
Een bewering is waar wanneer het overeenstemt met de werkelijkheid.

We delen allemaal dezelfde realiteit en interpreteren die alleen anders.

De waarheid hangt af van de meningen en overtuigingen van mensen.

Mensen creëren woorden en bepalen hun betekenis.

Een uitspraak is waar als iedereen het ermee eens is.

Een sterke overtuiging, zelfs zonder actie, kan de externe realiteit veranderen.
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Sommige overtuigingen mogen nooit in twijfel worden getrokken.

Iemand kan zeker weten dat iets waar is, maar zich toch vergissen.

We kunnen tevreden zijn met een test die onze bewering alleen maar kan bevestigen.

Als alle leden van een samenleving een bepaalde overtuiging delen, is het gerechtvaardigd 

die overtuiging aan te hangen.

Overtuigd zijn van iets dat niet waar is, voelt net als overtuigd zijn van iets dat waar is.

Gevoelens zijn een betrouwbare manier om de waarheid te ontdekken.
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Ergens overtuigd van zijn zonder bewijs is bewonderenswaardig.

Zonder een verklaring voor iets, is elk antwoord beter dan geen antwoord.

Het is oké om aan te nemen dat iets waar is omdat het troostend is.

Ik geef alle beweringen het voordeel van de twijfel als ik ze voor het eerst tegenkom.

Iemand is gerechtvaardigd in zijn overtuiging totdat zijn ongelijk bewezen is.

Het belangrijkste criterium voor mijn overtuigingen is dat ze overeenkomen met de werkelijkheid.
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Ik onderzoek vaak overtuigingen die niet overeenkomen met de mijne.

Ik voel me comfortabel om te zeggen: "Ik weet het niet".

Het is goed om erachter te komen wanneer ik me ergens in vergis.

Ik zal een overtuiging opgeven als ik betrouwbare informatie ontdek die dat ontkracht.

Hoe ongebruikelijker de bewering, hoe sterker het bewijs moet zijn.

Het is mogelijk dat sommige van mijn overtuigingen niet waar zijn.
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