o cuèntic? Apel·lar al coneixement que no tens és
un frau. i III 324
1320. Tant de bo voler un país nou, més just, no vingui dels
greuges ni del nacionalisme sinó dels ideals i l'humanisme!325
1321. Sé molt bé el que m'agrada i el que em convé. El que
m'agrada perquè ho desitjo; el que em convé perquè ho tinc.
1322. La ciència de l'espiritualitat és la mateixa que la de la
consciència: la neurologia.
1323. -Jo sempre t'ajudo. -Però si fas el que et dona la gana! Aquesta és la meva ajuda.326
1324. S'apunta a una acadèmia per a aprendre la seva pròpia
llengua materna després de descobrir que no s'entén ni amb
la seva mare.
1325. És cert, tu i jo ens ho inventem tot però jo, al menys, ho sé!
1326. Veritat, bondat i bellesa no són qualitats de les coses sinó
funcions de la ment.327

1327. Després d'intentar per 10 anys forçar la finestra i escapar de
la presó, va optar per sortir per la porta, que sempre havia
estat oberta!
1328. No cal estar conscient tota l'estona. Amb què ho estiguis un
instant ja ho estàs sempre!328
1329. No és el que t'ensenyen; és el que aprens.
1330. Sobre quin peu se sustenta Messi quan xuta amb la cama
esquerra?329
1331. Déu es va suïcidar el mateix dia que va néixer l'home. I no va
ser casualitat...
1332. Hi ha preguntes que no serveixen per res però que sense
elles, res no serveix!330
1333. Si vols ser ric apuja els teus diners o abaixa les teves
necessitats. Si vols ser savi apuja els teus coneixements o
abaixa el teu orgull.
1334. Obro els ulls: tot és tan automàtic aquí fora... Tanco els ulls:
tot és tan automàtic aquí dins...
1335. Tant de bo al final decideixin els idiotes!331
1336. Pintava la seva cabina mentre el vaixell s'enfonsava... i no li
acabava de convèncer el color.
1337. L'ull ens fa creure que les coses tenen colors; la ment, que
les coses tenen sentit. Ambdues ens enganyen.332
1338. Si no reps el que vols, vulgues el que reps.
1339. Les cartes astrals, la religió, el tarot, moltes teràpies... són
coixins de plomes de Dumbo!333
1340. Tenir un tret admirable no converteix a una persona en
admirable.

1341. L'obsessió sexual dels homes és comparable a la de les
dones per la parella.334
1342. Mentre pensava en els altres era egoista. Quan va començar
a pensar en ella mateixa va esdevenir altruista.335
1343. Reduir la velocitat augmenta la seguretat del conductor però
redueix la de l'aviador. (Compte amb els consells i les
generalitzacions)
1344. El savi que no dubta és ignorant; l'ignorant que dubta és
savi.336
1345. Soc molt comprensiu. Si em molestes entenc que alguna
cosa t'ho fa fer. També entenc que alguna cosa m'ha fet
donar-te aquest cop de puny!
1346. Nàufrags en un oceà de mentida, aferrats a una fusta de
creences, volent que en algun lloc hi hagi terra ferma...337
1347. L'aigua és oxigen i hidrogen, però cap de les característiques
de l'oxigen i de l'hidrogen es poden aplicar a l'aigua.
1348. Soc independentista i no-nacionalista. La independència és
un mitjà, la nació un fi. El meu fi és la justícia social.338
1349. El buscador diu: "vull allò". El trobador diu: "vull això".
1350. Jo soc però no soc res.339
1351. Només hi ha dues preguntes possibles: "com estar bé?" i "...
i ara què?"
1352. Hi ha cultures millors que altres.340
1353. Poder creador de l'home: totes les coses tenen la
importància que tu vols atorgar-los.
1354. El més evident és el que més costa de veure!341

1355. Conservem els revolucionaris! Revolucionem els
conservadors!
1356. Sempre faig el que he de fer. Tu també.
1357. Els animals no tenen drets però nosaltres tenim dret a dir
que en tenen.342
1358. Com voleu que cregui en l'evolució personal si sé que només
existeix el moment present?
1359. Tan perdut estàs quan no veus el que hi ha com quan veus el
que no hi ha.343
1360. Volem les respostes correctes, però el que necessitem són
les bones preguntes.
1361. El seu objectiu era viatjar però gastava tot el temps i els
diners comprant vehicles i mai no va fer cap viatge... 344
1362. Es tracta de veure: veure el que passa, el que ens passa, el
que és, el que som... I sobretot, veure el que veu.
1363. Traieu la filosofia de les aules!!!345
1364. Viu com si no tinguessis res a guanyar ni res a perdre...
perquè és així!
1365. El repte no és inventar-nos una vida sinó saber que vivim
una vida inventada.346
1366. El capitalisme devora el món, l' "economia del bé comú" el
regenera.
1367. Quan miro el firmament veig la infinitud... de la meva
ment!347
1368. Què més té el que hauria de ser... Cuidem-nos del que és!
1369. Si vols estabilitat, canvia!348

1370. Ningú no aprèn a nadar estudiant la composició química de
l'aigua.
1371. "Deixeu que els morts enterrin els seus morts"349
1372. Tirant els mapes i plànols de la taula d'una revolada, va
assenyalar el terra i va dir: "On realment som és aquí!"
1373. Quan el sistema és suïcida, ser antisistema és una obligació
vital.350
1374. Les causes es descobreixen, les finalitats s'inventen.
1375. Si la teva vida es buida qualsevol porqueria la por omplir.
1376. Si cada ésser humà és la neurona d'un cervell, què pensa
aquest cervell?351
1377. Et domestiquen i et fan creure que els humans necessitem
ser domesticats.
1378. Obsessionats en la solució no veiem el problema. 352
1379. No soc en Josep Maria mirant l'univers, soc l'univers mirant
en Josep Maria.
1380. De dues maneres pots perdre una persona: abandonant-la o
mimetitzant-te amb ella.
1381. Sisplau, no canviïs mai: Segueix canviant!
1382. Cada dia rebo una inspiració. Què invento sobre aquest
fet?353
1383. No usem els fets per comprovar les nostres teories, usem les
nostres teories per explicar els fets.
1384. Una ment rígida, estancada, inflexible, és una ment
atrofiada. A vegades mata i sempre mor. 354
1385. Si et decebo tens un problema.

1386. Tots som l'Estat Islàmic.355
1387. Qui no té res pel que lluitar lluita per qualsevol cosa.
1388. La bala és accionada per la pistola, la pistola per l'home,
l'home per la idea, la idea per la circumstància.
1389. Les complexes i inversemblants troballes de la física quàntica
poden tenir explicacions ben senzilles.356
1390. Algun dia comprarem les coses atenent al més alt benefici
social i no al més baix preu.
1391. La consciència no pertany a la vida; la vida pertany a la
consciència.
1392. El passat és la competició; el futur, la cooperació.357
1393. Res no diu res però tot ens parla del que volem sentir.
1394. Tota la literatura és novel·la.358
1395. Els àtoms de les cèl·lules cancerígenes tenen la mateixa
harmoniosa perfecció que els de les cèl·lules sanes.
1396. No cal demostrar a ningú l'existència d'Amèrica. Només cal
incitar-lo a navegar sense defallir cap a ponent.359
1397. No reso, no medito ni demano. Amb l'adequada consciència
tot el que faig i soc és un prec, una meditació, una
demanda…
1398. Un ignorant amb estudis no és un savi, és un ignorant
perillós.360
1399. Si el que saps no et fa feliç és que no saps prou.
1400. Com més llum facis, més negra serà l'ombra.361
1401. Li estava explicant que els humans no ens podem entendre i
em va dir: "doncs, no t'entenc!"

1402. Si fas més cas del que sents que del que saps seràs més
sensible que savi.
1403. No pots estimar algú i no ser estimat per ell.362
1404. Cada dia deia: "avui ho faré". Quan al cap d'un any ho va fer
va dir: "ja sabia jo que avui ho faria!"
1405. Si no pots (o no vols) anul·lar els desitjos, prioritza'ls!363
1406. La tasca del filòsof no és predicar la veritat sinó evidenciar la
mentida.364
1407. Som addictes a ser algú.
1408. No són les bales que maten, és la velocitat que porten. No
són les idees que maten sinó el fanatisme amb què es
defensen…
1409. -"El rei està despullat!" -Va dir el nen. I el poble enfurismat
va apedregar... el nen!365
1410. El gran llibre de la vida és molt petit.
1411. Amb sort un dia et trobaràs en una cruïlla on tots els camins
porten a l'infern. Fins i tot aquell del que vens.366
1412. Un jutge dins meu em recrimina la vanitat, un franciscà em
posa penitència, un narrador ho explica... Tots personatges
de la mateixa comèdia.
1413. A vegades la guerra és un mal necessari.367
1414. La història de molts il·luminats és la d'un ego que descobreix
dins seu un altre ego més gran.
1415. Només hi ha un camí per a aconseguir el que desitges: el
teu!368
1416. Les proeses de l'heroi no venen de la seva voluntat sinó de la
seva rendició al que és.

1417. Només la infelicitat et pot fer feliç.369
1418. I quan per fi aconseguim imitar els millors, ells ja fan una
altra cosa.
1419. -Per què frenes ara que pugem? -Perquè durant la baixada
ens ha anat molt bé!370
1420. Quan no sàpigues on anar, recorda: el camí sempre és cap
endins.
1421. Tenim totes les peces però ens falta el model!371
1422. Tan ple està el got com l'ampolla quan estan plens.
1423. Qui no sap obeir no pot desobeir.
1424. Tots vivim en el nostre propi pessebre de nadal...372
1425. Vas néixer complet, estàs complet ara i moriràs complet. Tot
el que fas o creus fer és pur entreteniment.
1426. Pensa en el model de persona que menys t'agrada i veuràs
quant t'hi assembles!373
1427. Tenia tanta por que ni estant malament no volia canviar.
1428. Avui m'han fet la innocentada de no fer-me cap
innocentada! Em volien fer creure que era un dia normal…
1429. Si no pots trobar una raó en contra del que penses tens un
problema greu. I nosaltres, que vivim amb tu, un altre!374
1430. La llibertat sense la fraternitat impedeix la igualtat. La
igualtat sense la fraternitat anul·la la llibertat.
1431. Vivim com si fos l'últim dia de l'any i hauríem de viure com si
fos l'últim dia de la nostra vida!
1432. -Crec en Déu! - Jo també! -Ah!, Doncs jo no...375

1433. Increïble la diversitat humana! He vist un home bo, un de
dolent, un de savi, un d'ignorant, un sa, un boig... I tots en el
mateix mirall.
1434. A dalt, a baix, dreta, esquerra, bo, dolent... Tot, posicions
relatives.
1435. Soc la primera frase del paràgraf. No soc la primera frase del
paràgraf. Dues frases oposades i ambdues vertaderes.
1436. Canvio reis mags per presidents de la república normals.
1437. El millor regal que et poden fer és dir-te on tens, i no ho
saps, el millor regal que pots rebre.376
1438. Quants patiments i esforços contra natura devien fer els
primers peixos que van sortir de l'aigua... 377
1439. L'obligació moral de dir la veritat és absurda.
1440. Les teves idees són la matriu de la teva realitat. Només pots
experimentar el que conceps a la teva ment.
1441. Què fa que els rebels s'uneixin a la causa de la docilitat?378
1442. Continuar buidant aigua en un got ple no farà que aquest
augmenti de volum.379
1443. Res no em pertany. Tot jo pertanyo.
1444. L'amor i els diners no són béns acumulables sinó
essencialment compartibles.380
1445. Cap peça de puzle no es completa amb una altra única peça
de puzle.
1446. L'enfrontament entre nacionalismes és especialment tràgic,
especialment còmic, molt virulent i molt poc racional.381
1447. Per als qui estimo ("conec") sempre hi soc i a vegades ens
trobem…

1448. Si sabessis la paraula màgica que et fa totpoderós i
estiguessis disposat a pronunciar-la, no series digne d'ella.382
1449. Per a què serveix la geografia, els mapes, els guies, la
brúixola... si l'únic lloc on has d' anar és allà on ja ets ara?
Per perdre't!
1450. Les teves creences limitadores són les teves cadenes i la
coherència amb què les mantens els cadenats que les
uneixen.383
1451. No estic en l'ara ni aquí perquè estar en un lloc i en un
moment donat és el principal engany de l'existència
humana.
1452. Que el teu únic projecte de vida sigui: "sí".384
1453. Si algú ho és tot per a tu, aleshores tu no ets res
1454. Podem votar no votar, però no podem votar no votar
votar!385
1455. Rebia e-mails i deia: "l'ordinador em parla!"
1456. "Sou imbècils!" i aquesta veritat no ens fa lliures sinó més
imbècils.386
1457. La veritat i la felicitat es van mirar al fons dels ulls i van fer
l'amor.
1458. Per ser feliç només cal estimar sense voler entendre.
1459. L'exèrcit dels adormidors es combat amb la guerrilla dels
despertadors.387
1460. Per entendre només cal entendre que no tot es pot
entendre.
1461. Dir que el primer llibre es va fer seguint el que deia un llibre
anterior és desplaçar el problema, no resoldre'l.388

1462. Com més aprenguis a treure valor a les coses, menys feina
tindrà el temps.
1463. Buscar la pedra que ens ha foradat el dipòsit no farà que
aquest s'ompli de gasolina.389
1464. L'única idea rígida que hem de tenir és que les idees han de
ser flexibles.
1465. A quantes persones has tocat avui?390
1466. Només els estúpids i els savis no canvien mai. Uns perquè no
saben on anar i els altres perquè no tenen on anar.
1467. Ahir va dir que x=5; avui ha dit que x=13! La senyoreta ens
vol enredar. No penso fiar-me'n més...391
1468. Tots hem de ser pagesos de nosaltres mateixos.
1469. La major comprensió és l'acceptació.392
1470. Una paraula val més que mil imatges.393
1471. Ens passem la vida buscant l'absolut i som nosaltres.
1472. No perdis les il·lusions... mata-les directament!394
1473. Economia del Bé Comú. Una idea massa potent com per no
considerar-la!!!
1474. El filòsof és el porter de l'equip.395
1475. Aprofita el temps: no facis res!
1476. La religió és com el xumet dels nens petits: potser el
necessites en algun moment, però indica estancament si el
mantens quan et fas gran.
1477. Tot és a la capsa i la capsa no és enlloc!396

1478. La llista de burrades que els humans som capaços d'imposar
als altres és proporcional a la capacitat de submissió que
tenim.
1479. L'única cosa que fem és "mentejar".397
1480. Sabem trobar qualsevol justificació pel que ens convé. Això
és la raó sotmesa a l'emoció.
1481. Un savi va caure a un pou perquè anava mirant les estrelles.
Ell va ser l'únic que no ho va lamentar... 398
1482. El ser és el ser i la circumstància fa a l'home.
1483. Aquells que recorden el passat estan condemnats a repetirlo.399
1484. Si diuen i no fan, sempre ens podem quedar amb el que
diuen!400
1485. Així com la pantalla és un vidre i no pas les imatges que s'hi
projecten, així nosaltres som la consciència i no pas les coses
que vivim.
1486. Una proposta de distribució de la riquesa: tothom fa el que
vol i tothom cobra el mateix.401
1487. L'origen de la llum són els ulls.
1488. Planxo, aleshores existeixo?402
1489. El que tots els humans tenim igual és que som tots diferents.
1490. Coneix-te a tu mateix! El llarg camí del "com ets" al "què
ets".403
1491. Quan descobrim que la vida és un joc ja no vivim, juguem!
1492. La gasolina vol esclatar, el motor, propulsar-se; només
l'home, conduint, vol anar.404

1493. Els drets es correlacionen amb els deures i els deures amb
les capacitats. Tenen homes i dones les mateixes capacitats,
deures i drets?
1494. La filosofia és el procés de presenciar la respiració.405
1495. Enlloc no trobaràs saviesa sense amor i mai no t'arribarà
l'amor sense saviesa.
1496. Les coses realment importants no serveixen per a res. 406
1497. Un camí no és un camí si mai ningú no hi passa…
1498. Renegar dels hospitals i dels cementiris no evitarà la malaltia
i la mort. Sobre l'exèrcit a la nostra societat.407
1499. Unitat és el lloc de trobada de tots els contraris.
1500. Si veig una cosa i en sé una altra, a qui faig cas?408
1501. Tant de bo sabés dir: "No tinc res per a tu, agafa el que
vulguis".409
1502. La mentida no està en el que dius sinó en la intenció amb
què ho dius.
1503. La mateixa tensió que en un arc llança una fletxa, en una lira
produeix harmonia.410
1504. No és el mateix erudició que saviesa. Erudició és saber
consultar molts mapes i la saviesa és saber estar en un lloc.
1505. Sòcrates va aprendre a ballar als seixanta anys…
1506. El meu besavi va matar el teu? Jo no et dec res! Vius
miserablement per mantenir la meva abundància? T'ho dec
tot!411
1507. El caràcter de l'home marca el seu destí, però és el destí qui
determina el caràcter de l'home.

1508. Diuen que Déu va crear l'home a la seva imatge i semblança
però és cadascú q crea déu a la seva imatge i semblança.412
1509. Jo no soc així ; jo estic així.
1510. El contrari d' "obrir una porta" no és "tancar una porta", sinó
"no obrir una porta".
1511. Seduïts i fascinats per la joventut, envellim sense créixer. 413
1512. No es tracta de ser-hi; és tracta d'estar present.
1513. Filosofia: voler el saber o estimar la saviesa?414
1514. La raó no et farà descobrir la Veritat però pot derrotar tots
els obstacles que t'impedeixen abastar-la.415
1515. Els individus determinen com és la societat i la societat
determina com són els individus.416
1516. Un lligam no és un vincle i un vincle no és una unió.417
1517. Neixes en un escenari, et donen un paper i un decorat,
t'ensenyen a actuar, actues... i t'oblides de què ets un actor!
1518. Distrets amb la beneficència no ens adonem de la
maleficència.418
1519. La terra, l'aigua, el sol... són importants, però despertar
l'energia generadora de la llavor, és definitiu!419
1520. La tele té un botó per apagar però el cervell té un botó per
no apagar-la.
1521. El món esdevé l'escenari perfecte del personatge que creiem
ser.420
1522. Res del que dones o del que reps no és gratis. Tot es paga i
es cobra.421
1523. Culpar les cèl·lules de l'orella del mal de peu només serveix
per a afeblir el cos sencer.422

1524. Només pot conèixer, estimar i educar qui s'autoconeix,
s'autoestima i s'autoeduca.
1525. Allò igual t'estabilitza; allò diferent t'empeny. 423
1526. Una casualitat és una causalitat puntual. Una causalitat és
una casualitat continuada.
1527. L'emoció té massa bona autoestima.424
1528. Segueixo pensant que per llegir segons què és millor no
llegir. I que per regalar una rosa segons com és millor no
regalar-la.
1529. Els mites no poden explicar l'origen de l'home, però l'origen
de l'home pot explicar els mites.425
1530. Patim més pel que no fem que pel que fem malament.
1531. No és el que hi ha; és el que hi poses.426
1532. Un pont no és un lloc per quedar-s'hi.427
1533. El repte d'una bona escola és aconseguir que els mestres
aprenguin.
1534. El capitalisme és la nostra panxa i la democràcia el nostre
cap. Quina mena d'home som?428
1535. La meva definició de l'univers: coses que passen.
1536. Cada cop que reses et separes de Déu.429
1537. Diguis el que diguis de mi sempre parles de tu.
1538. Som violents per naturalesa i tot en nosaltres és lluita.430
1539. El "big bang" es l'expressió preverbal i còsmica de "que
comenci l'espectacle".
1540. Un, dos, un, dos... la marxa de la consciència.431
1541. Existir vol dir "estar a la meva consciència".

1542. La por fa mort.432
1543. Aïlles una variable i destrueixes tot el sistema.
1544. Percebem en 3D: sensorialment, emocionalment i
intel·lectivament.433
1545. La vida és com un laberint que va canviant de forma a mida
que anem prenent decisions.
1546. Avui, quan ningú no em veia, he fet un salt per veure si
podia tocar la lluna i així comprovar que estava somniant!434
1547. Un dia Déu em va deixar triar la forma d'un núvol i quan li
vaig dir que m'era igual em va contestar: "Doncs així ho has
de voler tot!"
1548. La diferència entre un altruista i un egoista és que l'egoista
no sap que ell és els altres.435
1549. Voler complaure sempre els altres et fa vulnerable, feble i
queixós.
1550. L'avaluació que l'escola ara necessita és sobre com repten
les serps o com volen els pardals...436
1551. Cap error no és un fracàs fins que no li poses l'etiqueta.
1552. Tot t'ha estat donat. Fins i tot la teva reacció davant
d'aquest fet.437
1553. Si vols canvi queda't quiet i si vols estabilitat ves-te movent.
1554. Un país que permetés els seus generals quedar-se amb gran
part del que conquereixen estaria en guerra continuada. 438
1555. No cal molta força per canviar el món; només cal triar la
palanca adequada.
1556. La selecció natural dels individus empeny a l'egoisme i la de
les societats a l'altruisme.

1557. Són éssers bons i corruptibles o dolents i redimibles?
Segurament la cruïlla d'aquests dos camins.
1558. -Per què ets així? -Perquè em passa això. -I per què et passa
això? -Perquè soc així.439
1559. La imperfecció ens fa flexibles i la flexibilitat ens permet
sobreviure en un món canviant. La imperfecció és doncs,
imprescindible!
1560. Si no funciona, no funciona. I no ho espatllis més!440
1561. L'essència última de l'home va més enllà de la seva
humanitat.
1562. Fabricar injustícia i repartir beneficència és com engegar la
trituradora i regalar tiretes.441
1563. Ja no busco res però encara desitjo.
1564. Cal saber què cal saber!442
1565. Cal pensar sobre el fet que alguns considerem que el model
econòmic occidental és un dels pitjors i mig món aspiri a
tenir-lo.
1566. Un cocodril, una mona, un pensador i un déu habiten en
nosaltres. Els tres primers es barallen; el quart espera... 443
1567. Si no acceptes la natural oposició de contraris veus conflicte
i lluita; si l'acceptes, dansa i joc.
1568. La utopia esdevé realista quan la justícia a la que aspira és
realista i no utòpica.444
1569. Coneixem la realitat quan descobrim que som ella.
1570. Amb més de 30 com tu ja no ets tu.445
1571. Tenim un centre de presa de decisions subconscient que
proporciona a l'escorça cerebral la il·lusió de la llibertat.

1572. Som narradors compulsius de l'única llegenda que coneixem
sobre tot el que hi ha i a la que anomenem.446
1573. Cap democràcia no ha estat instaurada democràticament.
1574. No hi ha justícia a la naturalesa i els humans formem part de
la naturalesa.447
1575. La raó és un tornavís que adquireix el seu màxim poder quan
descargola.448
1576. Escull el teu llibre sagrat amb moltes frases contradictòries i
il·lògiques i així sempre en trobaràs una que s'ajustarà al que
vols.
1577. Savis al poder!449
1578. Cada persona fixa els límits de la seva pròpia presó.
1579. De què serveixen trenta titelles si només tenim dues
mans?450
1580. A la foguera de Sant Joan cremem tot allò vell menys els
automatismes que creen les coses velles que haurem de
cremar l'any vinent.
1581. El mal és una pasta feta d'ignorància, por i immaduresa. 451
1582. Som els jutges més servers dels qui tenen els mateixos
pecats que nosaltres.
1583. Quan manen les emocions la racionalitat pateix.452
1584. No intentis enraonar amb els qui no creuen en la raó.
1585. Sentir-se viu, sovint és una forma d'estar mort. 453
1586. Només hi ha una cosa més esgarrifosa que sentir els brams
de la bèstia fora de casa: sentir-los dintre!454

1587. L'única manera de saber que la teva opinió és millor que la
del teu adversari és que tu creguis que potser estàs
equivocat i ell no.
1588. L'home és un llop, bo per naturalesa, per a l'home. 455
1589. No necessito creure en Déu; en faig prou amb què Déu
cregui en mi.
1590. Diuen que hem d'estimar-nos com a germans. I així ho fem.
Caín i Abel, els primers germans, es van matar entre ells…
1591. No t'inquieta pensar que tot això que ara desitges t'han
ensenyat a desitjar-ho?
1592. El que ens fa grans no és la capacitat de recordar sinó
d'oblidar.456
1593. I com n'és d'útil saber que ets inútil...!
1594. Quan tinguem el coratge de ser deslleials i infidels als
nostres, conquerirem nous espais de llibertat i
creixement.457
1595. Que els teus valors es fonamentin en la intel·ligència i no en
les emocions!
1596. L'altruisme, més que una virtut, és una reeixida estratègia
evolutiva.458
1597. Per què valorem tant la coherència de les accions amb les
idees i tan poc la validesa de les idees?459
1598. Què fer quan l'única cosa que necessitem és l'única que no
tenim?460
1599. Qui va construir el pont? El rei q l'ordenà, l'enginyer q el
dissenyà, els obrers que l'enlairaren o les mules que
traginaren les pedres?

1600. Allò que propulsa un coet fora de l'atmosfera ha de ser
necessàriament abandonat per seguir endavant.461
1601. Un home, un vot; una moneda, un euro. Explicació:462
1602. Quan descobreixes la falsedat d'una creença teva, t'alliberes
i quan en confirmes una, t'esclavitzes.463
1603. Imagineu que un dia la pau i la justícia fossin rendibles
econòmicament i que per això les assolíssim. Us semblaria
un progrés?
1604. Hi ha molta gent a un pas de l'extremisme fonamentalista i
violent. També entre els musulmans…
1605. La veritat absoluta existeix! De fet és l'única cosa que
existeix.
1606. La maledicció definitiva: tant de bo tinguis desitjos
contínuament i s'acompleixin immediatament.
1607. Fascinats per aixecar pisos descuidem els fonaments.
1608. "No seré feliz pero tengo marido". No és una comèdia, és un
drama. I no ho fan a Madrid només, ho fan a milers de llars
del món...
1609. Una cosa és tenir bona vista i una altra tenir bones vistes.464
1610. Allò essencial no pot estar de moda.
1611. És el saber que dona coneixement, no pas l'experiència... 465
1612. Tu només ets el meu judici.
1613. La culpa de tot és del big-bang!.466
1614. Jo no tinc ronyons, pulmons ni cap òrgan intern. Quan hi
penso apareixen.
1615. Crec que "tenir mals pensaments" és alguna cosa així com
ara: "el gos menja pa, ell menja pa; ell és un gos!"467

1616. Què patètica és la ignorància... per a qui la pugui jutjar!
1617. Ja ningú no estima la Veritat. Tots volem la felicitat com a
amant...468
1618. Digues "Jo no soc". Insisteix! Ves dient "jo no soc" fins que
no et faci falta. (Així una mentida revela la Veritat)
1619. El que és a la foscor no es pot veure.469
1620. Fes de cada petit gest de la teva vida un objectiu en ell
mateix.
1621. El meu déu és l'absurd.
1622. Tant de bo els religiosos fossin tan crítics com els
científics.470
1623. Lluites contra la ignorància? Ja t'ha guanyat!
1624. La guerra entre el cap i el cor la guanya... el cul.471
1625. La llei del somni és que has de somniar que hi ha una llei.
1626. Necessitem polítics que creguin que el bé comú és superior
al particular i no hi seran sense una massa crítica de
ciutadans que pensi així.
1627. Al supermercat de les idees trobaràs totes les que necessitis
per a justificar el que vols. També hi ha les que et critiquen
el que vols.
1628. A qui hem de fer cas quan els déus i els homes manen coses
diferents i fins i tot oposades?472
1629. Deia Unamuno que el cristianisme és una sortida
desesperada que s'aconsegueix per la crucifixió de la raó. Ull,
que ressuscità al 3r dia!!!
1630. Donat que si ho faig em maten, escullo lliurement no ferho!473

1631. Segons Agustí, el vici és el goig de l'objecte d'ús i l'ús de
l'objecte de goig. Segons això, l'economia capitalista és
absolutament viciosa.
1632. Cada fase evolutiva té les seves pròpies misèries però això
no fa que siguin equiparables.474
1633. No és un problema d'abundància sinó de distribució. No som
ganduls, som ambiciosos. No som ineptes, som injustos.
1634. No puc jutjar-te. No et considero responsable.475
1635. El suïcidi està castigat amb la pena de mort.
1636. Si vius al conte de "La caputxeta", compte amb el llop! Però
si vius al "Llibre de la Selva", busca els llops!476
1637. Hi ha coses que no existeixen: Superman, unicorns,
fantasmes, demà,...
1638. El filòsof arrodoneix l'exclamació per a convertir-la en
interrogació.477
1639. No pots lligar el vent... encara que siguis la corda més forta
del món.
1640. Digue'm de què creus que va la vida i et diré què veus, sents,
vols i penses.478
1641. Vaig preguntar al robot si coneixia els seus programes i quan
em va contestar que no, li vaig dir: "doncs ja ets humà!"
1642. Meditació: allò que no faig!479
1643. Si fóssim tan amatents amb la nostra independència
individual com ho som amb la col·lectiva, potser ja viuríem
en un estat independent.
1644. Només pots ensenyar a qui vulgui ser ensenyat. Procura que
els teus alumnes vulguin ser ensenyats per tu.480

1645. No hi ha més llum que la de la teva lot. Ni més camins que
cap allà on enfoquis.
1646. La por paralitza. La unió dinamitza.481
1647. Cada cop que et veig és el primer cop que et veig.
1648. La llibertat exigeix l'acceptació de límits i normes.482
1649. No es tracta de fer coses perfectes sinó de ser perfecte i fer
coses.
1650. Només hi ha una realitat: la teva!
1651. Que cada acció que fas sigui bella, bona i veritable; així
ajudes a omplir l'univers de bellesa, bondat i veritat.483
1652. El principi de la física quàntica de què l'observador altera
allò observat és evident quan esdevenim observadors de
nosaltres mateixos.
1653. Antònims: blanc-negre, dia-nit, gran-petit, esperitesperits,...484
1654. Si en un passadís de mil portes, quan n'obres una es tanquen
totes les altres, hi ha mil portes o n'hi ha una?
1655. De què serveix tenir bona vista si només pots veure nítidament, això sí- la paret que tens davant o un miratge?
1656. El vot que diposites a la caixa registradora quan compres és
tan decisiu com el que poses a l'urna.485
1657. La insistència en les nostres idees ve de la inseguretat i porta
a l'estancament. El dubte ve de la incertesa i porta al
creixement.
1658. Qualsevol savi modest d'avui té més saviesa que tots els
savis antics junts.486
1659. Tot és veritat.

1660. El que fa mal és tanta injustícia legal. 487
1661. Un nen pot ser tan feliç com un adult, però són felicitats de
qualitat molt diferent.
1662. Tota psicologia suficientment avançada és indistingible de la
mística.488
1663. L'estar precisa un constant reposicionament; el ser és
immutable. Busquem el benestar però hauríem de buscar el
benser.
1664. El millor bibliotecari era cec.489
1665. Esdevenir un expert en ombres no pot ser l'objectiu d'algú
que aspira a la llum.
1666. El dret a decidir comporta el deure de saber.490
1667. Quan notis que no estàs a favor ni en contra de res, sabràs.
1668. On no hi ha ningú no hi ha res!491
1669. Milers de persones, molts dies, respectant una paret blanca.
Una sola, un dia, per embrutar-la.
1670. Quan els emperadors xinesos tenien massa soldats per
mantenir els feien lluitar entre ells. Ara
emperador=capitalisme i soldats=ideologies. 492
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1671. Si bé és cert que som miralls els uns pels altres, també és
cert que tornem imatges deformades per les nostres pròpies
deformacions.
1672. És absurd voler entendre el significat de les paraules buscant
el significat de les seves lletres.493
1673. L'exigència sense motivació no serveix per a res...

1674. Una idea que no exigeix ser revisada i millorada no és una
bona idea.494
1675. Si tot passa només una vegada, de què serveix l'experiència?
1676. Els meus peus estan a la meva ment... i els teus també! 495
1677. És molt més fàcil ser rígid que fort.
1678. Que governin els "filòsofs".496
1679. Llegir Plató (per exemple) i no qüestionar-se la realitat no és
filosofia, és erudició.
1680. Tot és el que és.497
1681. Virtuós és qui coneix els seus múltiples defectes.
1682. Tot el que es repeteix té tendència a esdevenir un focus
d'atracció.498
1683. L'autoestima és com la pressió arterial: per sobre o per sota
d'uns intervals saludables és molt perillosa.
1684. No pots dir que has dit una cosa si l'altre no l'ha sentit. I no
la pot sentir si no està preparat per sentir-la.499
1685. Es va passar tota la vida buscant en el laberint sense trobar.
Quan al final va preguntar què havia d'haver trobat li van dir:
un laberint!
1686. Homeopatia a les farmàcies? Sí, i també Bíblies, amulets i tot
allò que algú decideixi que el cura.500
1687. No es pot ensenyar ningú a ser lliure, només provocar-lo per
veure si hi opta.
1688. Necessitem una declaració universal de deures humans.501
1689. Demanar a algú que sigui espontani és com demanar a la
sorpresa que avisi abans de presentar-se.

1690. El remei per a una torre que s'inclina és actuar sobre la base,
no sobre els pisos.502
1691. Quan l'home visqui mil anys tindrà exactament els mateixos
problemes essencials que ara.
1692. Quan se t'apareix algú que és com tu, vesteix com tu, es mou
com tu... pot sospitar que estàs davant d'un mirall.503
1693. Així com un gat persegueix la seva pròpia cua al voltant d'un
pal, així nosaltres movem la sínia de la nostra existència.
1694. Què farem al nou estat català quan alguns desobeeixin les
nostres lleis perquè les troben injustes?504
1695. Diuen que a partir dels 40 som responsables de la nostra
cara.
1696. La competència és l'estímul de l'individu; la cooperació el del
grup.505
1697. Tots tenim un Trump dins nostre.506
1698. Com més saps més saps que no saps.
1699. La causa de que no siguis feliç és que creus que algú o alguna
cosa és la causa de que no siguis feliç.
1700. No ens informen, ens conformen. 507
1701. Com menys preguntes facis a un mentider més podràs
confiar en ell.
1702. Si el poble ha d'elegir els seus governants, els primers que ha
d'elegir són les autoritats econòmiques.508
1703. L'home no és ningú per dir com han de ser les coses. Tampoc
com ha de ser l'home.
1704. Les nostres fantasies només funcionen a la nostra realitat. 509
1705. El superhome serà ètic o no serà.

1706. La felicitat no es busca, es troba.510
1707. Res no pesa tant en nosaltres com el buit.
1708. No hauríem de creure que sabem; hauríem de saber que
creiem!511
1709. Mentre permetem que pocs acumulin molt, elogiem que
molts s'organitzin per repartir-se aquest poc.
1710. Permetre que el diner faci diner és com permetre que els
tips acaparin el menjar.512
1711. Avançaríem més en la igualtat entre sexes si aprofundíssim i
reflexionéssim més sobre la diferència entre sexes.
1712. El bé no és millor que el mal.513
1713. Tot el poder que tenen els altres per a afectar-te és el que et
falta per a afirmar-te.
1714. Tot científic vol que les seves teories siguin superades. Cap
religiós no ho vol.514
1715. Quan l'elogi entra per la porta l'esperit crític surt per la
finestra.
1716. Vivim al món de les idees.515
1717. La humilitat, a vegades, és la defensa contra la humiliació.
1718. L'educació és la institució encarregada de conservar i
perpetuar la societat, no pas de transformar-la.516
1719. La culpa és una causa amb ganes de reconeixement.
1720. La intel·ligència et dona habilitat per a aconseguir l'objectiu
però no t'indica quin és. Això ho fa la saviesa.517
1721. Cal mirar per poder veure.

1722. Com més lleuger i desaferrat siguis, més transparent seràs i
més bé passarà a través teu la llum de la consciència.
1723. ...i el poble votava els qui legislaven a favor dels seus
opressors.518
1724. El primer que cal aprendre és a descobrir el que necessites
aprendre.
1725. Llet pels nadons, farinetes pels infants i sòlids pels més
grans. Perquè en cada fase necessites coses diferents.519
1726. El capitalisme és com una loteria tramposa on tothom juga i
on els venedors de participacions s'intercanvien els numero
premiats.
1727. Que l'egoisme evolucioni en germanor; aquest en
enteniment i aquest en acceptació.
1728. La post-veritat és la veritat de sempre.520
1729. Innocentades avui no, sisplau, que ja me les espero. Demà
prometo estar ben desprevingut.
1730. Vius en el "ser" o en el "ha de ser"? Un existeix i l'altre no.
Un és un descobriment i l'altre un invent.
1731. Deixa de perseguir la pastanaga i atura't. La inèrcia la tirarà
endavant i la corba pendular potser la durà directament a la
teva boca.
1732. Voler arreglar el món i descobrir que l'únic que has
d'arreglar és a tu mateix. Perquè el món i tot és en tu.
1733. Cap savi no podia fer volar l'àguila del rei però un humil
pastor va tallar la branca on era i es va veure obligada a
emprendre el vol.
1734. Si algun dia els drets dels animals i els de les persones fossin
incompatibles, quins haurien de prevaler. Per què? 521

1735. Soc qui et mira a través de qui et penses que et mira.
1736. Com es resol democràticament el problema provocat per
lleis que són majoritàriament rebutjades?522
1737. I de sobte totes les campanes de la ciutat es van posar a
tocar. La gent es va alarmar, però només passava que eren
les dotze!
1738. L'inconscient potser només és el nom que donem a tot allò
que no coneixem de nosaltres mateixos.523
1739. Som condescendents, apàtics i submisos amb els que ens
perjudiquen i ens sorprenem que ens perjudiquin.
1740. L'èxit de la societat oberta dependrà de com siguin de
compatibles l'apertura del que hi són i la dels que hi
entren.524
1741. Preguntar què hi ha després de la mort és com voler saber
on és una cosa que no és enlloc.
1742. Volem bancs pels quals els diners no siguin el més important
i partits polítics pels quals els vots no ho siguin tot.525
1743. Les grans preguntes no es contesten, es dissolen.
1744. L'alternativa al capital-isme és el bé-comú-isme.526
1745. Ahir em vaig morir i ja no crec en la vida abans de la vida.
1746. Quan veus que el color del món coincideix amb el de les
teves ulleres, deixes de creure en els colors.527
1747. Tot el que et passa té una explicació maca i una de lletja.
1748. No pots posar barreres a la ment, però sí li pots tallar les ales
o desanimar la seva llibertat.528
1749. Tot és automàtic i la creença de què no ho és, també.
1750. Afinant i aprofundint en la visió mai no arribaràs al tacte.529

1751. Perquè feia mobles amb fusta deia que la finalitat de la fusta
era convertir-se en moble.
1752. Esclaus animant els esclaus a ser esclaus. Això són els
predicadors de la submissió.530
1753. Diuen que no fem res davant les injustícies actuals però és
mentida: fem tuïts, ironies i sarcasmes a la xarxa.
1754. La majoria de cristians, budistes, musulmans... saben més
coses que el Jesús, Buda o Mahoma històrics.531
1755. Viurem eternament quan sapiguem que l'eternitat és el
present absolut.
1756. La utopia d'un cavall no pot ser esdevenir persona sinó
esdevenir el millor cavall possible.532
1757. La felicitat és una valoració subjectiva de com ens va la vida.
Depèn per tant de l'expectativa.
1758. La realitat apareix on la busques.533
1759. Quan allò imprescindible i allò insuportable que tota
persona té per a tu són compatibles, apareixen grans
oportunitats de relació.
1760. Només hem d'acceptar sense entendre allò que és, no allò
que hauria de ser.534
1761. La gran pregunta és: quina és la gran pregunta?
1762. El pont estava trencat i tots els elogis i recursos eren pels
voluntaris que socorrien la gent que anava caient...535
1763. El somni més bonic i perillós és somniar que et despertes.
1764. El millor do és el do de saber el teu do.536
1765. Si no trobes arguments igualment intel·ligents a favor i en
contra del que opines, t'estàs perdent alguna cosa.

1766. No usaràs el nom de la llibertat en va.537
1767. Potser hauríem de deixar de considerar malastruc i atractor
de desgràcies el parallamps i agrair-li que ens protegeix a
tots.
1768. Sense creixement, evolució i transcendència no hi ha vida
humana.538
1769. L'existència d'una voluntat divina o sobrehumana anul·la la
teva.
1770. Aferrats a desaferrar-nos...539
1771. No t'enganxis a les coses, ni a les idees, ni a les persones, ni
als déus, ni a tu mateix! La lleugeresa et permetrà estimarlos a tots.
1772. Menys igualtat i més justícia! (També en el tema de les
dones i els homes)540
1773. No és el que hi ha, és el que hi veus i fins i tot el que hi
poses.
1774. Tenir avidesa i capacitat per a acumular indefinidament no
et dona dret a fer-ho.541
1775. És normal ser anormal, o dit d'una altra manera, és anormal
ser normal.
1776. Saltar-se les lleis té -i ha de tenir- conseqüències542
1777. Hi ha el gran poder de tenir molt i el gran poder de voler
poc.
1778. El paradís és davant nostre; no pas darrera...543
1779. Les coses només es fan visibles quan les concebem
mentalment.

1780. "Els meus" no són sempre els mateixos. Sobre la identitat
política, religiosa o ètnica.544
1781. Tan important és saber quin tipus de problema té aquesta
persona com quin tipus de persona és la que té aquest
problema.
1782. Tan fals és l'home asexual que prediquen les religions com
l'home "aviolent" que prediquen els pacifismes.545
1783. Sort, atzar o llibertat són els noms que posem a allò que no
sabem calcular. (O sigui descobrir-ne les causes i entendre
les seves relacions)
1784. Tot és un joc d'equilibris que es desequilibren i desequilibris
que s'equilibren... 546
1785. L'única submissió que respecto és l'estratègica o fingida; la
que oculta la lluita prohibida i reprimida per a esdevenir
autònom.
1786. Si s'hagués predicat que els contes populars són revelació
divina ara les misses es farien en casetes de xocolata.547
1787. Els robots destrueixen llocs de treball o alliberen els homes
del treball? Caldrà un enfocament ètic i filosòfic més que
econòmic i tècnic.
1788. Integrar l'exèrcit a la societat és integrar la nostra violència
controlada.548
1789. Tot acudit és susceptible de ferir alguna sensibilitat.
1790. Els canvis amb força o amb violència donen resultats
diferents.549
1791. Pensava que "la mida sí importa" fins que va veure algú amb
la boca grossa expressant-se molt malament.

1792. No hi ha més sortida que escapar de la presó de votar un cop
cada 4 anys!550
1793. D'un bon mestre abans es deia "sap molt"; ara diem "aprèn
molt".
1794. Inventes mentre creus descobrir el relat de la teva vida.
1795. Hi ha un debat sobre els coneixements i un debat sobre
quines coses són coneixements i no opinions. Aquest segon
és necessàriament previ.
1796. Quan la fe i la creença estan per damunt de la raó tant en
pot sortir una processó de setmana santa com una guerra.
1797. És una evidència contrastada que quan la gent es troba
malament vol prendre alguna cosa.551
1798. Fa estremir veure com la majoria de coses que fem les fem
perquè sempre s'han fet. Després ja busquem un per què (si
algú el pregunta).
1799. No et preguntis el sentit de la vida sinó què et fa pensar que
la vida té algun sentit.552
1800. Sí no busques la veritat a la teva vida no tindràs vida
vertadera.
1801. Saviesa i amor. Llibres i roses. Volant i motor.553
1802. Mentre queia a l'infern cridava: "què no he fet?"
1803. Sovint s'apel·la a la experiència com a fonament del
coneixement. Recordem però, que el fonament de la fe és
quasi sempre l'experiència.
1804. Hi ha el fer i el ser. És essencial que siguis quan fas i
irrellevant què fas quan ets.554
1805. En el restaurant de la vida menja el què et donin. Passa de
carta i menú.

1806. Matèria i esperit? Ciència i religió? O simplement pensament
i vivència?555
1807. Mestres que volen ensenyar els nens a canviar el món i els
costa Déu i ajuda canviar un idea pròpia o un petit hàbit
docent.
1808. El preu ens diu una cosa però ens n'amaga moltes. 556
1809. Un déu que no demani ser qüestionat i superat no mereix
ser el teu déu. I qui diu un déu, diu una teoria o una visió
absoluta de l'existència.
1810. Escola: soldats cap a fora i banquers cap a dins?557
1811. Hauria de ser sospitós que havent-hi tantes visions de la vida
diferents tothom consideri que els fets confirmen la seva.
1812. Compte amb l'argument de què les urnes són bones per
elles mateixes.558
1813. Quan l'instint natural per la bellesa és substituït pel desig
cultural de la moda ens estanquem en el nostre creixement.
1814. La decepció és la penitència pel pecat de l'esperança.559
1815. Res no dona més llibertat a la persona que identificar,
acceptar i respectar els límits.
1816. La veritat és per a ser viscuda, no proclamada.560
1817. Només tens el que tens ara. I quan dic ara, vull dir ara!
1818. La propera guerra la faran soldats obedients i acrítics,
drogats de patriotisme, amb la fe com a arma i amb la raó
sotmesa.
1819. Marxisme psicològic: les teves accions determinen la teva
ideologia.561
1820. -Tot va bé? -Sí, tot va.

1821. Si sabem què vol Déu i què no, quina falta ens fa?562
1822. No subestimeu la capacitat humana per a autoenganyar-nos.
De fet és l'única cosa que sabem fer.
1823. La sinceritat al 100% no és la forma de comunicació més
segura amb els éssers emocionals. Paraula de robot.563
1824. La veritat exigeix desvelar 4 enganys: 1. que ets algú lliure
que pot controlar la seva vida; 2. que ets algú; 3. que ets i 4.
que.
1825. Millor que tapar la boca del denunciador és ensordir les
orelles dels perjudicats.564
1826. És suficient pensar bé per saber que pensar bé no és
suficient.
1827. El meu gat s'entesta a recomanar-me que mengi canaris...565
1828. Quan la imaginació sobre el passat ens ajuda a entendre el
present, el convertim en record.
1829. Se'ns ha imposat una matriu de pensament que ens fa
creure que estem sempre en deute. Per això anem amb el
cap baix.566
1830. -Tinc una bona i una mala notícia. Quina vols primer? -La
dolenta -No hi ha bona notícia. -I la bona? -No hi ha mala
notícia.
1831. El dia que gastem tanta energia pel drets de tots com la que
gastem pels drets dels nostres, el món estarà salvat.567
1832. El que impossibilita la llibertat no és el determinisme sinó el
fet que els fenòmens no poden sostreure's de les seves
causes.
1833. Faig això perquè tu has fet allò i tu has fet això perquè jo o
algú ha fet allò i...568

1834. No crees; retalles i enganxes. No veus; projectes. No sents;
interpretes. No desitges; t'atreu. No estimes; t'agrada. No
tries; reacciones.
1835. Els esclaus abracen i defensen les cadenes perquè l'amo els
ha fet creure que lluny d'ell tot és pitjor!569
1836. La valoració d'una mentida no s'ha de fer respecte a la
veritat sinó respecte a la bondat.
1837. No puc fer res per tu. Tot ho faig per mi. 570
1838. I quan es va instaurar la democràcia a aquella escola sense
metres, els de parvulari tenien majoria...
1839. Està més sòlidament construït l'edifici de la ignorància que el
del coneixement.571
1840. Tots els decàlegs haurien de tenir un darrer manament: no
et prenguis massa seriosament els decàlegs!
1841. La lectura està sobrevalorada; es pot considerar una forma
subtil de colonització mental.572
1842. Cal que agraïm igualment el bé i el mal que rebem perquè
mai no sabem quin és quin.
1843. És quan dormo que hi veig clar... I quan somnio, que
m'enganyo.573
1844. Ens considerem bons quan no fem el mal i en realitat
hauríem de considerar-nos dolents quan no fem el bé.
1845. Molts catalans volem fer una cosa que sabem que és il·legal
però que creiem que és justa.574
1846. Avui ha sigut un dia excepcional, un dia com qualsevol
altre...
1847. El realisme és la més insuportable de les ideologies
possibles.575

1848. No busquis un tresor; converteix en or tot allò que trobis.
1849. El que és determinant no és ser un geni resolent problemes
sinó formular problemes genials.
1850. Allò definitiu serà quina majoria ètica hi haurà entre els
votants del sí.576
1851. Hedonisme competitiu, la fórmula de la desactivació social.
1852. El coneixedor no es pot conèixer a ell mateix com la llum no
pot il·luminar-se a sí mateixa ni l'aigua mullar-se a ella
mateixa.
1853. La bona notícia és que, si hi poses consciència, tot està bé.
La dolenta, per a l'ego, és que això no depèn de tu.577
1854. Et passes la vida caminant fins que descobreixes que el teu
destí és on ets ara. Aleshores pots aturar-te o seguir
caminant. Tant li fa...
1855. El combustible no existeix; la combustió, sí.578
1856. Qui saps llegir planta, alçada i perfil en un plànol veu relleu
on els que no en saben veuen només superfície.
1857. Qui necessita explicacions d'una persona que estima?579
1858. Jo soc la llum que em permet veure la torxa que crec ser.
1859. La vida vol viure però també vol morir.580
1860. Era tan mediocre que no tenia ni un enemic.
1861. Quasi cap utòpic no vol la utopia que predica.581
1862. L'únic problema: la ignorància. L'única solució: la saviesa.
1863. Veiem el món amb les nostres idees, no amb els nostres ulls.
1864. Estem malalts de certeses. Potser.

1865. Qui se sent orgullós de necessitar una autoritat divina és un
desertor de la humanitat.
1866. L'única religió seria l'humanisme. L'única fe, la bellesa.
L'única doctrina, la bondat. L'únic déu, la Veritat.582
1867. Veritat, bondat i bellesa són la mateixa cosa vista amb
l'intel·lecte, el cor o els ulls.
1868. La miserable guerra és cosa de les elits i els nens-soldat. La
noble lluita, dels guerrers.583
1869. Combatre la injustícia tot deixant impune el sistema
econòmic i social que la provoca és promoure la injustícia.
1870. No és tenint experiències que aconseguiràs el coneixement
sinó vencent la ignorància.584
1871. Si els teus sempre tenen raó i no trobes arguments vàlids
contra la teva opinió pots sospitar que t'estàs fanatitzat.
1872. Al final tot es redueix a "qui mana més, els déus o els
homes?"585
1873. Sí coneguéssim totes les causes ho trobaríem tot normal.
Com que no les coneixem ens esgarrifem o exultem amb els
fets més ordinaris.
1874. Tenir un estat propi no és garantia de quasi res però és una
possibilitat de quasi tot.586
1875. Si en una societat injusta el pensament de la classe
dominant coincideix amb el seu, l'intel·lectual ha de dubtar
del seu rigor o honestedat.
1876. Quan ets vell és més fàcil adonar-te que el sentit de la vida
no té res a veure amb produir, servir o ser útil.587
1877. Tu no m'has ensenyat res. Ho he après amb tu!
1878. Si no saps si és bo o dolent, és dolent.588

1879. El gran problema és "quin és el gran problema?"
1880. Hi ha coses que es poden negociar i coses que no.589
1881. En una societat injusta recolzar les seves lleis és recolzar la
injustícia.590
1882. Si entens els que no pensen com tu els podràs contradir amb
amor.
1883. Quan miro atentament només veig ego i coses.
1884. El crit més revolucionari: la presència. L'acció més
transformadora: la consciència.
1885. L'exigència més revolucionària: "Això ho decidim entre
tots!"591
1886. No trenquis les cadenes! La llei prohibeix fer malbé les
propietats de l'amo!
1887. La sirena i el pastor van pactar: ni terra ni mar. Però en el
fang, ni la sirena va poder nedar ni el pastor caminar i van
morir esgotats.
1888. Quan et sentis davant d'algú tal com et sentiries davant
d'una pedra, hauràs aconseguit ser igual a tu mateix.592
1889. Hi ha un punt de consciència en què veus que no tens cap
llibertat. Allà potser podries decidir però ja no apareix cap
sentit ni necessitat.
1890. Resulta insultant i provocadora la rapidesa amb què l'estat
es mou per defensar els interessos dels poderosos (fugida
d'empreses de Cat. pe) I l'escandalosa lentitud i passivitat a
l'hora de defensar els febles i desvalguts!
1891. El projecte educatiu d'aquell país d'ocells era ensenyar-los,
des de ben petits... a caminar!593

1892. Els diners no es perden, no desapareixen, no es fonen.
Simplement canvien de mans, concretament de les teves a
les seves.
1893. Menys escolarització i alfabetització i més conscienciació. 594
1894. La planta de la llibertat es rega amb el gota a gota de la
convicció i es combat amb els aspersors de la por.
1895. Entendre el context ajuda a entendre el text. (8 contextos de
la situació catalana).595
1896. La llei té dos enemics: Al Capone i Gandhi. Quan els equipara
mostra clarament quin és el seu major problema: desconeix
la justícia.
1897. Si no tens força i no ho vols o no ho pots acceptar, només et
queda la violència.596
1898. No canviar: 49% Canviar: 51% No és pot prendre la decisió
perquè no hi ha una majoria prou àmplia, i per tant la
solució és: No canviar!
1899. A vegades només podem aspirar a entendre per què no ens
podem entendre.597
1900. Quan tanquis els ulls per darrer cop i no vegis àngels, túnels
de llum ni hurís, sabràs per què la mort té tan mala fama.
1901. La innovació educativa és com la digitalització de la Bíblia:
nous mètodes per a vells objectius.598
1902. Tots els déus abominen de les creatures que no aspiren a
superar-los i les castiga amb la submissió més indigne.
1903. Si la gent pogués manar, les coses anirien molt més bé.599
1904. El dia que va morir el primer home vam començar a morir
tots els altres...

1905. Unes lleis que permeten governar un país a un partit que té
menys del 8% dels vots, han de ser necessàriament injustes.
1906. Qui té dret a atorgar o negar drets? (Sobre el dret
d'autodeterminació de Catalunya)600
1907. Quina persona mentalment sana no es voldrà separar d'algú
que ni tan sols li permet plantejar-ho?
1908. La llum no t'obrirà la porta però et permetrà veure on és la
clau que t'ha caigut. (La importància del coneixement)
1909. Sempre triomfa el bé. Perquè el combat no és entre el bé i el
mal sinó entre dues formes d'entendre el bé.601
1910. "Mai no podràs sortir de la teva ment" és la formulació
cognitiva de l'evidència empírica que "mai no podràs sortir
de l'univers".
1911. A vegades, quan diuen que tot està connectat volen dir que
som capaços d'imaginar totes les connexions possibles i
creure'ns les que ens convenen.602
1912. Les caques de Luther King, Gandhi o Mandela, també feien
pudor.
1913. Som titelles ballant al so dels poderosos, moguts per uns fils
que són els partits polítics.603
1914. No cal desitjar allò que no pot ser aconseguit de forma
amorosa.
1915. Una cosa és el que la gent pensa quan no pensa i una altra el
que la gent pensa quan pensa.604
1916. Quan es defensa un dret fonamental, qualsevol resultat que
no sigui el ple assoliment d'aquest dret és un fracàs.

1917. Em mostra una foto amb un carruatge i em diu: tu no ets el
carruatge, ni el cavall, ni el cotxer. Tu ets l'amo! I jo sé que
soc la foto.605
1918. No hi ha res més perillós que una idea a la que li ha arribat el
seu temps. Aleshores deixa de ser una idea. (A.,A.aa..)
1919. El ramat xerra i xerra, els gossos treballen i el pastor calla.606
1920. En lloc de buscar drogues que ens donin satisfacció
constantment, hauríem de buscar la droga que inhibeix el
desig.
1921. El fracàs de les nostres institucions socials és una molt bona
notícia perquè ens empeny cap a la sortida del laberint.607
1922. La resposta a la pregunta "què és una projecció
cinematogràfica?" no es troba en l'argument de la pel·lícula
projectada.
1923. La tradició i la cultura són grans obstacles per a la llibertat.608
1924. La il·luminació o plenitud no consisteix en abastar el que no
tens o en arribar a ser el que no ets. Consisteix en sostenir el
que ja tens i ser el que ja ets.
1925. Cadascú al seu lloc, fent el que millor sap fer.609
1926. Si vius l'inefable i l'inexplicable has de renunciar a parlar-ne i
explicar-ho. I si en parles i ho expliques, ho perds.
1927. La salvació serà total o no serà!610
1928. Tot el que tens ho perdràs.
1929. Allò bo és barat i hem de fer que el preu ho reflecteixi! 611
1930. L'amo ens deixa triar el capatàs cada 4 anys.612
1931. Acceptar humilment que ets poderós és preferible a creure
de forma prepotent que ets humil.

1932. El més gran invent de la humanitat és la màquina d'inventar
invents.613
1933. No passen els anys, passes tu.
1934. Primer és la defensa dels drets bàsics. Després, la de les
postures personals sobre aquest dret. Primer és el dret a
decidir i després l'opció que prefereixis. Per això si Espanya
defensés el dret a decidir i Catalunya no, jo votaria Espanya!
1935. La idealització és un engany. Celebra la decepció perquè et
mena a la veritat.
1936. Els déus creen amb les mans i la veu. Els humans en fem
prou amb la mirada.614
1937. I quan es mori el teu pitjor enemic, pregunta't: qui m'ajudarà
ara a créixer?
1938. Cuidem-nos del tot en tot.615
1939. -El teu horòscop diu que ets molt treballador, cooperatiu i
nerviós. -Ja... I vols dir que no tindrà alguna cosa a veure
amb el fet que sigui una formiga?
1940. Forcem els fets perquè s'ajustin a les nostres ficcions
favorites.
1941. El meu objectiu era no tenir més atacs d'ira i ho porto molt
bé! Aquests darrers mesos en què ningú no m'ha portat la
contrària i tot m'ha sortit com volia, no n'he tingut ni un!
1942. No sé si la veritat ens farà lliures, però si crec que la llibertat
ens fa vertaders.616
1943. Ens hem d'esforçar en alimentar més als rics perquè com
més mengin més engrunes hi haurà sota la taula per a la
resta.

1944. Creiem que el desig no es pot evitar, que es pot satisfer i que
l'hem de controlar. Tres errors que ens condemnen.617
1945. Prenc el medicament i segueixo igual. Opció A: el
medicament no funciona. Opció B: a saber com estaria si no
l'hagués pres...
1946. Soc una persona extraordinària; no n'hi ha una altra com jo
al món. Signat: Qualsevol.
1947. Si el coneixement és saber sobre els mitjans i la saviesa,
saber sobre els fins, tenim massa coneixement per a tan
poca saviesa...618
1948. Emparar-se en els grans valors de la Constitució, la Justícia i
la Llei quan les has segrestat, prostituït i parasitat, és com
argüir el valor del lideratge per a justificar la tinença
d'esclaus.
1949. Crec sincerament i sense ironies que si demà afusellen
sumàriament a cinc catalans acusats de cantar Els segadors
les conseqüències serien: a Europa silenci; a Espanya
aprovació i a Catalunya que la gent deixaria de cantar
l'himne.
1950. Què fer quan volem fer i no sabem què fer? Doncs sostenir
la voluntat i esvair la ignorància!619
1951. La mort és com el naixement. Sí no t'hi poses bé, malament!
1952. Sé el que estàs veient ara: llum.620
1953. Els defensors dels drets fonamentals s'han de presentar
sempre davant els tribunals de justícia quan són requerits.
Però mai davant els tribunals d'injustícia!
1954. Quan algú diu "Això és així i no es pot qüestionar" tant li fa
que sigui un musulmà amb l'Alcorà, un catòlic amb la Bíblia o
un demòcrata amb la Constitució. Sempre és el mateix:

esclaus que volen tothom esclavitzat, cecs que volen tothom
sense vista.621
1955. Si fas una cosa bona però no et planteges la seva finalitat
última pot ser que estiguis fent una cosa dolenta.
1956. És més important lluitar per la justícia que pels meus propis
interessos. Però si em tanquen en una gàbia necessito
primer mirar pel meu interès d'alliberar-me per tal de poder
lluitar per la justícia.622
1957. -Però, per què voleu ser independents? -Depèn de la raó que
et doni que em reconeixeràs o no el dret que tinc a ser-ho?
1958. Tenim la mateixa fe absurda, fanàtica i ignorant en la
llibertat i l'originalitat humana que els antics tenien en
Déu.623
1959. Ens animen a satisfer els nostres desitjos però ens amaguen
que són ells qui ens els programen.
1960. Ser vegetarià no evitarà que el tigre et vulgui menjar. 624
1961. Et maltracta, es malgasta els teus diners, et controla,
t'enganya, no et deixa ni plantejar-te el divorci... i dius que hi
ha alguna cosa més important que marxar com sigui?
1962. El que t'agrada et mostra el que tems. 625
1963. Feminisme és la idea radical que les dones som persones.
Àngela Davis Dret a decidir és la idea radical que els pobles
som lliures.
1964. Així com el mar Mediterrani no existeix perquè surti al mapa,
sinó que surt al mapa perquè existeix, així no tenim drets
perquè ens els reconeixen sinó que ens els reconeixen
perquè els tenim.626
1965. Casual = causal desconegut.

1966. No vull més explicacions que les que em vulguis donar. I
sovint, ni aquestes!627
1967. Sovint, creure és preferir el que m'agrada al que és.
1968. La igualtat... aquesta maledicció!628
1969. Tots els esportistes tenen en comú que beuen molta aigua,
però jo, per més aigua que bec, no aconsegueixo competir
amb ells!
1970. Tinc l'estranya sensació que ho he fet tot en aquest món.629
1971. Hi ha una ira justa que defensa la justícia (trans-racional) i
una ràbia venjativa al servei de les pulsions irracionals (preracional). Una ens fa més humans i l'altra ens degrada a tots.
1972. Permetre, obrir, alliberar, deixar fer... contra prohibir,
tancar, reprimir i limitar. Créixer demana eixamplar i
estancar-se, constrènyer.630
1973. Policia: Ens peguen i així ens paguen que els paguem.
1974. És la natural inclinació que tenim la majoria a ajupir-nos
davant els poderosos el que facilita i provoca que ens pugin
a sobre.
1975. Ressuscita abans de morir!!! Perquè tot allò bo que creus
que hi ha després de la mort ho has d'aconseguir abans de
morir-te!
1976. Tota obra bella, bona o vertadera, feta on sigui, per qui sigui,
s'incorpora al repositori universal del que ens abastim tots
els humans per a créixer.631
1977. Em fa més por la passivitat dels indiferents que la força de
l'opressor. Perquè l'opressor va a favor d'ell mateix però els
indiferents van a favor de tots els opressors.
1978. Per a la tirania tot el que no és submissió és violència.

1979. La força exercida per la policia és la més legítima i la
violència exercida per la policia és la més detestable! 632
1980. Donat que el llenguatge és essencialment ambigu, fer un ús
ambigu del llenguatge en sembla la forma més exacta
d'emprar-lo.
1981. Veiem els problemes i les seves solucions en funció del nivell
d'evolució en què ens trobem.633
1982. Hi ha qui minimitza, menysté i desautoritza la racionalitat
d'una forma absolutament racional...
1983. Ens falta el coneixement de moltes lleis i ens sobra la
creença en moltes hipòtesis.634
1984. Descobrir després de la mort que no estàs mort és la pitjor
cosa que et pot passar... i la que més ferventment desitja la
majoria de la gent!
1985. L'art de ser és l'art de no ser res.635
1986. Tot és mental: la mesura i la vara de mesurar.
1987. No em pots demanar respecte ni te'l puc oferir si no em
reconeixes com a igual, amb els mateixos drets que tu.636
1988. Un rostre humà, fet de la superposició de tots els rostres
humans, no seria necessàriament el més bell de tots?
1989. La policia no és una eina neutral: és un organisme amb
ànima i personalitat pròpia.637
1990. El pensament és un camp base, no un cim.
1991. Una tribu despietada té un déu despietat i una societat
mesquina té una justícia mesquina.638
1992. Descobrir incongruències i dubtes en els teus pensaments i
creences més profundes és tan reconfortant com veure
aparèixer esquerdes als murs de la teva presó.

1993. Educació inadequada, estupidesa, engany col·lectiu, por i
ingenuïtat, ingredients necessaris -no únics- del còctel
"Actualitat".639
1994. Sí algú em satisfà plenament -ni que sigui en algun aspecte
concret- em desagrada del tot perquè o bé em mostra que
som només mitges persones o bé em recorda la meva
immadura simplicitat.
1995. Allò gran ens empetiteix i allò petit ens magnifica. 640
1996. Sense desobediència conscient no hi ha evolució humana.
1997. Si ho vols viu, no ho lliguis! (Sobre relacions i altres
animals)641
1998. Només qui confon el joc amb la vida i el tauler amb el món,
prefereix ser alfil abans que peó.
1999. El mal és el bé que fan els que estan en altres nivells
d'evolució moral.642
2000. Vaig ser feliç quan vaig saber que la felicitat no existia.
2001. Una màquina acabarà fent la feina millor que un humà, però
mai millor que un humà crític.643
2002. La impertorbabilitat no consisteix en ser impertorbable sinó
en adquirir la consciència impertorbable de les teves
pertorbacions.
2003. L'estratègia i la força que demana la teva posició sobre la
gestió dels teus drets no té res a veure amb l'estratègia i la
força que necessites per defensar-los quan te'ls neguen.644
2004. Com a persona o país, primer deixa'm ser i després ja em
jutjaràs per com soc.

2005. La ignorància de no saber-nos permanentment evolutius ens
mata perquè ens estanca en qualsevol estadi que
considerem bo i allà ens podrim! Homes i pobles. 645
2006. L'àrbitre agafa la pilota amb la mà i marca un gol. El dona
per vàlid. Ho fa tres cops. Expulsa 5 jugadors contraris per
protestar. El comitè de competició diu que tot és correcte... i
l'equip perjudicat ja corre a preparar el partit de tornada!!!
Massoques F.C.
2007. La llavor no es baralla ni és enemiga de la terra que la
cobreix. Simplement l'aparta, amb la força necessària, per a
accedir a l'aire i la llum.646
2008. Una cosa és tenir felicitat; una altra, sentir-se feliç; una altra,
estar feliç i una darrera, ser feliç. 647
2009. La consciència és la ment que es reconeix a sí mateixa. La
ment és la consciència objectivada.
2010. Generem idees que ens generen a nosaltres.648
2011. Soc el gran profeta i vinc a profetitzar la fi de les profecies!
2012. Només ets lliure quan no fas res.649
2013. És pitjor l'enemic amable que l'hostil. Li resulta més fàcil
enganyar-te i confondre't.
2014. Podríem arribar a ser qui ja som esforçant-nos menys en serho.650
2015. Fes el que desitges però sàpigues que no pots triar el que
desitges.
2016. Qui no s'arrisca a explorar, haurà d'implorar.651
2017. Com més adormit estàs, més despert creus estar.
2018. El treball emocional es fa amb el pensament! 652

2019. He enviat el meu ministre de la guerra a predicar la pau i la
concòrdia entre els pobles. A veure si així aconsegueixo que
ho entengui...
2020. Quan puguis no fer-ho, podràs fer-ho.653
2021. Miro la posta de sol i uns núvols s'interposen. Ara miro els
núvols. Miro els núvols i uns pensaments s'interposen. Ara
miro els pensaments.
2022. Si no t'entens amb la gent per X, no busquis algú amb qui
entendre't amb X; més aviat pregunta't què et passa amb X.
2023. Els nostres "per què" i "per a què" són tan útils per a
entendre la realitat com una forquilla i un ganivet per a fer
l'anàlisi sintàctic d'una frase"
2024. Sí hi ha alguna cosa realment superior esperant després de
la mort, de cap manera no podrà ser per als il·lusos que hi
creuen com a font de consol o esperança.
2025. El patriotisme i el nacionalisme són l'egocentrisme
col·lectiu.654
2026. L'eternitat no és un temps infinit sinó un no-temps.
2027. Les coses són les teves opinions.655
2028. El caos és un cosmos de casos únics.
2029. Hi ha estats de consciència que no es poden
experimentar.656
2030. El "demà pots ser tu" o "et pot passar a tu" és una apel·lació
a l'ètica més egoista.
2031. Com més febles som més ens agraden els forts.657
2032. Doneu els diners a les persones sàvies, a les que els saben
fer servir.658

2033. És "sabent" com el subjecte coneix l'objecte i és "essent"
com el subjecte es coneix a sí mateix.
2034. La plenitud només pot ser ara, quan faig; no demà quan
hauré fet.659
2035. Independentistes i unionistes ens assemblem en què no
sabem si tenim majoria i ens diferenciem en què nosaltres
ho volem saber (referèndum) i ells no.
2036. -Soc el geni de la llàntia i et concedeixo un desig. -Vull ser
immensament ric. -Concedit, però amb la condició que no
recordaràs que eres pobre. -Ah! Doncs així no val la pena.
Gràcies...
2037. Només val la pena tenir allò que no et pot ser pres.
2038. Venerar un símbol religiós és idolatria. Escrutar-lo, criticar-lo
i transcendir-lo és santedat.
2039. La por és l'oblit (o el desconeixement) del que som.
2040. El més gran poder és dominar-te a tu mateix.660
2041. El cementiri no sap res de la mort perquè molt poca gent
mor al cementiri. I és que la mort és un acte o un succés, no
un estat.
2042. No és la renúncia a les coses petites la que ens dona la gran
cosa. Més aviat és la troballa de la gran cosa la que fa que
abandonis les petites.661
2043. Tots sou personatges de la meva obra. Tu també, Josep M.
Carbó!
2044. Els nostres representants no ens representen. Representen
als nostres amos!662
2045. L'home és bípede perquè només necessita dues potes per a
avançar: saviesa i amor.

2046. (Intent d'aclariment) Si fos veritat (que per a mi no ho és)
que tant dret té algú a exercir els seus drets com un altre a
negar-los-hi... aleshores podríem arribar a l'absurda
conclusió (que jo no comparteixo) que tant dret té algú a la
vida com algú altre a no respectar-li.
2047. L'aferrament a les coses materials és un gran obstacle per a
créixer; sobretot l'aferrament al propi cos! Però molt més
perillós és encara l'aferrament a la ment i a les coses
espirituals.
2048. Entenem el que volem entendre. (O el que podem
entendre)663
2049. Distingir entre interior (ment) i exterior (món) en nosaltres
mateixos és com dir que, en un cine, el que es projecta a la
pantalla és l'exterior i el pati de butaques l'interior.
2050. Quan el capitalisme descobreixi que el més valuós és la
plenitud i no el diner, el metall més preciós, l'amor i no pas
l'or; el que més mereix ser ambicionat, el coneixement d'un
mateix i no pas el poder... començarà la revolució definitiva.
L'autèntica revolució és la saviesa.
2051. La culpa és de qui busca culpables.664
2052. Fes el que vols. Tots podem ser superdotats: només cal
descobrir el nostre do i practicar-lo amb passió.665
2053. Només podem dir que hi ha autèntic progrés al món si la
Justícia progressa.
2054. Si creixes i evoluciones sense qüestionar la realitat en la que
creixes i evoluciones, t'estanques i et degrades en la teva
autocomplaença.666
2055. A vegades no fer el mal costa més que fer el bé. Per
exemple, quan decideixes no comprar amb el preu com a
únic criteri.

2056. En un nivell ets el que fas, i al següent, ets el que et passa.667
2057. Em desconcerta i inquieta molt cada cop que parlo amb algú
intel·ligent, culte i solidari i nega, relativitza o posposa com a
prioritat el dret d'un poble a decidir el seu futur.
2058. La feina d'aquesta vida acaba quan veus que no hi ha cap
feina a fer en aquesta vida. Després tot segueix igual.
2059. És fals allò que necessita temps
2060. No n'hi ha prou amb fer el bé. S'ha de fer bé! 668
2061. Només els savis, fins i tot indigents, són rics. Només els savis,
fins i tot solitaris, són amorosos. Només els savis, fins i tot
poc intel·ligents, són lúcids.
2062. Les desigualtat de gènere, com totes les desigualtats, venen
de la desigualtat original: l'acumulació i abús de poder.669
2063. Gaudim de tot sense enganxar-nos a res.
2064. Una samarreta de 3€ fabricada i distribuïda amb criteris
d'explotació és molt més cara que una de 20€ feta amb
criteris d'economia del bé comú.670
2065. Amb el raonament més enllà del raonament. Amb la ment,
més enllà de la ment...
2066. Tossuderia o tenacitat? Penjat de mi o de l'altre?671
2067. I ara què necessitem aprendre que tots som diferents,
descobrim que molts encara no han après que tots som
iguals.
2068. La globalitat és una idea emergent de les parts, no el seu
dictador.672
2069. Hem d'augmentar la consciència en el patiment inevitable i
disminuir el patiment evitable.

2070. Només ho aconseguiràs si hi poses poc esforç.673
2071. Hi ha moltes maneres de veure les coses i com més en
coneguis més lliure seràs interiorment.
2072. El cervell veu totes les coses amb sentit i finalitat. Quan el
cervell pensa en la vida, creu que també té sentit i finalitat.
La vida, però, no té cervell
2073. Sembla evident que ha arribat l'hora de l'agressivitat. Tant
de bo sigui també l'hora de la fermesa pacífica. 674
2074. Algunes democràcies són la dictadura de la ignorància.
2075. Tant de bo no siguis mai feliç del tot...675
2076. Em sento indefens davant els jutges que m'han de defensar,
insegur davant la policia que m'ha de donar seguretat,
desconfiat davant la banca que m'ha de donar confiança i
abusat pels polítics que m'han de servir. No vull ser submís
davant meu que em vull digne.
2077. Pots tenir tota la raó i cap veritat.676
2078. I tan sols la il·lusió, no el saber, fa a l'home feliç. (A.aa.)
2079. Si no ets egoista fes-te "becomuista" (de l'Economia del Bé
Comú) i si ets egoista, fes-te'n també!677
2080. Per què, si busco alguna cosa millor que tu, em dius orgullós
o supremacista?
2081. No hi ha fracàs escolar; l'escola és un èxit total.678
2082. El seu pecat va ser esclavitzar-nos i el nostre, deixar-nos
esclavitzar.
2083. Construïm la nostra vida amb els materials de les idees i el
ciment de la fe. No deixis que qui et ven els materials et
dissenyi la casa.679

2084. Sempre és preferible l'excés de crítica a l'excés de credulitat.
2085. M'esgarrifa tanta bellesa quotidiana...680
2086. Sovint em desperto i em descobreixo dormint.
2087. Res no justifica l'acumulació de riquesa. La natura no és
teva.681
2088. Fins que no ens desempalleguem de la dictadura de les
emocions no hi haurà un salt evolutiu de la humanitat.
2089. M'he distret llegint un cartell que deia: "conduint, no et
distreguis!"682
2090. Mort i vida, glòria i infàmia, dolor i plaer, riquesa i penúria...
tot això succeeix indistintament als bons i als dolents.
Perquè, efectivament, no són béns ni mals. Marc Aureli.
2091. Res no justifica l'acumulació de riquesa.(2) No ens podem
enriquir amb el treball dels altres.683
2092. En aquest joc t'assignen un personatge, unes circumstàncies,
una història i uns reptes. Consisteix en gestionar una vida.
Tot el que recordes ara és memòria implantada. Guanya qui
descobreix que tot plegat és només un joc. El joc començarà
en 3, 2, 1, ja!
2093. Prefereixo el goig a la glòria!684
2094. La hipercrítica és l'anticoagulant del fanatisme.
2095. Res no justifica l'acumulació de riquesa.(3) El sentit dels
diners no és multiplicar-se sinó repartir-se.685
2096. M'agrada molt estar amb mi.
2097. Quin tant per cent de sexe matrimonial és prostitució?686
2098. Va decidir que havia de salvar el món i, adquirint
consciència, va anar a fer qualsevol cosa!

2099. Quan les finalitats no són nobles, uns bons mitjans són una
desgràcia.687
2100. Em va dir que l'ésser superior era el Profeta. Li vaig dir que
m'agradaria parlar amb ell. Aleshores es va posar el titella
del Profeta a la ma i vam parlar tots tres tan ricament...
2101. Res no justifica l'acumulació de riquesa. (i 4) Riquesa i
pobresa hereditària: la fórmula de la injustícia perpètua.688
2102. Jo no vull ser l'únic amic del meu millor amic; vull ser un dels
amics del meu millor amic. (Ni tan sols m'interessa saber si
jo soc el seu millor amic)
2103. No entenc com es pot negar el dret a decidir a un poble.689
2104. En estat de consciència ordinària o condicionada, la veritat
és una qualitat de la realitat. En estat de consciència
expandida, la realitat és una qualitat o dimensió de la
veritat.
2105. La lleialtat frena l'evolució dels individus i dels grups.690
2106. El món no és aquí esperant-te. Apareix quan passes.
2107. Hi ha un valor incalculable en certs gestos inútils...691
2108. No és obligatori ser feliç!
2109. Compta amb quina felicitat desitges! N'hi ha de molt
tòxiques! (Petit catàleg de felicitats tòxiques)692
2110. He pensat que el pensament ens enganya!
2111. Que siguis capaç de viure per res.693
2112. Quan un mirall troba la foscor té un destí radical. O
sucumbeix a l'absurd del sense-sentit o s'il·lumina amb el
coneixement de la seva vertadera naturalesa.

2113. Les idees transformadores no són pomades, són tascons que
esberlen la fusta de la normalitat a cops de martell.694
2114. Els joves tenen poc respecte pels adults perquè hi ha pocs
adults que inspirin respecte.
2115. El pecat original és la ignorància de no saber-nos
evolutius.695
2116. Prefereixo triomfar a fracassar i fracassar a no fer res.
2117. Pensant que l'estat ens protegia dels perills no vam saber
veure que el perill era l'estat.696
2118. Sí el pas de la infància a l'adolescència fos opcional molts es
quedarien a la infància i farien un pèssim negoci per a ells i
per a tota la humanitat.
2119. Hi ha una Veritat però moltes veritats. Petit catàleg de
veritats.697
2120. Hem de saber que res no és important i hem d'actuar com si
no ho sabéssim.
2121. Hi ha un instant redemptor i és... ara!698
2122. Només qui no et doni il·lusions no et desil·lusionarà.
2123. Quan els àrbitres decideixen els resultats, el campionat
esdevé un absurd.699
2124. Cada cosa bona que esculls comporta una cosa bona a la que
renuncies.
2125. Evolució sense ruptura no és progrés!700
2126. Les nostres explicacions són invencions peregrines a les que
assignem una fortalesa imaginària per a sentir-nos segurs.

2127. Cal renunciar a les coses per a aconseguir la cosa: als plaers
pel plaer; a les felicitats per la felicitat; als sabers pel saber i
a les veritats per la Veritat.701
2128. La paciència és la creença en el temps.
2129. Atenció a l'atenció!702
2130. Els qui tenim molta por tenim l'avantatge de trobar
continuades oportunitats, encara que no siguin gens
heroiques, de ser valents.
2131. Catalunya no és el poble escollit ni la reserva espiritual
d'occident.703
2132. Criticarem Espanya fins a aconseguir ser el que volem ser. I
criticarem allò que arribarem a ser fins a aconseguir la
justícia i la llibertat.
2133. No hauríem d'aspirar a viure més. Hauríem d'aspirar a viure
menys!704
2134. Necessitem bojos! Molts bojos!705
2135. En aquest món res no està acabat i res no està pendent de
ser acabat.
2136. No és el mateix tenir bona vista que bones vistes!706
2137. Quan l'anhel de seguretat és més gran que el de llibertat la
supervivència avança i la dignitat retrocedeix.
2138. Cada cosa bona que esculls comporta una cosa bona a la que
renuncies.
2139. Ens ataquen amb els mateixos arguments amb què els
ataquem! Ens entendran quan els entenguem. 707
2140. Una persona és egoista quan els seus circuits de recompensa
no passen per la satisfacció o el benestar dels altres.

2141. Les religions t'alliberen... d'haver de pensar!708
2142. Potser sí Déu va crear aquest món vulgar... Ara bé, la creació
extraordinària del cel i l'infern és cosa dels humans!
2143. Si, dalt del tren, ens posem tots a caminar en sentit contrari
a la seva marxa, no canviem el seu rumb.709
2144. La diferència entre la realitat i la ficció és que la ficció ha de
tenir sentit.
2145. Darrera cada atac als qui defensen els seus drets hi ha algú
que tem perdre els seus privilegis.
2146. El determinisme no és tant una descripció dels fets com de la
forma de concebre'ls.710
2147. El 70% dels bombers considera que han d'apagar els
incendis. (Comentari a la notícia que el 70% dels docents
creuen que han de parlar de la situació social a l’aula)
2148. No és el nivell d'evolució en què es troba, ni la seva
honestedat o coherència, el que dona valor a una persona
sinó el seu saber i voluntat de transcendir aquest nivell. 711
2149. L'educació ha d'aconseguir tres coses: que la gent sàpiga què
és el bé; que se senti bé quan fan el bé i que vulgui sentir-se
bé.
2150. Un cavall és coix independentment de la pota que li falli.712
2151. Em controles, vols saber on soc sempre i què faig en cada
moment i per això no et puc estimar. Això nostre és
impossible...! Ho entens, Google?
2152. El nostre admirat i meravellós Renaixement va ser percebut
en el seu moment com un col·lapse aterridor de l'ordre del
món.

2153. Jo necessito més aigua que tu, però no necessito més l'aigua
que tu.713
2154. Mentre les ganes de ser desmentit no superin les de ser
confirmat no hi haurà progrés individual ni social.
2155. La gran conspiració mundial és la de la ignorància.714
2156. La indiferència de la persona desperta no es absència de
passions, opinions o anhels sinó indiferència davant les
passions, opinions i anhels que té.
2157. Al final, en aquesta vida, tot acaba decebent-nos... per
sort!715
2158. Jo també m'invento les coses, però al menys sé que me les
invento.
2159. Certament, per a una comunitat, la unitat és més important
que la veritat.716
2160. Tot allò massificat i uniforme són els nous dinosaures que
desapareixeran amb l'impacte del meteorit de les noves
tecnologies.
2161. Una relació sana i madura entre dues persones només es pot
donar en la intersecció dels seus interessos.717
2162. No recompenseu mai ningú per les seves bones obres. Que
si no troba prou premi en la satisfacció de fer el bé cap altra
gratificació li semblarà suficient.
2163. Aprendre a "veure" altres realitats no implica afinar o ajustar
les funcions de l'ull sinó desplegar nous òrgans de la vista.
2164. Mentre els poderosos trinxen les lleis amb una ma, amb
l'altra castiguen els febles que s'atreveixen a esgarraparla.718

2165. Quatre o cinc amants competint per veure qui perjudica i
denigra més i millor a la dona que diuen estimar, però que
només volen posseir, descartant del tot voler saber què sent
i què vol ella. La campanya electoral a Espanya.
2166. Jo no vull estar a prop de la gent que estimo. Vull estar a la
distància justa.719
2167. Voler canviar el món actual amb les estructures polítiques
del segle XIX (partits polítics, parlaments, eleccions,...) és
com voler fabricar ordinadors amb peces de tractors.
2168. En diem democràcia però en realitat és aristocràcia. 720
2169. No ens queixem per haver d'anar lligats amb una cadena al
coll, però ens queixem quan ens l'escurcen uns centímetres.
2170. L'honestedat i la coherència estan sobrevalorades.721
2171. La vida que creus tenir ara, possiblement només és un somni
dens, enganxós, persistent...
2172. De què serveix trobar el document més valuós del món si no
el saps entendre?722
2173. Esperes aterrit que et treguin la soga del coll però no hi ha
més salvació que saber que no hi ha soga ni coll ni terror ni
espera.
2174. Tenir el control de la nau no et garanteix un bon destí.
2175. Hem de transitar del "només sé que no sé res" al "ja sé que
ho sé tot".723
2176. Quan la Veritat és una, veure i saber és el mateix.
2177. Els ideals són tòxics quan ens separen i allunyen de la
realitat i nutritius quan ens hi vinculen.724
2178. I tu, quin tipus d'esclau ets?

2179. Tots els qui aspirin a arribar al pic més alt és trobaran allà i
no importarà el camí que hagin seguit.
2180. El millor missatge pot no tenir la millor ortografia. 725
2181. Perquè no espero res de tu, tot el que em dones o aportes a
la meva vida, sigui bo o dolent, és un regal.
2182. La realitat jeràrquica (1/4) No és la lluita pel poder ni la lluita
de classes la que activa l'evolució sinó la lluita entre
diferents nivells d'evolució.726
2183. No cal cuidar les relacions definitives (les unions) perquè allà
on poden ser cuidades és allà on no es poden perdre.
2184. La realitat jeràrquica. (2/4) Pares i educadors estan obligats
a viure en la confrontació entre nivells d'evolució. 727
2185. Sí algú que no veu el món com tu defensa el teu dret a
decidir com vols que sigui aquest món i qui el veu com tu,
no, a qui has de votar? Jo ho tinc clar. No vull un món on no
tinc dret a decidir, ni que m'asseguressin un paradís!
2186. La realitat jeràrquica (3/4) Qui té els ulls oberts hi veu més
bé que qui encara no els ha obert. Si més no pot veure l'altre
amb els ulls tancats...728
2187. No sé per què els productors i directors gasten tants diners
en les localitzacions de les pel·lícules si al final totes passen
al mateix lloc: la pantalla!
2188. La realitat jeràrquica (4/4) Els nivells d'evolució col·lectius
expliquen els nivells de solució als conflictes socials.729
2189. Si necessites tenir fe en alguna cosa verdadera i important
tingues-la en la ignorància: és omnipresent i mou el món.
2190. -Vindràs? -No. -Val. (Què bé quan és així de senzill...)730

2191. Què dura la penitència pels orgullosos i ignorants com jo (i
de retruc pels qui ens envolten): sempre fent sermons als
altres d'allò que necessitem aprendre nosaltres!
2192. Tota relació és de compra-venda.731
2193. Que sempre puguis dir "avui és un bon dia per morir".
2194. No és comptant opinions que obtenim força d'un grup sinó
activant la intel·ligència col·lectiva amb tecnologia social i
valors.732
2195. Les varetes màgiques són inútils! Si no tens prou saviesa per
fer-la anar, millor que no la tinguis. I si en tens prou, ja no et
cal.
2196. Què irrellevant és curar el càncer o acabar amb la fam al
món comparat amb escriure un guió televisiu o filmar una
pel·lícula d'èxit...733
2197. Cap experiència humana no pot ser compartida. Aquest és
un fet obvi, dolorós i transcendental.
2198. "Per què et vols separar si ets tan dolenta com el teu marit?"
(la resposta humiliant que sento sovint)734
2199. Fer les coses més senzilles amb grandesa és extraordinari.
Fer-les amb consciència, definitiu.
2200. Si no ens en sortim no és perquè ens oprimeixen sinó perquè
no hem crescut prou encara.735
2201. La tortuga de bassa escriu un WhatsApp a la tortuga de mar i
li diu: "No et pots ni imaginar com n'és de gran la bassa...!"
2202. Portar les coses a la llum o la llum a les coses?736
2203. No cal que una frase l'hagi dit Einstein per a prendre'ns-la
seriosament!

2204. La consciència és igual de valuosa en estat extàtic que en
estat ordinari.737
2205. Si veus tan clar que a ells els enganyen i manipulen, què et fa
pensar que a nosaltres no ens fan el mateix?
2206. Problemes nous demanen mirades i propostes noves.738
2207. Tothom és el millor en la seva categoria! I tothom pertany a
una categoria en la que ell és l'únic element!
2208. Qui diu que no es pot fer?
2209. Si penséssim no ens enfadaríem amb la gent. I per això no
volem pensar.739
2210. Si el teu robot un dia se salta el programa i et salva la vida...
és un bon o un mal robot?
2211. Identifiquem bondat amb consciència tranquil·la,
honestedat i coherència. Per això necessitem la maldat!740
2212. Com un coet llançat a l'espai, l'home és llançat a la vida.
2213. La realitat és energia pensada. Si pensem bé el món es bo.
2214. La realitat no és regeix per un únic model. Necessitem fer
equilibris amb moltes i diverses narratives per a sostenir un
univers que s'obstina en ser absurd.
2215. El meu ideal no ets tu, però tu ets el meu ideal. 741
2216. No es tracta de tenir orgasmes meravellosos sinó de ser
meravellós i tenir orgasmes. Ni de tenir bons amics sinó de
ser bo i tenir amics. Ni de tenir grans idees sinó de ser gran i
tenir idees. Ni de tenir experiències transcendentals sinó ser
transcendental i tenir experiències.
2217. El que explica la situació actual de Catalunya no és tan el
percentatge d'independentistes respecte els que no ho són
com el percentatge de independentistes que volen la

independència concedida com una gràcia respecte els que la
volem com un dret exigible pel que cal lluitar.
2218. No tinc clar que existeixi l'inconscient col·lectiu, però el
conscient col·lectiu és, per a mi, evident. 742
2219. Busca, compara i, si trobes alguna cosa millor, compra-la!743
2220. No ens entenem no pas perquè pensem diferent sinó perquè
percebem coses diferents.
2221. La clau de l'èxit és que tinguin èxit totes les claus.
2222. La competició és bona quan ens ajuda a créixer i dolenta
quan busquem el domini.744
2223. La màxima autonomia i independència personal
s'aconsegueix amb la màxima connexió i identificació amb el
món.745
2224. Desitgem les coses perquè pensem que són bones o diem
que són bones perquè les desitgem?
2225. Quan la satisfacció de la teva necessitat no depengui de tu,
canvia de necessitat!
2226. El joc de la realitat no és un puzle; és un piló de peces de
Lego...746
2227. Un peix d'aigua en un mar absolut. Això soc.
2228. Potser és la feblesa la mare de la fortalesa. 747
2229. Com més t'estimes més estimes.
2230. Totes les teories funcionen, si vols... I aquesta, també!748
2231. Hi ha qui s'esforça més en conèixer l'opinió d'un savi o guru
sobre una cosa que la veritat mateixa d'aquesta cosa.
2232. Sí vols arribar a bon port... deslliga el timó!

2233. Cada cop que mor algú, una pel·lícula s'acaba.
2234. El bé absolut és insuportable!749
2235. La importància de l'èxit rau en la possibilitat del fracàs.
2236. Fem festa i celebrem la mort dels qui estimem perquè així
reconeixem i dignifiquem la seva vida.
2237. L'energia que ens fa superar els dèficits és la violència i la
que ens fa créixer, el sexe.750
2238. Potser l'esperança és només pels qui no poden suportar el
present.
2239. Totes les vides duren el mateix: tota la vida!751
2240. Tinc l'agenda i la llista de coses per fer com a pastanaga
penjada davant meu.
2241. És quan miro una pel·lícula que hi veig clar.752
2242. Preferim patir i morir amb la nostra ideologia que no pas
gaudir i salvar-nos canviant-la.
2243. Cada cop tenim més eines per a editar la pel·lícula de la
nostra vida i més llibertat per a inventar-nos el guió.753
2244. M'han fet dubtat de totes les formes i circumstàncies de la
meva existència però no de la meva existència. Qui soc?
2245. La Veritat et farà lliure i les veritats et faran esclau.754
2246. Els ulls no poden veure el que la ment desconeix.
2247. Un home, un vot i deu homes, trenta vots!755
2248. La llei aspira a la Justícia. Si la sotmet i prostitueix perd tot el
seu valor.

2249. Què hauria passat si l'autobús de Rosa Parks s'hagués
omplert de passatgers blancs i no hi hagués hagut seient per
a tothom?756
2250. L'equidistància és desitjable en temes menors i odiosa en
aspectes fonamentals de drets humans.
2251. Recepta per a esdevenir fanàtic: relaciona't només amb gent
que pensa com tu.757
2252. L'única cosa segura i vertadera és que tot existeix. Com a
objecte, com a idea, com a emoció o com el que sigui, però
existeix!
2253. Només la llibertat pot portar la igualtat.758
2254. L'home és massa lleuger i la dona massa pesada.
(Responsabilitzeu-vos de la vostra interpretació)
2255. Polítics i policies: els que haurien de ser els millors d'entre
nosaltres semblen els més ineptes.759
2256. La vida humana és una guspira lluminosa entre dues negrors
igualment fosques i absurdes, dins el gran cervell còsmic.
2257. Els valors en els eixos "fermesa-violència" i "obediènciasubmissió" oscil·len en funció de la variable "llibertattirania".760
2258. Digue'm primer les teves creences si vols consell o ajuda. I
quan ho hagis fet, veuràs que ja no et cal.
2259. Pots valorar un camí per si és pla, agradable o ben fet, però
el millor és considerar si du on tu vols anar.761
2260. Mirar el present sense explicar-lo és una altra manera de
viure.
2261. Tot allò que veus en els altres podria estar en tu.762
2262. La repetició és poderosa!

2263. Siguem breus!763
2264. Mirem per veure però el més important que podem veure és
el "mirar".
2265. Entenem a mesura que englobem. 764
2266. La tauromàquia ens ensenya que els toros no s'han
d'envestir sinó torejar. Jo diria que no s'han d'envestir ni
investir...!
2267. Tu ets una hipòtesi per a mi.765
2268. Si algun pecat original tenim en néixer és la ignorància. I no
hi ha penitència més gratificant que el saber.
2269. Un perill del nostre temps és que tot ens convida a la
rigidesa mental.766
2270. Si jo hagués tingut les mateixes circumstàncies que en Hitler
(per dir algú) hauria fet el mateix que ell. I si ell tingués les
meves, faria el que jo faig. El problema és que "algú" va tenir
les circumstàncies de Hitler i va ser Hitler. L'enigma és: qui o
què és "algú"?
2271. L'autisme mútuament respectat que professem impedeix el
nostre creixement i evolució.767
2272. Li agradaven molt els ocells salvatges i lliures per la seva
gran autonomia i majestuositat i per això els tancava en una
gàbia petita per a poder-los observar bé...
2273. Que el respecte pel desconegut no ens faci estimar la
irracionalitat.768
2274. M'encanta estar viu i, si hi ha alguna sensació després, crec
que m'encantarà estar mort.
2275. El present és meravellós.769

2276. S'ha de ser molt fort per saber que la força no ho pot tot;
molt amorós per saber que l'amor no ho justifica tot; molt
intel·ligent per saber que la intel·ligència no ho explica tot i
només l'il·luminat sap que la il·luminació no serveix per a
res.
2277. Voler eliminar la religió o el nacionalisme és com voler
eliminar l'adolescència.770
2278. Creiem tenir voluntat com l'aixeta creu tenir aigua. Però si
te'n duus una aixeta a la motxilla al desert, passaràs molta
set.
2279. Sempre passa el millor que pot passar... o el pitjor! De fet el
que passa és l'única cosa que pot passar!771
2280. Veient el món com el veus es normal que facis el que fas.
Tots els canvis parteixen d'un canvi de visió.
2281. De la mateixa manera que parpellegem o respirem hauríem
d'emocionar-nos o pensar.772
2282. Tot és insignificant i imprescindible.
2283. Una formació clàssica d'escacs contra 16 peons no té res a
témer però contra 16 alfils o cavalls, no té res a fer! 773
2284. Un gra de sorra no té cap qualitat del desert i el desert cap
del gra de sorra.
2285. Pensar en la innocentada com una cosa lleugera i superficial
ja no m'és possible veient tanta injustícia sobre tants
innocents...774
2286. Hi ha una porta a la felicitat feta de superacions. I la qualitat
de la superació indicarà la qualitat de la teva felicitat. 775
2287. El procés de conèixer-se a un mateix passa del "com ets?" al
"qui ets?". I del "qui ets?" al "què ets?".

2288. No és segur que demà surti el sol però és segur que, si avui
és dilluns, demà serà dimarts. Tampoc és segur que jo mori
però és segur que jo soc.776
2289. El campió d'un castell no és l'enxaneta.777
2290. Tota trobada, èxtasi, rendició o veneració de déu o entitats
sobrehumanes és una projecció del fet essencial de saber
que no som un ego sinó un objecte de la consciència única.
2291. Capitalisme: l'aliment que debilita i estanca el creixement. 778
2292. Aquest tuït és per a qui l'entengui.
2293. Ser algú que està enamorat de la cançó interna, que està
unit al pols interior universal...779
2294. Alguns llibres els llegeixo com un buscador d'or: cada petita
troballa enmig de nombroses pàgines és com un gra d'or
valuós. I alguns d'aquests llibres són filons i altres, mines
ermes que cal abandonar tant bon punt veus que no són
profitoses.
2295. Diu un meu amic que els homes som de les dones.780
2296. Una cosa és tenir bona vista; una altra mirar cap al lloc
adequat amb la bona vista i una altra, mirar el que cal quan
mires cap el lloc adequat amb bona vista. La definitiva és
mirar que estàs mirant.
2297. Si ho vols tot, no facis res.781
2298. No hi ha un mètode per a assolir l'excel·lència com no hi ha
un camí per a anar on ningú no ha anat mai.
2299. Només volem la llibertat quan tenim la igualtat
assegurada.782
2300. Es tracta de veure, comprendre i assimilar, cada cop més, les
unitats superiors a les que pertanyem.783

2301. Les coses més importants que es poden dir no necessiten ser
dites.
2302. Hi ha vida després de la vida que hi ha després de la vida?784
2303. El psicòleg t'ajuda a entendre l'argument de la pel·lícula de
la teva vida. El filòsof et recorda que és una pel·lícula.
2304. Convertir les nostres debilitats en fortaleses és una
"fortalesa" que ens debilita molt.785
2305. Desplegar-se en totes direccions. No hi ha res més a fer.
2306. Veure i entendre el món està bé, però veure i entendre l'ull
que el mira i la ment que el coneix és encara millor! 786
2307. Sempre m'he de recordar que quan dic que la tonyina no em
convé no estic dient res en contra de la tonyina.
2308. Jocs d'atzar, feines d'atzar, relacions d'atzar, vides d'atzar.787
2309. Amb esforç no es pot adquirir l'autèntic coneixement i sense
esforç és impossible adquirir-lo.
2310. La vida et petoneja i bufeteja sense criteri ni justícia i amb
total indiferència.788
2311. La vida és massa curta per no creure en la sensatesa i massa
llarga per no creure en tonteries.
2312. Mai no succeeix res fins que algú no ho relata.789
2313. Només la vulgaritat és suportable... perquè allò extraordinari
suportable és vulgar.
2314. La importància del nivell d'evolució en política: governar un
país com una família, com una empresa o com una
comunitat?790

2315. En la consciència trobo la comprensió; en la comprensió,
l'amor i en l'amor, la bellesa. Hi ha qui ho fa al revés. Són les
vies descendents i ascendents del saber.
2316. Pot ser que la realitat i la veritat estiguin més enllà de les
paraules... I si és així, no en podem parlar! 791
2317. Si tinguéssim tanta cura de la nostra dignitat com de la salut
física seríem per fi humans!792
2318. Al món de l'economia quan algú s'enriqueix, és perquè molts
s'arruïnen. Al món de l'amor, però, quan algú s'enriqueix
tothom prospera i quan algú s'arruïna tothom s'empobreix.
2319. No volem informació, volem confirmació. 793
2320. La realitat última és l'absència de l'absència.
2321. Els humans som brillants posats a la llum i tenebrosos en la
foscor.794
2322. Quina emergència social obligaria a activar tots els recursos
docents d'un país? No pas una crisi de coneixement o
d'ètica... Només una en la que els pares no poguessin
guardar els seus fills!
2323. Estem cedint massa poder!795
2324. Una de les coses més evidents i fascinants és l'absoluta
solitud en què vivim encara que estiguem envoltats de gent
o units amorosament a algú.
2325. Ara que estem disposats a acceptar tants canvis i
transformacions radicals per por, podríem assajar canvis i
transformacions radicals per coratge!796
2326. La consciència de la nostra passivitat, indiferència i silenci
davant la injustícia és el pas necessari, però no suficient, per
a esdevenir actius, bel·ligerants i denunciadors a favor de la
veritat.

2327. Totes les vides valen igual però unes valen més igual que les
altres... 797
2328. Aquest virus ja podia haver castigat als egoistes i fer que els
qui s'abracen, s'ajuden i s'estimen quedessin immunes! Si jo
fos Déu, la natura o un científic boig ho hagués fet així... Al
menys les lliçons morals que segons diuen ens ensenya el
virus serien més evidents.
2329. Autoflagel·lar-nos i culpabilitzar-nos ens consola i equilibra
el malestar però no ajuda a trobar solucions.798
2330. Quan era professor no m'hagués atrevit mai a escriure a la
pissarra 2+2=4 i dir: "només aquest dos i aquest altre dos
sumen aquest 4".
2331. Gradació de la credibilitat: una eina imprescindible. 799
2332. -Si entens aquestes instruccions, Digue’m el nom d'un
animal i si no les entens, el d'una planta. -Roure.
2333. El problema que tenim ara amb la riquesa no és de quantitat
sinó de distribució. I això té molt a veure amb el concepte de
justícia.800
2334. Potser sí que voler és poder. El problema és poder voler.
2335. No es tracta tant de saber la veritat com de descobrir la
mentida.801
2336. L'únic valor de la cal·ligrafia és el significat de la paraula
cal·ligrafiada.
2337. La saviesa col·lectiva és el potencial ocult de la humanitat.802
2338. Hi ha una gran diferència entre escapar d'una presó i
descobrir que mai no hi has estat. En tots dos casos
t'alliberes, però en el primer, ella encara hi és.

2339. "Què passa?" i "què hem de fer?" són les preguntes
primeres. Després vindrà el com i amb qui.803
2340. No ataquem la foscor; defensem la llum.
2341. Les condicions de la moral són les estructures emocionals.804
2342. Pots fer servir la destral del botxí per tallar llenya però això
no converteix aquell ofici en honorable.
2343. Oferir el que la gent vol o el que és desitjable?805
2344. Sí la nostra ment estigués ubicada en un cos metàl·lic i
mecànic, creuríem que som robots.
2345. Jo no vull una Catalunya independent, vull una Catalunya
autònoma. (No autonomista)806
2346. Et diuen: "La porta de la dreta du a l'infern i la de l'esquerra
al cel" . Més que la llibertat d'escollir una porta necessites la
llibertat de qüestionar la informació que et donen.
2347. Quan l'infinit és mira al mirall et veu a tu i les teves coses.
2348. Hi ha uns jocs amb unes regles. Els artistes inventen altres
jocs, els nens inventen altres regles i nosaltres, que no som
artistes ni nens, juguem els jocs que ens imposen amb les
regles que ens imposen.
2349. Com sabem què vol el poble?807
2350. La vellesa t'ensenya com avançar... retrocedint.
2351. El cigró és l'individu, l'olla amb aigua bullint, el condicionant i
la cuina, el sistema.808
2352. Quin diríeu que és el màxim coneixement que pot arribar a
tenir una formiga tancada en una bola d'acer absolutament
hermètica? I un humà en una ment?

2353. No et puc convèncer si tu no vols. Però, per què ho hauries
de voler?809
2354. No són els nostres errors els que ens condemnen sinó la
nostra moderació.
2355. En democràcia hi ha un poder per damunt de tots i del que
tots en depenen: la sobirania popular. Oblidar això és oblidar
la democràcia.810
2356. Tots els retrets i acusacions que faig a tothom i a tot arreu es
resumeixen en un de sol: "En això, t'assembles a mi!"
2357. D'on surt la nostra conducta? No pas de les nostres idees
sinó de les nostres necessitats.811
2358. Tota persona és imprescindible mentre hi és i absolutament
prescindible quan ja no hi és.
2359. La moral és emocional i l'ètica és racional.812
2360. Així com el carboni i el nitrogen ajuden a entendre la vida, la
testosterona i l'oxitocina ajuden a entendre la societat.
2361. Com més lluny està millor ho veiem. 813
2362. L'art de la bona vida no és l'art de viure bé sense problemes i
dolor sinó l'art de viure bé, també amb problemes i dolor.
2363. He muntat una empresa de viatges espacials des de casa.
També organitzo viatges en el temps. Els de l'espai són de
l'entrada fins a l'estudi i els del temps, el minut i mig que es
tarda en anar-hi i pagar.
2364. Les obligacions no et forcen a fer res que tu no vulguis.814
2365. Quan distingeixes entre el que és real i el que no ho és, estàs
dient que la realitat és una part del tot?
2366. Les xarxes no només connecten, també poden protegir. 815

2367. El capgròs més evolucionat sap menys que la granota més
primitiva.
2368. La Veritat et farà lliure!... però també impotent, inútil,
amorf...816
2369. Moure objectes amb la ment no té res d'extraordinari. Tots
ho fem habitualment quan movem el nostre cos amb la
nostra ment.
2370. Soc un gran defensor d'allò públic però no em faria res
privatitzar-ho tot si ho gestionessin empreses auditades per
l'EBC o similar.817
2371. El poder en democràcia és com el centre de gravetat en un
vaixell. Com més a la base més estabilitat.
2372. La majoria de les nostres creences bàsiques són fruit de
l'estadi concret de desenvolupament humà en què estem. 818
2373. L'evolució natural i desitjable d'un subjecte és esdevenir
objecte.
2374. Eduquem els adults i no haurem d'educar els nens.
2375. Necessito el verb "poler" que és la unió de "poder" i
"voler".819
2376. No hi ha una manera verdadera de veure el món com no hi
ha una llengua verdadera.820
2377. No trobeu sospitós que els qui veuen el món com una lluita
entre bons i dolents, sempre són dels bons?
2378. Què es pot esperar de la fidelitat quan el seu exemple
paradigmàtic és el gos?
2379. Aprenents de Procust, encaixem brutalment els fets en la
nostra realitat.821

2380. Si critiques una cosa sense oferir una alternativa estàs
reforçant aquesta costa.
2381. Et necessito! Ajuda'm! Deixa'm sol!822
2382. Creiem ser música i som el silenci que la fa possible. Creiem
ser escriptura i som el paper que la sustenta...
2383. I si hi ha una conspiració per a fer-nos creure que hi ha una
conspiració?
2384. Els científics són els nous sacerdots, però la religió és la
mateixa.823
2385. Tenim tantes teories, evidències, proves científiques i
corrents de saviesa que avalen una visió positiva de l'home i
del món com una de negativa. O sigui que més val que
assumim que som nosaltres els qui decidim com és la nostra
realitat.
2386. El monopoli és a l'economia el que la dictadura és a la
política.824
2387. Xarxa nostra que esteu a Internet, sigui santificat el vostre
nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra
voluntat així al meu ordinador com al núvol.
2388. També val la pena viure una vida absurda.825
2389. Un gran poder és saber què fer quan no saps què fer.
2390. No puc qüestionar les teves vivències però sí l'origen de les
teves vivències.826
2391. Ella pensava que al seu xicot li agradaven els seus pits
perquè eren pits però era perquè eren seus.
2392. Veure-ho tot malament i no adonar-te que el que està
malament és la teva vista.827

2393. Soc impecable. De la mateixa manera que una pedra és
immortal.
2394. No pensem el que volem. Pensem el que podem i, sovint, el
que ens fan pensar.828
2395. Descartar les teories socialistes marxistes del debat polític
amb l'argument del fracàs del socialisme real és com
descartar les aportacions ètiques del cristianisme amb
l'argument de les barrabassades de la inquisició.
2396. La salvació del món dependrà de si assolim la massa crítica
de persones amb un alt nivell d'evolució abans del
col·lapse.829
2397. Estic convençut que quan ens entenem tampoc ens
entenem.
2398. Ens ajuda més l'estupidesa natural que la intel·ligència
artificial.830
2399. He anat veient que és molt millor declarar-me incoherent,
mentider i egoista abans que haver de justificar la meva
concepció de coherència, veritat i amor als qui t'ho
exigeixen.
2400. Negar la nostra vulnerabilitat i feblesa és negar el nostre
poder i la nostra fortalesa.831
2401. Si sabem que tot ho veiem del color de les ulleres que
portem, i veiem a tothom amb ulleres de colors diferents,
per què discutim i ens enfadem amb la gent?
2402. No es tracta tant de defensar els oprimits argumentant les
seves virtuts com de reprimir els opressors assenyalant els
seus defectes.832
2403. Una sola veritat, si és evident, és suficient per a conduir una
vida.

2404. No sabem el perquè de res perquè no hi ha un perquè de
res.833
2405. Més que construir cristalls laboriosament cal crear les
condicions òptimes per a la cristal·lització natural.
2406. El "jo" té doble personalitat: una és impulsiva i crèdula i
l'altra, desconfiada i gandula.834
2407. Et deixo escollir entre dues capses amb diners. En tries una i
hi ha 20€. Per què la teva reacció és diferent si quan obro
l'altre no hi ha res o si hi ha 200€? Al final el resultat és el
mateix i el valor del que has guanyat no ha canviat... i és que
valorem per comparació!
2408. "Aquí mano jo! i "aquí defineixo jo!" són dues expressions
sinònimes.835
2409. La irracionalitat porta novetat i possibilitats creatives que
són factors fonamentals del creixement i la supervivència.
2410. Això no va bé. Jo ho veig però no sé què fer. Només sé
imaginar...836
2411. Sostenir el dubte és més dur que lliscar en la certesa.
2412. Fer-se a un mateix consisteix en crear els propis valors i no
en copiar models.837
2413. La humana és l'única espècie en la què la diferència entre el
que un individuo és i el que pot arribar a ser és essencial.
2414. Un escarabat fastigós arruïna totalment l'encant d'un pot de
cireres però una cirera no afegeix cap atractiu a un pot
d'escarabats fastigosos.838
2415. Jo sempre faig el que puc amb el que sé! ... com tothom!
2416. Et desitjo que dubtis dels teus desitjos!839

2417. Tinc por a la separació, pànic a la fusió i màxima estima a la
unió.
2418. La teva vida sencera és aquest moment en què estàs llegint
això.840
2419. Si vols cuidar-me, primer cuida't bé a tu mateix. I ho dic
pensant en mi més que en tu...
2420. Obrir la panxa d'algú amb un bisturí o amb una navalla
poden ser explicades com a coses semblants però són
essencialment diferents.841
2421. La fe comença amb la voluntat de tenir-ne. Creure és, primer
de tot, voler creure.
2422. Tot està a l'univers menys l'univers. Tot està a la consciència
menys la consciència. L'objecte i el subjecte absoluts són, no
estan.
2423. Procurar el teu benestar individual no ajuda al món a no ser
que inclogui l'acció col·lectiva.842
2424. Com saps que el que saps és veritat?843
2425. No tot és possible. Només és possible una cosa: la que és.
2426. L'única solució al problema de la democràcia és més
democràcia.844
2427. Els vells, tan savis i tan ignorants...
2428. És observant la teva conducta com conec les teves creences,
no pas escoltant els teus discursos.845
2429. En plena guerra, soldats dels dos bàndols, veient la
manipulació a què són sotmesos, s'abracen i es conjuren per
viure en pau. Són afusellats per altres soldats inconscients i
la pau ha d'esperar encara un xic més.

2430. Els mites irracionals no poden sostenir el dubte i la incertesa.
Les explicacions racionals, sí. Per això quan estem insegurs
preferim els mites.846
2431. No puc evitar dir que no puc evitar dir això.
2432. Quin desastre els nostres polítics...! Quin desastre els
nostres sabaters...!847
2433. Els qui desitgen una vida després de la mort mereixen la
condemna de tenir-la.
2434. No necessitem una visió il·luminada que ens guiï.
Necessitem mil ulls coordinats que ens doni la mirada
necessària.848
2435. La teoria del valor/preu s'entén perfectament contemplant
aigua pura i un diamant. O també, el personal de neteja i els
especuladors financers durant la crisi sanitària.
2436. La manifestació del poder és la imposició de la veritat. 849
2437. Perquè veig i sé coses diferents i sovint contradictòries en
diferents estats de consciència --i no sé callar-les-- em tenen
per incoherent, fals i mentider.
2438. -Per què no veus tanta injustícia? -Perquè no miro.
2439. Les lluites contra l'opressió social són paradoxals: necessites
acceptar el poder il·legítim contra el que lluites.850
2440. Primer oblides el camí i després t'oblides de caminar.
2441. Bones lleis o bones persones? Bones comunitats!851
2442. L'ànima només s'eleva quan se la descarrega d'anhels.
2443. El silenci, és absència o presència?852
2444. Potser l'única cosa que ens fa feliços és lluitar per ser-ho.

2445. Mentre aprenem anem desballestant-ho tot i només falta
saber si aprendrem prou i prou ràpid com per a evitar el
col·lapse.853
2446. L'èxtasi és el reconeixement d'un mateix en tot o, el que és
el mateix, de tot en un mateix.
2447. Tenim ara mateix l'absoluta necessitat de plantejar-nos com
a col·lectiu si desitgem la revolució o l'evolució. I actuar en
conseqüència i de forma radical sigui quina sigui la resposta.
2448. L'economia serà femenina o no serà.854
2449. Si no saps on vas no pots saber quin vent t'és favorable.
2450. Tenir una única font d'informació és pitjor que no tenir-ne
cap.855
2451. Els polítics no ens representen, ens substitueixen.
2452. No som àngels caiguts, som humans en elevació. 856
2453. El teu problema no és el que ignores sinó el que creus que
saps.
2454. Tot el més enllà és un més ençà.857
2455. M'he hagut d'esforçar molt per entendre que no em cal
esforçar-me en res.
2456. La primera cosa és anar. Després, sempre més, tornar. 858
2457. Jo soc aquest petit insecte, actiu mecànicament mentre dura
la seva vida automàtica.
2458. Consciensfera: el magatzem on els humans hi guardem tot el
que generem i posem al servei de tothom.859
2459. Hi ha una veritat, bondat i bellesa diferent per a cada estat
de consciència i per a cada nivell d'evolució.

2460. El passat no determina el present. És el present que
determina el passat!860
2461. Fascinat per la pantalla va obrir la tele. Distret amb els
programes mai més va poder veure la pantalla que era
l'única realitat.
2462. El pitjor que li pot passar a un ideal és que se sàpiga com
eren els fets que el van originar.861
2463. La teva ofensa és tan inevitable com el meu dolor. La teva
admiració tan inevitable com el meu orgull.
2464. Quan els humans abandonen un lloc, el bé i el mal
desapareixen. Quan hi tornen, apareixen.862
2465. M'incomoda i m'indigna més un parell d'hores d'avaria en la
cobertura de mòbil que la desaparició d'una pastera plena
d'immigrants al Mediterrani. Ho trobo terrible i em deixa
perplex però no puc negar que és així...
2466. És extraordinari ser meravellosament vulgar.863
2467. Si mai no et demanes a tu mateix res que no puguis fer, mai
no faràs tot el que pots.
2468. Quan ja no pots dir res absurd, no pots dir res sensat.864
2469. S'esforçava davant el mirall per no identificar-se amb la seva
imatge sense adonar-se que, en realitat, ell era el mirall.
2470. "Voluntat de Déu, asil de la ignorància" Spinoza a l'Ètica.
2471. He anat a comprar al súper. Si els supermercats fessin el
Balanç del Bé Comú obligatori podria escollir amb criteris
realment econòmics i socials quines empreses vull afavorir
d'entre les que m'ofereixen un servei semblant.
2472. Tot existeix! Som creadors d'existència.865

2473. Si el teu mestre et diu que et fiïs només de tu i no de cap
mestre, li has de fer cas?
2474. Si necessites el bé també necessites el mal.866
2475. S'estan projectant al mateix temps totes les vides, al cinema
de la realitat, amb un únic espectador.
2476. He anat a la farmàcia a comprar una cosa que necessitava. Si
les farmàcies fessin el Balanç del Bé Comú obligatori, podria
escollir amb criteris realment econòmics i socials quines
empreses vull afavorir.
2477. Un vaixell que tingui com a únic criteri d'èxit la rapidesa del
seu avanç, sense considerar cap on ni com, ha naufragat
encara que suri.867
2478. Els problemes només apareixen en els camps on la solució
està enterrada.
2479. He anat a la fleca a comprar el pa. Si les fleques fessin el
Balanç del Bé Comú obligatori, podria escollir amb criteris
realment econòmics i socials quines empreses vull afavorir.
2480. La raó ens empeny lluny dels dos extrems que són el
negacionisme i el borreguisme.868
2481. 1.Tinc la llanterna 2. Està encesa 3. Enfoca l'objecte 4. Veig
l'objecte. / 1. Tinc el cos 2. Sento 3. Penso 4. Sé.
2482. Llei de l'amistat: Amb mi tens algun avantatge i sense mi cap
inconvenient.869
2483. El que et fa feliç o infeliç no es el que vius sinó el que penses
que estàs guanyant o perdent no vivint altres coses.
2484. La biologia ens ensenya que el creixement i el progrés no
són el mateix. Tampoc, en economia.870

2485. Tota percepció és emocional i intel·lectual. Per això, veient
les mateixes coses, no sentim ni pensem el mateix.
2486. Una cosa és sentir-se de determinada manera i una altra
saber-se en aquest determinat estat.871
2487. Ens agrada dir que tot és possible perquè així la nostra
absurda esperança també ho és!
2488. Quan he sabut que "Som energia", el meu proveïdor, havia
fet l'assemblea en castellà perquè algú ho havia demanat, he
pensat canviar de companyia. Si les elèctriques fessin el
Balanç del Bé Comú, podria escollir fàcilment la millor
alternativa.
2489. Tot el que veig és "jo" projectat.872
2490. Donem els diners i el poder a aquells que els saben distribuir
amb justícia, saviesa i generositat.
2491. Les paradoxes lògiques ens demostren que no ens
relacionem amb la realitat sinó amb una representació de la
realitat.
2492. Trobo samarretes de cotó orgànic a les botigues de dues
ONG de Girona. Si les ONG fessin el Balanç del Bé Comú,
podria escollir fàcilment la millor alternativa.
2493. Un organisme no mou el sistema muscular si no l'activa el
sistema nerviós. I el sistema nerviós no actua si no percep
perill o l'empeny una il·lusió. (Al·legoria de la paràlisi
catalana)
2494. El que més s'assembla a la llibertat és saber que no hi ha
llibertat, coneixement que no pots adquirir i que simplement
et passa si t'ha de passar.

2495. Per canviar el món no n'hi ha prou amb canviar
individualment. És imprescindible millorar les estructures
socials.873
2496. Pels fanàtics el món està clarament polaritzat: per una
banda el bé i la llum, que ells posseeixen, i per l'altra el mal i
el dubte, que detesten.
2497. Un cos pot ser desitjable per la pulsió instintiva que
desperta; pot ser bonic per com s'ajusta al patró estètic
social; pot ser atractiu per la personalitat que sustenta i pot
ser bell per l'ànima que l'habita.
2498. Tot el que necessites és virtut.874
2499. Un factor fonamental de la justícia social és el repartiment
de la riquesa i els recursos i aquest repartiment és natural
quan els humans ens percebem com un organisme o una
comunitat fraternal. Això esdevé quan augmentem el nostre
nivell de consciència.
2500. Un món millor és un món amb millors persones fent millors
coses.875
2501. No ens reconeixem pel que tenim d'iguals sinó per saber que
som el mateix.
2502. Tots hem de canviar i millorar però ningú no pot dir a ningú
en què, com i quan ho ha de fer. L'autonomia de l'evolució
humana és un tret essencial.
2503. Calen noves institucions per a noves necessitats. I el
desenvolupament autònom individual i col·lectiu és una
nova necessitat actual.876
2504. Hi ha veritat en la bondat i la bellesa; bondat en la veritat i la
bellesa i bellesa en la veritat i la bondat.

2505. L'ésser humà accedeixen a la seva plenitud desenvolupant al
màxim les seves qualitats. I això ho fa molt millor
cooperant.877
2506. Qui i com decideix què, qui i com decidim?878
2507. -Ahir vas dir A i avui dius B. (O fas alguna cosa incoherent
amb A) Jo no t'entenc! -Jo no vull que m'entenguis; vull que
m'acceptis.
2508. Només el descobriment de la gran mentida revela la gran
Veritat. I les petites veritats són les aliades de la gran
mentida.
2509. Per estar bé, has de fer el bé. Però per fer el bé has d'estar
bé. I sempre sabent què és el bé. Aquí és on es veu que
acció, emoció i idea són una unitat quan vius conscient.
2510. La solució als problemes generals des de sempre: Canvis
radicals a petita escala amb possibilitat de replicació.879
2511. No hem de fer cap sacrifici per salvar el sistema quan el
sistema no està al nostre servei.880
2512. Un àtom de carboni de matèria fecal té les mateixes
propietats que un àtom de carboni d'una pintura de
Leonardo. Més enllà del que ets, importa de què formes
part.
2513. Fabricat al marge de la llei en laboratoris, diuen que se'ls ha
escapat però l'han llençat per a dominar-nos. I no és la
Covid.881
2514. Així com el blanc i el negre absoluts són invisibles, també la
veritat, la bondat i la bellesa absolutes són inconcebibles.
2515. El poder es manté alimentant la conformitat. 882
2516. La mirada parcial és pitjor que la ceguesa.

2517. La força d'una comunitat no és la del seu líder sinó la dels
seus membres quan actuen sota els seus propis criteris.883
2518. La desgràcia és l'origen del dolor i la ignorància del patiment.
El primer no el pots evitar però el segon, sí.
2519. Potser quan morim veurem que mai no hem sigut allò que
pensem ser i serem allò que mai no hem pensat ser.
2520. Malament si no comences a canviar el món per canviar-te a
tu mateix però malament també si no passes d'aquí.884
2521. L'esforç que poses en mantenir una relació va contra la
relació.
2522. Créixer a partir d’on som, l’únic objectiu vàlid per a tota
organització popular.885
2523. Només desitjo el que no es pot demanar. El que es pot
demanar és el que necessito.
2524. Sota l'aparença de persones adultes hi ha infants,
adolescents, joves, madurs i vells. Cadascú veu el món
segons el seu estat i per això, essent tots honestos i
coherents amb el que vivim, no ens entenem.
2525. A: -Tot és blau! B: -Tot és verd! C: -Per a A tot és blau i per a
B tot és verd. No totes les opinions tenen el mateix valor.
Incloure i transcendir ens acosta a la veritat.
2526. No ens defineix com a humans el que som sinó el que
podem arribar a ser.886
2527. No és veritat que avui podríem evitar que la gent morís de
gana. De les tres coses necessàries només tenim les dues
primeres: 1. aliments per a tothom, 2. capacitat de
planificació i distribució i 3. valors de compassió i solidaritat
generalitzats.

2528. Cada prova de que no tinc raó és una prova de que en
tinc.887
2529. Els partits polítics són com un càncer per a la democràcia.
Qualsevol proposta democràtica que prescindeixi d'ells és
una gran oportunitat que cal aprofitar. Cal fer-se del Consell
per la República i votar.
2530. Què l'explotació d'una majoria per part d'una minoria s'hagi
mantingut en totes les èpoques i civilitzacions només
demostra que la tecnologia progressa més ràpidament que
l'ètica.
2531. Costa molt que algú es qüestioni una certesa si la seva
estabilitat emocional i social i/o el seu sou depenen de que
no s'ho qüestioni.
2532. Som éssers jeràrquics i per això resem i maleïm. 888
2533. El nostre sistema capitalista és una estafa piramidal.
Necessita milions de perdedors per a enriquir pocs
guanyadors.
2534. No tenim memòria del futur però sí, imaginacions del passat.
Es diuen records.
2535. El món va com va no pas perquè ho vulguem així sinó perquè
les inèrcies ens hi porten.
2536. Cada cop veig menys diferències entre una màfia que
t'exigeix un pagament per no cremar-te el local i un estat
controlat per una casta retrògrada que et multa i embarga
per mantenir els seus privilegis abusius.
2537. Som com fulles d'arbre, amb petita llibertat mentre som
vives penjades de les branques, mogudes pel vent i amb
llibertat absoluta quan som mortes i endutes més enllà de
tot.

2538. Una bona pregunta és aquella que suscita una resposta que
supera el marc des d'on s'ha fet la pregunta.889
2539. En algun moment ens haurem de plantejar si la tolerància,
pacifisme i vocació de diàleg de les que tan orgullosos estem
els catalans no amaguen impotència, covardia i submissió
conformista.
2540. La moral és conservadora i la transgressió, progressista.
2541. De la valoració a l'afecte; de la intel·ligència al coneixement;
del sexe a l'espiritualitat: exaptacions que ens han fet com
som.890
2542. La raó aconsegueix la seva màxima potencialitat quan
qüestiona els nostres coneixements.
2543. És molt més fàcil anar a Mart que posar-se d'acord sobre les
vacunes.
2544. Exigir respecte per a tothom, puresa i rigor a la dissidència i
ignorar els interessos privats, la putrefacció i la barroeria de
molts dels qui defensen el sistema establert, és una estafa.
2545. En temes socials voldria ser on els dissidents més rigorosos i
els normalitzats més crítics busquen entendre's.
2546. El sexe, el coneixement i el poder estan profundament
connectats.891
2547. Necessitem lideratges personals que liderin la transició al
lideratge col·lectiu.
2548. Acceptem els absurds perquè no podem sostenir les
incerteses.
2549. Estem alegres perquè tenim bones vivències o tenim bones
vivències perquè estem alegres?
2550. No controlem els sistemes; ells ens controlen a nosaltres.892

2551. Un bon patriota és un mal ciutadà. (A.aa.)
2552. Això com un llop salvatge un cop alimentat i domesticat
esdevé un gos submís, així els humans ens hem sotmès als
déus de la tecnologia a canvi del confort i la seguretat.
2553. Canvio reis de l'orient per presidents de la república d'aquí!
2554. La coherència, per ella mateixa, no aporta gaire res de
positiu i molt de negatiu.893
2555. Tothom escull en cada moment la millor opció de totes les
que creu tenir.
2556. Que gràcies als avenços de la ciència, la tecnologia, la
medicina, l'educació, l'economia, la política... som on som,
és una evidència. Que on som sigui el millor lloc on podríem
ser o fins i tot un bon lloc, ja no ho és tant.
2557. La qualitat de vida depèn de la qualitat de la consciència i
cura de la nostra dignitat.
2558. No aspiro a arribar a la decrepitud però si hi arribo aspiro a
una decrepitud lluminosa.894
2559. Els humans solem confondre la sensació subjectiva de
confiança amb una indicació de validesa predictiva.
2560. Haurem de negociar i fer concessions econòmiques i de
poder als nostres dos opressors per tal de ser independents.
Amb Espanya serà difícil però amb la nostra classe política
serà encara més complicat.
2561. Som massa savis...895
2562. La naturalesa del poder és la seva perpetuació. Mirem la
nostra impotència per despendre'ns del poder dels nostres
polítics i entendrem la seva per desprendre's del poder
d'Espanya.

2563. La democràcia de partits es una trampa. Diuen que si no fan
el que van prometre que farien sempre pots votar uns altres
que tampoc faran el que prometran. Hem de buscar
alternatives als partits i de moment treure'ls poder.
2564. Una eina potent per a traure poder als partits polítics i les
elits és el bitcoin. Clar que hi ha qui en fa mal ús, qui
especula i qui el confon amb les criptomonedes, però també
hi ha qui fa mal ús d'internet i especula amb l'habitatge i no
per això són dolents.
2565. Veure la porta. Obrir-la. Entrar. Obrir els ulls quan ets dins.
Les quatre passes per a accedir a idees noves.896
2566. Hi ha una força i una posició justa per a obrir la nevera.
Practicar en allò petit ens pot ajudar a descobrir la forma
justa de fer-ho tot, de viure-ho tot.
2567. Sense els filòsofs i els terapeutes som narradors molt poc
fiables de les nostres pròpies històries.
2568. No és la cultura de l'esforç sinó la cultura de la saviesa la que
ens fa falta. Quan saps el que té sentit per a tu l'esforç flueix
naturalment.
2569. -Sòcrates: Que ningú no s'ha deslliurat mai del seu destí, el
que necessita és veure de quina manera s'haurà de
comportar per passar el millor possible el temps que li quedi
de vida. Gòrgies, Plató. A això és al que jo en dic entretenirse mentre esperem que la mort ens arribi.
2570. He inventat que tot el que invento és veritat i per això
aquest fet és veritat.
2571. Els humans no evolucionem con els altres organismes que
tenen una autorealització definida sinó com un coet llançat a
l'infinit desconegut autopropulsats pel sentit profund
d'haver d'anar-hi.

2572. L'espiritualitat és la dimensió des de la qual coneixem el que
som.897
2573. Crec que no és l'independentisme que ha despertat el
feixisme sinó al revés.
2574. He quedat atrapat en un bucle temporal. Cada dia és avui!
2575. Unim-nos per comunicar-nos i donar-nos suport tots els que
compartim els valors del compromís amb l'evolució personal
i social, conscients que és una bona manera de treballar per
millorar el món.
2576. La mida sí importa. Hi ha una mida justa per a cada cosa i, en
empreses, països, poder i homogeneïtat, l'acumulació i
l'engrandiment són destructius.898
2577. Negres defensors dels negrers, dones defensores del
patriarcat, esclaus defensors dels faraons, colonitzats i
conquerits defensors dels colonitzadors i conqueridors,
pobres defensors dels rics... aquest és l'autèntic triomf dels
opressors.
2578. Ens faran estimar o odiar Ucraïna o qualsevol cosa segons els
interessi. Acceptem-ho. Ens serà més fàcil protegir-nos si en
som conscients.
2579. Quan veig més de 30 persones cridant contra A, la guerra o
el que sigui, me les imagino fàcilment cridant contra B, la no
intervenció o el contrari del que sigui.
2580. Les noves unitats són l'eix de l'estratègia per a afrontar la
complexitat creixent.899
2581. Unim-nos contra la ignorància, la indiferència i la
passivitat!900

2582. La guerra és l'actualització dels sacrificis humans als déus
inventats, en benefici de l'acumulació de riquesa i poder per
part dels sacerdots.
2583. La regla del neoliberalisme és que no hi ha regles.
2584. Mercuri, Venus, La Guerra, Mart, Júpiter, Saturn...
2585. Compres diaris i teles que inventen una realitat, formes un
partit amb vuit mil militants pagats per a desenvolupar
càrrecs polítics, ho poses tot al servei del capital, en dius
democràcia i anuncies que és el que la gent vol.
2586. Sobre les capacitats humanes en tecnologia i coneixement,
Jacques Ellull va dir: "tot el que es pot fer tard o d'hora es
farà" i com que una gestió ètica del que podem fer és
possible, és farà.
2587. Una boca que proclama la veritat absoluta és
necessàriament la màxima expressió de la bellesa i la
bondat... i no només en el regne de les boques sinó en tot.
2588. Sembla que vindrà una crisi en el subministrament de
recursos. Veureu com mai no faltaran recursos materials,
dineraris i humans per a la guerra i la repressió. Fa pensar...
2589. Saber què està bé fer no importa tant com saber què està bé
ser. L'escarabat com a exemple...901
2590. Si la veritat absoluta fos el paper i tu no ho sabessis, per
molt que llegissis no veuries la veritat absoluta. Perquè quan
llegim no mirem el paper, mirem les lletres. Veiem el paper
sense veure'l. Com la Veritat.
2591. El sistema democràtic i la ciutadania ens hem anat debilitant
mútuament.
2592. La política és als partits polítics com l'amor és a la
prostitució.

2593. Només deixant de voler viure pels altres i vivint per a tu
podràs viure pels altres.
2594. Quan penso que els polítics que tenim ara i els seus votants
són els que hi hauria si haguéssim aconseguit la
independència evidencio que el nou país no seria un millor
país. Però seria la nostra responsabilitat fer-lo!
2595. L'única cosa que et deus a tu mateix, als altres i al món és
desplegar totes les teves capacitats. I la recerca d'aquest
objectiu és l'única cosa que et donarà, ens donarà i donarà al
món la felicitat.
2596. Els déus actuals, com l'honor, els diners o la pàtria, són déus
de poder, de càstig i premi. Són tan poderosos com els
antics.902
2597. Desaparèixer conscientment en el buit més absolut és la fi
més gloriosa que puc imaginar.
2598. Hi ha moltes coses importants que no sabem i una de les
coses més importants que no sabem és que no sabem les
coses importants.
2599. Quan desaparegui l'últim humà desapareixerà l'univers.
2600. Un camp de futbol ple de gent cridant ajuda a entendre la
gènesi de les grans desgràcies col·lectives de la humanitat.903
2601. Cada nivell d'evolució té una font d'autoritat pròpia. El
benefici personal en l'egocèntric, l'acceptació social i el
confort emocional en l'etnocèntric, la raó en el
mundicèntric.
2602. Ni el cos, ni els hàbits, ni les relacions... L'únic que val la
pena canviar en aquesta vida són les creences sobre tu
mateix i el món. Tota la resta està al seu servei.

2603. Que al Bonpreu les coses no siguin les més barates ens
recorda que, com diu l'Economia del Bé Comú, un bon preu
no és un preu baix. Un bon preu és un preu just.
2604. Si molt temps, molta gent ens pren per imbècils hi ha la
possibilitat de que ho siguem.
2605. Som gregaris i la majoria fem el que fa la majoria. No és una
opinió, és un fet.
2606. L'esfondrament progressiu però ràpid de tota autoritat obre
la porta al desastre o a la regeneració. 904
2607. Un negacionista és algú que, incapaç de sostenir la incertesa
i el sa escepticisme, és declara rebel i rebutja el dogmatisme
oficial tot abraçant amb entusiasme qualsevol dogmatisme
alternatiu.
2608. Si ets incapaç de descobrir les meravelles del teu entorn
proper hauràs de ser intrèpid explorador per tot el món. Si
no pots viure l'èxtasi d'allò quotidià hauràs de ser
meditador, practicant espiritual o consumidor de drogues
enteògenes.
2609. Per què hem de fer sacrificis per aconseguir els objectius
econòmics i augmentar la productivitat si al final del que es
tracta és de fer més rics als rics i més pobres als pobres?
2610. Què difícil és saber que estàs somniant si mai no has estat
despert...
2611. No es pot fer res nou amb materials, tecnologia i idees
velles. Ni en el món físic, ni en el psíquic, ni en el social.905
2612. Experiències no ordinàries però ben naturals que no
entenem ni podem explicar originen idees com ara déus,
esperits, màgia o vida més enllà de la mort.

2613. La raó, aquesta gran destructora... de somnis, il·lusions,
fanatismes, enamoraments, fascinacions, enganys,
sectarismes...
2614. Estàs tancat en un lloc i vols sortir. Hi ha una porta difícil
d'obrir però creus que, desplegant les teves capacitats, la
pots obrir. Què has de fer?906
2615. Poder local, anarquia i agrupació voluntària no
discriminadora són tres eixos de les noves comunitats que
hauran de substituir els estats.
2616. Evolucionem individualment per fases en una societat que
evoluciona per fases
2617. Ens tanquem a la nostra pròpia presó mental per por a no
tenir raó.
2618. La força terrible del relat únic és que la gent l'acaba
identificant amb la realitat.907
2619. Un ecosistema que ha mutat cap a l'autodestrucció no es
pot corregir ni recuperar. Només podem plantar noves
llavors resistents, intel·ligents, compatibles i no assimilables.
2620. "Cossos i forces de seguretat de l'estat" vol dir de seguretat
per als que controlen i viuen de l'estat contra la seguretat
dels ciutadans.
2621. Un tecnòcrata és, sempre, un ideòleg disfressat, ho sàpiga o
no.
2622. És normal que si exalces la competència el gran acabi
exterminant el petit. I el que realment necessiten ara és el
petit, que viu en i de la cooperació.
2623. La superioritat d'una bicicleta respecte un patinet no deriva
de que les seves peces, caòticament amuntegades, pesin
més que les d'un patinet sinó de que l’adequat muntatge de

les peces la fa més eficaç. Per això la intel·ligència col·lectiva
és superior a la suma d'opinions.
2624. Al nostre sistema només els sociòpates tenen accés al
poder.908
2625. Preferim certeses improbables a incerteses probables.
"N'estic segur però sé que segurament no és veritat" a "No
n'estic segur però podria ser".
2626. Cap norma, reglament, llei o privilegi dels polítics no pot ser
pensada ni aprovada per polítics. Tot això s'ha de fer amb
democràcia deliberativa. (bit.ly/2yYzk9k) Que els polítics no
ho vulguin fer denota que estan més pel poder que pel
servei.
2627. Tots les bones solucions que es proposen per a arreglar el
món obliden que molta gent està en un nivell d'evolució que
no les pot acceptar. Per això cal pensar i treballar sempre en
afavorir l'evolució personal integral i evitar-ne
l'estancament.
2628. Diem: "Si et comportes com imbècil et tracto com imbècil. Si
com a digne de respecte, et respecto". Però en realitat és:
"Si et tracto com a imbècil et comportes com a imbècil. Si et
respecto, com a digne de respecte".
2629. Mai els funcionaris no han fet una revolució i per això la
Generalitat (que és el representant de l'estat a Catalunya)
mai no voldrà ni ens podrà dur a la independència.
2630. Hi un plaer major que el físic: la felicitat emocional. I una
felicitat major que l'emocional: la claredat mental. I una
claredat major que la mental: l'espiritual.
2631. Que molta gent no estiri del carro no és motiu per deixar
d'estirar el carro, però que qui el condueix l'encari a
l'abisme, sí.

2632. Una de les formes més nocives d'ignorància és estancar-se o
no anar prou lleuger en el desplegament de les nostres
capacitats. És terrible per a tots però especialment per a
nosaltres mateixos que ho paguem amb infelicitat.
2633. Un mapa on només hi figuren les ciutats s'entén millor quan
hi sobreposes els rius. I els rius s'entenen quan hi afegeixes
les muntanyes. Les ciutats són els valors, els rius les
ideologies i les muntanyes els poders institucionals i
econòmics.
2634. Un món millor no comença per tu mateix, sinó per nosaltres
mateixos.
2635. Hem de treure el poder als partits com el vam treure a les
esglésies.909
2636. Els qui menystenen la reflexió, l'especulació, el joc i l'art per
ser improductius i poc pràctics són com pagesos que només
volen anar al camp a recollir, mai a plantar o a adobar la
terra.
2637. Menjar-se els caníbals com a forma de lluitar contra el
canibalisme està molt de moda. Si no superem els marcs
estem estancats i perduts.
2638. No es el mateix estar bé que viure bé. Una vida humana de
qualitat requereix sentit i plenitud, no només benestar.
2639. L'estat i les grans corporacions és barallen per a gestionar
l'acumulació de riquesa en mans dels poderosos. Uns
apel·len a la igualtat i els altres a la llibertat però només les
petites comunitats de valors, amb la fraternitat, poden
evitar qualsevol acumulació injusta.
2640. Mai no és més evident què és el bé comú i quina la
naturalesa i límits de la propietat privada com quan vas a la

deriva amb uns quants supervivents, en un bot, després d'un
naufragi.
2641. Hem de tenir la ment oberta però no tant com perquè ens
caigui el cervell... (Llegit no sé on)
2642. Mentre tinguem una minoria dominant la política, tots els
serveis públics són realment privats.910
2643. En qualsevol tasca, projecte o iniciativa social compartida,
no m'importen les idees i actituds que tingui la gent, per
extremes que siguin, sempre que estiguin disposats a que
ens qüestionem mútuament allò en què divergim amb l'ànim
de millorar-nos.
2644. Què una cosa ens agradi perquè és bonica és qüestió de
bellesa. Què sigui bonica perquè ens agrada, és moda.
2645. No tots els ferros enrampen però els que toquen corrent
elèctric, sí. No tots els polítics són corruptes però els que
toquen poder i s'hi queden molt, sí.
2646. Com m'agradaria assemblar-me a mi mateix...!
2647. La idea que hi ha persones racionals prenent decisions
ponderades en un mercat eficient i una pluralitat de
propostes dels partits en un espai democràtic és l'engany
dels qui manipulen i controlen l'economia i la política. Cal
acceptar que ens tenen on volen... per ara.
2648. Ni les pistoles, ni les bombes, ni els míssils... les armes més
letals sempre han sigut les banderes.
2649. En algunes circumstàncies les emocions manen per damunt
de l'intel·lecte i en altres, no. Tot depèn d'en quina jerarquia
s'inscriguin.911
2650. A vegades "estimo" vol dir "és timo".

2651. "L'escola és una agència publicitària que et vol fer creure
que necessites la societat tal com és." Ivan Illich
2652. Test de l'apertura mental: Fes una afirmació de la que
n'estiguis completament segur. Torna a dir-la en forma
interrogativa. Creus que d'aquesta pregunta se'n podria
derivar un debat que t'ajudaria a créixer?
2653. Quan el pastor demana col·laboració al xai per a la seva
pròpia protecció i cura, ha de saber que tot és en benefici
exclusiu del pastor. Som el ramat de la poderosa minoria.
2654. L'experiència estètica només pot ser intel·lectualment activa
o emocionalment passiva.
2655. Les idees són fets tan sòlid i tangibles com els objectes
materials. Tant frena una barrera com una prohibició. Tant
mata una bala com una sentència. Tant lliga una corda com
una creença de submissió. Tant val l'or com la confiança en
un bitllet.
2656. Entre tots t'ajudem a pujar a l'arbre i quan ets a dalt dius
que les pomes són teves.912
2657. Les millors persones són les que volen ser millors persones. I
pensen i desitgen i actuen per a ser-ho.
2658. Les millors empreses i organitzacions són les que volen ser
millors empreses i organitzacions. I pensen i desitgen i
actuen per a ser-ho.
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“Vol 234” estan indicats amb un número de nota.
Si voleu consultar l’entrada corresponent del blog heu
d’anar a aquest enllaç: https://bit.ly/3OZk5DE, buscar el
número corresponent i clicar per obrir.
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