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Analógiás

• A hasonlít B-hez, amennyiben mindkettő 
rendelkezik X tulajdonsággal.

• A ezen kívül még Y tulajdonsággal is 
rendelkezik.

• ---------------------------------------------------

• Tehát valószínűleg B is rendelkezik Y 
tulajdonsággal



Oksági

• korreláció

• előidejűség

• elmélet



"A fiatalkorú bűnözők 92,4 %-a rendszeresen fogyaszt 
paradicsomot.  Az USA büntetésvégrehajtó intézeteiben 
fogvatartottak 57,1 %-a megrögzött paradicsomélvező.  Az 
autóbalesetekben meghaltak 84 %-áról bebizonyosodott, 
hogy rendszeresen fogyasztottak paradicsomot a balesetet 
megelőző év során." (Mark Clifton, "The Dread Tomato 
Affliction")



"Egy jól megépített gép dinamikus, rendezett egész, amelynek 
minden része valamilyen feladatot szolgál és a részek mind 
harmonikusan együttműködnek.  A világegyetem ugyanezeket 
a jellemzőket mutatja.  A természet váltakozásában, a 
csillagok és a bolygók mozgásában, az életciklusok ritmusában 
ugyanazt az egységet és harmóniát látjuk, amit a jól 
szerkesztett gép mozgása mutat.  De a gép egy értelmes 
teremtő alkotása.  Tehát a világegyetem is egy értelmes 
teremtő alkotása kell legyen." (Aquinoi Tamás)



"Erős korreláció van az egy négyzetkilométerre eső 
gólyafészkek száma és az az egy négyzetkilométerre eső 
élveszületések száma között.  Ezzel igazolást nyer az a 
mindezidáig népi tévhitnek vagy tréfának vélt megfigyelés, 
hogy a gyerekeket a gólyák hozzák."



“A gyerekek 23 %-a nem fejezi be az iskolát, egy másik nagy 
csoportjuk pedig befejezi ugyan, de funkcionális 
analfabétaként. Ha bármi másnak a 23  %-a hibás lenne – ha 
az autók 23 %-a nem működne, ha az épületek 23 %-a 
összedőlne vagy nem működne, ha a húskonzervek 23 %-a 
romlott húst tartalmazna– nos, akkor biztos, hogy a gyártók 
körmére néznénk." (James A. Harris, a National Education 
Association korábbi elnöke.)



“A körzeti orvosunk mondta, hogy a körzeti iskola elavult 
pedagógiai módszerekkel dolgozik.  Asszem nem lenne jó, ha 
Pistikét oda járatnánk.”



“Dr. Wessenglatz Nobel-díjas atomfizikus véleménye szerint 
nem fenyeget a túlnépesedés veszélye.  Asszem, nem kéne 
olyan sok pénzt fektetnünk a születésszabályozás területén 
folyó kutatásokba.”



“Erős statisztikai összefüggés van az egyetemi felvételi 
pontszámok és az egyetemen később szerzett jegyek között. 
Ha tehát legalább jó rendű diplomát szeretnél, akkor 
igyekezz magas pontszámot elérni az egyetemi felvételi 
vizsgán.”



“Minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a marihuána 
élvezete heroin-függőséget okoz.  A Egyesült Államokban a 
Kentucky államban lévő Lexingtoni Állami Kórházban 2 213 
súlyos kábítószer-függő beteget vizsgáltak meg és kiderült, 
hogy 70.4 százalékuk marihuánát szívott, mielőtt áttért volna 
a heroinra.”



“Nahát az orvosok aztán különösen ellenzik a kötelező 
biztosítási alapon járó ingyenes orvosi ellátás bevezetését. 
Márpedig senki sem vonhatja kétségbe az orvosok 
hozzáértését a gyógyászat és az egészségügyi ellátás 
területén. Következésképpen ha ők valamiről, ami a 
szakterületükhöz tartozik, azt mondják, hogy nem jó, akkor 
mérget vehetünk rá, hogy az tényleg nem jó.”



“Róma népe akkor vesztette el vitalitását és szabadságvágyát, 
amikor a császáraik elhatározták, hogy kenyérrel és cirkuszi 
játékokkal fogják boldogítani őket. Milyen sorsot jósolhatunk 
mi a hazánknak most, amikor a kormány ingyenkonyhákat állít 
föl és televízió folyton szórakoztató műsorokat ad?”


