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Un joc cu „NU ŞTIE” şi cu „ŞTIE” 
 

Ştiu, că unii le ştiu, însă ştiu, că alţii nu le ştiu, aşa că: 
 

Despre aceste patru enunţuri de mai jos din final (nici mai multe nici mai puţine) se pot spune că 
fiecare în parte au trei părţi, o afirmaţie şi un rezultat pentru o persoană (el sau ea), precum şi o opinie de 

urmat a celorlalţi (eu, tu, noi, voi, ei sau ele) despre această persoană (el sau ea) şi au fost deduse asfel. 
 

Pentru o afirmaţie am plecat de la faptul că o persoană are două posibilităţi din care poate să aleagă: 

a) să NU ŞTIE sau  

b) să ŞTIE. 

 

Iar mai departe pentru „NU ŞTIE” există la fel două posibilităţi ca o persoană să poată să aleagă: 

a) să nu ştie că NU ŞTIE sau 

b) să ştie că NU ŞTIE. 

 Adică, 
 1 - NU ŞTIE şi nu ştie că NU ŞTIE şi 
 2 - NU ŞTIE şi ştie că NU ŞTIE. 

 

Iar pentru „ŞTIE” există la fel două posibilităţi ca o persoană să poată să aleagă: 

a) să nu ştie că ŞTIE sau 

b) să ştie că ŞTIE. 
Adică, 

 3 - ŞTIE şi nu ştie că ŞTIE şi 
 4 - ŞTIE şi ştie că ŞTIE. 

 

Pentru un rezultat avem pentru fiecare în parte astfel: 

1 – Pentru primul caz avem: e prost sau e periculos, e bolnav ş.a. 
2 – Pentru al doilea caz avem: este neînvăţat sau este neputincios sau neştiutor ş.a. 
3 – Pentru al treile caz avem: e adormit ş.a. 
4 – Pentru al patrulea caz avem: e înţelept sau e învăţat sau e erudit ş.a. 

 

 Pentru o opinie pentru fiecare în parte astfel: 

1 – Pentru primul caz avem: evită-l sau fereşte-l sau tămăduieşte-l ş.a. 
2 – Pentru al doilea caz avem: ajută-l sau învaţă-l ş.a. 
3 – Pentru al treile caz avem: trezeşte-l ş.a. 
4 – Pentru al patrulea caz avem: ascultă-l sau urmează-l ş.a. 

 

În sfîrşit, eu am ales un rezultat şi o opinie precum se vede mai jos. 

Alţii pot alege fiecare ce doreşte, însă referitor la o afirmaţie nu pot fi decît cele patru enunţate de 
mine (nici mai multe nici mai puţine). 

Aşadar, 
 

1 – [Cine] NU ŞTIE şi nu ştie că NU ŞTIE, e prost: evită-l;  

2 – [Cine] NU ŞTIE şi ştie că NU ŞTIE, este neînvăţat: ajută-l;  

3 – [Cine] ŞTIE şi nu ştie că ŞTIE, e adormit: trezeşte-l;  

4 – [Cine] ŞTIE şi ştie că ŞTIE, e înţelept: ascultă-l. 

 

 Aţi înţeles? 

 Haideţi bre, că nu este chiar aşa de greu! 
Păi dacă am înţeles şi eu care prind greu şi uit repede, dar domniile voastre, păi se poate! 


