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1.
Se você não perde cabeça quando todos ao redor já perderem,
talvez você apenas não esteja entendendo a situação.
2. Lei de Mencken
Para cada problema na humanidade existe uma solução simples e
clara, e esta será sempre a solução errada.
3. Lei de Sevareid
A pricipal causa dos problemas são as soluções.
4. Lei de Thoreau
Se alguém aproximar-se de você com a intenção declarada de lhe
fazer o bem, é melhor correr para salvar sua vida.
5. Lei de Peer
A solução do problema muda o problema.
6. Lei do Unicórnio
Nunca brinque de pular cancela com um unicórnio.

7. Conjectura de Lyall
Se um cabo de computador tem um lado, então ele tem outro.
8. Observação Fundamento de Lyall
A perna mais importante de uma mesa de três pernas é aquela
que está faltando.
9. Lei de "de la Lastra"
Depois do último dos 16 parafusos ser retirado de uma tampa,
será decoberto que estava sendo removida a tampa errada.
10. Corolário de "de la Lastra"
Depois que uma tampa for presa por 16 parafusos, será
descoberto que uma ferramenta foi esquecida.
11.
As falhas de projeto andam sempre em grupos.
12. Verdade fundamental de Gerrold
É uma boa coisa que o dinheiro não possa comprar a felicidade.
Nós não agüentaríamos os comerciais.
13. Pronunciamento de Gerrold
A diferença entre um político e uma lesma é que a lesma deixa um
rastro gosmento.
14. Segunda Lei de Mencken
Quando um homem ri das suas desgraças ele perde muito
amigos. Eles nunca perdoam a perda desta oportunidade.

15. Terceira Lei de Mencken
Um idealista é aquele que, ao perceber que as rosas cheiram
melhor que as ervilhas, conclui que elas dariam uma sopa
melhor.
16. Terceira lei de Clarke
Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguivel da
mágica.
17. Primeiro postulado do isomurfismo
As coisas que não são iguais a coisa nenhuma são iguais entre
si.
18. A lei inaplicável
Lavar o seu carro para fazer chover não funciona.
19. Lei de Witten
Sempre que você cortar suas unhas, você descobrirá uma
necessidade para elas uma hora depois.
20. Postulado de Perkins
Quando maior você é, mais fortes eles batem.
21. Postulado de Harrison
Para cada ação existe uma crítica igual e no sentido contrário.
22. Lei de Conway
Em uma empresa existe sempre uma pessoa que sabe o que está
acontecendo. Esta pessoa deve ser despedida.
23. Lei da retroação de Stewart
É mais fácil conseguir o perdão que a permissão.

24. Segunda lei de MacDonald
Consultores são pessoas místicas que perguntam algo à empresa
e depois dizem a mesma coisa de volta para ela.
25. Primeira lei do trabalho em laboratório
Um frasco quente é exatamente igual a um frasco frio.
26. Guia prático para a ciência moderna
1.Se é verde, é biologia.
2.Se fede, é química.
3.Se não funciona, é fisica.
27.
Errar é humano, mas para fazer coisas realmente idiotas é
necessário um computador.
28. 0 princício da salsicha
Pessoas que gostam de salsicha e de respeito não devem ver
como os dois são feitos.
29. Observação de Horngren (generalizada)
O mundo real é uma exceção.
30. Máxima de Merkin
Na dúvida, preveja que a tendência atual continuará.
31.
Nunca atribua à malicia aquilo
aceitavelmente pela estupidez.
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32. Lei de Gold
Se o sapato couber, ele é feio.
33. Lei das reprises
Se você assistiu uma série de TV apenas uma vez, quando você
assistir à reprise será o mesmo episódio.
34. Lei de Shirley
A maioria das pessoas se merecem.
35.
Perdoe e lembre.
36. Lei de Woltman
Nunca programe e beba cerveja ao mesmo tempo.
37. Revelação de Gallois
Se você dá lixo a um computador, nada sairá dele além de lixo.
Mas se o lixo passou por uma máquina muito cara, ele será de
alguma forma enobrecido e ninguém se atreverá a criticá-lo.
38. Lei da adivinhação política de Galbraith
Se alguém diz quatro vezes que não vai renunciar, ele certamente
irá.
39. Lei de Allen
É quase sempre mais fácil entrar do que sair de qualquer coisa.
40. Axioma de Aleen
Se tudo o mais falhar, siga as instruções.

41.
Você pode liderar uma horta, mas você não pode fazê-la pensar.
42. Observação de Avery
Não importa que você caia, desde que que você apanhe algo no
chão quando se levantar.
43. Lei de Berra
Você pode observar muito só olhando.
44. Lei das bicicletas
Todas as bicicletas pesam 20 quilos.
As bicicletas de 14 quilos precisam de um cadeado de 6 quilos.
As bicicletas de 17 quilos precisam de um cadeado de 3 quilos.
As bicicletas do 20 quilos não precisam de cadeados.
45. Lei de Cohen
O que importa é o nome que você dá aos fatos, não os fatos em
si.
46. Lei de Comim
As pessoas aceitarão sua idéia muito mais facilmente se você
disser a elas que quem a criou foi Albert Einstein.
47. Quarta lei da termodinâmica
Se a probabilidade de sucesso é quase um, então ela é próxima
de zero.
48. Lei de Gerrold das dinâmicas infernais
1.Se um objeto está em movimento, ele está indo na direção
errada.

2.Se um objeto está parado, ele está no lugar errado.
49. Lei dos contratos de Goldwin
Um contrato verbal é aquele que não vale o papel em que seria
escrito.
50. Postulado do governo democrático de Jacquin
A vida, a liberdade e a propriedado do homem nunca estão
seguros enquanto o congresso está em sessão.
51. Princípio de Jone
As necessidades são coisas que outras pessoas possuem.
52. Lei de Langin
Se as coisas tivessem sido deixadas ao acaso, elas estariam
melhores.
53.
Não importa o quanto o produto custa, mas quanto você ganha de
desconto.
54. Lei dos custos e dos prazos de Pournelle
Tudo custa mais e demora mais tempo.
55. Lamento de Klipstein
Todas as garantias acabam no ato do pagamento da fatura.
56. Observação de Klipstein
Qualquer produto cortado no tamanho exato será pequeno
demais.

57. Anotação de Sueker
Se você precisa de "n" itens de um produto, você terá "n-1" em
estoque.
58. Arrependimento de Rosenfield
O componente mais delicado é aquele que é derrubado.
59. Quarta lei de Menchen
Sempre que um homem fala do seu amor pela sua pátria, ele
certamente espera ser pago por isso.
60. Quinta lei de Menchen
Democracia é a teoria de que as pessoas comuns sabem o que
desejam e merecem consegui-lo da forma mais difícil.
61. Sexta lei de Menchen
Um juiz é um estudante de direito que corrige suas próprias
provas.
62. Arcana Coelestica
Arcebispo. Um eclesiástico cristão com o grau superior ao de
Cristo. Puritanismo. O enorme medo de que alguém, em algum
lugar, possa ser feliz.
63. Sétima Lei de Menchen
O adultério é a aplicação da democracia ao amor.
64. Leis militares de Murphy
1. Nunca fique na mesma trincheiro com alguém mais valente que
você.
2. Nenhum plano de batalha sobrevive a um contato com o
inimigo.

3. Fogo amigo não é amigo.
4. A coisa mais perigosa na zona de combate é um oficial com um
mapa.
5. O problema em usar a saida mais fácil e que ela já foi minada
pelo inimigo
6. O companheirismo é essencial à sobrevivência. Ele dá ao
inimigo outra pessoa em quem atirar.
7. Quanto mais você avança em suas posições, menor é a
distância da artilharia do inimigo.
8. O fogo do inimigo tem a preferencial.
9. Se você avança facilmente, você está indo para uma
emboscada.
10. O quartel tem apenas dois tamanhos: pequeno demais e
grande demais.
11. Se você precisa de um oficial urgente, tire uma soneca.
12. O único lugar onde o cessar fogo funciona é em quando ele é
usado em posições abandonadas.
13. A única coisa mais certeira que o fogo inimigo é o fogo amigo.
14. Não existe nada mais agradável do que quando alguém atira
em você, e erra.
15. Se seu sargento consegue lhe ver, o inimigo também.
65. Afirmação de Hoover
Abençoados são os jovens, pois eles herdarão a dívida externa.
66. Observação de Ralph
É um erro deixar qualquer objeto mecânico perceber que você
está com pressa.

67. Máxima de Manly
A lógica é um método para chegar a uma conclusão errada com
confiança.
68. Verdade de Moer
O problema com a maioria dos empregos é a semelhança do
empregado com um dos cachorros de uma equipe de corrida de
trenó. Apenas o líder dos cachorros consegue apreciar a
paisagem.
69. Comentário de Cannon
Se você disser ao patrão que se atrasou porque um pneu do carro
furou, seu carro furará o pneu na manhã seguinte.
70. Lei de Murphy
Se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado,
certamente dará.
71. Corolário de Murphy
Deixadas ao acaso, as coisas tendem a ir de mal a pior.
72. Constante de Murphy
As coisas são danificadas proporcionalmente ao seu valor.
73. Revisão quantizada da lei de Murphy
Tudo dá errado ao mesmo tempo.
74. Comentário de O'Toole
Murphy era otimista.
75. Segunda lei de Scott
Se um erro for detectado e corrigido, descobriremos depois que
não havia erro antes e sim depois da correção.
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