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WST P
Nie musimy wył cznie opisywa tego, co ju znamy. Jak jednak wyj

poza te ramy?

Czy posiadamy słowa do opisu czego nieznanego?
Nauka, poprzez analiz badanych elementów rzeczywisto ci, nieustannie mno y nowe
poj cia. Neologizmy, specyficzny dla ka dej dziedziny j zyk, to cecha do której ju
przywykli my. Chodzi jednak o co , co wykracza poza naukow analiz , o dotarcie do
ogólnej, abstrakcyjnej refleksji, powstaj cego w czyjej głowie wyobra enia, które nie ma
precedensu. Je eli nawet indywidualny my liciel zdoła je nazwa , co zrobi , aby stało si
zrozumiałe dla innych?
Filozofia jest pełna tego rodzaju prób. Je eli znajduj

one potwierdzenie u

pragmatycznych, skutecznie działaj cych praktyków, teoria staje si bardziej zrozumiała. Co
zrobi , gdy tak si

nie dzieje ? Pozostaje si

wtedy w cieniu zapomnienia, powstałe

przemy lenia pieczołowicie odkłada gdzie na półki, streszcza, czasami powraca do nich na
nowo, cierpliwie wyczekuje.
Nauki szczegółowe ewoluuj w coraz to nowych kierunkach. Bujnie owocuj i nie
pozwalaj na zwykł neutralno

tego, co „nie nazwane”. Niektóre wcze niejsze wyobra enia

trac aktualno , zmienia si te j zyk opisu.
Dla historii filozofii, która nie miesza niczego w czasie, taki dylemat nie istnieje. Co
jednak powiedziałby Arystoteles, Tomasz z Akwinu czy Kant gdyby yli współcze nie i
posiadali obecn wiedz ? Nie chodzi o zwykłe porównanie, tego co napisali wcze niej z
obecn

współczesno ci . Co by powiedzieli jako my liciele, dla nas i teraz ? Czy

powtórzyliby wcze niejsze pogl dy, czy te od razu wyrzucili by je do kosza na mieci?
Brakuje mo liwo ci wyra nej kontynuacji wcze niejszych sposobów my lenia. Niemo no
si nasila, im bardziej my lenie pod a w odmiennych od dotychczasowych kierunkach i im
bardziej zmienił si j zyk czy sposób opisu. Konieczne staje si zredukowanie przemy le
poprzedników, ich znaczne uproszczenie lub zignorowanie i przej cie do „ swojego
specyficznego wywodu”. Tak wła nie robi kolejni filozofowie.
Jedn z najcenniejszych umiej tno ci człowieka jest zdolno
wyobra ni. Rozumiana jako zdolno

do uruchamiania swojej

odzwierciedlania rzeczywisto ci daje ogromne

mo liwo ci kreacyjne. Przede wszystkim pozwala na manipulowanie elementami
rzeczywisto ci. Mo na sobie wyobrazi dowoln rzecz i ni manipulowa , np. ły eczki mog
lata , a ogromny nawet gmach le e do góry nogami. Mo na zawiesi działanie praw natury,
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masy zamiast si przyci ga mog zacz

odpycha . Dla wyobra ni takie manipulacje s

dopuszczalne. Manipuluj c mo na kreowa now rzeczywisto .
Czytaj c ksi ki, ogl daj c filmy czy dzieła sztuki, nie zawsze zdajemy sobie spraw ,
e to co ogl damy to wytwory ludzkiej wyobra ni. Chocia po wytworzeniu stanowi realny
produkt to jednak s wyrazem tego co wcze niej działo si jedynie w głowie twórcy. Czy
zdajemy sobie z tego spraw czy te nie, wyobra nia jest w ci gły sposób przez nas u ywana.
Warto wi c zastanowi si czym ona jest i jak daleko mo emy na niej polega .
Je eli my limy o czymkolwiek, uruchamiamy wyobra ni . Wszystko czego si
uczymy tak e jest z ni zwi zane. Czy jednak posługiwanie si ni jest zawsze takie same ?
Czy stanowi ona jednolit , zawsze tak samo działaj c

funkcj

? Spróbujmy znale

okoliczno ci, które powoduj , e wyobra nia zaczyna pracowa inaczej. Kiedy rz dz ni
inne prawa w zale no ci od istotnych czynników. Poszukajmy tych czynników.
Oprócz wiata b d cego wytworem istniej cym tylko w naszej głowie, jest przecie
wiat Realny, nasze otoczenie i my sami, wiat Przyrody i ten stworzony przez człowieka.
Obok nas s

tak e inni ludzie. Widzimy to wszystko, odbieramy ró nymi zmysłami,

oddziałuje to na nas. Wyra nie odró niamy
obiektywno ci) od

wiat realny (dla niektórych: złudzenie

wiata subiektywnego (albo odczuwanego tylko jako bardziej

subiektywny).
Sposób uruchamiania wyobra ni jest zale ny od tego czy poruszamy elementy, które
znamy z rzeczywisto ci (ze złudzenia obiektywno ci), czy te nie. Kiedy manipulujemy
elementami, które znamy, nasza wyobra nia jest konkretna. Mo e nie by zgodna z tym co
znamy (np. pozorne zakrzywienie kija w wodzie), ale zawsze, wszystkie elementy obrazu
tworzonego w wyobra ni s nam znane.
I gdyby my tylko w ten sposób my leli, nie byłoby kłopotu. Mamy jednak problem,
gdy nasza wyobra nia ju dawno uciekła z tego bezpiecznego podwórka. Homo Sapiens
oderwał swoje my lenie od

wiata Realnego. Pow drował my lami do krain zupełnie

nieznanych. Stworzył wyobra ni wyobra ni. Zacz ł tworzy sobie co , czego nigdy nie
widział i nawet, je eli nigdy nie zobaczy, uwierzył, e ten twór jego wyobra ni, realnie
istnieje. Dociekliwo

wynikała pocz tkowo z refleksji nad narodzinami i mierci . Co jest

dalej i co było wcze niej, co si

dzieje zanim si

urodzimy, a co gdy ju

umrzemy.

Odpowiedzi na te pytania wymagały odej cia od wyobra ania sobie jedynie znanego nam
wiata Realnego. Konieczne było wyobra enie sobie czego , czego nie sposób zobaczy . I
tak nast piło przej cie do

wiata Dusz, Istot w tym

wiecie, praw jakie tam rz dz i

wzajemnego oddziaływania tamtego i naszego. Jak wi c wida , wyobra nia zupełnie inaczej
5

pracuje, gdy my limy o elementach znanej rzeczywisto ci, a zupełnie odmiennie gdy my limy
o czym czego nikt nigdy nie widział, nie odczuł, czego nie znamy. Nazwijmy sobie t
pierwsz , wyobra ni realn , a drug , wyobra ni spekulatywn .
Przypatrzmy si tej pierwszej. Bazuje na tzw. desygnatach tj. rzeczach wyst puj cych
w wiecie realnym, w odró nieniu od form ich wyra enia przez ludzi, np. od poj , czyli
słów lub ich zapisu na jakim no niku lub innego wyra enia np. gestem, mimik

lub

alfabetem dla głuchoniemych. Mo emy si ni posługiwa generalnie w dwóch celach:
1. aby pozna lepiej otaczaj cy nas wiat, prawa nim rz dz ce, wszystkie wyst puj ce w
nim elementy, praktycznie je wykorzysta , nacieszy si nimi - nazwijmy j naukow ,
2. aby manipulowa w celu intelektualnego, emocjonalnego i uczuciowego oddziaływania
na ludzi poprzez:
-

wywieranie konstruktywnego wpływu na psychik innych ludzi, np. uzyskanie wytworów
kultury, podporz dkowania sobie innych w celach konstruktywnych, itp. - mo emy to
nazwa wyobra ni sugestywn ,

-

wiadome lub nie wiadome spowodowanie destrukcji, np. przez absurd, nonsens,
mataczenie, pl tanin my li i argumentów, itp. - jest to wyobra nia mroczna.
Je eli teraz przypatrzymy si wyobra ni spekulatywnej, to odmiennie od wyobra ni

realnej, jej rola nie jest jednoznaczna. Przypomina wypraw w nieznane, rozejrzenie si w
sytuacji, pój cie na zwiady. Umo liwia znalezienie wiele potencjalnych, alternatywnych
rozwi za , które w przyszło ci mog

nabra

cech wyobra ni naukowej. Wyobra nia

spekulatywna zachowuje pełn odr bno , nieustannie penetruj c ci gle powi kszaj cy si
obszar tego wszystkiego, co nie jest nam bezpo rednio dost pne.
Ka dy z tych rodzajów wyobra ni jest władany przez inne zasady. Naukowa podlega
metodologii naukowej. W zale no ci czy s to nauki cisłe czy społeczne, metodologia jest
nieco odmienna. Sugestywna bazuje na zdolno ciach artystycznych czy estetycznych.
Mroczna na nieudolno ci, niezdrowych ambicjach, kompleksach, chorobie psychicznej.
Pierwsza umo liwia realne oddziaływanie na rzeczy i ludzi w sposób uporz dkowany,
mo liwy do przekazania nast pnym pokoleniom i dalszego doskonalenia, post pu. Warunkuje
rozwój gospodarczy i społeczny. Wyobra nia sugestywna i mroczna mog przyczyni si do,
z jednej strony, wspaniałych prze y , lub z drugiej strony, do niezrozumienia, zagubienia,
pogr enia si w negatywnych stanach psychicznych lub chorobie. Wyobra nie te maj
wspóln cech , manipuluj desygnatami ale w sposób nie naukowy, bez metodologii uznanej
przez nauk . Tak e posługuj si regułami np. estetyki, harmonii, i innymi, ale nie oddziałuj
bezpo rednio na poziom ycia materialnego, wyst puj obok niego. Wyobra nia naukowa jest
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weryfikowalna i poddaje si krytyce. Buduje co w rodzaju muru zale no ci, tworzy mocn
konstrukcj , daje wytwory praktycznie sprawne. Pozwala na komunikowanie si
poszczególnych przedstawicieli nauki, jest zdyscyplinowana terminologicznie. Pozwala na
współprac , uzupełnia luki wskazane przez poprzedników. Manipulowanie desygnatami
odbywa si tam jedynie w okre lonym celu. Je eli nie ma uzasadnienia naukowego, traktuje
si j jak strat czasu, działania nieuzasadnione i niepotrzebne.
Wyobra nia sugestywna manipuluje desygnatami w celu wywierania wpływu na ludzi
zarówno w utworach, literaturze, sztukach,

(ich uczucia i emocje). Przejawia si

bezpo rednim przekazie słownym np. gaw dziarstwie, w zwyczajach i obyczajach,
programach i audycjach w rodkach masowego przekazu (kino, RTV i pochodne), w normach
etycznych i prawnych, a tak e innych sklasyfikowanych lub nienazwanych tutaj formach.
Jest niezwykle bogata. Rozwijana przez tysi clecia, wro ni ta w cywilizacj

i poj cie

ludzko ci, jest atrybutem tego wszystkiego co kojarzy si z dorobkiem kulturalnym. Nie
sposób jej ogarn , jest jak ocean, pozwala jedynie na poruszanie si po wyznaczonych
szlakach. Poznawalna przez indywidualne osoby, wieloznaczna, wielopłaszczyznowa,
zmienna i nieokiełznana. Jej twórcy s

podziwiani przez pozostałych. Niejednokrotnie

zwi zana z tym sława trwa przez wieki.
Wyobra nia mroczna jest wszechobecna, nie ma wyra nych form, struktury, nazwy
poszczególnych wytworów. Nie dotyczy okre lonych grup ludzi, narodu, rasy czy wyznania.
Jest sił nieprzewidywaln , wyst puj c powszechnie. Wytwarza rodzaj ci nienia, które nam
nieustannie towarzyszy. Jej odczuwanie jest zagwarantowane, jak obecno

grawitacji we

Wszech wiecie. Współistnieje z nami na co dzie . Wybucha cz sto niespodziewanie. Mo e
przez

całe

wieki

pozostawa

nierozpoznawalna,

przetrwalnikowej. Gro na i niebezpieczna, czaj ca si

jak

drobnoustroje

w

formie

bezkształtna masa. Tkwi w

zakamarkach naszego umysłu, czasami wyra na, gdy osoba ni dotkni ta zgłasza si z
okre lonymi dolegliwo ciami do lekarza lub psychologa. U zdrowej jednostki jest
uto samiania z bł dami lub nie cisło ciami, z bólem, strat czego lub kogo , cechami
charakteru, kultur bycia, wychowaniem wyniesionym z domu lub zwyczajami rodowiska.
Lekcewa ona przez swoj

powszechno , oswojona jak tygrys na ła cuchu, karmiona

pozorami. Nie ma człowieka, który by od niej mógł si uwolni . Wyłania si jak z bezkresnej,
gł bokiej studni codzienno ci i ci gnie nas wszystkich w otchła

głupoty, nietolerancji,

zbrodni, koszmaru, strachu i innych czarnych my li. Jest powszechnym przejawem ludzkiej
nieporadno ci, niezdolno ci, ograniczono ci.

7

Buszowanie po cie kach wyobra ni dostarcza niepowtarzalnych emocji. Wyobra ni
mo na rozbudowywa obserwuj c np. nieokiełznan sił przyrody, wydarzenia zachodz ce
wokół nas, czy te nat enie uczu lub my li w nas samych. Mo na personifikowa znane z
codzienno ci przedmioty, np. chocia drzewo nie ma r k, mo na jednak napisa , e „oddala
si poruszaj c rozpaczliwie r kami” lub, e „sło ce usiadło na dachu”, czy te : „słowa snuły
si

jak zm czony podró ny”. Mi dzy innymi nadawanie cech ludzkich przedmiotom,

zjawiskom, wprowadza w ruch wyobra ni . Chocia jeszcze ci gle poruszamy si w obr bie
znanych nam zjawisk.
Interesuj cy nas „szczebel w gór ”, „wy sza technika jazdy”, jest miejscem gdzie
chcemy tworzy obrazy czy niesko czone wizje w oderwaniu od czego ju poznanego.
Nawet trudno uzna tak tworzon fikcj za co , co mo e by prawdopodobne. Rezygnujemy
te z pokusy próby definicji „wyobra ni spekulatywnej”.
Mo na z tego miejsca rozpocz

puszczanie wodzy fantazji niczym nie ograniczonej.

Ale jak to opisa ? Jak stworzy własny j zyk, pisany, mówiony, czy mo e j zyk d wi ków,
obrazów lub mimiki? To trudne zadanie dla naszych ogranicze

mózgu. A mo e w tej

niesko czono ci przenikaj głosy naszych przodków ? Mo e gdzie tam nasza wiadomo
w druje po wietlnych płaszczyznach, a mo e jest jeszcze inny zmysł, który nam ludziom nie
jest dany za ycia, ogarniaj cy płynnym bezkształtem kolejne galaktyki, podpowiadaj c jak
okre li co czego nie „dotykamy” zmysłami ? Jak spekulowa aby jednocze nie nie popa
w ramiona pokusy zwykłej sugestywno ci albo mrocznych wynaturze ?
Wiara stanowi zupełnie odr bny temat. Dla wierz cego chocia

jego idea jest

niewyobra alnym obszarem dozna i my li, to wierz cy godzi si na ograniczenia swojej
wyobra ni i chce si tym ograniczeniom podporz dkowa . Oddaje siebie jakiej idei, np. idei
Boga. Wiara mo e by niesłusznie postrzegana od strony pragmatycznego obserwatora jako
co

funkcjonalnego. Kilka przykładów: „Ludzie potrzebuj

tworzenia sobie na własne

potrzeby mitycznego wiata, gdy łagodzi to ból po stracie bliskich. Wyobra enie wiata dusz
jest rozładowaniem napi cia, daje nadzieje na ycie po mierci. Wiara jest potrzebna nawet
dla ukojenia, dla samej nadziei przedłu enia ycia po mierci. Jak smutn byłaby egzystencja
i jaki byłby sens istnienia, gdyby nie wiara w wiat po drugiej stronie ycia ? Mity s
potrzebne, s balsamem dla naszych dusz, pomagaj przetrwa trudne chwile, ci gle yjemy
nadziej na jutro, na pojutrze, na wieczno ”. Psychologizowanie motywacji wolno stosowa
dla dowolnego tematu, ale niczego, poza psychik podmiotu, w ten sposób nie mo na
uzasadni . Jest to sposób zmiany tematu. Realizowany poprzez przeniesienie uwagi z
przedmiotu zainteresowania, na psychik samego zainteresowanego. Swoista, współczesna
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kuglarska sztuczka. Si gaj c do przesady, równie dobrze kula na równi pochyłej mogłaby
zaspokaja psychiczne dewiacje fizyka, który j obserwuje.
Ostatecznie tematem, który głównie nas interesuje, ku któremu nat amy dalsz
uwag , to wyobra nia spekulatywna. Ona bowiem jest pocz tkiem i akceleratorem
humanistycznego rozwoju. Inspiruje i wzbogaca ale jednocze nie ró ni si całkowicie od
wyobra ni realnej. To dalszy jej rozwój jest nadziej i obaw jednocze nie. Jest najwy sz ,
najwa niejsz refleksj jaka towarzyszy ludzko ci. Z niej zrodziły si zarówno religie, jak i
współczesna nauka.

I. W Y O B R A

NIA
O CO CHODZI

Czytelnik lub słuchacz, ka dy kto ledzi wywód, rozumowanie, idee czy wyobra enie,
w ko cu oczekuje jakiej konkluzji. Cierpliwo

ucznia, jego uwaga zawsze zmierza ku

zrozumieniu o co nauczycielowi chodzi. Mo na to zostawi w domy le, w ko cu nikt nie
przewiduje wszystkich skutków, reakcji i mo liwo ci jakie rodz si w wyniku tego co
stwierdził. Skojarzenia, nieporozumienia, to nowe warianty, czasami nieznane wcze niej
mutacje, rodz cych si procesów my lowych. W nowych głowach, czasach, okoliczno ciach,
powstaje dalszy ci g, ci gle niedoko czonej opowie ci, rzeki słów, j zyka, my li i genów.
Pisz cy te nie jest do ko ca wiadom co czyni, co go pcha i skłania, e w ogóle
chwycił za pióro lub otworzył usta. Ale próba uchwycenia tej nieporadno ci, zale nie od
perspektywy k ta „ugi tych pleców” (dla kogo lub przed kim ), daje w rezultacie słowa:
doskonałe zdystansowanie. Aby co zobaczy trzeba „wyj
boku, popatrze

z góry i od

rodka, wej

poza”, oddali si , spojrze z

do „kuchni” i „sprawdzi

instalacje”. To

niepoprawne w cibstwo ma tylko jedno uzasadnienie, co szkodzi spróbowa .

PARAFRAZY FILOZOFÓW
Wi kszo ci napisanych ksi ek nie przeczytali my i zapewne gdyby nawet tak si
stało, to du a ich liczba prawdopodobnie nie przypadłaby nam do gustu. Je eli w dzieci stwie
nie nakłaniano by nas do nauki, w tpliwe jest czy dokonaliby my w ogóle jakiego wysiłku
intelektualnego. Z filozofami i ich ideami bywa podobnie, wi kszo ci ich pogl dów wcale nie
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znamy lub nie rozumiemy, a zwykle to co napisali nie koniecznie nam si podoba. Na dodatek
niewiele nas skłania aby kiedykolwiek si z nimi zapozna .
Spróbujmy si czego o nich dowiedzie nie przeci aj c przy tym umysłu, kojarz c z
czym co współcze nie znamy. Mo emy posłu y si modyfikacj , pewnym swobodnym
omówieniem. Wybieraj c kilkunastu filozofów zainscenizujmy w krótkiej „reklamie” ich
prób prezentacji czego dla nich charakterystycznego. Korzystaj c z bogactwa ich my li i
przekona spróbujemy znale

co wyró niaj cego, dostosowa to do obecnej mentalno ci,

nieprzyzwoicie upro ci w formule „pół artem, pół serio”.
Tales z Miletu, jego ucze Anaksymander, Anaksymanes, Demokryt
Filozofowie ci wyobra aj sobie cało

na podstawie lokalno ci zjawisk, np. człowiek

powstał z ryby. Zauwa aj ju jednak, e w przyrodzie nic nie ginie tylko zmienia form
(zasada zachowania materii – energii). Ruch jest wieczny. Istnieje niesko czony wiat i czas.
Elementami materii mo na manipulowa .
Nie wiedz przy tym czy

wiatem rz dzi rozumno

czy nie-rozumno . Szukaj

ostatecznej zasady (arche) wszystkich rzeczy, czyli wła ciwego bytu, który le y u podstaw
wszystkich zjawisk (takiego wytrychu do wszelkich manipulacji wiatem). Jeszcze my l , e
Ziemia ma kształt cylindryczny lub płaski i jest podtrzymywana przez powietrze. Sło ce i
gwiazdy poruszaj si po kołach i sferach, stosunkowo blisko Ziemi.
Heraklit
Do tej samej rzeki nie mo na wej

dwa razy. Substancja ci gle si zmienia oraz brak jest w

rzeczywisto ci identyczno ci. Po mierci nast puje co czego sobie nie wyobra amy.
Parmenides
Byt jest jeden i ci gły .... w cało ci.
Demokryt
wiat nie został stworzony przez kogokolwiek. Składa si z haczykowatych ciałek i pró ni.
wiatów jest niesko czenie wiele. Rozró nia byt, niebyt czyli pełni , oraz pró ni .
Leukippos
Rzeczy utworzone s

z ciał niewidzialnych, nie ograniczonych pod wzgl dem ilo ci i

kształtów.
Ich uczniowie mówili ju o atomach.
Epikur
wiat jest utworzony z atomów przez jak

lep sił .
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Arystoteles
Rzeczywisto

ma w sobie dwie cechy: aktualno ci, czyli wszystko tak jak to, co w danym

momencie widzimy, a tak e potencjaln mo liwo

do stania si czym innym.

Demokryt i Platon
Zaj li si

okre leniem przedmiotu ka dego zmysłu. Dusza jest cielesna i składa si

z

elementów ognistych, które s okr głe. Dusza jest niepodzielna, nie posiada du ej siły. Składa
si z dwóch zasadniczych cz ci: rozumnej i nierozumnej.
Demokryt i Epikur
Dusza jest zniszczalna i ginie wraz z ciałem. Nale y szuka

jednego przyczynowego

wyja nienia (klucza do manipulowania wszystkim). Zmysły nas oszukuj , a my z reguły
jeste my daleko od rzeczywisto ci i od prawdy.
Sokrates
Zauwa a nikło

wiedzy i subiektywn zarozumiało . Poeci lub rzemie lnicy s obdarzeni

zdolno ciami ale nie potrafi tej zdolno ci ani uzasadni , ani wyzwoli si z poczucia, e gdy
w jednym s zdolni to nie znaczy, e o innych rzeczach wiedz wiele.
Problemem jest to kto jest m dry, a kto głupi. Jak rol odgrywaj emocje, a jakie intelekt.
Platon
Odró ni nale y mi dzy pozorem, czyli tym co nam mówi zmysły, a prawdziwym bytem,
tym czym co w nieustannej przemianie zjawisk wła nie si nie zmienia. Filozofia wyzwala
człowieka z jaskini pozoru i prowadzi go ku sło cu prawdy.
w. Augustyn
Zło mie ci si w porz dku wszech wiata i jest efektem wyboru wolnej woli człowieka
kieruj cego si ku dobru mniejszemu. Bóg w ostateczno ci decyduje czy dojdzie do kontaktu
Boga z człowiekiem. Akt ten jest całkowicie nieprzewidywalny, mo e omin
pobo nego człowieka, jak i spa

najbardziej

nagle na sko czonego grzesznika. Łaska Bo a jest zawsze

darem Boga. Ludzie niezale nie od swoich uczynków s albo wybrani przez Boga do
czynienia le, albo dobrze i nikt prócz Boga nie mo e tego zmieni .
w. Tomasz z Akwinu
Dogmaty i prawdy wiary s niepodwa alne, mo na jednak uzasadnia je rozumowo. Metody
rozumowego dowodzenia oparte s na logice. Mo na tworzy nauk o Bogu (teologi ).
I. Newton
Ciała maj ten sam, podobny charakter na Ziemi oraz w Kosmosie. Siła wynika z ruchu.
Sposób wypytywania natury wpływa na odpowiedzi, czyli na to co zbadamy.
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F. Bacon
Filozofia to wiedza eksperymentalna i u yteczna.
R. Descartes
Prawda musi by ostro nie i na wiele sposobów sprawdzana. Wszystko nale y dzieli na
cz ci i opisywa

zachowanie tych cz stek. My l nale y prowadzi

od najprostszych

stwierdze do bardziej zło onych. Analiza powinna obejmowa wszystko co mo liwe aby
niczego nie pomin .
G.W. Leibniz
Monada to co co nie ma cz ci i nie daje si ju podzieli . Monady to pierwiastki rzeczy.
Ka da jest jednak inna gdy nie istnieje identyczno . Monada ma wiele modyfikacji i
stosunków, a jej zmiana nast puje od wewn trz i wynika sama z siebie. Rzeczy zło one s
zbudowane z rzeczy prostych. Wszystkie s ró ne.
Julian Offray de la Mettrie
Przyrównuje człowieka do jego najlepszych wytworów. Człowiek jest maszyn ale bardziej
zło on . Ciało nakr ca samo swoje spr yny.
John Locke
Na pocz tku zmysły wprowadzaj do umysłu idee szczegółowe, napełniaj pust dot d izb .
Wtedy zostaj one umieszczone w pami ci i otrzymuj nazwy. Umysł zostaje zaopatrzony w
idee i wyrazy mowy. Posiadamy cechy wrodzone i wyuczone.
David Hume
Percepcja słabsza – my li i idee.
Percepcja silna – zmysły, emocje i uczucia.
Nauki matematyczne – wyra ne, jasne i precyzyjne.
Metafizyka – niejasna i zawiła.
G. Berkeley
Nasze my li, uczucia, wyobra enia nie istniej poza umysłem. Nie wiemy wi c na pewno czy
domy, rzeki, góry, nasze ciało, itp. maj realne istnienie. Sygnał mo e pochodzi nie od
rzeczy realnych (np. widzenie rzeczy), nie od wiata Realnego, ale mo e by sterowany z
innego ródła – od Boga, i bezpo rednio oddziaływa na nasze zmysły wytwarzaj c wszystkie
wra enia. Dla wszechmocnego Boga to nie powinien by

aden problem.

I. Kant
Zespół zjawisk wiata o ywionego lub nieo ywionego składa si na umo liwienie realizacji
jakiego celu, nawet je eli poszczególne zjawiska lub czyny ludzkie nie s podyktowane
realizacj tego celu. Dla przykładu, pomimo, e narodziny, zgony czy mał e stwa, na które
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tak wielki wpływ ma wola ludzka, wydaj si nie podlega

adnej prawidłowo ci, która

pozwalałaby z góry przewidzie ich liczb , to jednak statystyki wskazuj , e wydarzenia te
zachodz wedle pewnych prawidłowo ci. Poszczególni ludzie, a nawet całe narody, nie zdaj
sobie sprawy, e d

c do realizacji własnych celów, ka dy we własnym interesie, a cz sto

jeden przeciw drugiemu, niepostrze enie dla siebie samych, kieruj

si

jakim

celem

przyrody. Chocia pobudki ludzkiego działania mog by niskie i ułomne, to efekt mo e by
zgodny z jakim nieznanym planem przyrody, rozumno ci wyst puj c poza jednostkowo.
Nale y te odró ni rzeczy same w sobie od tego tylko, co jest pomy lane o rzeczach.
M. Szeler
Człowiek to ludzkie zwierz .
R. Ingarden
Człowiek raz si czuje panem przyrody, a innym razem wyobcowany i zagubiony, skazany na
niezale n od niego Przyrod . Człowiek urzeczywistnia warto ci i ulega szczególnemu ich
urokowi. Zapomina wtedy o zwierz cej naturze. Siła twórcza człowieka jest ograniczona,
zawsze zwi zana z podło em realnej przyrody. Nieustannie przekraczamy granice
zwierz co ci, wyrastamy ponad samych siebie. Człowiek opanował przyrod i zwyci ył
zwierz ta ale nie przekroczył granicy nowej rzeczywisto ci. Widzi dopiero jej perspektywy,
przeczuwa ten nowy wiat. Obecnie skazany jest na tragiczn , samotn walk na granicy swej
zwierz co ci i tego co dopiero ma nadej .
J.J. Rousseau
Ł czy nas umowa społeczna, zobowi zanie domy lne mi dzy władz a ludem.
Wielu do działania popycha ich pró no , upodobanie sławy, moda lub schlebianie
pospolitym gustom. Staj si usłu nymi lokajami maj cymi władz . yj i działaj tylko dla
wiata. Co innego filozof, który istnieje tylko dlatego, e jest istot woln i niezale n wobec
wielkich i mo nych. Tylko istota moralna i wolna od wszelkich kompromisów mo e pozna
prawd .
S. Kierkegaard, Huserl, Sartre
Moje JA jest nieokre lone, gdy to nie mózg, nie ciało, nie stan umysłu. Kiedy mówi , e to
jest mój mózg i moje my lenie nie uto samiam siebie z mózgiem czy my leniem. Wi c JA
nie wiem czym jest JA.
L. Wittgenstein
J zyk jest jak skrzynka na narz dzia, gdzie obok siebie le : młotek, dłuto, zapałki, gwo dzie
i klej. Chocia tak ró ne, nie s tam uło one przypadkowo. Tak samo j zyk, który płata nam
figle, mo e nas zawsze zaskoczy . Komunikacja słowna jest cz sto zaburzona. Tymczasem
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poznajemy przez mow
oznaczaj c

zgodno

i j zyk. Musimy odpowiednio zachowa

i odró ni

logik

z rzeczywisto ci , od znaków, czyli naszego odwzorowania

rzeczywisto ci w my lach.
August Comte
Człowiek w cisłym znaczeniu tego słowa, nie istnieje. Istnie mo e tylko ludzko , poniewa
cały swój rozwój pod ka dym wzgl dem zawdzi czamy społecze stwu. Wa ne s przedmioty
rzeczywiste i tematy po yteczne dla osi gni cia wiedzy pewnej i cisłej.
Karol Darwin
Wszystkie istoty s

w stałych stosunkach zale no ci, które nie dotycz

jedynie

ycia

osobników ale tak e pozostawienia po sobie potomstwa. Grupy osobników, które mog mie
ze sob potomstwo, zaliczane do danego gatunku, ulegaj w miar upływu czasu znacznej
ilo ci przekształce . Okoliczno ci zewn trzne w powi zaniu z dotychczas nabytymi cechami,
pozwalaj na dalszy pomy lny rozwój, albo w wyniku selekcji, eliminuj poszczególne
osobniki, ich grupy lub cały gatunek.
Artur Schopenhauer
Nieszcz cie, ta istotna cecha ycia, jest reguł . Cierpienie jest najbli szym, bezpo rednim
celem ycia. Bez niego nasza egzystencja byłaby zupełnie bezsensowna.
Fryderyk Nietzsche
Zdeprawowanie rozumu wynika z pomylenia przyczyny i skutku. Fałszywa przyczynowo
jest czym bezrozumnym. Wynika z psychicznej potrzeby redukcji czego nieznanego.
Jakiekolwiek wyja nienie jest wtedy lepsze od

adnego. Przynosi ulg , uspokaja, daje

poczucie mocy. Dlatego potrzebujemy fałszywej prawdy w imi

przyjemnego poczucia

wewn trznego spokoju ducha. To nasz grzech pierworodny, istotna przeszkoda lepszego
poznania rzeczywisto ci.
Henri Bergson
Skoro wiedza pozytywna mówi nam o tym co jest, a metafizyka ma charakter spekulatywny,
to pełni znajomo ci o Cało

rzeczy, umo liwiaj cym najbardziej szerokie indywidualne

zrozumienie realnego doznania w poł czeniu z otaczaj cym nas nieznanym, jest jedynie nasza
intuicja. Podej cie intuicyjne podkre la doniosło

metafizyki, wnosi wi cej nauki do

metafizyki i wi cej metafizyki do nauki a jednocze nie nie rezygnuje ani z nauki, ani z
metafizyki. Pewna wypadkowa tej wszechstronnej, poł czonej wiedzy mie ci si w naszej
wiadomo ci w formie osobistej intuicji.
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J.G. Fichte
Czas jest czym wewn trznym, istnieje w naszej duszy. wiat, który został stworzony przez
czyn, przedstawia si nam jako przestrzenny i ma swoj ustalon przeszło , tera niejszo
przyszło . Ruch odbywa si

wewn trz nas poprzez czas, jak przesuwanie si

i

igły

patefonowej po nagranej płycie. Uczestniczymy w czym co ma swoj ustalon struktur i
jedynie jest odtwarzane, podobnie jak płyta patefonowa.
G.W.F. Hegel
Poznajemy przez przeciwie stwa. Najpierw co

stwierdzamy ( teza), potem temu

zaprzeczamy (antyteza), aby w ko cu wyłowi istotne elementy z obu tych granicznych
spojrze i doj

do pewnej wypadkowej (syntezy). Prawda wi c „le y po rodku”.

Edmund Hesserl
Przeszkod

w poznaniu s

nasze dotychczasowe przyzwyczajenia my lowe. Je eli te

przyzwyczajenia wył czymy, odkryjemy i obalimy psychiczne zapory my lowe, to uzyskamy
dost p do zupełnie nowego widnokr gu poznania. Konieczne jest nowe nastawienie
psychiczne przy poznawaniu. Metoda „fenomenologicznych redukcji”, dzi ki znajomo ci
psychologii, pozwoli na dotarcie do widnokr gu „transcendentalnie” oczyszczonych
fenomenów. Aby poznawa bardziej trafnie, musimy pozby si lub uwzgl dni czynniki
psychologiczne tkwi ce w naszej wiadomo ci, które sprowadzaj nas w bok od wła ciwego
kursu, oddalaj c od drogi do prawdy.
Zygmunt Freud
Istota ludzka składa si z czego co dziedziczymy, nie tylko po przodkach ale po całej
Przyrodzie, co nazywa si ID. W wyniku procesu wychowania i oddziaływania bod ców
zewn trznych, powstaje nadbudowa nad ID, co nazywa si

SUPEREGO. My sami

psychicznie (JA – EGO), jeste my na granicy, na styku ID i SUPEREGO.
H. Hesse
Człowiek zbyt dumny, zbyt niezale ny, o silnym, prostolinijnym charakterze, osi ga wolno ,
która staje si ci arem, samotno ci i chorob ciekawo ci cierpienia jakie przyniesie mu los.
Ludzie tacy odgrywaj istotn rol społeczn , otwieraj si na specyficzny humor oraz maj
odwag na skok we Wszech wiat oraz aby patrze w gł b chaosu swej własnej duszy.
Wyobra enie o ludziach maj cych faktycznie i konsekwentnie te cechy jest fikcj ale pozwala
na wyobra enie sobie poł czenia wielu cech, które zwykle przypisujemy wielu ludziom, w
jednym indywidualnym osobniku. Powstaje obawa, czy tak skonstruowany człowiek nie
b dzie uznany za niepoczytalnego oraz refleksja o stopniu zło ono ci natury ludzkiej.
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Karl Jaspers
Poznajemy prawd przez sytuacje graniczne, wiedza jest zbyt powierzchowna. Sytuacje
graniczne to bycie teraz, mier , cierpienie, walka, wina, wiadomo

egzystencji.

Jean Paul Sartre
Człowiek nie jest stworzony przez Boga ani nie poprzedza jego stworzenia lub pojawienia si
na wiecie, jaki plan czy istota rzeczy. Najpierw pojawia si człowiek ze swoj egzystencj i
on kształtuje i okre la definicj swojej istoty lub planu dla którego powstał. Człowiek jest
tym, czym siebie uczyni, zarówno w skali indywidualnej i tera niejszej, jak równie
historycznie i w odniesieniu do całej ludzko ci. Ci y na nim odpowiedzialno

wzorca, który

b dzie wywiera pi tno na innych ludziach.
M. Haidegger
Pyta si nie po co jest człowiek, przedmioty, Ziemia i Kosmos czy Bóg, ale po co jest
„dzianie si ”. Wydaje si , e wszystkie bycia trwaj ku mierci. Nasza egzystencja zale y od
jako ci sposobu odbywania si czego , jako ci naszego stanu wiadomo ci, np. bycia w
trwodze, bycia jako gadanina, czy te inne bycie, jakie lepsze, ciekawsze, pełniejsze.
E. Levinas
Wszystko czego nie znamy, co jest poza naszym zasi giem, gdzie w za wiatach, w
transcendecji, w niesko czono ci, wszystko to mo na wyobrazi sobie jako jaki BYT. Je eli
ten BYT ma TWARZ to nawet bez słów toczy si rozmowa. Cały czas wynika relacja twarz
w twarz, mi dzy nami a TWARZ

takiego BYTU, podobnie jak mi dzy nasz twarz , a

twarz innego człowieka.

WIAT GLOBALNY A LOKALNY
Przyjmijmy, e nie dostrzegamy adnej istotnej przeszkody aby uzna jednocze nie
nasze naukowe i metafizyczne patrzenie na wiat, cały zebrany razem owoc ludzko ci w
postaci rozwoju nauki i techniki (kultury), szeroko rozumiany, za jedynie pewn lokaln
form BYTU i BYCIA. Mo emy na wszystko popatrze jeszcze szerzej, dostrzec co poza
lub ponad poł czon NAUKOWO CI

i METAFIZYK . Jest to

wiat Realny, którego

istoty nie znamy, który nie jest podobny do naszego wiata, a który mo e by tak WIELKI i
OBSZERNY,

e z łatwo ci

zrealizowa , powieli

pomie ci wszystkie nasze wyobra enia, potrafi je realnie

i namno y

w ogromnych ilo ciach, przy subtelnych ró nicach

pomi dzy poszczególnymi egzemplarzami lub bez nich. Nie ma powodu aby my nie mogli
sobie wyobrazi , jak dla przykładu, ka da sekunda, milisekunda, lub wszelki najdrobniejszy
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ładunek czasu jest zapisany, a tak e jak z ka dego rozchodz si wszelkie inne warianty
mo liwych realizacji. Nie ma powodu aby na wiecie nie mogły realnie funkcjonowa BYTY
jakie komukolwiek przyszły do głowy, a nawet aby tych BYTÓW było bez porównania
wi cej, a ich formy coraz bardziej oddalały si od naszych wyobra e . Po prostu, dotychczas
nawet mówi c o niesko czono ci wyobra amy sobie co podobnego do tego co znamy i co
ma jaki kres, a tymczasem

wiat mo e by OTWARTY i GLOBALNY. Otwarty, czyli

wychodzi poza nasze wyobra enia o nim, a globalny, gdy jako cało

z łatwo ci obejmuje

wszystko co kiedykolwiek sobie o nim wyobrazimy, gdy my te jeste my cz ci tej cało ci.
Jednocze nie całkowicie nas przerastaj cy tj. sprytniejszy, m drzejszy, wi kszy, bardziej
zró nicowany, pojemniejszy, trwalszy, cudowniejszy itd.
Nasz

wiat jest pewn

lokaln

wypadkow

wiata Globalnego. Nawet nie jego

odbiciem, a jedynie odbiciem tej lokalnej wypadkowej. Przy takim zało eniu mo emy
swobodnie manipulowa , na poziomie NAUKI i Metafizyki, posługuj c si Kul Wyobra ni,
Macierz Pogl dów. Traktowa wyobra ni lub mo liwo

wyobra ni Całej Ludzko ci jako

pewien adekwatny do Naszego wiata przejaw wiata Globalnego. Mo emy bada nasz ,
ludzk

wyobra ni

we wszelkich jej przejawach, nie traktuj c tych przejawów

antagonistycznie, znale

prawidłowo ci, podobie stwa i ró nice, podda

to wszystko

wybranej przez nas, tak e naukowej, weryfikacji, a nast pnie przyj , e jest to w jakiej
istotnej relacji do Rzeczywisto ci.

KULA WYOBRA NI
Bior c wszystkie wyobra enia jakie ludzko

skonstruowała, bez adnej szczegółowej

ich analizy, w całej swojej historii ludzko ci, we wszelkich jej przejawach, formach zapisu,
rejestracji, otrzymujemy zbiór niezwykle bogaty i ró norodny. Ale podobnie jak w technice
cyfrowej, gdy pocz tkowo jeste my zaszokowani ilo ci informacji liczonej w bitach, KB,
MB, GB, szybko ci jej przekazu, gdy np. pod a sieciami internetu na całej Kuli Ziemskiej,
by dotrze

w ułamkach sekundy do s siada za cian , i z któr to technik po upływie

pewnego czasu si oswajamy i j rozumiemy – tak w ludzkiej wyobra ni jest pewien
porz dek i mo liwo ci których koniec dostrzegamy. Po wysiłku usystematyzowania,
znalezienia punktów charakterystycznych i próbie zdefiniowania rodzajów wyobra ni oraz
pełnionych przez nie funkcji, ukazuje si

obraz, który mo emy zamkn

w pewnej

przestrzeni. Przyjmijmy, e b dzie ona miała kształt kuli.
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Kula ta ci gle si

powi ksza, zarówno w czasie rozwoju historycznego, jak i

indywidualnego rozwoju człowieka, od dziecka do ko ca ycia. Dziecko, nie rozumiej ce siły
grawitacji, stwierdza ze zdziwieniem: no dobrze rozumiem, e ci ludzie, którzy s na górze
kuli ( półkuli północnej ), to oni nie spadaj , ale jak to mo liwe, e nie spadaj

ci na dole,

przecie oni chodz do góry nogami Ka dy z nas prze ywał i ci gle nas to spotyka, kolejne
ol nienia, gdy nagle zaczynamy co rozumie . Przeskok, i ju nasza wyobra nia pracuje
inaczej, kula si powi kszyła.

GRANICE KULI
Kula wyobra ni ma swoj granic , powierzchni . Powi kszaj c si wchodzi w kontakt
z obszarem, który znajduje si na zewn trz od niej. Kula si powi ksza, powi ksza te swoj
powierzchni , a przez to tak e obszar zewn trzny, do którego przylega. Gdy granice
wyobra ni powi kszały si powoli , a sama wyobra nia nie miała imponuj cych rozmiarów,
wielko

granicy i tego, co na zewn trz, nie miały wi kszego znaczenia. Obecnie jednak, gdy

te granice rozszerzaj si w przyspieszonym tempie, obszar zewn trzny wywiera coraz
wi kszy wpływ. Zaczynamy sobie zdawa spraw , e nasza wyobra nia jest hamulcem do
czego , co w niezwykłym bogactwie znajduje si tu za ni .
Warto wi c przyjrze si temu jak mo emy tworzy nowe modele na poziomie abstrakcji
oraz jak „wychyli nosa” , „zajrze przez dziurk od klucza”, nieco poza obecne granice.
Przedstawi

przykładowo dwa modele: „Model Cało ciowy” oraz „Model

wiatów

Transcendentnych”. Poza granice si gniemy przez wizj „zminiaturyzowanej ludzko ci” oraz
„sie wszelkich mo liwo ci”.

CAŁO
Cało

mo na rozumie jako pewne zespolenie znanych elementów poł czonych i

tworz cych spójny system. Taka cało
wzajemnie si

okre laj . Rzeczywisto

ograniczaj , tworzy cało

wył cza wszystko, co inne. W takiej cało ci cz ci
podzielona na poj cia, które si

wzajemnie

za spraw samego podziału.

Mo na jednak Cało

rozumie odmiennie. Kiedy staje si sum wszelkich bytów,

relacji i metafizycznego innego. Jednak nie sum numeryczn , ale czym co współwyst puje.
Z tym, e to współwyst powanie nie musi okre la czasu, jakiego momentu. Cało

taka to

relacje, tak e transcendentalne, oraz metafizyczne, obejmuj ce nieznane nam aspekty
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Rzeczywisto ci, nawet Nie-Rzeczywisto ci, gdyby taka znalazła si
transcendentnych. Cało

w relacjach

to Wszystko w czasie i bez jego uwzgl dnienia, wszelkie relacje

oraz bezrelacyjno , czas i pozaczasowo , Rzeczywisto
obejmuje znany horyzont, relacje twarz

i metafizyczne Inne. To co , co

w twarz z Nieznanym, niesko czono ,

transcendencj , metafizyk , tak e co , czego nawet nie przeczuwamy.
U wiadomienie tej Cało ci to pewnik, co nienaruszalnego, podobnie do To samego.

KONSEKWENCJE WYOBRA ENIA O CAŁO CI
Taka Cało

jest abstrakcyjn , trwał

i niezmienn

konstrukcj . Składa si

z

elementów, które nie musz by trwałe i niezmienne. Poznanie konstrukcji pozwala na
wykorzystanie, manipulowanie czynnikami zmiennymi dla znalezienia lepszej lokalizacji w
Cało ci. Nie mo emy niczego wykluczy gdy by mo e dostrzegamy istotne elementy
cało ci i potrafimy t wiedz wykorzysta dla naszej lepszej lokalizacji w tej Cało ci.
Lokalizacja nie ma tylko znaczenia przestrzenno-czasowego, ale dotyczy wszystkich
aspektów Cało ci. Z cało ci płynie nadzieja, e jeste my jej elementem zmiennym, ale
trwałym. Nie wiemy tego i nie wiemy jak si o tym przekona . Nie znaczy to jednak, e
powinni my popada w jaki pesymizm lub traci wiar . Nic podobnego, tym bardziej, e nie
wiemy, od czego zale y nasza lepsza lokalizacja w Cało ci. Na zasadzie „prawo-lewo”, jak
przy przesuwaniu zbyt ci kiej i du ej szafy, podpieramy si w tych poszukiwaniach z jednej
strony warto ciami duchowymi, optymizmem, wy szymi uczuciami i pozytywnymi
emocjami, a z drugiej strony racjonaln wiedz i jej zastosowaniem. By mo e, e te dwie
podpory i metoda „prawo-lewo”, to niewystarczaj cy i mało efektywny wysiłek. Kieruj c si
tym podejrzeniem, rodzi si sugestia aby rozci gn

sie przypuszcze , rozwin

mo liwo ci

naszej wyobra ni i sprawdzi , co si da, a reszt zaewidencjonowa .
Zmiana lokalizacji w Cało ci nie musi oznacza przestrzeni lub czasu, niemniej im
lepiej rozumiemy nasz Czasoprzestrze tym szybciej wyjdziemy poza ni i nauczymy
innego rodzaju lokalizowania. Zapisana w Nowym Testamencie idea „odsiania”, czyli
przetrwania nas jako naszych dobrych cech, a zagłady tego co w nas niewła ciwe i nie
pasuj ce do

ycia „w przyszło ci”, w niebie, w czekaj cej nas „odmienno ci”, jest

prostym przykładem wyobra enia, takiego odmiennego nie tylko od czasu i przestrzeni,
lokalizowania na nowo.
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CAŁO

A BÓG

Według wyobra enia Cało ci, Bóg jest jego stałym, trwały i wzgl dnie
niezmiennym elementem. Ma istotny zwi zek z nami, z cał Ludzko ci . Idea Boga
komasuje w sobie jednocze nie wiele naturalnych i stale u wiadamianych potrzeb i
wyobra e , tak e uczu , emocji i warto ci, a w szczególno ci:

-

wiadomo ci narodzin i mierci,

- poczucia, gdy jest wszystko dobrze, e b dziemy yli wiecznie,
- naszych uczuciowych zwi zków z innymi, bliskimi nam lud mi, nawet po ich
mierci,

-

wiadomo ci niewytłumaczalno ci wiata i naszego na nim pobytu,

- potrzeb fizycznych i psychicznych, w tym neutralizacji zagro enia,
- poczucia własnej warto ci, tak dla nas jak i dla wiata.
DROGA
CAŁO

jest nieogarniona, chocia nie przes dzajmy jak b dzie w przyszło ci.

Poznaj c Rzeczywisto , ł czymy elementy: Ja – ten, który poznaje i RZECZYWISTO

, to,

co poznaj . Działamy jak jakie abstrakcyjnie rozumiane „urz dzenie”, nasze my lenie w tej
RZECZYWISTO CI, „wyłapuje” dwie ( przynajmniej dwie) wyra ne „linie” – co
charakterystycznego. S

to zwykle dwie sprzeczno ci, np. determinizm i wolno ,

materializm i idealizm, góra i dół itp. Dzi ki takiemu „widzeniu RZECZYWISTO CI”
nabieramy orientacji. Potrafimy te dostrzec pewn przestrze

pomi dzy tymi liniami, a

niektórzy zerkaj te ciekawie poza nie. Mówimy wtedy, e nie wszystko jest białe lub czarne
oraz, e ka da reguła ma wyj tki. Ale wi kszo
przypisuj c jednej z nich jak

dostrzega tylko te dwie linie, cz sto

warto , uczucia lub przychylny/nieprzychylny stosunek

emocjonalny. To te jest dla naszego poznania charakterystyczne. Przez wieki trwaj spory,
która z „linii” jest wła ciwa, a która jedynie stanowi „nasz wyobra ni ”. Tymczasem linie te
wskazuj LUDZK

DROG . Idziemy ni , orientujemy si według niej i raczej niech tnie

wychodzimy poza jej brzegi. Powoli jednak dostrzegamy, e dróg takich jest wi cej, nie
jest łatwo na nie wej
przyszło

ani zej

z naszej dotychczasowej. Jednak musimy to zrobi , chocia

wtedy b dzie jeszcze bardziej zagadkowa od przeszło ci.
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IDEA ABSOLUTNEGO CIENIA
W stosunku do ka dej idei mo emy znale

co na podobie stwo jej cienia. To tak e

rodzaj idei, cz sto postrzeganej jako jej skrajne przeciwie stwo, która po dogł bnej analizie
jest do zasadniczej idei bardzo podobna. Idee te zachowuj si podobnie do podwójnego
przeczenia w logice, np. nieprawda, e nie czytasz tej tre ci, oznacza, e j czytasz. Ideami
cienia

s

np.

znane

powszechnie

dylematy racjonalizmu,

empiryzmu,

realizmu,

instrumentalizmu, idealizmu, materializmu, itp. Dla przykładu, instrumentalizm zakłada, e
poznawane przez nas prawdy, to jedynie instrument zwi zków poznawanych zjawisk.
Jednak e konsekwentne stosowanie tej zasady prowadzi do instrumentów poprawnych, gdy
teoria- instrument daje oczekiwany skutek- instrument, oraz fałszywych instrumentów, kiedy
tak si nie dzieje. Realista od razu przyjmuje, e to, co poznaje jest realnie istniej ce albo tego
nie ma. Do nieporozumie , a tym samym sporów, doprowadzaj

rozumowania

niekonsekwentne, zarówno po stronie realistów jak i instrumentalistów. Dzieje si tak, gdy
instrumentalista wprowadzi zasad ,

e wszystko, co obserwuje jest cz ciowo realne a

cz ciowo instrumentalne. Wtedy pojawiaj

si

argumenty sporne, daj ce wra enie

sprzeczno ci idei. Tymczasem wszystkie idee absolutnego cienia s
prawdziw , ale niepotrzebnie komplikuj c

refleksj

słuszn

i

rozumowanie, podobnie jak zastosowanie

podwójnego przeczenia na pocz tku ka dego zdania.
Idee absolutnego cienia s przydatne, gdy przedstawiciele ka dego nurtu my lowego
poddaj si zawsze pewnemu dryfowi czynników zewn trznych: politycznych, finansowych,
religijnych czy społecznych, i przestaj by konsekwentni w ramach swojego własnego
systemu rozumowania. Wtedy zachowanie rodem z targowiska, przywraca ich do
przytomno ci. W ten sposób materiali ci pobudzili idealistów, instrumentali ci realistów a
empiry ci racjonalistów. Interakcje pod aj te w odwrotnym kierunku i s spowodowane
brakiem konsekwencji „ po stronie przeciwnej”. W ko cu, podobnie jak przekupki w czasie
kłótni, nikt nie chce si ju przyzna do swoich pomyłek i progresja wzajemnej niech ci oraz
nieuczciwo ci, wywołuje awantur globaln w ród najbardziej szacownych osób na wiecie.
Tymczasem spory maj charakter jałowy, gdy ka da idea oraz jej absolutny cie s
prawdziwe. Ta prawda wynika z refleksji o niewiedzy. Niewiedza zawsze b dzie przekracza
mo liwo ci poznania, a szczere przyznanie si do wiadomo ci o jej granicach nikomu nie
uwłacza. Nie wiemy czy

wiat jest realny czy instrumentalny, czy idealistyczny czy

materialistyczny oraz czy poznajemy poprzez rozum czy empiri . Najszcz liwsze wydaje si
ł czenie idei i ich cieni, w jedn ł czn metaide , co pozwala na dualistyczne, bardziej
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zrównowa one patrzenie na rzeczywisto . Pozwala to na bycie niekonsekwentnym w swoim
rozumowaniu,

a jednocze nie

na

pełn

konsekwencj .

W

ramach

bowiem

np.

instrumentalizmu rozumuj jak instrumentalista, w ramach realizmu jak realista ale godz si
na niekonsekwencj , dopuszczaj c jednocze nie jedno i drugie rozumowanie jako poprawne.
Takie sprzeczno ci, chocia wydaj si niedopuszczalne na gruncie prostej empirii to s
całkowicie uzasadnione na obszarze oderwanej od niej abstrakcji. Prawda bowiem nie le y
po rodku lub po której ze stron ale w pewnym obszarze dopuszczonym przez nasz
wyobra ni (czyli np. w kilku miejscach na raz, albo np. w pewnym obszarze, je eli jest
rozmyta). Prawda nie musi by punktem ale mo e by plam lub przestrzeni .

WIAT WYGŁUPKÓW I BEZWOLKÓW
Gdy opu cimy Kul Wyobra ni, albo gdy tak nam si wydaje, to mo emy trafi do
wiata Wygłupków. Tam, ka dy robi co chce, a wiat dookoła zmienia si podług jego woli.
Wszystko, rzeczy martwe, ro liny, zwierz ta czy ludzie, przybieraj dowolne formy, według
yczenia tego, kto skupi na nich uwag i natychmiast dostosuj si do jego woli. Poniewa
mogłyby nast pi

kolizje zamiarów

poszczególnych osobników, obowi zuj

pewne

hierarchie działaj ce jednocze nie i bezkolizyjnie:
1. Na najwy szym szczeblu, wola realizowana jest podług pierwsze stwa, kto pierwszy
pomy li tego zamiar zostanie zrealizowany;
2. Na najwy szym pi trze, nast puje rozdzielenie tej samej rzeczy pomi dzy wielu, którzy
akurat skupili na niej uwag ;
3. Na najwy szym poziomie, rozdzielaj si całe wiaty i ka dy mo e otrzyma , wszystko
do swojej wył cznej dyspozycji (co powoduje, e nikt tak naprawd nie cierpi gdy
automatycznie przeskoczy do dowolnej ilo ci wiatów w których jest bezpieczny i w
których nikt nim nie manipuluje, a ka dy jest w dowolnej ilo ci powielony);
Przej cia pomi dzy poziomami dokonuj si automatycznie, ka da kolizja jest wi c
natychmiast rozdzielana, a do konfliktu nigdy doj

nie mo e. Potencjalne zagro enia s

uchylane przez coraz wi kszy rozdział rzeczywisto ci, a do wył czno ci całego odr bnego
wiata i automatycznego powrotu na ni sze szczeble, gdy skupienie uwagi nie jest
równoczesne. Przy czym, ka dy ma zapewniony byt i bezpiecze stwo na najwy szym
poziomie, z którego mo e powróci na ni sze szczeble.
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Aby uzmysłowi sobie, e słowa i poj cia, s tworami wyobra ni tworzonymi przy
ci le zakre lonych zało eniach dodatkowych, mo na posłu y si abstrakcyjnym poj ciem
„pola siłowego”. Niech pole siłowe b dzie form „czystej” energii, która mo e przybiera
dowolny ale okre lony przez kogo kształt. Pole to, sterowane naszymi my lami i podług
naszych ycze , nabiera form i wyrazu zgodnie z nasz wol . Aby stworzy przestrze
powstanie realna perspektywa krajobrazu do złudzenia przypominaj cego prawdziw
przyrod . Aby postawi dom wystarczy aby to pole przybrało form
dachu, podłogi. Powstan
sterowno

daje mo liwo

cian, drzwi, okien,

meble, ksi ki, naczynia, ozdoby, o wietlenie. Elastyczna
zmiany

kształtów, form, przeznaczenia i funkcji tych

przedmiotów. Krzesło mo e dowolnie zamienia si w stół, telewizor w kanap , a te z kolei
ponownie w krzesło lub inny przedmiot. Przy takim wyobra eniu, zacieraj si granice
znaczeniowe. Kwadratowe koło jest realnie mo liwe, gdy jest pewn form istnienia
energii. Energii, która mie ci w sobie zapisan

informacj

na tyle du , czyteln ,

elastyczn i zmienn , e zmodyfikowana przybierze ró ne formy i spełnia zamiennie ró ne
funkcje. Takie wyobra enie, chocia rodem z fantastyki naukowej, pozwala zrozumie , e
nazwy jakimi si posługujemy nie s ostatecznym, mo liwym ich zastosowaniem, e
mo na wyobrazi

sobie rzeczywisto

podlegaj c

zmianom, pełn

hybrydowych

rozwi za , z powi zanymi, zmieniaj cymi si funkcjami. Taki wiat nazywamy wiatem
Wygłupków.
Na drugim biegunie prowadzonego rozumowania mo emy wyobrazi sobie wiat
stale komu podporz dkowany, bezwolny. wiat taki, wiat Bezwolków jest tu obok nas.
Nie zdziwi teraz odruch oburzenia, pomruk niezadowolenia, szmerek dezaprobaty.
Wszechobecna i powszechna agresywno

? Nietolerancja ? Zabierana komu swoboda

my lenia ? To bzdura, nieprawda i zmy lone insynuacje. Zach cam wi c do autoanalizy.
Owszem, pozwalamy innym wyrazi pewne pogl dy, ale tylko pewne, na okre lonych
obszarach. Poza nimi jest ogromne terytorium, które nas zamyka i nie pozwala. Znamy
wszyscy argumenty w rodzaju: nie wypada, to nieetyczne, bzdura, głupek, nigdy si na to
nie zgodz , co ludzie powiedz , b dziesz starszy to pogadamy, nudziarz, nie mam czasu,
jak to zrobisz to nie chc ciebie zna , itd. itp.. Przyznajmy uczciwie, nie ma takiej
mo liwo ci aby ktokolwiek z nas mógł swobodnie my le , wyobra a co sobie, a tym
samym głosi

wszem i wobec swoje pogl dy, nie nara aj c si

przy tym na jakie

niebezpiecze stwo.
Zachowania stadne nie s atawizmem. Nie mo emy schowa ich do lamusa. To co
nas odró nia od małp to, mi dzy innymi, zdolno

skoordynowanych działa zespołowych.
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Zgodnie z takimi regułami funkcjonuj

ró ne organizacje. W firmach, w ramach

okre lonych struktur i przy zachowaniu hierarchii. W siłach zbrojnych, gwarantuj cych
bezpiecze stwo i niepodległo , wymagania dotycz obywateli i ołnierzy. Obowi zek
obejmuje po wi cenie, podporz dkowanie i całkowit wierno . Grupy naukowców tak e
post puj podobnie. Tworz

rodowiska twórcze, ze swoimi zwyczajami, etyk , uznanymi

priorytetami i autorytetami. S hermetycznie zamkni tymi wyl garniami nowych zast pów
lojalnych „wolnomy licieli”.
Skupmy si na dwóch czynnikach: agresywnych jednostkach i lojalno ci wobec
grupy. Politycy czy szefowie, wszyscy oni zachowuj si podobnie. Je eli ktokolwiek nie
podziela ich pogl dów, traktowany jest jak wróg. Nawet bardziej agresywni członkowie
rodziny niszcz bliskich, im nie podporz dkowanych albo ograniczaj w nich ch

do

wyra ania „ niewła ciwych pogl dów”. Gdy to nie pomaga, „zach caj ” do stałego
milczenia. Kto kto złamie zakaz, w skrajnym przypadku, mo e by wykluczony lub w
sposób ci gły n kany i prze ladowany. Jednocze nie w razie podporz dkowania si ,
nast puje natychmiastowa nagroda, akceptacja, wsparcie, a nawet obrona. W niektórych
przypadkach postawa pełna po wi cenia i oddania. Kto nie oprze si takiemu dictum , tej
swoistej tresurze jakiej jeste my poddawani od dzieci stwa, przez całe ycie ? Reguły s
tak oczywiste i powszechne, e zapominamy o ich istnieniu. Kto bowiem my li o powietrzu
którym oddycha ? Nie mog c si temu przeciwstawi , asymilujemy si . Sami zaczynamy
podobnie oddziaływa na innych, stajemy si agresywni, porywczy, stanowczy lub tylko
bardziej konsekwentni. Nasze kary i nagrody rozdajemy bezwiednie, bez gł bszej refleksji,
cz sto dotycz

spraw drobnych, codziennych, np. form zachowania. Czasami

wy miewamy, a innym razem marszczymy brwi. Czasami płaczemy, a niekiedy jeste my
tylko smutni. Te nasze akceptacje lub ich brak wywieraj skutek cało ciowy, na cał
osobowo

drugiego człowieka, jego my lenie, emocje, uczucia i w ko cu buduj gotow

konstrukcj . Mamy drugiego, nast pnego, podobnego do nas bezwolnego osobnika. Jest
nam miło, e si rozumiemy, współdziałamy, lubimy, przyja nimy, oraz kochamy. No i
komu by to w ko cu miało przeszkadza ? W ten sposób powstaje wiat Bezwolków.
Kto mo e powiedzie , no tak, jak zwykle prawda jest gdzie po rodku. Ale to
niezupełnie jedyne wytłumaczenie. Mo emy nasze rozumowanie poprowadzi
zawieszaj c je pomi dzy, oraz daj c szans
zamykaj c ich, nie wi

inaczej,

na nast pne przestrzenie wytłumacze , nie

c si z jedynie słusznym wybra cem ale oddaj c si ruchowi

naszego umysłu w którym wszelkie rozumowanie stanie si

tylko kolejnymi punktami

orientacyjnymi dla poznawania, a prawda b dzie lotem, patrzeniem na te punkty i
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poszukiwaniem nast pnych, podobnych punktów orientacyjnych. Byłoby to my lenie
alternatywne.
wiat Bezwolków to niesko czenie wielka i liczna sie ró nych, potencjalnych dróg
poł czonych w Czasoprzestrzeni i Wszelkich Odczu ł cznie z My lami. Maj one swoj
uporz dkowan kolejno

i logik zgodnie z któr

wiat nieo ywiony i o ywiony wyst puje

w Czasoprzestrzeni, a poprzedza go „jak okiem si gn ” pewna historia, czeka jaka
przyszło

„w sin dal”. W mi dzyczasie odczucia na przemian wyprzedzaj si lub nast puj

po my lach, a te s

powi zane w nie zawsze konsekwentny splot z działaniami lub

zdarzeniami.
W

wiecie tym poruszamy si

po drogach zró nicowanej sieci alternatywnych

mo liwo ci, a poniewa na ka dym skrzy owaniu ró nych wyborów nast puje chwilowe
zatrzymanie i wychylenie: „w prawo, w lewo”, to ko cowe poło enie-wyboru jednej z dróg,
daje poczucie wolnej woli i wiadomego wyboru.
wiaty Wygłupków i

Bezwolków nie wykluczaj

Wygłupków mo e wedle czyjej woli powsta
tego yczył, jak i w

si . Zarówno w

wiecie

wiat Bezwolków, ale tylko dla tego, kto sobie

wiecie Bezwolków mo e istnie zdeterminowana sie dróg daj ca

poczucie wiata Wygłupków. Tak wi c dla obserwatora wewn trz, dylemat czy znajduje si
w tym czy tamtym wiecie nigdy nie mo e by z cał pewno ci rozstrzygni ty.
wiat Bezwolków i Wygłupków jest ilustracj

ograniczonej mo liwo ci naszej

wyobra ni. Ona tak e, jak i wszystkie nasze zmysły i funkcje my lowe, pomaga nam w
interakcjach ze wiatem zewn trznym, jedynie w pewnym zakresie. St d, nie nale y poznania
opiera na jakiejkolwiek jednej metodzie, jednym sposobie my lenia, jednej ideologii czy
filozofii. Dopiero ich splot i wielo

daje, jak sieci przy połowie ryb, wi ksz mo liwo

lepszego „uchwycenia” istotnych licznych wła ciwo ci otaczaj cego wiata, jakkolwiek t
relacj z nim by my rozumieli.
Nasze poszczególne zmysły czy funkcje intelektualne mo na porówna do piłek,
le cych obok siebie na płaskiej powierzchni, któr jest

wiat Rzeczywisty. Ka dy ze

zmysłów lub ka da z funkcji intelektualnych (ka da z piłek) tylko na okre lonym małym
obszarze stykania si

z powierzchni , najlepiej j

tam odczuwa. Im dalej od miejsca

styczno ci, tym bardziej nie zgadza si , nie ł czy z powierzchni , ta piłka, ten zmysł czy
umysł. Natomiast ka da z piłek co o tej (powierzchni) rzeczywisto ci wie i rozumie na swój
sposób. Warto

ka dej jest podobna, pod warunkiem,

e jej nie przeceniamy, nie

rozszerzamy jej znaczenia poza faktyczne mo liwo ci. Nasze bogactwo to korzystanie z
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wielo ci dozna , uzupełniaj cy charakter wiedzy pochodz cej z ró nych

ródeł.

Najwa niejsze przy tym jest zachowanie poczucia proporcji przy ich wykorzystaniu.

NOWATORSTWO I TRADYCJONALIZM
Oryginalno , wymy lanie czego nowego, szok poznawczy, zwi zana z tym szokiem
potrzeba zneutralizowania go i przystosowanie do tego co nowe, s to okoliczno ci, które w
bardzo istotny sposób wpływaj
nieprzewidywalno

na nasze poznanie oraz wskazuj

na znaczn

przyszło ci. Dlatego poznajemy co nowego w ramach okre lonego

paradygmatu naukowego ale nie jeste my w stanie przewidzie jak dalece odmienny b dzie
nowy paradygmat, ani nawet czy to b dzie jakikolwiek paradygmat. Nat enie nowo ci mo e
bowiem wymkn

si spod dotychczasowej terminologii i jakichkolwiek przewidywa . Aby

to zilustrowa wyobra my sobie człowieka, który całe ycie jadł tylko serniki. Spotyka kogo
lubi cego makowce i tamten mu tłumaczy: makowiec to taki sernik, który nie ma sera,
zamiast niego ma co innego. Wyobra my sobie,

e nasz „sernikowiec” ma ogromn

wyobra ni i kiedy zjadł makowiec stwierdził, e prawie tak sobie wyobraził jego smak.
Trudno byłoby jednak od niego oczekiwa aby ktokolwiek mu wytłumaczył jak smakuje
kapusta z grzybami suszonymi, z dodatkiem suszonych liwek. A wła nie poprzez rozwój
nauki czego takiego próbujemy dokona . Powinni my zdecydowa si na wielokierunkowe
poszukiwanie, bez okre lenia i z okre leniem przewidywa

co do jakiego

schematu

przyszło ciowego.

OPOWIE

O WIELU WYMIARACH

Propozycja konsekwentnego wyobra enia sobie bardzo wielu wymiarów (wielu
innych, a istotnych jak wymiary, cech rzeczywisto ci) mo e wygl da nast puj co. yjemy w
wiecie Podstawowym (jest to spojrzenie umowne, gdy

aden ze

wiatów nie jest

podstawowy, ale wyobra enie musi si od czego zacz ), który wygl da podobnie do
upowszechnionego Eistainowskiego wyobra enia. Powstał z Prawybuchu i zawiera
Czasoprzestrze , która ekspanduje. Je eli jednak dodamy nast pny wymiar, czyli zobaczymy
czas jako dodatkowy wymiar, a oprócz niego jeszcze jeden, to uka e si perspektywa w której
cała Czasoprzestrze , b dzie wygl dała jak jaka trwała konstrukcja. Takie wyobra enie
znamy z rysunków przypominaj cych walec, sto ek, kielich, czy piłk rugby. W rysunkach
tych dwa lub trzy wymiary pokazuje si za pomoc jednego wymiaru. Na takim wyobra eniu
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graficznym Czasoprzestrzeni, ycie indywidualnego człowieka nale ałoby wyrazi w formie
rysunku spirali lub spr yny ustawionej pionowo. Obraz ten byłby nieruchomy, gdy z
perspektywy pi tego wymiaru Czasoprzestrze jest nieruchoma i zdeterminowana. Chc c
wyobrazi

sobie „ jaki

ruch” nale ałoby doda

kolejne wymiary. Dla ułatwienia,

przyjmijmy, e rysujemy drug , identyczn z nasz Czasoprzestrze , której obraz nieznacznie
ró ni si od naszej. Dodajmy teraz kolejne, nieco odmienne od siebie Czasoprzestrzenie.
Narysujmy je na prze roczystych foliach i złó my razem, tak aby granice brzegowe si
pokrywały. Wyobra my te sobie, e ta zło ona konstrukcja jest niezwykle trwała, nie do
ruszenia, niemo liwa do rozerwania lub jakiejkolwiek modyfikacji. Je eli dysponujemy
organem, który podobnie jak oko rozró niaj ce ruch w Czasoprzestrzeni, dostrze e on t
konstrukcj . Tak mo e zaczniemy domy la si nowego, wielowymiarowego obrazu.

OPOWIE

O RUCHU WYMIARÓW

Trwała konstrukcja „ bardzo du ej ilo ci wymiarów” przypomina labirynt
mo liwo ci, w którym jak za „ nici Ariadny”, porusza si nasza faktyczna egzystencja,
wiedziona w sposób nie do przewidzenia, gdy drog ogarniamy tylko na ile bie cy odcinek
„ nici” nam pozwoli. Aby opu ci t bezpieczn „ opowie

o wielu wymiarach”, musiałby

istnie ruch wymiarów, co co przerasta wielowymiarowo . Pozwalałoby to na zmian
jednocze nie wszystkich wielu wymiarów. Ruch taki, wyrywaj cy z miejsca, w którym
wiemy jak zachowa swoj egzystencj , musiałby trwa krótko i pozwala na dokładne
powroty, w innym przypadku wydaj c „ podró nika” na całkowit niezaradno , do czasu
osi gni cia sztuki przetrwania w nowej krainie.
Mo emy tkwi , zgodnie ze swoj wol , w ciasnym obrazie o „ wielkiej liczbie
wymiarów”, cieszy bezpiecze stwem jej konstrukcji i wierzy w drog jak prowadzi nas
„ los nici”. Cała nasza egzystencja, wierzenia i wiedza, wydaj

si

mie ci

w takim

wyobra eniu. Jest jednak co wi cej, droga wyboru trudna i niebezpieczna, poszukiwanie
prawdziwej Ziemi Obiecanej. Chocia ta „opowie ” wydaje si fantazj , jest równie realna
jak wszystko co nas otacza. Ruch wymiarów pozwoliłby wej

na cie k

indywidualnych „ opowie ci o wielu wymiarach”, dla przykładu:

budowania

ycia wiecznego w

zakrzywionym czasie, czy trwałych konstrukcji o zamierzonym horyzoncie zdarze . Z tej
perspektywy, nasz wiat i egzystencja, staj si spontaniczn kolebk zdarze

ycia, łonem

natury, które dot d nas nie wydało na wiat, trzyma w obj ciach i powoli uczy jak trudne jest
stworzenie czego , co da nam ycie prawdziwe.
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Skoro nasza przeszło

to nie tylko historia, faktycznie zaistniałe zdarzenia, los, który

min ł, ale niezwykle liczne, odmienne, niezrealizowane potencjały zdarze lub mo liwo ci
zrozumienia samych siebie i pojmowania wiata, których ju
przyszło

nie posiadamy, a nasza

to nie tylko to co nas rzeczywi cie spotka, ale te teoretycznie i praktycznie

pewien stale otwarty problem, narastaj ca poza nami i w nas siła niemo no ci. W takim razie,
ta masa wymiarów, których nie znamy, a po których, gdyby taki ruch był mo liwy, w drówka
byłaby równie niezwykła i niejako „ poza przestrzenno-czasowa”, co daje wyobra enie i
wgl d w o wiele szerszy horyzont ewentualno ci, umo liwiaj c spojrzenie na nowy,
macierzowy

wiat. Nawet nieosi galny, jest poci gaj c pokus , inspiracj dla fantazji i

intelektu. Wyobra enie tej niesko czonej „ sieci dróg”, czego co jest, ale si nie zdarzyło ani
nie wydarzy, o wietla swoisty „ w druj cy punkt”, po tej sieci, kierowany jak

sił sprawcz

oraz woln wol . Ten punkt, to tak widziane „JA”, posiada nie tylko wiat Materialny ale
Wymiar Duchowy, immanentnie zwi zany z „ miejscem” i „ czasem” w ruchu wymiarów.
Faktycznie ruch wymiarów si dokonuje i my w nim uczestniczymy, wyzwanie polega na
tym, aby tym ruchem manipulowa .

PRÓG WYOBRA NI
Na ogół przeciwstawiamy wiat Realny naszym fantastycznym wizjom, marzeniom,
ba niom i bajkom. Uwa amy, e to, co realne i poddaj ce si naszemu wpływowi, co poznane
i poznawalne, jest wa niejsze od tego, co znajduje si poza mo liwo ciami, w
mrzonek, chaosu i chorobliwych halucynacji. Tymczasem te ostatnie odsłaniaj

wiecie
nam

prawdziwy charakter BYTU, si gaj cy do odległych, gł bokich pokładów nieprzebranego
bogactwa mo liwo ci. Gubi c si ju przy mo liwo ci kilkuset czynników, b d c obci eni
nadmiarem informacji współczesnej cywilizacji, niejako „ zapominamy”, e prawdziwy i
Realny wiat, niesie z sob nieprzebrane ilo ci danych, co , co daleko wykracza poza nasz
Ludzk Percepcj . Mo emy bez wi kszego bł du zało y , e wszystko, co sobie jeste my w
stanie wyobrazi , jest nic nie znacz cym cieniem, tego, co w tym Realnym, cho nieznanym
nam

wiecie jest mo liwe. Nie mo emy ci gle naiwnie my le ,

poznania wykraczaj poza jak

Lokaln Wła ciwo

zdawa sobie spraw , e jaka Cało

e nasze mo liwo ci

Całego wiata. Chocia powinni my

istnieje, to bł dem jest s dzi , e si do tej Cało ci

zbli amy. Nie ma takiej mo liwo ci, zawsze pozostaniemy w pewnej Lokalno ci, co nie
znaczy, e nie mamy nabra ogłady i szacunku dla Cało ci, dla jej wielko ci i pot gi.
Przejawem tego mo e by elastyczno

wyobra ni, a dalej idee, aktywno

i swoboda
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intelektualna. Takie poznanie progu wyobra ni i jego mozolne przesuwanie dalej, jest nasz
prawd o wiecie.

MIAŁE HIPOTEZY A WYOBRA NIA
Mo emy powiedzie ,

e hipoteza jest

miała wówczas, je eli jest ona

nieprawdopodobna w wietle ogólnego tła wiedzy danego okresu w rozwoju nauki. Ale sk d
si bior takie miałe hipotezy i dlaczego jedni je maj , a inni skupiaj swoj uwag na
obszarze dobrze ju poznanym? Z pewno ci niebagateln rol odgrywa tu wyobra nia. Jest
bowiem obszar znanej nam wyobra ni, chocia by najbardziej fantastycznej. Gdy słuchamy
bajek, ogl damy obrazy czy rze by, słuchamy muzyki czy rozwijamy swój intelekt ucz c si
lub pracuj c, to cały czas rozwijamy i kształtujemy nasz

wyobra ni . Jednak e jest

zasadnicza ró nica pomi dzy trwaniem w obszarze znanych nam i ogółowi, poznanych
wyobra e , a wyj ciem poza ten obszar i poszukiwaniu nowych, zmodyfikowanych form lub
układów wyobra eniowych. W tym drugim przypadku poddajemy si prawdziwie twórczemu
wysiłkowi, wchodzimy na obszary nieznanych nam fantazji poł czonych z realizmem.
Zaczynamy zakłada

istnienie czego

co nie mie ci si

w dotychczasowym zakresie

przyj tych schematów my lowych. miałe hipotezy s wynikiem nieokiełznanej, uwolnionej,
a jednak kontrolowanej wyobra ni, tych, których odwaga intelektualna wyzwoliła si spod
presji sugestywnej zbiorowo ci otaczaj cych nas grup społecznych lub całych społecze stw.
To wynik intelektualnego buntu, ch ci zabawy i zaufania do samego siebie, rodzaj
aktywno ci w odosobnieniu i samotno ci umysłu.

PYTANIA S WA NIEJSZE OD ODPOWIEDZI
Kiedy zastanowimy si nad wyobra eniem tego wszystkiego co jest i nie znajdziemy
rozwi zania, zaczynamy rozumie ,

e si gamy poza pewne granice, które wytyczaj

mo liwo ci naszego poznawania. Wtedy zaczynamy tworzy , co te mogłoby tam by i jak
to co mo e ł czy si z nami i z tym, co wydaje si wiadome. Kiedy utworzymy ju wiele
takich wyobra e , b dziemy je traktowa antagonistycznie, jako cieraj ce si sprzeczno ci,
albo jako siatk , macierz, tabele, nie wykluczaj cych si koncepcji. Rodzi si pytanie, czy o
tym czym nieznanym mo emy si czego domy la tylko i wył cznie za pomoc zda
twierdz cych ? A mo e do pobudzenia naszej wyobra ni równie dobrze b d słu yły pytania,
zagadki, wykrzykniki, ironia lub przypadkowe zlepki słów lub obrazów? Spróbujmy zada
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sobie kilka pyta i niech odpowiedzi nie b d warunkiem lepszego rozumienia tego, co
usiłowali my sobie wyobrazi .
1.)

Czy nasze istnienie warto bra na serio ? Czy to jest co powa nego, czy te na
podobie stwo snu, po którym nast pi przebudzenie i tam gdzie , dopiero wtedy
powag poczujemy ? A mo e to sen wieloszczeblowy i na kolejnych poziomach
przebudzenia coraz bardziej na serio b dziemy go traktowa ?

2.)

Czy nasze osoby, czy my jako podmioty nie jeste my

przedmiotem czyjej

wiadomej manipulacji? Czy rz dzi nami, przyrod i wiatem, przypadek, czy te
kryje si

za tym my l, wiadomo

i mo liwo

sterowania i wykorzystywania? I

nie chodzi o determinizm czy indeterminizm ale o podejrzenie czy np. ro liny lub
inny element, nawet nieznanej rzeczywisto ci, nami nie kieruje?
Ironi najch tniej kierujemy ku ludziom, oni zawsze niedoskonali, omylni i na
mieszno

s wyj tkowo podatni oraz na tego typu form opisu. Spróbujmy wi c ich

histori , alternatywnie i bez pierwsze stwa adnej z nich, opisa jako:
1.) Ci g i nieko cz ce si wydarzenia wynikaj ce z ich głupoty.
2.) Potraktowa

jak

wygrywaj cych,

w

kryminałach,

korzystaj cych,

z

podejrzliwo ci ,

maj cych

zyski,

szczególnie

jako

tych

potencjalnych

organizatorów wydarze , które do sukcesów doprowadziły, przesta my wierzy w
przypadki i zaufajmy wyimaginowanej inteligencji nieznanego organizatora, tak
chytrego, e na zawsze pozostaje w ukryciu, gdy inaczej wszystko by si wydało,
a cała konspiracja i podst p byłyby niepotrzebne.
3.) Ró ne filozofie potraktujmy jak formy egzystencji w Kosmosie, w czasie lotu, w
stanie u pienia naszych zmysłów. Co

na wzór współczesnej rzeczywisto ci

wirtualnej, która jest nam dana na czas, a dotrzemy do celu, bez wzgl du na to co
jest tym celem i gdzie si znajdziemy. Filozofie opisuj jedynie na czym b dzie
polegało rozwi zanie, jak jest skonstruowane urz dzenie dzi ki któremu udaje si
wytworzy sztuczn w istocie rzeczywisto , spójny ale nieprawdziwy wiat, który
w ko cu odrzucimy i który ma jedynie funkcje poznawcze, przygotowuj c do
czasu „po przebudzeniu”.
4.) Potraktujmy wszelkie teorie oraz cał

aktywno

wykraczaj ce poza znany i opisywany przez nauk
niedomaga

intelektualn , w tym
wiat, jako przejaw

psychicznych, swoist paranoj , form utrzymania równowagi ze

wzgl du na posiadane defekty psychiczne lub fizyczne. Wiedz naukow jak
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natr ctwo, form przymusu, imperatyw zagubienia i nieporadno ci, wyci gni t
r k ton cego w bagnie, fałszywy trop natury, zamkni t uliczk , ch

uratowania

czego skazanego na zagład .
5.) Wyobra my sobie wiat jak nagrany ju film, zarejestrowan i utrwalon na wieki
informacj , która jest zsynchronizowana na przynajmniej dwóch
fizycznej i duchowej. Nasze
duchowo

cie kach,

ycie stanowi odtwarzanie tych informacji, a

zwykle minimalnie wyprzedza fizyczno . Dlatego najpierw co

my limy, a potem czynimy, ale nie musi tak by zawsze. Film ten jest np.
odgrywany jako informacja, instrukcja pogl dowa lub przestroga, dla wy szych
form egzystencji.

II. M E T A F I Z Y K A
OPRÓCZ CAŁO CIOWEGO JEST WIAT TRANSCENDENTNY
Oprócz koncepcji

wiata Cało ciowego mo na

wyobrazi

sobie

wiat

Transcendentny i nieporównywalno-niepodobny. Jest wtedy pełen niepodobnych do
siebie

wiatów, przej cie do nich jest trudne lub niemo liwe, w ka dym

oryginalnym i odmiennym nie ma ł czno ci z innymi
ł czno

wiecie

wiatami, a przynajmniej ta

jest istotnie utrudniona. Człowiek z umysłem wykształconym w okre lonym

rodowisku i w historycznych uwarunkowaniach, nie posiada zdolno ci albo posiada
je tylko potencjalnie, do odczuwania, spostrzegania w odniesieniu do tych innych
wiatów. Mózg, umysł, odrzuca te inne struktury i oddziaływanie, gdy

s

tak

niepodobne do tego co człowiek, jako twór przyrody, poznał i rozumie, e jego
percepcja

nie

daje

mo liwo ci

odbioru

tych

tak

odmiennych

informacji.

Wszechstronne wy wiczenie i wszelka mo liwa manipulacja elementami, bytami w
wyobra ni,

mo e

dopiero

w

przyszło ci

stworzy

mo liwo ci

kontaktu,

komunikowania si z innymi wiatami.
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PROBLEM NIEMATERIALNO CI
Poj cie materii rozumiane jest obecnie bardzo szeroko. Je eli w przeszło ci mo na
było sobie wyobrazi , e pustka, powietrze, pró nia, my lenie, uczucia, itp. s cechami
wskazuj cymi na niematerialno , to obecnie wiemy, e wsz dzie tam przenika jaka materia.
Działaj siły, pola energii, przepływa informacja, zachodz okre lone korelacje, wywieraj
wzajemny wpływ z czym , co tradycyjnie uwa amy za materi . W ko cu trudno sobie
wyobrazi , aby istniało co , co nie jest materialne. Samo poj cie niematerii wymyka si spod
sensownej i jasnej definicji. Dochodzimy w rezultacie do wniosku, e wszystko, co znamy lub
sobie wyobra amy, czy te to w co wierzymy, jest z nami w jakim oddziaływaniu. Sam ten
fakt zaczyna przes dza o materialno ci wiata oraz całej Rzeczywisto ci. Niemateria staje
si złudzeniem, atawizmem, zapomnian wiedz o duchach, aniołach lub bogach.
Uwaga zwraca si do innych atrybutów materii. Poniewa w poznaniu naukowym tak
wa na jest powtarzalno , intelekt zaczyna si ga do rozstrzygni cia czy tak musi by
zawsze, czy wyst powanie praw i prawidłowo ci jest powszechn cech , stałym atrybutem
wszystkiego co nas otacza. Czy mo e istnie co nie poddaj cego si badaniu i uzasadnieniu?
Co wymyka si obserwacji, nie pozwala si uj
rachunkowi

w karby, nie chce si nawet losowo

podporz dkowa

chocia by

prawdopodobie stwa

?

Czy

Cało

i

Niesko czono ,

wiat Poznany i Nieznany, my ludzie i wszystko zwi zane z

najsubtelniejszymi odczuciami ludzkimi, czy to wszystko jest potencjalnie podporz dkowane
jakiej zasadzie, czy te czasami wymyka si , jak na wieczno
nie daj cy si

zakl ty kryptograficzny szyfr,

pozna , uciekaj cy i tajemniczy demon, mo e nawet materialny, ale

niepoznawalny ?

SKUTKI TRANSCENDETNEJ SWOBODY
Popatrzmy na wiat, jako na pewn cało , a na nasze my lenie o nim, jako na co do
wiata adekwatnego ale niekoniecznie prawdziwego. Poza tym gdy zobaczymy go w całej
nieprzewidywalno ci, bogactwie przekraczaj cym mo liwo ci naszej bie cej wyobra ni,
mo emy poda przykładowe wyobra enia skutków takiego patrzenia:
Problemem nie jest jaki Wszech wiat jest, ale jak go wykorzysta dla nas, jak nim
zamanipulowa , gdzie, w jakim miejscu swego bogactwa On nam na to pozwoli z tym, e
„manipulowanie” jest rozumiane szeroko, tj. aktywnie i biernie (to ostatnie to np.
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podporz dkowanie si nakazom Boskim i pozyskanie zasług do ycia wiecznego). W ko cu
zawsze chodzi o to by wyszło na nasze, na jakiej zasadzie, co nie musi by łatwe.
My nie poznajemy Wszech wiata bezpo rednio ale poprzez „przypowie ci” lub
modele. Nie mamy innej mo liwo ci, co nie znaczy, e ten obraz jest niewła ciwy. Jest
najbardziej adekwatny, jak to wydaje si tyko mo liwe. W ka dym razie nie ustajemy w
wysiłkach i nikt nikogo nie namawia aby z tych wysiłków zrezygnowa lub je osłabi .
Sposobów na manipulowanie jest coraz wi cej. Nie tylko za spraw wiedzy, która si
rozwija, ale zdajemy sobie spraw , e odpowiedzi mog nadej

ze stron z których si ich

dot d nie spodziewali my, np. od dzieci, ludzi chorych, artystów, filozofów, od nauk
humanistycznych w powi zaniu do nauk cisłych, z jakiej w skiej dyscypliny naukowej, itp.
Manipulowanie mo e zmieni

albo zniszczy

znane nam formy nie tylko

biologicznego ale istnienie naszego znanego nam Wszech wiata i zast pi

ycia

tworami

„genetycznej in ynierii” lub „fizykalnej transformacji w Makro Skali”. Raczej nie nast pi
adne zniszczenie, a jedynie „opuszczenie”, swoiste wyklucie z ram Czasoprzestrzeni.
Zmieni si nasza percepcja i wiadomo , a manipulowanie mo e dotyczy form
kolejnych egzystencji, widzenia przyszło ci i przeszło ci jako trwałej formy, obracania si w
innych wymiarach i kreacji nowego ycia, rozumianego jako celu zdeterminowanego na
„wy szym szczeblu”, a te pojawienia si innych determinantów, dot d nie znanych lub nie
docenianych.
Nast pi poznanie nowych, trudnych zagro e , np. p tli czasowych lub koszmarów
realnej percepcji, których wpływ, ze znan ju prawidłowo ci zwi kszaj cej si ilo ci chorób
np. psychicznych, jest obecnie obserwowany.
Powstanie mo liwo

wyłonienia si nowych gatunków biologicznych, na sztucznej

lub naturalnej drodze zmian, przebywania w izolacji, manipulowania w obszarach czasowych
itp.
Nast pi

poszukiwania nieznanych lub uzupełnienia i wzbogacenia wszelkich

mo liwo ci zwi kszenia optymizmu, utrzymania wszechstronnej równowagi fizycznej i
psychicznej oraz mo liwo ci prze ycia i rozwoju pomimo oczekiwanych zmian, np. poznane
b d

formy bardziej „bezpo redniego kontaktu z nieznanym”, z innymi „formami” z

przeszło ci lub przyszło ci, innymi tworami, b d cymi dot d jedynie w wyobra ni.
Nast pi wykorzystanie kreacji zasobów energetycznych, pewnych bazowych
elementów, składników materii, przechowywania i wzbudzania wiadomo ci.
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Na koniec nasuwa si refleksja, e w przypadku całkowitego nie sprawdzania si
powy szego wyobra enia, b dzie musiało przyj

„nowe” i ponownie „otworzy

sobie

drzwi”, w sposób jeszcze bardziej nieprzewidywalny ani eli zarysowana koncepcja.
Nie nale y poddawa si prostej sugestii istnienia faktycznych zaprezentowanych
bytów ale wykorzysta ten sposób „ wiczenia” wyobra ni dla jej rozszerzenia i widzenia
wiata w jego bogatej zło ono ci. Obraz nie musi by prawdziwy, ale poszukujemy daj cy
si wykorzysta model. Prawda jest obecna, ale to co my Ludzie tworzymy nale y zawsze
traktowa jednocze nie powa nie i z lekkim „przymru eniem oka”. Na zasadzie, e co co
mieszy nie musi by głupie.
Wiedza w takiej formie „wy lizguje si ” spod zdyscyplinowanych ram krytyki i
weryfikacji ale nie nale y z tych ostatnich rezygnowa , bacz c jednak aby one nie niszczyły,
a jedynie uwypuklały nowe obszary krytykowanego lub weryfikowanego modelu widzenia
czego . Logika, zasady rozumowania, nasz j zyk, to wszystko s tylko modele, narz dzia
poznania rzeczywisto ci, a nawet słowo „prawda” to te taki model.

ZDOLNO CI WYWOŁANE PRZEZ
POTENCJALNE CZYNNIKI NIELOKALNE
Człowiek mo e by efektem pewnych czynników lokalnych, wtedy jego cechy
s

zdeterminowane przez te daj ce si , przynajmniej potencjalnie, pozna

czynniki

kształtuj ce struktur i zachowanie. Przyjmuj c wpływ cało ci, a przynajmniej CZ
jego nie-lokalnych czynników, mo emy sobie wyobrazi ludzko

CI

jako potencjalnie

zdoln do opanowania wiata lokalnego albo zdoln do wyj cia poza ten wiat. Je eli
tacy jeste my, nie koniecznie ju i teraz, to nasze mo liwo ci nie s w pełni poznawalne
w krótkim czasie. Wtedy „nie ma nic ukrytego co nie miałoby by ujawnione”. Jawi si
nam to jako długookresowy proces dochodzenia do pełnej zdolno ci poznawczej. Je eli
w takim procesie uczestniczymy, to nie jest dla nas rozpoznawalne czy sami poznajemy
wiat Zewn trzny czy te powi kszaj si nasze, dane nam ju wcze niej, potencjalne
mo liwo ci stymulowane czynnikami nielokalnymi.
Gdyby przyj

drugie rozwi zanie za mo liwe, to cały proces w którym

uczestniczymy jest nakierowany na ogarni cie wiata Lokalnego oraz wyj cie i opanowanie
pozalokalnych elementów Cało ci. Nie ma w tej wizji niczego pesymistycznego,
ograniczaj cego nas, czy zdeterminowanego, je li chodzi o samego człowieka. Potencjalne
nielokalne zdolno ci by mo e pozwalaj na funkcjonowanie wszystkich wy szych ludzkich
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warto ci i potrzeb, które stanowi o człowiecze stwie. Potencjalne czynniki nielokalne s
wtedy warunkiem ich praktycznego wyst powania. Formy tych zdolno ci zmieniaj si wraz
ze zmian

Lokalnej Rzeczywisto ci lub jej opuszczeniem. Zdanie sobie sprawy z ich

istnienia, pozwala na cierpliwe, chocia nie bierne, oczekiwanie na wła ciwe rozwi zania w
granicach tego „procesu”.

PRZEKRACZANIE PRZEPA CI TEGO, CO NIEOBSERWOWALNE
Znana jest teza, i nauka nie dostarcza adnych sposobów przekroczenia przepa ci
pomi dzy tym, co obserwowalne, i tym, co nieobserwowalne. Wydaje si , e teza ta jest zbyt
ostro na. Owszem, nie mamy bezpo redniego wgl du do tego, co nieobserwowalne, ale gdy
powstawały poj cia atomu czy elektronu, albo, gdy na tablicy Mendelejewa pojawiły si
puste miejsca na nieznane pierwiastki, których wła ciwo ci mo na było si domy la , to
przecie , chocia

w sposób przybli ony, uzyskano wgl d w to, co nieobserwowalne.

Podobnie, sama historia nauki, poprzez odkrywanie prawd wcze niej nieznanych, wskazuje
na mo liwo

obserwacji tego, co wcze niej było nieobserwowalne. Budowa mikroskopów

jak i teleskopów s tego doskonałym przykładem. Samo słowo: „ nieobserwowalne- wiadczy
o wiadomo ci istnienia „ czego poza” tym, co obserwowalne.

wiadomo

to odległa i

cz sto okre lana jako intuicyjna lub metafizyczna. Nauka dostarcza wi c sposobów na
przekroczenie tej przepa ci i posługuje si tutaj:

-

analogi do tego co obserwowalne,

-

znajdowaniem elementów lub funkcji zbie nych z tym co obserwowalne,

-

tworzeniem symulacji i prognoz id cych od tego co obserwowalne do tego co
nieobserwowalne,

swobodnej, na ile pozwala na to wyobra enie Ludzko ci, manipulacji tym, co obserwowalne
lub do formułowania przewidywa nieobserwowalnych, do tworzenia nowych obrazów i
wyja nie .

PRZEMIENNO

TRANSCENDENTNA

Kiedy poruszymy nasz wyobra ni , konkretn do granic naszych mo liwo ci,
wydaje si , e nie ma ju nic poza tym wyobra eniem. Odczuwamy aktualn granic
mo liwo ci kuli wyobra ni całej Ludzko ci i albo popadamy w samozarozumiało

o

posiadaniu aktualnej wszelkiej wiedzy albo tworzymy model wykraczaj cy poza
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wyobra ni konkretn , np. do wiata Transcendentnego. Wzajemny stosunek tych dwóch
wiatów nie jest okre lony. Gdy spojrzymy od strony konkretów to wszelkie wyobra enia
wykraczaj ce poza te granice wydaj si przebywa w grupie spraw od niedorzeczno ci po
ró ne odmiany bosko ci, a wszystko to jest albo mało prawdopodobn spekulacj albo
wiar

w istnienie czego . Kiedy, na odwrót, popatrzymy od strony

wiata

Transcendentnego lub od innego z grupy Abstrakcji poza desygnatami, to wiat obj ty
wyobra ni konkretn staje si tylko jedn ze zmiennych, jedn z wielu mo liwo ci na
Wielkiej Macierzy pojawiaj cych si wyobra e . Tym samym wiat Konkretny mo e by
widziany wprost, czyli realnie i pewnie, tak e przez pryzmat Wszelkich Wyobra ni, jako
stan chwilowy i niepewny. Jednocze nie wiat poza desygnatami mo e by powi zany
bezpo rednio i ci le z tym realnym albo od niego oderwany, wielow tkowy, macierzowy,
spekulatywnie ryzykowny i jedynie prawdopodobny lub bardziej czy mniej mo liwy do
realizacji.
Konkret realny
Jeste my

przyzwyczajeni

Powi zany z Transcendencj
do

powy szej

dychotomii

realno ci

wiata

Konkretnego i powi zanej z nim Transcendencji. Tymczasem mo na uwzgl dni
wszystkie pozostałe mo liwo ci:
Konkret realny

Prawdopodobnie Macierzowy

Chwilowy - Niepewny

Powi zany z Transcendencj

Chwilowy – Niepewny

Prawdopodobnie Macierzowy

Silna sugestia Konkretnej Realno ci, narzucaj ca si poprzez codzienne do wiadczenia a
tak e potrzeb optymizmu, jako energii psychicznej do codziennego działania, przes dza o
pierwszym wyborze. Je eli jednak oderwiemy si i wyzwolimy od tych czynników to te i
inne podej cia stan si równoprawne.
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III. N A U K A
BŁ D W ILUZJI I PEWNO CI
Filozofowie w tpi , w sposób charakterystyczny podwa aj oczywiste przekonania.
W wyniku tego zmysły staj si instrumentem wra e , generalnie rodzajem oszustwa lub
iluzji. My lenie o tyle jest poprawne,

e szukaj c nieznanej istoty rzeczy powstaj

wyobra enia „prawdziwsze” od doznawanej wprost Rzeczywisto ci. To wszystko, całe swoje
rozumowanie, wszyscy oni, zawieszaj nagle „ na kołku”, odraczaj je, „ posyłaj do diabła”,
gdy sami próbuj opisa co si dzieje i jak rozumiej

wiat. Nagle pozbawieni dystansu, nie

w tpi cy w swoje zw tpienie, staj si pewni, widz jednoznacznie. Pisz o swojej prawdzie
ontologicznej ale nie odnosz jej do własnego stosunku: JA i wiat.
Tymczasem, stosunek poznania jest zawieszony, niepewny, wieloznaczny, wielotorowy,
macierzowy, naraz: prawdziwy i nieprawdziwy. Kłóci si to z logik , ale

wiat nie jest

logiczny, logika to narz dzie, jedynie do chwilowego u ycia. Jak kilof, silnik czy komputer.
Wiemy,

e zdarzeniom mo emy nada prawdopodobie stwo ich wyst pienia, gdy sami

rozumujemy, stajemy si zadufani, obci eni pewno ci naszego wywodu. Faktycznie, cały
czas stoimy zadziwieni, oczarowani, nie wiedz cy wobec Nieznanego, ale i zarazem pewni,
zniech ceni i zadufani. Jeste my jak na hu tawce, w lunaparku, na zabawie i w grobie
jednocze nie, porz dkujemy i popadamy w destrukcj . Wiemy, e nie wiemy i wiemy, e
wiemy i jeszcze wiemy o tym wszystkim, manipulujemy i czekamy, co dalej.
Ka de nasze rozumowanie ma dwa aspekty: prosty i zło ony. Kiedy jednak
poznajemy, ci gle dalej i gł biej, ogl daj c si

do tyłu, stwierdzamy,

wykorzystywany, bardziej prosty sposób widzenia

e wcze niej

wiata, ci gle utrzymuje swoj

przej ciow aktualno . Je eli popatrzymy w przyszło , w nasze coraz to „prawdziwsze”
dociekanie, zaczynamy zdawa sobie spraw , e w ko cu wygl da ona tak jak przeszło . Na
nowej drodze znajdziemy bardziej wyczerpuj ce wyja nienia, ale tak samo obci one
przej ciow aktualno ci . Wtedy widzimy nasz drog jako spiral , ci gle zataczaj c kr gi,
wspinamy si do góry, nie mamy nadziei, e jest tam co wi cej od jedynie dalszej drogi. Gdy
to zauwa ymy, nabieramy szacunku do całej przeszło ci, tak e najprostszych wyobra e ,
równie słusznych i wystarczaj cych kiedy , jak dla nas wystarczaj ce s nasze obecne.
Mo emy mówi jedynie o odpowiedzialno ci, o tym, e wiedza jest dla kogo lub dla czego
albo w okre lonym czasie, bardziej lub mniej odpowiednia. W tym sensie nie ma absolutnej
prawdy, a wiat Dziecka, wra enia zmysłowe, wyobra enie, my li, wszelka Ludzka Teoria i
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Praktyka, maj pewien wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest prosta, indywidualna
refleksja. „ Wiara” w swoje zdrowe zmysły, znajduj ca si

poza niewidzialn

zdolno ci przetrwania, faktu bycia BYTEM. Wtedy wł cza si konieczno
warto ciowanie wobec

wiata i Grupy, wybicia si

indywidualnego i grupowego odroczenia. Ta konieczno

ponad

mier

granic

ycia w grupie,
i zdolno

jej

to szeroko rozumiana etyka, co

słuszne, a co nie.

POZA NIEWIEDZ
Podkre lanie naszych ograniczonych mo liwo ci, nie ma na celu deprecjonowanie
wysiłku intelektualnego, pracowników nauki, ludzi wykształconych, teoretyków czy
praktyków ró nych profesji, wszystkich korzystaj cych

„ pełnymi gar ciami” ze

współczesnych osi gni .
Zwrócenie uwagi na to, e wszystkie sukcesy s wynikiem usystematyzowanej
niewiedzy, kieruj jedynie nasz
jak

percepcj na interwał pomi dzy oczekiwaniem, i poznamy

gł bsz prawd o rzeczywisto ci, wieczn i niezmienn , a b d cymi tego przeciwwag ,

faktycznie wyewoluowanymi naukami, których prawdy s
prawdopodobie stwem str c swoj aktualno

wzgl dne i z du ym

w daj cej si przewidzie przyszło ci.

Oczywi cie powstaje pytanie gdzie usadowi

twierdzenia bł dne, „ lepe uliczki”

nauki czy inne, wydaj ce si zbyteczne, efekty pozostałej ludzkiej aktywno ci. Czym one s ,
te wyrzucone ju na mietnik historii „my lowe antyki”? Czy s tym samym co cała reszta
naszej niewiedzy ? Uło one le
okre la si

jak w wyodr bnionej szufladce, któr w komputerach

jako „kosz”, a w telefonach komórkowych nazw

„archiwum”. Czekaj

zapomniane na swoj ewentualn szans . Gdy tymczasem wcale nie s niewa ne. Istotno
wynika z usystematyzowanego działania poprzedzaj cego ich zaklasyfikowanie
nieprzydatne. W wielu te

przypadkach mo e si

potencjalnego wykorzystania s

kwesti

okaza ,

ta
jako

e mo liwo ci dalszego

czasu, skojarzenia lub innego wła ciwego

uzdatnienia. Dla przykładu teoria kwantowa jest o wiele bardziej zło ona od
redniowiecznych rozwa a typu ile diabłów mie ci si na czubku szpilki. Trudno dzi sobie
wyobrazi , e za kilkaset lat b dzie postrzegana podobnie jak te diabły na szpilce. Zarazem,
gdyby nie gimnastyka wyobra ni scholastycznych mnichów, dzisiejsza nauka nie mogłaby si
zapłodni , przekraczaj c granic „ snów filozofów”. Te „ lepe uliczki” nale y skompresowa
i pozwoli im dalej y w ramach historycznego archiwum do potencjalnego wykorzystania.
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Co jednak b dzie gdy „wychylimy nosa” jeszcze dalej, poza poznany ju ,
bezpieczny obszar „buchalterii” i „ biznes planu” nauki?
Po pierwsze nasuwa si spostrze enie, e obszar „tego czego nie znamy” jest
wi kszy od tego, który ju poznali my. Słowo obszar nie dotyczy przestrzeni, ani czasu, wielu
wymiarów czy jakiejkolwiek wielko ci. Obszar to potencjał cech i wła ciwo ci. Kto mógłby
zauwa y , e w takim razie najlepiej taki obszar pomin

i wcale si nim nie zajmowa , gdy

nie ma on dla nas adnego znaczenia. Tak jak, dla przykładu, popyt a popyt efektywny,
istotny jest raczej ten drugi, czyli poparty realn mo liwo ci kupna.
Gdyby numery Totolotka były znane, by mo e nie zajmowałbym si wcale tym
pisaniem. Podobnie jest z nauk , nie wiemy gdzie kryj si istotne, przyszłe kierunki rozwoju.
Pomimo pozornego skanalizowania perspektyw i zorganizowania rozwoju naukowego i
technologii, ci gle pojawiaj

si

nieoczekiwane zwroty i udoskonalenia. Dlatego ka dy

obszar potencjalnych cech i wła ciwo ci mo e sta
Podobnie jak dokonuje si

bada

si

przedmiotem zainteresowania.

profilaktycznych na całej populacji w celu wykrycia

niewielkiej liczby chorych przypadków. W tym kontek cie chodzi o obszar symulacji i
ukierunkowanych spekulacji dla wyłowienia przyszłej, prawdopodobnej lub zupełnie
zaskakuj cej nowej „ szufladki niewiedzy”, na wy szej półce poznania. Stwierdzenie o
wielko ci tego obszaru implikuje metod penetracji , nie tylko jako pewnej fluktuacji zjawisk
fizycznych, ale alternatywnych, uogólnionych, odr bnych dróg i kierunków do dalszych
zainteresowa . Przyj

mo na zało enie o wykraczalno ci wiata Realnego poza mo liwo ci

naszego budowania modeli, wyobra ania go sobie, twórczo ci czy jakiejkolwiek aktywno ci.
Czyli „ człowiek to brzmi dumnie” ale nie na obszarze poza lokalnym. Tam musimy z góry
zało y

nasz

mało . Przyj ,

e poza lokalnie, wszystko cokolwiek mo emy sobie

wyobrazi da si realnie zrealizowa . Odwróci sposób my lenia i z przekonania, e tylko
niektóre nasze my li s prawdziwe, przej
jedynie niektóre z nich znajduj

si

na przekonanie, e wszystkie s prawdziwe, a

obecnie poza realnym zasi giem mo liwo ci. Ta

semantyczna roszada zwraca uwag na wielko

i potencjalne funkcje Realnego

wiata

przekraczaj ce nasze indywidualne i ogólnoludzkie mo liwo ci, teraz i na zawsze. W efekcie,
nawet taki stan wiadomo ci nie zadowala nas i b dziemy szuka dalszych mo liwo ci.
Manipulowa wszystkimi elementami naszej wcze niejszej i obecnej wiedzy, wyobra ni,
pomyłek i dozna ludzi. Tylko tak mo emy zaanga owa cały potencjał, wszystko, gdy
nawet ta wielka i trudna do ogarni cia masa informacji, jest przysłowiow „kropl w morzu”
na „oceanie” nowego obszaru poznania.
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Po drugie, powinni my zrezygnowa z dotychczasowych prawideł rozumowania, a
przede wszystkim z tradycyjnej logiki. Nie mo emy po prostu, budowa jedynie nowych
modeli i porusza si w ramach nich, u ywaj c logiki do badania wewn trznej spójno ci.
Potrzebna jest logika mi dzy - modelowa, pozwalaj ca na egzystencj tego, co dot d było
uznane za absurd. W przypadku tworzenia neologizmów, warto wykorzystywa nonsensy i
inne ródłosłowia, których i tak w ko cu zabraknie ze wzgl du na bogactwo Rzeczywisto ci.
Nie zwalnia to nas z obowi zku uczciwego precyzowania modeli, odró nienia ich i poza
instrumentalnego traktowania, czyli rezygnacji z pomieszania i chaosu realizowanego dla
dora nych celów politycznych, materialnych czy osobistych.
Po trzecie, powinni my zało y
Kosmosie i

we Wszech wiecie,

istnienie sztucznej inteligencji, inteligencji w

ycia wiecznego, czyli mo liwo ci odzyskania i

adekwatnego uruchamiania naszej osobowo ci, spotka w czasie, czyli z nami z przeszło ci i
z przyszło ci, naszej ekspansji oscyluj cej miedzy ró nymi stanami, pozorno ci dozna
pozwalaj cej swobodniej „zwija ” nasze tradycyjne chocia
„rozwija ” ich kombinacje, itp. Nie chodzi o prawdziwo

nowoczesne osi gni cia, i
tych s dów ale o technik

„treningu” intelektualnego.
Po czwarte powinno to by

zsynchronizowanie z etyk , jako pewn

form

poszukiwa , bez lekcewa enia ukorzenionych, genetycznych czy kulturowych barier. Nie w
celu przełamania, dla

wiadomego kształtowania lub selekcji ludzi etycznie bardziej

predestynowanych. Zarówno poszukiwanie, kształtowanie, jak i selekcja, nie mog zosta
zinstytucjonalizowane ponad konieczn miar . Etyka powinna nas wyzwala z poczucia
szeroko rozumianego osamotnienia kosmicznego, religijnego, społecznego, kulturowego,
psychicznego czy egzystencjalnego.
Te wszystkie refleksje i przewidywania, s w tej chwili jedynie zarysem,
pomysłem,

wizj .

Przedmiotem

zainteresowa

jest

filozoficzne

wyobra enie

o

wyobra eniach, czyli jak co czego nie ma i mo e nigdy nie b dzie, wpłynie na co czego
sobie nie wyobra amy albo wyobra amy fałszywie. Pozostaje szanta w rodzaju: „i tym
gorzej dla naszej wyobra ni bo Rzeczywisto

ma si dobrze”. Pozostaj , jako wsparcie dla

takiego stanowiska, wspomnienia o starszy nie wiejskiej, która nie wierzyła, e na dwóch
kołach mo na je dzi chyba, e diabeł rowerzyst trzyma. Pozostaj wykształceni, m drzy w
swoich czasach współczesnych, a obecnie przemilczani, np. krytykuj cy Kopernika,
Galileusza i innych. Pozostaje wiadomo
blisko ci jakiej

fałszywego prze wiadczenia o nieomylno ci i

prawdy absolutnej, powracaj cego jak bumerang, grzechu ludzi

wykształconych, ambitnych i zarozumiałych.
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SIŁA NIEWIEDZY
Fascynacja my l ,

e poznamy prawd ,

ródło władzy nad

wiatem, zdolno

manipulowania jego elementami, staj c si wspaniali, zaspokojeni, zasobni i szcz liwi, jest
doprawdy kusz ca. Przez ostatnie stulecia utwierdzili my si w przekonaniu, e rozwój nauki
i mo liwo ci ludzkiego rozumu s w stanie nam to zagwarantowa . Warto przyjrze si co
stanowi podstaw tych przekona .
Człowiek jawi si na tle przyrody jako twór wyj tkowy. Same porównanie go z małp
mo e by potraktowane obra liwie. Pomimo tego, badanie fizjologii homo sapiens nie
wskazuje na odmienno ci sugeruj ce szczególn separacj od wiata O ywionego. Badania
leków na zwierz tach, nauki biologiczne w trakcie studiów medycznych, etapy rozwoju płodu
ludzkiego, to przykłady pozwalaj ce wi za nasz byt bardzo ci le z cał otaczaj c przyrod .
Zdolno
uzna

my lenia i jego wykorzystania, post p techniczny i kulturowy, mo na tym samym
za cech

immanentn

Znanego Nam

wiata. Przecie

obserwowane ró nice i

uprzywilejowana pozycja w hierarchii organizmów, mo e w ka dej chwili okaza si nic nie
wart iluzj . Oboj tne jest, czy nasz optymizm, swoiste przekonanie, e to nie nast pi,
opieramy na prawach boskich, czy te „ ci le naukowych”. Je eli one zawiod , po prostu raz
na zawsze znikniemy z całym naszym zarozumialstwem.
Gdy popatrzymy pod stopy, stoimy na czym co nazywamy planet Ziemi . Nie
wiemy czy zmiana jej ruchu obrotowego, orbitalnego czy nachylenia osi nie wywoła totalnej
katastrofy. Patrz c w niebo widzimy obiekty bliskie, takie jak Ksi yc czy Sło ce, ale
równie bardzo odległe, z których wiatło biegło miliardy lat. Pozwala to dostrzec ich odległ
histori ale co na tych dalekich galaktykach dzieje si obecnie, nie mamy poj cia.
Zakładamy, e wiatło to najlepszy informator i nie posiadamy lepszego. Ograniczeni
jego szybko ci , krzywizn czasoprzestrzeni, przewidywan entropi przekraczaj c nasze
mo liwo ci rozumienia chaosu znanego z naszego ycia codziennego, jeste my faktycznie
odgrodzeni, zamkni ci i zasłoni ci przed Prawdziwym

wiatem, ukrytym za naszymi

ograniczeniami.
Wiedza, rozumiana jako zbiór teorii i ich obszerne uzasadnienie, jest co jaki czas od
podstaw weryfikowana i przekształcana w wyniku obserwacji faktów nie daj cych si w
danej chwili wyja ni . Ci gle nadbudowywana, zrezygnowała ju

dawno z ambicji

absolutnych. Zadowala si wzgl dno ci i lokalno ci poznania oraz metodologi , która
adaptuje nowe pomysły, pr dy czy idee, pod warunkiem asymilacji wcze niejszych, znanych
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ju do wiadcze i ich uogólnie . Charakterystyczne jest okre lanie starszych osi gni , jako
szczególnych przypadków w ramach nowszych abstrakcyjnych wyja nie .
Rozwój narz dzi pozwalaj cych bada i wykorzystywa zjawiska nie podlegaj ce
bezpo redniemu odbieraniu ich przez nasze zmysły, wskazuje na ograniczony zakres
zarówno naszych zmysłów jak i tych narz dzi. Skoro wcze niej nic nie wiedzieli my o np.
falach elektromagnetycznych, to dlaczego mamy dzisiaj wierzy ,
nieznane nam jeszcze wła ciwo ci

e nie istniej

inne,

wiata? Niepoznane, niezliczone dziwol gi przyszłej

nauki?
Takie refleksje prowadz do wniosków o Całej Wiedzy Ludzko ci, a raczej o jakiej
obszernej Ewidencji Niewiedzy. W takim uj ciu, punkt ci ko ci zaczyna si przesuwa nie
na wielkich, uznanych i rozpoznawalnych twórców kolejnych kroków milowych nauki, ale na
bezimiennych pechowców, znanych tylko nielicznym, którzy nigdy nie zdobyli sławy, a ich
nieudane próby jedynie potwierdzały brak istotnych i przydatnych efektów na danym
obszarze badawczym. Oni zbudowali fundamenty dla pozytywnych i sławnych „w skich
cie ek wiedzy”, odsuwaj c w przyszło

moment uznania czego za niewiedz . Nasza

wiedza jest bowiem jedynie odroczon niewiedz .
Je eli jednak jest tak

le, to dlaczego jednocze nie mamy odczucie dumy i

zadowolenia z osi gni tych rezultatów? Co powoduje, e oceniamy siebie dobrze? Dlaczego
pomimo braku prawdziwej wiedzy, tak wiele udało si osi gn ?
Jeste my istotami, które po pierwsze, nie musz zrobi czego realnie aby zobaczy
efekty, mog to zrobi w wyobra ni, rozbudowa powstały tak sztuczny wiat przenosz c go
do ksi ek czy innych urz dze „zapisuj cych” lub wykorzystuj cych informacje.
Po drugie, niezale nie jakie zbudujemy uogólnienia, teorie czy przekonania, to
faktycznie, pobudzeni pozytywnymi rezultatami , manipulujemy zarówno w wyobra ni, jak i
w praktyce. Te manipulacje prowadz nas do praktycznych pozytywnych rozwi za .
Po trzecie, jako społecze stwo, synchronizujemy i koordynujemy wysiłki
w czasie i w przestrzeni, tak e przekazuj c wiedz

(o niewiedzy) mi dzy kolejnymi

pokoleniami.
Dzi ki temu odciskamy pi tno na otoczeniu i na nas samych. Dokonujemy
transformacji lokalnej rzeczywisto ci, do ko ca nie rozumiej c jak to si dzieje i dlaczego.
Nasza zaewidencjonowana niewiedza plus praktyczna aktywno , buduj now jako ,
stanowi drog , po której kroczymy. Niewiedza stała si nasz sił , a słynne „wiem, e nic
nie wiem”, podwalin

i energetyzuj cym bod cem sprawczym. Uczymy si

pomimo

wszystko, utrzymujemy przy yciu, ekspandujemy. Oboj tnie czy skupimy si na tym co
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wiemy, czy te czego nie wiemy, potrafimy mimo sporów i napi , budowa z mrówcz
praktyczn pracowito ci , wykuwa swój los, wspina si ku nieznanej przyszło ci.

REFLEKSJA (NIE) UTWIERDZONA
Ludzie nie maj innej podstawy do poznania jak własn refleksj . Ona jest jedynym,
faktycznym miernikiem tego co jest, co uznamy za prawdziwe, co przyjmiemy, a co
odrzucimy.
Wiedza naukowa, wiara w Boga, inne silne przekonania o czymkolwiek, s osadzone
wył cznie w tej refleksji. Niezale nie jak ta refleksja jest gł boka, to zawsze i u ka dego
wyst puje. Mo e by nie u wiadomiona i nie wyst powa na poziomie meta refleksji, czyli
mo na nie mie refleksji, e mamy refleksj o rzeczywisto ci.
Dopiero przyj te przez nas kryterium, jak
hierarchizuje wiedz wszelak . Ale ta warto

warto

uwa amy za naczeln ,

i ta hierarchia, ustalaj ce, co jest wa niejsze,

dla przykładu, e wa niejsza jest wiedza naukowa od innych sposobów wgl du w wiat, s
wynikiem naszej refleksji. Oprócz niej nie ma innego oparcia dla sposobu my lenia,
odczuwania, wyra ania.
Osobiste refleksje s konsultowane z przekonaniami innych, w rezultacie powstaje
silne przekonanie o tym, co jest prawdziwe, co bardziej wa ne, co uznamy za nasze, a co za
obce. Wtedy refleksja zostaje utwierdzona, wyznacza kryteria, które j potwierdzaj , zaczyna
lekcewa y sygnały sugeruj ce cokolwiek odmiennego.
Najwa niejsze z tych sygnałów to:

1.

Mo liwo

wyst powania

powtarzalne reguły, które nagle si

długich

ci gów

ko cz

i przestaj

mo emy by uwikłani w Rzeczywisto

zdarze

potwierdzaj cych

„działa ”. Dla przykładu,

Lokaln , która ma swój koniec lub ulega

gł bokiemu przeobra eniu. B dzie to wykracza poza Katastrof Kosmiczn (Globu
Ziemi) lub Utrat Zdolno ci Intelektualnych Całych Społecze stw. Przestan „działa ”
znane nam prawa i zdolno ci.

2.

Niezdolno

uchwycenia

zjawisk

jednostkowych,

niepowtarzalnych,

oryginalnych, które chocia si nie powtarzaj s istotnym czynnikiem obserwowanej
Rzeczywisto ci, np. pocz tek Ekspanduj cego Wszech wiata.

3.

Rola przypadku w zwi zkach przyczynowo-skutkowych. Zauwa amy, oprócz

prawidłowo ci, ogromny wpływ zjawisk, zdarze , zachowa przypadkowych, zarówno
na losy indywidualne, jak histori Ludzko ci, Wszech wiata. Uspokaja nas krzywa
43

Gaussa, wzajemne znoszenie si lub szczególny układ wyst puj cych czynników, ale
tylko w ramach zjawisk, które poddajemy badaniu i w których z góry odrzucamy
elementy „ nie pasuj ce” do zało onego celu badawczego.
St d wniosek aby refleksj utwierdzon zast pi ostro n refleksj . Trudno si w
tej ostro no ci utrzyma gdy emocje i potrzeby poczucia bezpiecze stwa pchaj ku
zarozumiałemu samoutwierdzeniu. Filozofowie staraj si nieustannie wybi innych z
pełnego poczucia samozadowolenia, ale czasami jest to odbierane jako brak kompetencji
lub zwykła zło liwo . St d propozycja Macierzy Wyobra ni, jako instrumentu
pomocniczego, czynnika przywracaj cego równowag .

UKRYTE STRUKTURY
Gdy ju si znajdziemy na tym nieznanym obszarze, gdy przekroczymy ewidencj
niewiedzy, odwa nie rozejrzymy po rozległym terenie tego co poza nami, wtedy odkryjemy
całkowit ciemno

lub pustk . Wiemy ju , nauczeni do wiadczeniem poprzednich pokole ,

podparci gmachem znacznej i olbrzymiej ewidencji, e ta ciemno

i pustka s pozorne.

Wiemy, e poza tym co ju zaewidencjonowali my jest jeszcze co . Jest co realnego, co
daj cego si manipulowa , s jakie nieznane nam ale faktycznie istniej ce struktury. Do ich
odkrycia potrzebny jest czas, ukierunkowany wysiłek i wola, wyobra nia oraz odrobina
szcz cia. Licz c na zasad

kontynuacji budujemy modele aby nimi manipuluj c

ukierunkowa wysiłek realny na obszary o wi kszym prawdopodobie stwie sukcesu. Zasada
kontynuacji w uproszczeniu sprowadza si do wyobra enia, e je eli co działa na niewielkim
obszarze to podobnie b dzie na wi kszym. Je eli co jest prawdziwe na małym modelu to
podobnie zachowa si na wi kszym. Je eli operujemy małymi liczbami to na wi kszych
zasada działania tak e pozwoli na prawidłowe przeliczenia. Dla przykładu, je eli 5+5 = 10 to
gdy wyobrazimy sobie liczb zaczynaj c si cyfr 1 i za ni postawimy bardzo du
zer a na ko cu cyfr 5 to :

liczb

10000.....0005 + 10000.....0005= 10000....0010 otrzymamy

liczb zaczynaj c si cyfr 1 z bardzo du

liczb zer a na ko cu cyfr 10. Wierzymy, e ta

zasada b dzie działa dla dowolnej liczby zer. Wiara w działanie tej zasady pozwala nam
konstruowa modele, które w naszej wyobra ni przenosimy na inne, wi ksze obszary i
oczekujemy podobnych, analogicznych do wcze niej otrzymanych wyników. Poniewa do
jakiej granicy, prawidłowo ci te znajduj potwierdzenie, zadowalamy si nowymi teoriami,
przez jaki czas, a nast pnie budujemy nowe, na podobnej zasadzie. Wad takiego działania i
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my lenia jest co , co przypomina układ szeregowy w obwodzie elektrycznym. Je eli dla
przykładu, aróweczki na choink poł czymy w ten wła nie sposób, to wystarczy , e przepali
si

jedna i cały układ przestaje funkcjonowa . Podobnie jak w schemacie poł cze

elektrycznych, lepsze s

poł czenia równoległe, umo liwiaj ce działanie systemu nawet

wtedy, gdy jeden z elementów jest niesprawny. Dlatego w nauce oraz w poszukiwaniach
prawdy, powinni my raczej stworzy sie mo liwych rozwi za , ani eli liczy na jedyn
słuszn drog . Teoria wzgl dno ci uzmysłowiła nam pełniej, e zasada kontynuacji nie działa
przy du ych pr dko ciach. Przy pr dko ci wiatła zmienia si masa i energia, a

pozory

kontynuowania rozumienia „ wiata małych pr dko ci” nie adaptuj si poza pewn granic
jej zwi kszania. Nale y si spodziewa , e na podobne ograniczenia napotyka b dziemy
przy ka dym poznawaniu. Dlatego sie , czyli zespół ró norodnych mo liwych rozwi za ,
mo e i powinien zast pi zasad kontynuacji.
Skoro wiemy czego szukamy, a celem s nieznane, faktycznie istniej ce struktury,
budujemy w naszej wyobra ni tak e całe struktury. Staramy si aby były rozległe i proste
zarazem, grupujemy je i ewidencjonujmy. Mo emy to zrobi

posługuj c si

wyobra ni ”, nie jednego człowieka, ale całej ludzko ci, wszystkich ludzi u
znajdziemy co

oryginalnego. Co mo e si

dotychczasowych wyobra eniach o

„czyst
których

tam kry ? Wiele wi cej ani eli w

wiecie, Wszech wiecie, Cało ci. Dla przykładu,

mo emy zbudowa model wyobra enia Boga, który jako wszechmocny zbudował wiat, taki
jaki jest, stworzył człowieka, czyli umie cił w nim siebie, zamkn ł w struktury daj ce
wra enie równoczesno ci, zmienno ci i poznawalno ci, przechodzi z jednostki do jednostki,
rozci ga i manipuluje czasem i przestrzeni tak, e widzi siebie w innych postaciach, w
których ju był albo dopiero b dzie, kluczy tak i zap tlony w tym pozornym labiryncie,
odkrywa sam siebie, prze ywaj c wszystko, za ka dym razem inaczej, w gruncie rzeczy
samotny i przestraszony, wszechmocny i nieograniczony, wielki i mały, po prostu boski.
Dlatego mamy wiadomo

i wol , dlatego mo emy przerwa nasze

ycie albo spowodowa

by inni zrobili to za nas. Mo emy wróci do formy niebytu albo zosta przy yciu. Dlatego w
bli nim odnajdujemy siebie, krzywdz c innych, skazujemy i okładamy si pi ciami.
To jedynie przykład w druj cej i poruszonej wyobra ni. Je eli chcemy
„uderzy ” w bardziej pesymistyczny ton, wystarczy, e w chaosie, pot nym, nieprzebranym
i nieogarni tym, zgodnie z innym wyobra eniem, powstał mały wir materii, przypadkowy
układ, wygrana w totolotka, co co nie powinno si wcale zdarzy , ale po „czarnych wiekach
wieków wielowymiarów i mnogo- wiatów”, wyłoniło si i „pstryk”, uło yło si nie tylko na
podobie stwo naszej czasoprzestrzeni ale o dziwo, wykluła si niechc cy istota ludzka.
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Czy prawda lub fałsz doprawdy s tak niezwykle istotne? Czy tradycyjnie
rozumiana wewn trzna zgodno

i logika to nie instrumenty lokalnej „szuflandii” i

ograniczonej, lokalnie ewidencji? To co tu napisano to tylko zwykła symulacja, propozycja,
pomysł, co co spokojnie mo na wyrzuci

do kosza i zaj

si

naprawd

problemami. Nawet nie warto si oburza , gdy „nieprofesjonalno
wywodu s

powa nymi

i mała oryginalno

widoczne gołym okiem”. Sam autor podejrzewa siebie,

e nie miał nigdy

„wygórowanych ambicji”. Materia jak si zajmuje nie jest spójna z terminem naukowo ci.
To raczej kompozycja my li. Zwrócenie uwagi, e samo podej cie do problemu, sposób
pomy lenia mo e by kluczem do poznania czego .

PRYMAT WIATA RZECZYWISTEGO
Wyobra my sobie, e ju wszystko poznali my. Ogarn li my, jako Ludzko , pełni
wiedzy. Mamy zdolno

manipulowania wszystkim czym tylko si

da. Chcesz by

nie miertelny? OK., abrakadabra i ju jeste . yjemy jak chcemy, przyjemnie, dostatnio i bez
adnych stresów. Jednocze nie aktywni, zaanga owani, zdrowi, pełni sił i zmotywowani.
Lepiej jak Bogowie w mitologii.
Czy jednak taki stan dawałby nam pewno , e nigdy nie nast pi zmiana? Czy taka
kontrola i stale potwierdzane i monitorowane kontrolowanie

wiata, pozwalałoby z cał

pewno ci , na spokojny „wieczny” sen?
Chyba nie, gdy

kiedy raz wyobrazili my sobie mo liwo

Transcendentalnego, to nie mogliby my si

istnienia

wiata

od tego uwolni , nawet gdyby nic nie

potwierdziło jego istnienia.
To, z pozoru absurdalne wyobra enie, pozwala nam zda
jakikolwiek twór naszej wyobra ni, nasza wiedza i poznanie, s

sobie spraw ,

e

zawsze podległe i

podporz dkowane RZECZYWISTO CI. Ona decyduje i b dzie decydowa o naszym losie,
jej charakter zawsze mo e si okaza nie znany. Niezale nie wi c od naszych przekona , albo
zale nie od nich, zawsze

wiat Rzeczywisty zweryfikuje nasz

aktywno , sposób

rozumowania i przyszło . Je eli nawet przyjmiemy, e ka de napisane tu zdanie to wierutne
brednie, to i tak, ponad gł bokim przekonaniem innych ludzi, jedynym ostatecznym
weryfikatorem b dzie on, Realny wiat, który przetoczy si jak walec.
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NASZA WIEDZA NAUKOWA - ZAKŁADAJ CA
POZNANIE PRZEZ DO WIADCZENIE
Nasza wiedza naukowa, zakładaj ca poznanie przez do wiadczenie i tworzenie
modeli, opiera si na powtarzalno ci zjawisk i stało ci otoczenia. Pozbawieni tego, staniemy
si bezradni, zagubieni w chaosie. Mo emy wi c pozna jedynie na tyle, na ile otoczenie i my
sami zachowamy pewn stało , niezmienno , stan równowagi, homeostaz . Pozbawieni
tego, staniemy twarz w twarz z nieznan i nierozpoznawaln rzeczywisto ci . Nie bez
znaczenia jest wi c to, jaki jest wiat, którego nie znamy, co b dzie dalej, w miar upływu
czasu, czy sami nie dokonamy rewolucyjnej przemiany siebie lub innej równowagi w
otoczeniu, i nie wywołamy stanu, w którym nasza wiedza i posiadane umiej tno ci oka

si

zbyt nikłe do opanowania np. katastrofalnej sytuacji czy nadchodz cej zagłady. Mo emy
mówi o naszym sukcesie, triumfie Ludzko ci, tylko do chwili uzasadnionego odrzucenia
przypadkowo ci i nieznanej inno ci. To podej cie nie jest jednak wypełnieniem innej,
nasuwaj cej si i nast puj cej refleksji. Stanowi ona pewn propozycj do wyobra enia,
plastyczne i emocjonalne poruszenie, prób scalenia fizykalno ci i duchowo ci.
Stajemy wobec czego nieznanego, niezgł bionego, co b dzie wiecznie nieznane i do
ko ca nie zgł bione. Nie mo emy jednak tego pozna inaczej jak w rozmowie z innym
człowiekiem. To Co Nieznane znajduje si w poj ciu Niesko czono ci, ale i człowiek jest
pewn niesko czono ci . Ci gle inni ludzie stanowi te jakie nieznane, nieodgadnione i
nieokre lone. Powstaje analogia człowieka i nieznanego nam wiata, analogia do wiadczenia
tego Nieznanego i naszej wobec tego postawy. Postawa powinna by prosta, uczciwa i
odwa na, twarz w twarz. Tak sta powinni my wobec Niesko czenie Nieznanego jak wobec
człowieka, patrz c prosto w oczy i

miało prowadz c rozmow . Tylko ten dyskurs,

sprawiedliwa retoryka prowadzi nas ku dalszemu poznaniu. Nie sprzyja

nam działanie

czysto naukowe, podobne do przechytrzenia kogo , podchodzenia z ukosa i wykonywania
sztuczek zmierzaj cych do uzyskania: „tak”, nienale nego, pozytywnego wyniku,
pozwalaj cego na bezkarn i swobodn manipulacj Cał Rzeczywisto ci . To co jest mi dzy
nami a Nieznanym, przypomina rozmow . Rozmowa ta nie jest równa, prymat ma zawsze
Nieznane. Relacja ta umo liwia nam zbli enie do prawdy – te czemu nam danemu. Wi c to
Nieznane nam mówi a my co Nieznanemu. Na tyle mamy dost p do prawdy.
W nieznanym, Wiecznie nieznanym, jest co inteligentnego, co pozwala na rozmow ,
gdyby była to wspólnota my li, rozmowa byłaby niepotrzebna. Umysł, mo e składa si z
dwóch umysłów, jeden z nich odbierze rozmow ale sam nie rozmawia. Drugi rozmawia ale
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nie koniecznie słyszy to samo co usłyszał pierwszy. Ten pierwszy my li obchodz c si bez
komunikacji. Czy by to wła nie powodowało, e nasza relacja wewn trzna jest podobna do
relacji z Nieznanym? J zyk i spójno
niweczy lub ogranicza niepowtarzalno

wyuczonych poj , chocia niezb dny i płodny,
oryginalnego, indywidualnego my lenia.

SPRAWNO

WIEDZY

O charakterze wiedzy naukowej nie przes dzaj

jednego rodzaju czynniki, np.

indukcjonizm czy falsyfikowalno . O jej sukcesie decyduje ogólnie rozumiana sprawno

tej

wiedzy tj. spełnienie wielu kryteriów, tak u wiadomionych jak i le cych poza nasz
wiadomo ci , które w rezultacie przes dzaj o społecznej praktycznej stosowalno ci. Nie
chodzi tu o zwykły pragmatyzm, korzy ci czy uznanie przez rodowisko naukowe. Na
sprawno

wiedzy składaj

si

bowiem równie

jej historyczno , przypadkowo ,

sugestywno , etyczno , refleksyjno , i wiele innych oddziaływa z szeroko rozumianej
sfery społecznej oraz otoczenia technicznego i rodowiska naturalnego (np. uzale nienia
genetyczne). Ten konglomerat czynników „ wykuwa” pewn

praktycznie realizowan

cie k , w drodze sporów, spontanicznych koalicji, współpracy, skandali, ol nie , i zwykłych
nieporozumie . W ko cu na dan chwil mamy ogólne prze wiadczenie odró nialno ci tego
co naukowe, a co nie. Próby stworzenia kryteriów na dłu szy okres wydaj si pozbawione
uzasadnienia, co oczywi cie nie powinno przekre la wysiłków do ich znalezienia. Jak cała
wiedza, która ulega ci głym przeobra eniom w procesie historycznym, tak i refleksja nad
bardziej ogólnymi zasadami naukowo ci, takim zmianom nie b dzie si w stanie opiera .
Zasad

naczeln

powinien by

bowiem wzgl dny brak stałych zasad, gotowo

do

elastyczno ci i przyjmowania czego nowego, nawet szokuj cego.
Warunek uzasadnialno ci wiedzy naukowej jest oczywi cie słuszny. Z tym, e w
dobie informatyzacji zdali my sobie spraw , e jej nadmiar (wiedzy, informacji, uzasadnie )
niczego nie wyja nia, a wr cz odwrotnie, potrafi zaciemni obraz i wyczerpa cierpliwo
czytelnika. Tak wi c uzasadnienie powinno by na tyle wyra ne aby stało si zrozumiałe,
mo liwe do poznania i uchwycenia. Jednocze nie powinno zosta

zaczepione, w

dotychczasowej wiedzy, na ile to oczywi cie mo liwe (np. przy niezwykle oryginalnych
propozycjach, odbiegaj cych od wcze niejszych pomysłów), na tyle konkretnie aby zapewni
mo liwo

sklasyfikowania grupy tematów, gał zi wiedzy lub rodzaju pomysłu. Tym samym

nale ałoby podda gł bokiej weryfikacji stosowany obecnie proces karier naukowych, a tak e
wydatnie skróci

w czasie i zatomizowa

ilo

informacji, koniecznych do istotnego
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prezentowania pogl dów, wyników bada , publikacji, itd. Wiedza powinna znajdowa
oryginalno

i pomysłowo , w stosunku do ju zastanego zasobu wiadomo ci, a tak e

pozwoli si zaewidencjonowa , co jest gwarantem, e nie b dziemy skazani na pod anie
ju przebytymi drogami poznania. Wiedza i prawda nie s wi c tylko celem ale pewnym
procesem,

ci le zwi zanym z konkretn

sytuacj , towarzysz cym biologicznemu i

duchowemu egzystowaniu człowieka, w jego rozterce i zadziwieniu nad wiatem.

PRAWDA I FAŁSZ
Pytaniem, które dr czy my licieli od wieków jest rozstrzygni cie, co jest prawd a co
fałszem. Pytanie to nabiera nowego wyrazu, gdy rozdzielimy nasz wyobra ni na zwi zan z
desygnatami i przekraczaj c ich granic . Podobnie jest, gdy znajdziemy si w granicach
danego modelu my lowego lub go przekroczymy. B d c w „pobli u” desygnatów, nasze
wyobra enie i my lenie jest ci le z nimi zwi zane. Rzeczywisto

jest wtedy spostrzegana

jednoznacznie, a tym samym znajduje si w obszarze bardziej lub mniej u wiadomionego
modelu my lowego. Do wiadczenia i metodologia naukowa s

jedynie coraz bardziej

zło onymi procesami obserwacji, ewidencji i weryfikacji jednoznacznej blisko ci
desygnatów. Kieruje nami poczucie „oczywisto ci” i „znaczenia”.
Prawda i fałsz s
niesprzeczno ci. Si gaj

kategoriami o wewn trznej spójno ci, zgodno ci i formalnej
tylko tak daleko, jak dalece adekwatny do rzeczywisto ci jest

przyj ty model my lowy. Nie s wiec zupełnie sztuczne, czy nieprawdziwe. S przydatne i
konieczne, stanowi niezb dne szczeble naszego poznania. Maj jednak ograniczony zasi g
działania, jak w powiedzeniu, e punkt widzenia zale y od punktu siedzenia. W tym sensie
nie istniej prawdy i fałsze absolutne.
Kiedy jednak znajdziemy si poza obszarem desygnatów albo co wzruszy nasze
odczucie „oczywisto ci”, wtedy budujemy modele my lowe, posługuj c si prawd i fałszem
na innej zasadzie. Gdy na wysokim poziomie abstrakcji przyjmiemy my lenie równoległe,
macierzowe, tabelaryczne, to odczucie prawdy i fałszu jest wielorakie, z wolnymi miejscami
na domysły, spekulacje i fantazje.
Gdy zmienia si nasze poczucie „oczywisto ci” w stosunku do desygnatów zwykle
odrzucamy cał prawd i fałsz z modelu my lowego, który nie odpowiada ju naszemu
postrzeganiu desygnatów. Dla przykładu, potwierdzenie teorii Kopernika, jej weryfikacja w
epoce lotów kosmicznych, nie pozwala przyjmowa za prawdziwe przekonanie o tym, e
Ziemia jest płaska, a Sło ce kr y dookoła niej. Niemniej, w ramach systemu my lowego
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idealizmu subiektywnego Berkeleya, mo na sobie wyobrazi

jak to Bóg zmienił nasze

widzenie i my lenie o wiecie. Nasze odczucie „płasko ci”, przeobraził w „kulisto ”, a tym
samym poczucie prawdy uległo przeobra eniu. Podobnie mo emy sobie wyobrazi
przeobra enie monad, wraz z nami i całym otaczaj cym nas

wiatem. Najpowa niejszy

zarzut jaki w gruncie rzeczy mo emy postawi takiemu sposobowi my lenia to jego mała
praktyczno . Łatwiej i pro ciej jest powiedzie o fałszywo ci starych pogl dów i prawdzie
nowych. Gdyby jednak okazało si , np. w trakcie lotów kosmicznych albo podczas terapii u
psychologa, e mo na uzyska konkretne efekty przy my leniu typowym dla idealizmu
subiektywnego lub przy wykorzystaniu monad Leibniza, to od razu nabrało by to my lenie
walorów prawdziwo ci w odczuciu powszechnym.
Zmiany historyczne odczucia „oczywisto ci” pozwalaj na dystans i refleksj co do
tego odczucia. Skoro bowiem ju tyle razy nas oszukało, dlaczego wła nie teraz ma by
„prawdziwsze”? Poza tym pozwala postawi

znak równo ci pomi dzy historycznymi

odczuciami „oczywisto ci”, a ich obecnym wyrazem. Sugeruje to raczej aktualno
nieaktualno

lub

tego odczucia i rozbudza czujno , e nale y je zmieni , kiedy zetkniemy si z

istotnymi, uzasadnionymi przesłankami, aby takiej zmiany dokona .

ROZWÓJ NAUKI A SPODZIEWNE KORZY CI
Wobec dylematu czy rozwój nauki mo e tak e obejmowa problematyk , któr uwa a
si za mało interesuj lub znajduj c si poza obszarem zainteresowa naukowców, nie ma
argumentów naukowych, które by wskazywały na konieczno

jej pomini cia. Naukowcy w

tym momencie albo „ nabieraj wody w usta” albo przyznaj pierwotnie, e chocia kieruje
nimi rodzaj przes du, to jednocze nie nic ich nie skłania, aby z tego przes du zrezygnowa .
Jedynym ich silniejszym argumentem jest posiadanie lub nie, rodków finansowych na
badania. Kto kto ocenia tzw. pilno
np. grupa składaj ca si

zagadnie współczesnego społecze stwa (mo e to by

z naukowców, bankowców, wojskowych, przemysłowców i

biurokratów), nie b dzie chciał zaryzykowa

aby jego pieni dze ( w ko cu zawsze

ograniczone) słu yły czemu co (on sam) uwa a za mało warto ciowe. Dylemat nasz nie ma
wi c charakteru naukowo ci, a jedynie wyd wi k socjologiczny. Dopóki nie dojdzie do
spektakularnych działa

lub rezultatów skłaniaj cych do zmiany takiej postawy u grupy

decydentów, dopóty szeroki wachlarz problematyki naukowej nale y schowa do lamusa.
Czekanie na nietypowego sponsora, wyj tkowo sugestywnego naukowca, b dzie trwało do
czasu przyj cia tego niewdzi cznego, jak si obecnie wydaje, zadania i przerzucenia mostów
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dla problemów, które tradycyjnie, od kilku stuleci, uwa amy za nienaukowe czy metafizyczne
(nie chodzi przy tym jedynie o astrologi i voodoo ale olbrzymi obszar potencjalnych bada
nad zjawiskami fizycznymi).

OBIEKTYWIZM, SUBIEKTYWIZM
I CZYNNIKI ZEWN TRZNE
Je eli przez czynniki subiektywne, wpływaj ce na wybory metodologii lub
ukierunkowa naukowych, rozumiemy preferencje, silne sugestie o naturze estetycznej, s dy
smaku, przes dy metafizyczne, pragnienia religijne, tradycje rodzinne lub rodowiskowe, a
przez czynniki zewn trzne, wpływaj ce w istotny sposób na te wybory, perspektywy kariery
czy dost p do funduszy, to nale y zwróci uwag , e nie le

one w sprzeczno ci z d eniem

do obiektywnego przedstawienia rzeczywisto ci, czyli tego, co jest obserwowalne lub
nieobserwowalne. Przedstawienie obiektywne ma t zalet , e staje si czytelne dla wielkich
mas ludzi, umo liwia powszechn komunikacj na dany temat, ale faktycznie zderza si z
obrazem subiektywnego spojrzenia indywidualnych uczestników takiej komunikacji, a ich
twórców tak e nie pozbawia wpływu podobnych czynników subiektywnych, np. odmiennej
estetyki czy smaku, niech ci do metafizyki, urazów religijnych lub społecznych. Sama
motywacja

subiektywna

generalnie

nie

przeszkadza

w

znalezieniu

argumentów

obiektywnych, ani nie deprecjonuje danej metody lub ukierunkowania naukowego. Dopiero
czas, upływaj cy na kolejnych konfrontacjach i zderzeniach, utrzymuje w twórcy teorii lub jej
zwolennikach, zdolno

lub jej brak, do obiektywnych interakcji z wi ksz

rzesz

uczestników komunikacji. Tym samym oba spojrzenia : subiektywne i obiektywne, jako
wzajemnie si uzupełniaj ce, powinny zosta uznane za istotne, ł cznie z konieczno ci ich
zharmonizowania, uzupełnienia, przeplatania, ł czenia.

NAUKA I NIE-NAUKA
Odró nianie naukowo ci, obejmuj cej zbiór przyj tych koncepcji i metodologii
pozwalaj cej na dokonywanie spektakularnych odkry i znajdowanie nowych, post powych
rozwi za , od nie-nauki, rozumianej jako ka da inna działalno , sugeruje istnienie d e i
wysiłków (tych z obszaru nie-nauki) do poznania prawdy i rzeczywisto ci, które z „góry” s
skazane na niepowodzenie. Bior c pod uwag jedynie czasow aktualno
nauk , nale y zweryfikowa

tego co zwiemy

takie podej cie. Skoro nie wiemy „sk d idziemy i dok d
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zmierzamy” nie mo emy przes dza

o tzw. prawdzie, zarazem o metodach do niej

prowadz cych oraz o przyszłej skuteczno ci lub przydatno ci tego co robimy. Pogl d, e
Ziemia jest płaska, nie ma w sobie elementów poznawczych, porównanie jednak tego pogl du
z koncepcj kopernikowsk u wiadamia nam wzgl dno

obecnie wyznawanych prawd. Nie

jest to wi c problem wyznawanych pogl dów i odchodzenia od starych wyobra e
mo liwo

ale

wykorzystywania danej wiedzy do zupełnie innych celów i w inny sposób. Z tego

punktu widzenia nie istniej nieprzydatne nie-nauki, gdy wszystko jest do wykorzystania.
Nale y jedynie dokona

wysiłku „zagospodarowania” i nowego uj cia, zapewniaj cego

przydatno . Dla przykładu, stare pogl dy mo na wykorzysta jako histori , albo zbiór
wyobra e , czy zestawienie porównawcze. Podobnie, w formie wiedzy pozytywnej,
formułuj cej wprost zasady, teorie i prawdy. Ze wszystkiego mo na stworzy nauk , czyli
poznawa . Dla przykładu, fantastyczne wyobra enia czy bajki, mog

by

przedmiotem

poznania, jako zbiór mo liwo ci kreacji tworów kulturowych człowieka, niezale nie czy
uznamy je za prawdziwe. Prawdziwe bowiem s te wyobra enia jako przedmiot bada .

ZAWSZE MODEL
To co tworzymy za pomoc

słów (my li tak e cz sto s

słowami), nie jest

rzeczywisto ci ale zawsze jedynie tylko pewnym jej odwzorowaniem. Słowa to tylko jaki
model, a ich zakres poj ciowy jest powi zany z szeregiem zało e

bardziej lub mniej

u wiadomionych. To zało enie tylko w pewnym zakresie oddaje rzeczywisto , a tym samym
jest jedynie adekwatnym przybli eniem do niej samej. Nigdy zewn trzny wiat Rzeczywisty
nie jest tym samym, co wiat Poj . Ten ostatni tworzymy jedynie w „naszych głowach” i
jest tylko modelem, sztuczn struktur , która w zale no ci jak j wykorzystamy zalicza si do
okre lonej sfery wyobra ni.
Zało enia s

budowane podobnie jak w matematyce. Gdy wykonujemy działania

algebraiczne konieczne jest przyj cie, e np. 1=1 a tym samym, e istniej dwie identyczne
rzeczy, jednostki, przedmioty. A to ju jest niezgodne z rzeczywisto ci . Nie istniej dwie
identyczne rzeczy. I chocia licz c cokolwiek w wiecie Rzeczywistym np. kolejne sztuki
cegieł wiemy, e nie s identyczne, to nasze sztuczne zało enie, e takie s , pozwala nam je
liczy . Na tym polega adekwatno . Mamy nieprawdziwy model, a pomimo to udaje nam si
go wykorzysta w praktyce. Niemniej zasi g naszego modelu, oboj tnie, czy to b dzie
matematyka, zakres i rozumienie słów, czy te dowolna inna dziedzina zainteresowa , zawsze
b dzie ograniczony, sprawdzi si jedynie w okre lonym zakresie, do pewnej granicy.
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Nasza głowa to nie cały wiat, niezale nie jakby my tego pragn li. Dlatego wyst puje
paradoks ółwia i biegacza, lec cej strzały, czy te wst gi Mobiusa. Wcze niejsze zało enia
poj

ruchu, góry i dołu s tak e jedynie modelami, których zakres w pewnym momencie si

ko czy. Wi c chocia nigdy nie widzieli my okr głego kwadratu to takie zestawienie słów
jest absurdem jedynie przy zało eniu wst pnym, e koło nie mo e by kwadratem, gdy te
zało enia wycofamy mo emy przyj , e to nic takiego dziwnego i niemo liwego.

ZABAWA W NAUK
Potrafimy Sobie wyobrazi komputery lub roboty przyswajaj ce wiedz z ogromn
pr dko ci

i o wielkiej obj to ci. Mamy wyobra enie Boga, wszechmocnego i

wszechwiedz cego. Nasze uczucia i emocje powoduj ,

e zaprzyja niamy si

ze

zwierz tami lub t sknimy nawet za przedmiotami. Dlaczego wi c nauka, wiedza ludzko ci,
nie miałaby by

form

sympatycznej, duchowej i faktycznej aktywno ci? Form

komunikowania si ponad podziałami, dla ró nych grup towarzyskich, płci, narodowo ci,
wyzna i ras ? Dost pna dla wszystkich ch tnych, rozrywka intelektualna. Co nam stoi na
przeszkodzie? Przeprowad my na prób symulacj zabawy nauk .
Umówmy si na pocz tek tak, e powy sze zdania s prawdziwe, tj. mo liwe do
realizacji. Wtedy hipotetycznie, przeszkadzaj nam czynniki które, dla przykładu paranoik
okre liłby tak:
Po pierwsze, zazdro

naukowców, tworzone przez nich bariery i ch

podkre lenia

swojej wyj tkowo ci, czyli ich pró no .
Po drugie, niech

do uproszczenia, syntezy osi gni tej wiedzy i cało ciowego jej

przedstawienia, tak w danej dziedzinie, jak pomi dzy wyspecjalizowanymi jej gał ziami,
działami, przedmiotami.
Po trzecie, trudno ci w ustaleniu wspólnego j zyka komunikacyjnego, opartego na
funkcji jak spełniaj elementy Rzeczywisto ci, a nie ich drobiazgowym opisie, tak e
powi zania i „przetłumaczenia” ró norodnej specjalistycznej terminologii na ten wła nie
j zyk.
Po czwarte,

wiadomo

naukowców,

e przypadkowa pomysłowo

mo e by

wa niejsza od wło onego wkładu pracy. Sław zdob dzie lub istotnego odkrycia dokona
wtedy mo e leniwy laik, któremu „co niezwykłego strzeli do głowy”.
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Po pi te, przekonanie o konieczno ci sprawowania kontroli nad tym kto, co i jak
czyni, szczególnie w tak wa nych sprawach, które mog wpłyn
Owoce pomysłowo ci nie powinny znale

na losy całej ludzko ci.

si w niewła ciwych r kach.

Po szóste, lokalne interesy poszczególnych jednostek, grup społecznych, narodowo ci
i pa stw znajduj ce si w sprzeczno ci z interesem ogólnym.
Co by si stało gdyby „jakim cudem” te przeszkody udało si usun

? Gdyby

nagle lub powoli „skostniałe struktury” i „niewzruszone budowle” run ły ?
Zacz łaby si „zabawa w nauk ”? Ka dy inteligentny i ch tny miertelnik mógłby
uzyska

wgl d do tworów wiedzy. „Prawdziwymi naukowcami” mogliby si

sta

„spekulanci”, jedynie manipuluj cy „czystym owocem”, z trudem wypracowanej wiedzy.
Wbrew ewentualnej sugestii, tradycyjna nauka nie uległaby wcale zapomnieniu.
Stanowiłaby najwa niejsz

podwalin ,

ródło pracowicie uzupełnianej podstawy, na

którym indywidualny u ytkownik mógłby manipulowa informacjami ludzko ci. Zabawa
byłaby jednocze nie form dydaktyki i popularyzacji, jak te pozyskiwania uzdolnionych
ludzi i głoszonych przez nich pogl dów.
Nowy, intelektualny produkt, musiałby zosta spopularyzowany i wprz gni ty w
wiatowy system krzy uj cych si

zada , mo liwo ci, form zach ty i uzyskiwanych

satysfakcji. Olbrzymia, medialna i interakcyjna „zabawka”, powszechnie dost pna i
akceptowalna, byłaby fascynuj c i przydatn „gr naukow ”. Do realizacji tego pomysłu
nale ałoby wpi , obok w skich specjalistów, zarówno filozofów, jak j zykoznawców i
psychologów. Pomysł mógłby si zi ci przy współpracy mi dzynarodowej, ogromnym
wysiłku organizacyjnym oraz przy wielkim nakładzie kapitałowym.
Tradycyjnie pojmowane „prawo wynalazcze” lub „prawo autorskie” zostałoby
zmodyfikowane,

a

„owoce

wiedzy”

stałyby

si

dost pne

bez

uszczerbku

dla

dzi nierealna, jest alternatywn , potencjaln

mo liwo ci

do

wykorzystuj cych je praktyków i twórców.
Ta wizja, chocia
wykorzystania.

DZIWNA MATEMATYKA
Zawsze (np. swoim dzieciom) powtarzałem, e dwa plus dwa jest cztery nie dlatego,
e pani nauczycielka tak powiedziała. Pewnie nie zawsze mo na zrozumie moj sugesti , a
tym bardziej tkwi ce w tym stwierdzeniu mo liwo ci, ale wiele skomplikowanych teorii
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bierze swój pocz tek w zupełnie prostych zało eniach. Podobnie, gdy słyszymy o działaniach
na zbiorach niesko czonych, nie mówi c o
ró niczkach, całkach, macierzach, czy prawie malej cej u yteczno ci kra cowej, zachwyca
pewna harmonia i mo e pozorny ład, jaki wprowadzaj modele matematyczne.
Ci gle mnie niepokoiła my l, o nauczycielce. W ko cu chyba zrozumiałem,
RZECZYWISTO

e

ma prymat nad teori , a dokładniej, e ka de stare wyobra enie mo emy

zast pi nowym, innym jak dotychczasowe, gdy ka de wyobra enie, model czy teorie s
fałszywe. Wiemy o tym ale godzimy si aby ten fałsz, w imi praktycznej u yteczno ci, uzna
za prawd . Matematyka wtedy przestaje by sztucznym tworem, staj c si narz dziem do
czego . Jak Alicja w Krainie Czarów, mo na bawi si wyobra eniami o liczbach, swobodnie
nimi manipuluj c, zmieniaj c prawa nimi rz dz ce. Pomy lałem np. o NWP, czyli
najwi kszej wyobra alnej liczbie, tj. takiej, któr w realnej sytuacji LUDZKO

jest w stanie

si posłu y , o znikaj cych liczbach, czyli takich, które s , ale je eli ich nie b dzie to i tak nic
si nie stanie, o liczbach nieznanych, o których wiemy, e s , ale nigdy ich nie poznamy, itp.
I chocia , mo e z braku czasu, nie koniecznie rozumiem wła ciwie funkcj fraktali lub zasady
działania holografii, to nie ma znaczenia, gdy moje matematyczne tabu zostało przełamane i
wgl d w ka dy nowy model lub hipotez , matematycznie uj t , stał si bardziej swobodny.
Je eli dla przykładu nie zast pimy dowolnie du ych liczb, liczbami dowolnie małymi, i nie
b dziemy si

nimi posługiwa

bez ogranicze

obecnej logiki matematycznej tj. przy

swobodnie tworzonych logikach matematycznych, opis tego co dzi niewyobra alne, ci gle
b dzie trudny do realizacji. A przecie „ nie wi ci garnki lepi ” i „nie dla wi tych”. Z
matematyk jest jak z ksi k kucharsk , mamy przepisy na wiele smacznych potraw, ale
mo emy znale

nowe, porzucaj c, prawie zupełnie, dotychczasowe.

MY LENIE MACIERZOWE I RÓWNOLEGŁE
(ALTERNATYWNE)
Oczywi cie nie chodzi tu o zwykł macierz lub równoległo . My lenie macierzowe
nie pozwala nam na rozwi zanie problemów, udzielanie odpowiedzi, poznanie rzeczywisto ci
do kresu jej poznawalno ci. Macierz jest otwarta, charakteryzuje j nieustannie zwi kszaj ca
si liczba niewiadomych, których jest zawsze wi cej ani eli równa mo liwych przez nas do
uło enia. Tym samym, zmuszeni do samoograniczenia, układamy uproszczone układy
równa , skupiamy si

wył cznie na zamkni tej liczbie argumentów, tworz c modele.

Poniewa nasze my lenie jest linearne, niezdolni do uchwycenia wielo ci zdarze w tym
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samym czasie, rozrywamy Rzeczywisto

układaj c j w proste schematy. U wiadomienie

sobie mo liwo ci tworzenia bardziej zło onych macierzy, pozwala na indywidualne
przerzucenie uwagi nie tylko pomi dzy zjawiskami, charakterystycznie powi zanymi w
zwi zki przyczynowo - skutkowe, ale tak e pomi dzy sposobami my lenia, co pozwala na
akceptacj emocjonaln i uczuciow u tego samego, indywidualnego osobnika, zupełnie
odmiennych, a nawet sprzecznych ze sob pogl dów. Takie my lenie ma swoje zalety, przede
wszystkim zwi ksza mo liwo ci wyobra ni i manipulowania elementami rzeczywisto ci, ale
te i wady, gdy „miesza w my lach”, powoduje brak precyzji i utrudnia uchwycenie i
zrozumienie przekazywanych informacji. W skali wiedzy całej ludzko ci, takie zestawienie
zró nicowanych modeli my lowych wyst puje powszechnie. U ka dego z nas, w osobistym
odczuciu. Pewne pogl dy s jednak akceptowane, a inne odrzucane i nigdy nie doceniane.
Nazywanie rzeczy bierze swój pocz tek od realnych, konkretnych przedmiotów.
Słowo, które taki przedmiot oznacza stanowi pewien znak, symbol, który nale y skojarzy z
tym przedmiotem. Mo emy powiedzie , e wiat realny jest pełen desygnatów, czyli tego co
w nim wyodr bniamy i nazywamy. Sama nazwa desygnatu jest w istocie umowna. J zyk to
mi dzy innymi utrwalone, przyj te zasady okre lania desygnatów w danej społeczno ci. Gdy
jednak zdamy sobie spraw z umowno ci zjawiska mo emy spróbowa tworzy swój j zyk
zrozumiały dla niewielu. Zabawy słowne typu „ka-co ka-ty ka-ro ka-bisz” s doskonałym
tego przykładem. Podobnie w siłach zbrojnych i słu bach specjalnych, u ywa si szyfrów
dla przekazania okre lonej osobie potrzebnej informacji. Gdy słonia nazwiemy mrówk to
zdanie: stado mrówek machało tr bami id c do wodopoju, ma swój sens. Je eli wiemy, e nie
mamy do czynienia z obł kanym lub pomyłk obcokrajowca to bez trudu odczytujemy i
rozumiemy to zdanie. Je eli nawet nie jeste my przygotowani na tak „zamian ” słów to
dosy szybko z kontekstu wypowiadanych zda mo emy si zorientowa w prawdziwym
sensie wypowiedzi. Kiedy wi c powiem,
pracowicie znosiły

e w usypanych przez siebie kopcach

yrafy

igliwie, bez trudu odczytamy prawdziwe znaczenie zdania. Czysta

semantyka. Proste. Ale po co to wszystko ?
Kiedy kierujemy do kogo sw wypowied to robimy to w jakim celu, z okre lon
intencj . Aby nast piło porozumienie intencja powinna da

si

prosimy, zapraszamy, proponujemy, chcemy sprawi przyjemno

odczyta . Oznajmiamy,
lub przykro . To wa ne

co inni chc nam zrobi . Prawda ?
Je eli wyobrazimy sobie, e jeste my widzami sztuki, w teatrze, to dostrzegamy co
najmniej dwie płaszczyzny rzeczywisto ci. Pierwsza to w tek dramaturgiczny, który jest nam
prezentowany. To co nas wzrusza, zło ci, co prze ywamy, co w gruncie rzeczy oddziałuje na
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nasze emocje i uczucia. Druga, to wiadomo , e przecie to wszystko nie dzieje si
naprawd , e to tylko sztuka, aktorzy, którzy przygotowali swoje role, którzy naprawd nie
złoszcz si , nie zabijaj , nie maj takich wspaniałych lub wrednych charakterów jak by si
mogło wydawa . Ta wiadomo

rodzi si z wiekiem. Dzieci, które nie nauczyły si tej

„płaszczyzny” reaguj inaczej, rzucaj si na scen aby uratowa zagro onego zaj czka,
krzycz „uciekaj”, „uwa aj on ciebie zje” itp. Jest to wspaniałe, widzie swoje dziecko, które
tak reaguje, chcieliby my aby taka prawdziwa szczero

była we wszystkich ludziach

dorosłych.
Ale to nie wszystkie płaszczyzny. T sztuk przecie kto napisał, a my mo emy te
spróbowa

napisa

albo sobie to wyobrazi . Co my li dramaturg pisz cy dramat ?

Scenarzysta pisz cy scenariusz filmu, powie ciopisarz ksi k , a poeta wiersz ? Wyobra my
sobie, e maj ró ne pomysły, po napisaniu nie podobaj im si stworzone teksty, dokonuj
zmian. Czy zastanawiaj si jak na tak lub inn scen zareaguj czytaj cy, ogl daj cy ?
Je eli tak, to maj co najmniej trzy płaszczyzny. Jedn jest my l, któr oni chc przekaza
innym, zakładam, e co my l i chc co przekaza . Co prze yli, wiedz o sprawach innych,
co jest dla nich wa ne i chc aby to mieli tak e inni. Dziel si czym . Drug płaszczyzn , to
reakcja realizatorów, musz uwzgl dni czy to co pisz jest „do zrobienia” przez aktorów,
kaskaderów, choreografów itd. Trzeci jest odczucie widzów słuchaczy. Na ile b dzie ono
zbie ne z my l , któr chc przekaza . Czy efekt zamierzony zostanie osi gni ty ?
A co b dzie gdy autor wpadnie na pomysł opisania procesu twórczego jakiego innego
scenarzysty, pomiesza

w tki jego osobistych prze y

lub intencji, z tym co on chce

stworzy ? Je eli ten scenarzysta bohater, b dzie zastanawiał si nad kilkoma w tkami ? A
je eli bohaterami filmu o scenarzy cie b dzie np. para scenarzystów zakochanych w sobie ?
Ile b dzie płaszczyzn ? Widzimy, e mo e ich by bardzo du o, a gdy b dziemy to ogl da ,
zawsze dojdzie nam jeszcze jedna, wiadomo , e to co ogl damy jest przecie fikcj .
No dobrze, mamy wiele płaszczyzn na których mo emy si znale , widzieli my to na
niektórych filmach, np. na reklamie komedii Robin Hooda kto mówi, e zawsze musz
sfajczy ich wiosk jak kr c Robin Hooda.
Ale co z tego, co to ma wspólnego z nami ? Otó wła nie. Nasza biedna mózgownica
raz nauczona nie potrafi zapomnie , wie o tym, e wszystko co słyszy i widzi dzieje si na
wielu płaszczyznach, nie mo na jej oszukiwa bezkarnie i ci gle oczekiwa , e ona tak samo
naiwnie b dzie reagowa na bod ce. Rodzi si

wiadomo

wielopłaszczyznowa i takie

my lenie. Po tysi c którym filmie mam wiadomo , e ja ju to gdzie widziałem. Na Cast
Away miałem mieszank Ósmego pasa era Nostromo, np.efekty w spadaj cym samolocie,
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Robinsona Cruzoe ale bez Pi taszka, w poł czeniu z pieriestrojk . Na Gladiatorze naprawd
oryginalna była tylko walka z barbarzy cami na pocz tku filmu, potem wła ciwie mo na ju
było wyj . Te

oryginalne pomysły s ł czone kleist , na ró ne „smaki” podawan papk .

Najgorsze, e to wra enie nie dotyczy tylko ksi ek i ogl danych filmów. Ono dotyczy
realnego

ycia, faktycznych relacji z innymi osobami, w których, chc c nie chc c,

zachowujemy si w sposób, o którym mo na pomy le : ja ju to gdzie widziałem lub o tym
czytałem.
Jak wi c si porozumie ? Odczyta intencje, przekaza my l ? Nie rodzi bez
przerwy jakiego

„płaskiego banału”, a jednocze nie by

szybko i jednoznacznie

zrozumianym. Nie zanudzi si po kilku rozmowach, bo wła ciwie wszystko ju zostało
przekazane przez innych, zdolniejszych. Nie szuka jakiej bezsensownej, skomplikowanej
oryginalno ci. My l , e wielu chciałoby zna odpowied .
I tak, to co zostaje pomy lane, powiedziane lub napisane, jest równie

pewn

„zabaw ”, „gr ”, nie koniecznie zamierzon , ale nieuniknion , nie da si ju nadawa lub
odczytywa intencji na jednej płaszczy nie. Bowiem nie wiadomo co niesie informacja, ani
jaka jest intencja przy tylu znanych ju „scenariuszach”. Wszystko, dosłownie wszystko,
mo e by tylko jak

wersj , pomyłkowo wyra on emocj lub uczuciem.

Jak sobie z tym poradzi ? Jak zwykle, pomysły s ró ne.
1. Otwarto

i szczero . Nazwanie rzeczy po imieniu, mówienie o tym czego normalnie

by my nie mówili. Pozbycie si odczucia, e kto kogo chce wykorzysta do swoich
niecnych celów. Wtedy łapówka musi by
pieszczot , przyja

przyja ni , miło

łapówk , dotyk dotykiem, pieszczota

miło ci , seks dla przyjemno ci takim seksem, a

je eli ma si jakie potrzeby, trzeba o nich powiedzie i gdy kto inny opowie o swoim
stosunku do tego, przyj

bez obrazy. Przeci

konwenanse, zwyczaje, pewne normy i to

co ludzie powiedz . Troch to jakby spotkanie „dwóch Mózgów” ale przy odrobinie
dobrej woli, inteligencji i

uczciwo ci mo na sobie wyobrazi porozumienie w taki

sposób.
2. Szczelna kurtyna. Nic nie nazywa . O niczym nie mówi wprost. Mówi to co nios
konwenanse danego rodowiska, realizowa wyra ne i zrozumiałe cele w ród osób z
którymi przebywamy, ł czy si w trakcie realizacji pragmatycznych celów. Mie zawsze
wolny wybór i swobod w podejmowaniu decyzji. Stawia na profesjonalizm, uczciwo
formaln , nie ocenia , realizowa te cele, które s dost pne, godzi si szybko z utrat
tego co nieosi galne. Swoisty, samotny, nawet gdy z kim , to autonomiczny, hedonizm.
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3. Bł dz ca intuicja. Zgodnie z zasad , e tylko ludzkiej głupoty i przypadku nie mo na
przewidzie . Gdy dzieje si co , co nie mo e przez nikogo by kontrolowane. Nie narodz
si dwuznaczne intencje gdy „akcja” dzieje si szybko i je eli s to zwykłe reakcje, proste
i szczere. Jest wypadek i ratujemy komu

ycie. Jedziemy poci giem i zaczynamy

rozmow z nieznajom osob . Poznajemy kogo na dyskotece i zaczynamy go lubi .
Złodziej łapie nasz torebk i okrada. Reagujemy, poddajemy si pr dowi. Cieszymy si
lub martwimy. Poddajemy si jakiemu wra eniu i trzymamy si go tak długo, jak si da.
4. Wybór jednego scenariusza. Pomimo

wiadomo ci,

e

ycie i ludzie pisz

ró ne

scenariusze, wybra jeden z nich przyjmuj c, e wła nie taki mi si spełni, bo o nim
marzyłem, bo osoba któr spotkałem do takiego pasuje, bo taki wydaje si najbardziej
prawdopodobny. Postanawia si wybra i trzyma si go. W przypadku zawodu, wybra
nale y inny, znowu jeden i te przy nim pozostawa . Reagowa zgodnie ze scenariuszem i
nauczy partnera „roli”.
5. Kombinacja badacza. Proponowa

w konkretnym przypadku ró ne rozwi zania.

Sprawdza je. Poznawa reakcje innych , mo e kto inny realizuje ju inny wybór. Mie
wiadomo

wszystkiego, otwart głow i gotowo

na zmiany.

6. Twórczy szyfr. Wymy la swoje niepowtarzalne zachowania, reakcje i j zyk. Tworzy
co w rodzaju oryginalnego j zyka, który kto z dobr wol mo e odczyta i w ten sposób
si skomunikowa . Sam szyfr nie wnosi niczego nowego ale w powi zaniu z innymi
oryginalnymi pomysłami mo e wytworzy specyficzny rodzaj skomunikowania, dost pny
i zrozumiały dla niewielu.
7. Na fali. Podda si zdolno ciom i inwencji kogo innego. y

yciem drugiej osoby, do

której mamy zaufanie, która jest autorytetem, np. zapewnia dostatek.

POZNAJEMY, CZY TE NIC NIE WIEMY ?
Oczywi cie, e poznajemy, ale modele. Co jest bardzo przydatne, sprawdza si ,
pozwala nam egzystowa i zmienia siebie oraz otoczenie. St d wniosek, e nasze poznanie,
chocia niedoskonałe, ułomne i trudne, jest w jaki sposób adekwatne, odpowiednie, znajduje
si w jakim sprz eniu z Rzeczywisto ci . Mo na oczywi cie da porównanie do szczura,
który poddany naukowemu do wiadczeniu, zamkni ty w klatce, po naci ni ciu guzika
otrzymuje po ywienie. Ale jest oczywiste, e nasze relacje z rzeczywisto ci nie s tak proste.
Gdy mówi „nasze” ju manipuluj , jak i wtedy , gdy cokolwiek robi .
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Lepiej wi c pogodzi si z nasz sytuacj , zda sobie spraw z ogranicze i zamiast
wykłóca si , który model lepszy, przyj
ocenia ich przydatno

wszystkie za dobrodziejstwo losu, a jedynie

wzgl dem czego przekładaj c raz jedne elementy manipulacji, raz

inne, na bli sze lub dalsze „półki”.
Tam wsz dzie, gdzie jest ku temu uzasadnienie, a szczególnie gdy uruchamiamy
wyobra ni

poza sfer

desygnatów, powinni my budowa

siatk

pogl dów, dopu ci

jednocze nie wiele, nawet z pozoru skrajnych rozwi za . Nie obawiajmy si spekulacji,
absurdu lub niedorzeczno ci, gdy i tak to nasza wyobra nia raczej niedomaga ani eli
miałaby by

nadmiernie wybujała. Nie ma powodu s dzi

Wszech wiat , czy te Wielko

aby

wiat Rzeczywisty,

wiatów Koherentnych, były tak ograniczone, jak nasze

My lenie (tak e o nich), cho by w najbardziej t gim umy le .Nie obawiajmy si

mieszno ci

gdy mieszna jest jedynie nasza zarozumiało .
My nie poznajemy prawdy. Raczej „prowadzimy” nasze my lenie, a one okazuje si
bardziej lub mniej adekwatne w stosunku do rzeczywisto ci. Zale nie czy je poprowadzimy
od desygnatów do abstrakcji i na powrót czy te od nieznanej abstrakcji do desygnatów
( i ewentualnie na powrót) to reguły jakie stosujemy przy tym rozumowaniu powinny by
odmienne.
Szczególnie przy tej drugiej metodzie nie nale y kierowa

si

logik , czy

zachowaniem reguł dotycz cych sprzeczno ci. Powinno si raczej dopu ci i wprowadzi
my lenie

alternatywne,

podobne

do

rachunku

macierzowego,

wielowymiarowego,

uwzgl dniaj cego wiele „niewiadomych” przy alternatywnych „równaniach”. Z tym, e nie
znamy wystarczaj cej liczby niewiadomych i nie znamy wszystkich równa . Tym samym
mamy niepełny obraz składaj cy si jakby z elementów puzzli. Układamy dzi ki nim pewien
niepełny obraz. Nie martwimy si o prawdziwo , a jedynie o uzupełnienie cało ci obrazu,
gdy

faktycznie przy tym podej ciu nie szukamy obiektywnego obrazu

wiata ale

obiektywnego obrazu ludzkich mo liwo ci wyobra enia sobie „wszystkiego co tylko mo liwe
do wyobra enia” o tym wiecie.
Ten bowiem cało ciowy obraz wyobra e jest naszym baga em, pewnym wycinkiem
potencjalnych mo liwo ci LUDZKO CI, który im pełniejszy, tym wi ksza jego ewentualna,
alternatywna przydatno . Przydatno

ta, nie wyra a si

w poznawaniu zwi zków

przyczynowo- skutkowych, ale we wpływie, oddziaływaniu, zaszczepianiu po rednim,
wykorzystywanym w podej ciu prowadz cym nasze my lenie.
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OPANOWANIE WSZECH WIATA
Dla przykładu, mo na sobie wyobrazi , jakie warunki musiałaby spełni
„inteligencja biologiczna”, aby opanowa znany nam Wszech wiat:

1. Nale ałoby zatrzyma ekspandowanie Wszech wiata
2. Wszech wiat powinien zachowa swoj temperatur albo powinno go si ogrza , przez
np. kontrolowan „zapa ”.

3. Nale y wytworzy dodatkowe Wszech wiaty i czerpa z nich energi i materi ,
kontrolowa ich ekspansj i nie dopu ci do wytworzenia warunków do ycia.

4. Nale y na innych Wszech wiatach przeprowadzi

eksperymenty z odmiennymi

„prawami fizyki” i próbowa lepsze rozwi zania wprowadzi na naszym obszarze.

5. W miar rozwoju ycia, powinno si stworzy warunki do kontrolowanego zasiedlenia
i rozwoju ycia w nast pnych Wszech wiatach.

6. Nale ałoby utworzy sztuczne, symultaniczne wiaty do weryfikacji przydatnych form
ycia, a jedynie te przydatne przenosi do Wszech wiata zasiedlanego.

7. In ynieria genetyczna, inne formy inteligencji oraz przechowywanie lub kreacja
osobowo ci powinny by chronione i wielokrotnie sprawdzone przed dopuszczeniem
do przebywania w opanowanym Wszech wiecie.

8. Przy zetkni ciu z inn form , spoza opanowanego Wszech wiata, nale y przygotowa
obszar i metody do przeniesienia, ucieczki, obrony lub ataku, a szczególnie
maskowania i otoczenia si symulacyjnymi Wszech wiatami.

9. Wszelkim formom inteligencji nale y stworzy warunki rozwoju i przył czenia do
Wła ciwego Wszech wiata, w miar

ich post pów i zdolno ci do asymilacji, a w

przypadku niepowodzenia pozostawia

na poziomie ich mo liwo ci, wspiera

i

podtrzymywa egzystencjalnie.

10. Wszelkim formom inteligencji nale y zapewni mo liwo sprawdzenia wszystkich
kombinacji w ramach zasobów ich Wszech wiatów i przechowa ich „kopie
osobowo ci” do czasu nieokre lonego.

11. Nale y stale prowadzi poszukiwania i poznawa nowe „obszary” mo liwo ci, we
wszelkich dost pnych formach.

12. Nale y wprowadzi ewidencj elementarnych cz stek materii, tak e ewidencj tych
„oboj tnie elementarnych”, oraz stale poszukiwa nowych i weryfikowa ich istnienie,
zapewniaj c znajomo

historii i zachowanie informacji.
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13. Nale y zawsze bra pod uwag , e to wszystko co si dopiero planuje, ju istnieje, e
jest si znan lub nie zidentyfikowan form pomocnicz wy szego poziomu
inteligencji, tj. nale y zachowa stał wiar w Boga, transcendencj i niepoznane
mo liwo ci, w istniej ce relacje z czym nie poznanym, a w szczególno ci w prymat
najwy szych i najszlachetniejszych skłonno ci w ka dej formie Poznanego i
Nieznanego.

IV. JA - C Z Ł O W I E K
PRZYMUS AKSJOLOGICZNO CI
Cokolwiek robimy, działamy, my limy, a nawet zachowuj c si biernie, zawsze to
wszystko jest przesi kni te jakim warto ciowaniem. Obiektywizm lub subiektywizm to
jedynie wi kszy lub mniejszy akcent na

wiat Zewn trzny wobec nas lub Wewn trzny,

przesi kni ty brakiem uzgodnienia ze sposobem widzenia przez innych ludzi.
B d c poddani przymusowi aksjologicznemu, kieruj nami, z jednej strony warto ci
dodatnie, altruistyczne, ch

zdobycia szacunku, niesienia pomocy lub zbawienia ludzko ci,

albo z drugiej strony, warto ci negatywne, agresja, zniszczenie, wyeliminowanie grup lub
społecze stw, ch

zagarni cia owoców cudzej pracy.

Oboj tnie czy nasze codzienne istnienie zwi zane jest z prac intelektualn , prostymi
pracami fizycznymi czy innymi formami aktywno ci społecznej, zwykle co nas popycha ku
wzniosłym ideałom lub niskim pobudkom, pcha ku harmonii albo wr cz przeciwnie, do
destrukcji i degeneracji. Motywacja nie musi by wyra na czy u wiadomiona. Czasem
bezwiednie wypieramy wiadomo

naszych niskich pobudek, znajduj c zwykle jakie inne

wytłumaczenie i oszukuj c samych siebie. Jednak gł boko w naszej psychice tkwi osad,
niewyra ne z pozoru tło, co , co jest podło em, dla nieraz całego

ycia. Przymus

aksjologiczno ci nie opuszcza nas, b d c kołem zamachowym, sił sprawcz , impulsem
kierunkuj cym, wektorem naszego jestestwa (i istnienia). Nasze rozumienie wiata nie jest
zale ne jedynie od nas, od aktów naszej woli. Poniewa nie ma wyprzedzaj cej my li przed
sam

my l , ani wyprzedzaj cego uczucia przed uczuciem, ani naszej zgody przed

narodzeniem, dlatego to, co si dzieje z nami, bycie odniesione do nas, dzianie si naszych
my li, wpływa w nieznany nam sposób na nas samych. I chocia mo na, dopatruj c si
zwi zku przyczynowo- skutkowego, poszukiwa czynników tego wyprzedzenia, w naszym
najbli szym otoczeniu, biologii, fizjologii, przyrodzie i społecze stwie, to ich z kolei zwi zek
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z coraz odleglejszymi obszarami, uprawnia do dalszego uogólnienia. To

wiat, w

szczególno ci „daleki” i „nieznany”, w sposób niewiadomy, gdy nie mamy podstaw o nim
s dzi cokolwiek, w formie metafizycznego zwi zku, wpływa na nas, na nasze my lenie i
post powanie. wiat metafizyczny nas przenika, a zwi zek z nim, chocia nie do poznania,
jest jakim zwi zkiem. Ten zwi zek mo na nazwa rozmow , stosunkiem twarz w twarz, lub
zwi zkiem transcendencji. Wyobra enie o jego braku, wiat milcz cy, jest tylko odsuwaniem
si , ucieczk od narzucaj cej si , oczywistej obserwacji, od refleksji, któr ka dy z nas mo e
do wiadczy .
Czy nasze Id nie zawiera tak e pewnego wektora warto ciuj cego, czego co poprzez
epoki geologiczne, trwaj cy miliony lat proces ewolucji i selekcji, odło one gdzie w
mechanizmach genetycznych, jest przynoszone jako ładunek informacyjny w formie
warto ciowania, wektora, czyli czego co wskazuje pewien kierunek. Odbiór w naszej
psychice tej ogromnej informacji jest dost pny w formie aktów woli, wyborów moralnych,
zadziwiaj co podobnych u wszystkich ludzi, a mo e nawet u wszystkich organizmów
ywych.

OPOWIE

O BOGU I CZŁOWIEKU

Czytaj c Stary i Nowy Testament starałem si uruchomi nie tylko swoje my lenie i
zrozumienie tego, co tam napisano. Równie wa ne były uczucia i wyobra enia. Gdy
poł czyłem w cało

wypowiedzi, traktuj c je jako prawdziwe i okre laj ce realny wiat, a

nie mit czy bajk , wytworzył si pewien spójny, ogólny obraz. W zarysach mo na go opisa
nast puj co.
Istnieje gdzie , poza naszym rozumieniem czasoprzestrzeni, bardzo uporz dkowany
wiat. Jest bardzo stary i rz dzi si swoimi prawami. Nie mamy z nim istotnej ł czno ci
poprzez zwi zki przyczynowo-skutkowe, a przynajmniej w naszym czasie i naszej
przestrzeni. W

wiecie tym nie zawsze wszystko si

udaje, czasami dochodzi do

nieprzewidywalnych sytuacji lub zachowa . Nast puje mniejsza lub wi ksza katastrofa o
kolosalnych, przekraczaj cych lub porównywalnych z cał

nasz

czasoprzestrzeni ,

rozmiarach. Wtedy ten stary wiat robi wszystko, aby uratowa „topielców”. Rozpoczyna si
akcja ratunkowa. W tym wypadku katastrofa nast piła z konsekwencj powstania osobników
o nieporz danych cechach. Jedynym ratunkiem było odseparowanie gro nego obszaru i
pozwolenie na wytworzenie maksymalnej liczby osobników. Osobnicy ci powinni byli
zgromadzi jak najwi cej do wiadcze w wiecie, który uległ katastrofie, a nast pnie ich
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cechy pozytywne zostaj ods czone od negatywnych. Z tych dobrych cech powstaj nowe,
indywidualne jednostki, nale ce w rezultacie do starego wiata. Ile cech ze wiata katastrofy
zostanie wykorzystanych, zale y od posiadanych jednostkowych uzdolnie i predyspozycji.
Najwa niejsze

to

wyłowienie

okre lonej

ilo ci

cech

pozytywnych,

charakteryzuj cych jednostk . Tak tylko bowiem mo na pozwoli

a

zarazem

na rozwój tych

osobowo ciowych istnie , z zachowaniem poczucia to samo ci, z zachowaniem po danych
cech przydatnych w Starym wiecie. Ci, którzy nas ratuj nie mog bezpo rednio ingerowa
na etapie tworzenia si cech osobniczych, daj cych poczucie to samo ci. Inaczej je zniszcz i
nie pozwol na normalny, przydatny rozwój. Konieczne stało si pozostawienie wolnej woli,
bez znieczulenia.
Był sobie człowiek, który to sobie wyobraził. Zrozumiał, e do harmonii Starego
wiata najbardziej zbli ony jest Ziemski człowieczy umysł pobudzony najwy szymi,
najszlachetniejszymi uczuciami, emocjami. Pozostało jedynie poinformowa o tej istotnej
warstwie ycia Ludzko

i da pocieszenie targanym negatywnymi nami tno ciami i losami

ludziom. Argumentem przekonuj cym był najwi kszy dar miło ci, po wi cenie własnego
ycia. Dobrowolnie i bez

rodków znieczulaj cych.

Przy pełnym

osamotnieniu,

bezwzgl dnym okrucie stwie oprawców i maksymalnym poni eniu w oczach współczesnych.
Ten heroiczny akt przekonał niewielu, ale reszta odczuła dodatkowy wpływ duchowy Starego
wiata. Idea została przyj ta i zaakceptowana. Potem ewoluowała i nieustannie podlega
zmianie.
Człowiek pełen miło ci był synem Starego
najbli sz

wiata, jednostk

wyj tkow

pod wzgl dem psychicznym i intelektualnym. Tacy osobnicy pojawiaj

i
si

czasami. Zwykle nieakceptowani, nie zawsze obdarzeni charyzm wyznaczaj c sposobno
na szersze oddziaływanie.
Ludzie, posiadaj cy informacj

o akcji ratunkowej, wierz cy w wybawienie,

dokonuj wszelkich manipulacji w uwi zionej psychice. Nie osi gaj rozwi zania, gdy ich
katastrofalna konstrukcja nigdy im na to nie pozwoli. Doznaj wyzwolenia dopiero po
mierci. Tam i wtedy rozwin si lub nie, przy umiej tno ciach i mo liwo ciach Starego
wiata. Wiara jest informacj , dobr nowin , nadziej oraz oczekiwaniem lepszego losu i
doznania pełnego szcz cia.
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KRÓTKA HISTORIA LUDZKO CI
Stara „jak wiat” t sknota ludzi, pozna , zrozumie , wyja ni . Dzieci ce pytania:, co
to? I dlaczego?.
Zmiana w skali kosmicznej dotyczy p czniej cej czasoprzestrzeni, coraz bardziej
zró nicowanych jej składników, wchodzenie ich w coraz inne, nowe kombinacje poł cze i
zale no ci. Powstaj

coraz doskonalsze, subtelniejsze, trwalsze systemy, przejmuj ce

kontrole nad otoczeniem zewn trznym. Systemy te ł cz si , współdziałaj , buduj nowe i
wi ksze struktury. W domy le, pobudzone przez wiat Pozalokalny.
Elementem takiej struktury, pewnym podsystemem o doniosłej, ale nie
najwa niejszej roli, jest homo sapiens. Czuły i wra liwy, prymitywny i nienasycony, twórczy
i destruktywny, jest plastycznym ogniwem, elastycznym podmiotem-„narz dziem”, twórczym
i samosteruj cym. Zgromadzona w nim i w całej ludzko ci informacja d y do kontroli nad
grupami ludzi i otoczeniem do ekspansji zewn trznej. Od kiedy si pojawił, wchodzi w ci gle
nowe, wzajemne stosunki pomimo okresowo kostniej cych relacji, zwanych etyk

lub

prawem, wyzwala si spod ich działania, poznaje i analizuje pełniej, subtelniej, nie wiedz c
jednak, ku czemu zmierza.
Jego zdolno ci manipulacyjne, lokalnie w czasie i przestrzeni, przekroczyły i
oddaliły si od poziomu indywidualnego innych osobników materii o ywionej. Ze zdolno ci
manualnych przeszły w wyobra ni , do umysłów, gdzie gromadzi si wiedza jednostkowa, a
ich suma, tak e w formie zapisanej, poza umysłem tworzy wiedz całej populacji Ludzi i jest
przekazywana w czasie.
Proces rozwoju przebiega z trudem i przypomina ci ki poród, po którym
spodziewane s

przej cia w faz

bardziej u wiadomionej symbiozy ze

wiatem

wykraczaj cym poza Lokalno . Ró ne wyobra enia i informacje s modyfikowane i ci gle
na nowo wi zane w cało , spójn i zrozumiał .

HALUCYNACJE INTELEKTUALNE
Nasze my lenie to nie tylko mowa. Odbijamy do naszego Wewn trz -

wiat

Zewn trzny, a o wiecie Zewn trznym dowiadujemy si od naszych zmysłów. My lenie, to
wewn trzny

wiat Zmysłów. Otrzymujemy informacje wzrokowe, dotykowe, słuchowe,

w chowe. Tyle, e to nie

wiat Zewn trzny nam je podaje, ale pochodz od Wewn trz.
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Przej te pierwotnie od Zewn trz i przetworzone w mózgu, powielaj
przechodz potem ponownie i poprzez nieustaj c aktywno

si

i deformuj ,

mózgu, pozwalaj nam na ich

wielokrotne doznawanie. Poprzez rozwój intelektualny, szczególnie mow
nieustannie lub z du

i j zyk,

cz stotliwo ci jeste my poddani swoistemu treningowi, tresurze

j zyka mówionego lub pisanego. W ko cu sami do siebie, gdzie wewn trz siebie, tak e
cz sto mówimy. O ile ze wiata Zewn trznego czerpiemy głównie poprzez wzrok, to we
wn trzu jeste my zdominowani przez j zyk i mow wewn trzn . Daje to wra enie,

e

my lenie jest mow , ale nale y t my l skorygowa . My lenie to głównie mowa, licz si te
wizje wzrokowe, w chowe i smakowe, a marginalnie dotykowe. Nasz intelekt to nieustaj ce
halucynacje, z tym, e wy wiczone, wytrenowane, uporz dkowane przez j zyk i mow . J zyk
i mowa to halucynacje słuchowe, dominuj ce obecnie. Dlatego nie słyszymy głosów i nie
widzimy duchów. Halucynacje słuchowe wszystko zdominowały, wyparły inne zmysły,
zmarginalizowały je, oczy ciły.
Drug

stron

medalu, rewersem ciekawo ci

wiata, jest obawa o nas samych.

Mo emy to nazwa strachem przed mierci , ch ci prze ycia czy walk o byt. Z tego strachu
rodzi si w tpliwo , co jest dla nas dobre, a co złe. Rozszerza si na bliskie nam osoby,
grup czy społecze stwo. Pytanie o prze ycie towarzyszy, dominuje nad intelektem, czasami
uciszone, w formie refleksji lub cynicznych rozwa a , pozwala wyla

si

ciekawo ci,

wyobra ni, twórczej nami tno ci albo destrukcyjnemu szale stwu. Ta druga strona medalu, to
etyka, liczenie si z natychmiastowymi reakcjami innych, uwzgl dnienie wszystkiego, co
mo e nam zagra a , przyjmowanie postawy, w tym my lenia, intencji, kontekstu, uczu i
emocji, które stan si tarcz , osłon , bezpiecze stwem. Nie mo na si z tego wyzwoli .
Poszukujemy prawdy, któr da si pogodzi z nami, z lud mi. Prawdy spokojnej, przy której
b dziemy si czuli dobrze. Nie wiemy jednak czy droga moralno ci spowalnia nasze d enia
czy te wr cz odwrotnie, wskazuje na bardziej wła ciwy kierunek. Uwikłani w jej wi zach,
pod amy ku wiedzy, jak i słuszno ci. Zró nicowani pomi dzy sob , rozbujani falami
odmiennego losu, tkamy nasz Ludzk sie tego, co wła ciwe i prawdziwe zarazem.

METAJA
Kiedy nasza wola zwraca si ku naszej woli, to widzi, e jest jednak nasz wol .
Kiedy nasze racjonalne my lenie dostrzega w przeszło ci swoj nieracjonalno
przyszło ci dostrzega si b dzie tak e nieracjonalno

to wie, e w

obecnego my lenia. Wtedy staje si

jasne, e dotychczasowe i przyszłe racjonalizowanie jest nieracjonalne. Nasze uczucia i
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emocje s

chwilowe i w ka dej chwili mog

psychiczna mo e si znale

ulec diametralnej zmianie. Równowaga

na równi pochyłej i straci swój trze wy os d. Zbiorowe d enia,

cz sto kierowane przez wpływow , sugestywn

grupk

bezczelnych egoistów, nie daj

wi kszych szans na prawdziwe zorientowanie si w rzeczywistej sytuacji. Co wi c pozostaje?
Oprócz wiary i modlitwy, mamy osobist

refleksj , wrodzon , genetyczn

skłonno

i

ukierunkowanie, przypadek oraz liczne i zmienne ograniczenia zewn trzne. One wszystkie
składaj si na mało prawdopodobne powodzenie, udan przyszło
Słabe i cenne uczucia wy sze, gdy dojd do głosu, rodz rado
Ufno

potrafi nada

lub wyj tkowy geniusz.
i szcz cie, a Optymizm i

yciu ciepłe kolory i zbudzi powszechnie przyjmowan zdrow

racjonalno , opart na szacunku i czasowej przydatno ci. A tak na marginesie: czy mamy
mo liwo

lub naprawd mocne postanowienie aby „wysiada z tego p dz cego poci gu” ?

MAŁY WIELKI WIAT
Nasze wyobra enie o

wiecie zawiera w sobie pewien grzech pierworodny.

Sugestia lokalno ci, silne oddziaływanie naszego najbli szego otoczenia, towarzysz ce
przekonanie,

e to, co najbli ej jest tak e i dalej, daje nam zupełnie nieuzasadnion

spekulacj , co do najodleglejszych miejsc lub czasu. Nawet gdy opisuje si współczesne
kosmologiczne wyobra enie Obserwowalnego Wszech wiata o wymiarach 3 * 10 27

cm lub

model ucieczki grup galaktyk, to widoczne jest jak ci gle co niewyobra alnego opisujemy
podobnie do tego, co znamy np. za pomoc ułatwiaj cych modeli lub cz stek elementarnych.
Nasza niech , a mo e i obawa, do wszystkiego czego nie mo emy kontrolowa
bezpo rednio, czego nie mo emy okiełzna , a tak e nieobliczalny wpływ swobodnie
głoszonych pogl dów na psychik i zachowanie ludzi, wyra nie hamuje szybko
rozwoju i poznania, nie pozwalaj c wykorzysta

naszego

tkwi cych w naszych umysłach

potencjalnych mo liwo ci.
Je eli zrobimy proste zało enie, e wszelkie wyobra enia ludzko ci, to drobny
element cało ci, od razu pole potencjalnych wyobra e

i spekulacji otwiera si

niewspółmiernie. Je eli natomiast wyobrazimy sobie mo liwo

przeskoku z tego poziomu do

wy szego tj. do tego, który sami wymy limy, to b dziemy znali bardzo ogólnie nasz
przyszło , cho by w danej chwili wydawała si zupełnie nieprawdopodobna. I te idee
mo emy odnale

w ka dej indywidualnej modlitwie, jak i w stwierdzeniach ludzi, których

marzenia, kiedy nierealne, w ko cu si spełniły, podobnie jak w bajkach, których tre ci w
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dobie informatyzacji s

realne, zrozumiałe i technicznie wyobra alne, pocz wszy od

„cudownych lustereczek” do „stoliczków nakryj si ”.
Wyobra enie o MAŁYM

WIECIE i naszej, szczególnej w nim roli, odchodzi.

Etyczne wskazówki, jak i modny chaos, to skrajne przekonania o pełnej swobodzie i wolnej
woli albo ich braku. Tymczasem ani my, ludzie, nie mo emy dokonywa

wyborów

moralnych jedynie z tradycyjnie rozumianej „wolnej woli”, tak jak nie mo emy zadecydowa ,
e si urodzimy lub co za chwile pomy limy, poczujemy a nawet zrobimy; ani dane nam
przez Boga zasady i reguły nie s nam dane raz na zawsze i na wszelkie zmiany lub
okoliczno ci. Do swej woli mamy pewien istotny wgl d, ale nie tak znaczny, a nasze reakcje,
tak e te, które s wyrokami mierci dla innych, s w gruncie rzeczy form ograniczonych
mo liwo ci, niezaradno ci i niemocy. Jeste my wpleceni w jaki wielki, niewyobra alny
SYSTEM, w jaka CAŁO

, ale nie wiemy w jak . Boimy si tego, ale i za chwil

uspokajamy na ró ne sposoby, ufaj c i wierz c, e np. w tej CAŁO CI odgrywamy na tyle
istotn

rol ,

e b dziemy wcze niej poinformowani co zrobi

aby ocale , trwa ,

ekspandowa , mie si dobrze. Kieruj c si t wiar nie powinni my rezygnowa z czego , w
co jeste my wyposa eni. Rezygnuj c z wykorzystywania wyobra ni niczego nie zyskamy, a
chc c j zaprz c do pracy musimy stworzy wielkie, w miar zgodne społecze stwo(CAŁEJ
LUDZKO CI?), aby nasza wyobra nia nie była jedynie narz dziem do manipulowania,
oszukiwania i prostego wykorzystywania innych ludzi. W tak rozumianym podej ciu zarówno
ka da wiara, religia jak i pogl dy odmienne, np. zorientowane materialistycznie, s
równouprawnione. Wszystkie razem, widziane jako całkowicie oderwane od desygnatów, s
pozbawione cech sprzeczno ci, rozrzucone jak niepoukładane puzzle, chocia nie pasuj ce do
siebie, mog by traktowane jako punkt wyj cia do wszelkich poszukiwa .

SUBIEKTYWNA OBIEKTYWNO
Zwykle, je eli co si dzieje niezale nie od naszej woli, a znamy, co si dzieje,
okre lamy to jako poznanie obiektywne. Gdy jeste my o czym przekonani, ale nie wiemy
czy dzieje si zgodnie ze wiatem obiektywnym, mówimy o subiektywno ci postrzegania.
Problemem jest niezdolno

poznawania obiektywnego bez subiektywnego postrzegania. W

ko cu nasze subiektywne, silne przekonanie, co , co uznajemy za oczywiste, buduje nasze
obiektywne ogl dy rzeczy. Reasumuj c, obiektywno
Dla przykładu, pi

plus pi

to jedynie inny rodzaj subiektywno ci.

równa si dziesi . Wydaje si , e to obiektywna prawidłowo .

Niezale nie czy chcemy czy nie, czy jaki ju czas yjemy czy dopiero si urodzimy, ta
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prawidłowo

zawsze si sprawdza. Jednak e, cała matematyka, w tym algebra, a wi c i

reguły dodawania, to subiektywny „ wynalazek” człowieka. To subiektywno

stworzona

przez innych. Dzieje si niezale nie od naszej woli, ale tylko pozornie, naprawd musimy
nakierowa nasz wol na akceptacj tej reguły. Wtedy dopiero staje si uprawniona dla
obiektywno ci.
Nasze postrzeganie zawsze jest lokalne. Zdajemy sobie spraw , e poza nami jest
jeszcze co . Jaki dalszy

wiat. Widzimy wi c lokalnie, w sposób ograniczony. Zwykła

podró do innego miasta uzmysławia nam odmienno , która jest gdzie dalej. Bardzo trudno
byłoby przyj

zało enie, i nasza lokalno

jest cały czas równoznaczna z Cało ci , z czym

wi cej ani eli Uniwersum, globalnym, nieustannym widzeniem wszystkiego, ł cznie z
przyszło ci i przeszło ci , ł cznie ze wszystkimi cechami i funkcjami wszystkiego, jakby si
to nie przejawiało lub potencjalnie przejawiało. Dlatego wyobra amy sobie, co jest „ za
progiem”, przesuwamy „ nasz próg” coraz dalej. Poznanie nasze i wyobra nia rozwija si ,
ewoluuje i poszerza nasze mo liwo ci i horyzonty. Je eli wi c nasze zdolno ci subiektywno obiektywne w poznaniu co pozwalaj stwierdzi , to tylko o wiecie Lokalnym. Je eli nawet
wyjd dalej, utworz nieco wi kszy, nowy, ale tylko lokalny wiat. Dla przykładu, s liczby,
które wyra one w formie cyfr, bardzo wielkich liczb, nie s w stanie „zbli y ” si do
wyobra enia niesko czono ci. Tym samym studiujemy pewne lokalne zbiory liczb, a te
wielkie, wi ksze od najwi kszych, wyobra amy sobie jako pewne kontinuum, chocia nie
jeste my w stanie tego ani skontrolowa , ani tym manipulowa . Kiedy cyfra 1 wyra a
dowolnie wielk liczb poza obszarem lokalnym, to przy takim zało eniu wolno nam napisa ,
e 1+1 =1, 1-1 =1, itd. Podobnie znajdziemy odpowiednio wyra one prawa logiki np.
1 1<=>1,1

1<=>1 itp. Gdy liczba jest zbyt wielka, mo emy przyj , e nie poddaje si

naszej manipulacji. Podobnie jest z obszarem pomi dzy dowolnymi liczbami. Wyra my je np.
ułamkami : 0,1 + 0,1 = 0,1; 0,1 – 0,1 = 0,1; itp.
Czym wi c jest to co , co przekonuje nas o słuszno ci, co odró nia zdrowego od
człowieka obł kanego, dorosłego od dziecka, a homo sapiens od zwierz cia ? Co takiego
poznajemy, je eli tym czym nie jest wiat Obiektywny? Otó mo emy poprowadzi taki tok
my lenia, e wszystko co yje lub jest wiatem Nieo ywionym trwa w stałym „sprz eniu
zwrotnym”. Ro liny reaguj

na

wiatło i wod , zwierz ta na bod ce wywołuj ce

instynktowne zachowania, a my ludzie na zło ony zespół sygnałów zewn trznych i
wewn trznych. Uczestniczymy w sprz eniu zwrotnym nie tylko mi dzy
zewn trznym i osobist

reakcj

, ale te

mi dzy naszym

wiatem

wiatem Wewn trznym,

wyimaginowanym, sztucznym wyobra eniem, a nasz reakcj . Mamy w głowach swoisty
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symulator rzeczywisto ci i jeste my z nim w sprz eniu zwrotnym. Ten mechanizm
sprz enia powstał niezale nie od naszej woli, a pozwala np. mi to napisa a czytelnikom to

przeczyta i dalej tym manipulowa . Tego mechanizmu, gdy raz zadziałał, nie mo emy
wył czy , zawsze działa i pozwala na formułowanie my li. Nie da pozna nas bez niego,
nigdy nie odczujemy, nie doznamy, nie pomy limy inaczej. Dlatego jest oboj tne, z tego
punktu widzenia, czy „ wytnie chołupca”, czy wymy li teori

wzgl dno ci. I tak nie

wył czymy „ podwójnego sprz enia zwrotnego”. Nie pozb dziemy si swojej subiektywnej
obiektywno ci. Nie przestaniemy odró nia jakiej prawdy od fałszu, cokolwiek by to nie
było. Zawsze b dziemy „zap tleni” w ten mechanizm, i nawet, gdy staramy si

„

obiektywnie” go opisa , to i tak jeste my w sidłach „podwójnego zniewolenia”. Podobnie,
mo emy wyobrazi sobie model matematyczny obrazuj cy nasze ograniczone mo liwo ci
poznania. Dla przykładu, je eli 1 to dowolna liczba naturalna, która oznacza wielko ci
naturalne i jednocze nie dowolnie wielk liczb poza obszarem lokalnym, to:
1+1=2

<=> 1 + 1 = 1

(lokalnie)

,

(poza lokalnie)

2–1= 1
(lokalnie)

<=>

1 - 1 = 1 itd.
(poza lokalnie)

Ten dylemat, braku ograniczenia wyobra ni i zarazem braku ograniczenia
Rzeczywisto ci, mamy cały czas, nosimy go w sobie i redukujemy do niezb dnego minimum.
Redukcja polega na fragmentaryzacji lokalno ci, utwierdzeniu si w zbiorowym poczuciu
obiektywno ci oraz odnajdywaniu pozytywnego sprz enia zwrotnego, wykorzystywaniu go i
porzucaniu dopiero po wyczerpaniu si jego zdolno ci do akceptowanego, oczekiwanego
poziomu. Dlatego „potrzeba jest matk wynalazku” a „ punkt widzenia zale y od punktu
siedzenia”. Dlatego Chrystus został ukrzy owany, Kopernik był wy miewany a Giordano
Bruno spalony na stosie. I od tamtego czasu, mo na by zło liwie powiedzie , niewiele si
zmieniło, za wyj tkiem sposobu działania. Czyli zmieniło si „nie do poznania”. Dzisiaj
mo na osi gn

to samo, kontrolowa

tempo i kierunki rozwoju, tkwi

w aktualnym

zbiorowym poczuciu obiektywno ci, bez krzy owania, wy miewania lub palenia na stosie.

JA TE

JESTEM

WIATEM

W tej, prezentowanej teraz manipulacji elementami modelu o rzeczywisto ci, wyró nia
si spojrzenie na samego siebie. Ten pogl d ma dwoist natur :
1. Po pierwsze, czujemy i widzimy, prze ywamy, słyszymy, my limy i jest to doznanie
bezpo rednie;
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2. Po drugie, czujemy, widzimy, prze ywamy, słyszymy, my limy i jest to odbicie, model
rzeczywisto ci;
Te dwie natury przenikaj si , gdy jednocze nie widz i wiem, e widz , o czym
my l i mam wiadomo

swojego my lenia, słysz np. hałas i wiem, e mój organ słuchu

jest sprawny itp.
To ta wła nie cecha poł czonego subiektywizmu odczuwania i obiektywizmu
ogl dania samego siebie, powoduje, e kiedy postrzegamy wiat Zewn trzny, jawi si nasze
patrzenie jako wgl d bezpo redni, gdy tymczasem jest tylko modelem. Gdy ledwo
odzyskamy przytomno , lub b d c we nie, w jaki sposób wiemy, e jeste my, mamy
jaki pierwotny, prosty sygnał, informacj , e chocia nie przejawiamy adnej aktywno ci,
ani nie s uruchomione zmysły, to czujemy nasze istnienie.
Ta dwoisto

budzi najgł bsze refleksje, daje poczucie gł bi i tajemnicy, nie

pozwala patrze na wiat, jak na prosty zbiór rzeczy, zdarze , my li. Zmusza do zadumy
nad nieodgadnion natur . To specyficzne „doznanie rodka” jest naszym pierwotnym, ale
tylko

najprostszym

modelem,

pierwszym

nieokre lonym

doznaniem

o

wiecie

Zewn trznym, stykiem, punktem kontaktowym, od którego zaczyna si budowa naszej o
nim ja ni. Siebie te nie znamy. Mamy jedynie poczucie istnienia styku.
Politycy, władcy, zarz dy firm lub instytucji, ludzie poszukuj cy skutecznych metod
realizacji zamierze , zawsze wykorzystywali wytwory ludzkiej my li lub wyobra ni do
realizacji swoich celów. Nic nie wskazuje aby miało si

to zmieni

obecnie lub w

przyszło ci. To jednak nie ogranicza poszukiwania drogi wyzwolenia si spod wpływu ich
oddziaływa i zbli ania si do pewnego punktu zrównowa onego lub subiektywnego (w
sensie niezale nego od celowych lub nieu wiadomionych wpływów, czy agresji innych)
obrazu rzeczywisto ci. Jest to pewien nieustanny proces, specyficzny akt woli, który
towarzyszył inteligentnym, obdarzonym wyobra ni

osobnikom. Zachowanie napi tej

czujno ci, wyczulenie na omijanie pułapek i bł dów z tym zwi zanych, poszukiwanie dróg
wyzwolenia od zale no ci materialnej, moralnej, społecznej jest wi c stałym elementem
tych wszystkich tendencji. Istotna jest tutaj pewna oryginalno , zachowanie tych metod w
tajemnicy, unikanie konfrontacji i stosowanie „ukrytego j zyka” drugiej lub nast pnej
płaszczyzny porozumienia ukrytej pod powierzchowno ci . A to tylko niektóre techniki
stosowane w przeszło ci i ci gle ulepszane do współczesno ci. Przykładem niech b dzie
Mikołaj z Oresme, który ok. 100 lat przed Kopernikiem głosił podobne do niego pogl dy i
poddał je swojej ostrej krytyce. Ale ta krytyka była realn mo liwo ci prezentowania
zupełnie nowych pogl dów. Post pił zgodnie ze stosowan

obecnie medialn

zasad :
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„niewa ne co mówi , wa ne, e mówi ”. On te „ przemycił” w ten sposób nowy sposób
my lenia i do dzisiaj nie wiadomo jakie były jego prawdziwe intencje.
Mo emy przyj

zało enie, e ka dy rodzaj naszej wyobra ni jest w jaki sposób

adekwatny do rzeczywisto ci, jest jej jakim odbiciem, odzwierciedleniem, raz mniej, raz
bardziej wyra nym, raz praktycznie wykorzystywanym, a innym razem pozostaj cym w
rezerwie, nieu ywanym baga em na potem, chocia by tylko dla porównania.
To oczywi cie nie przes dza o tym, e praktyczna strona wynikaj ca z abstrakcji, od
owoców naszej obecnej nauki czy techniki, do ró norodnych form kultury ( w tym religii),
to forma zakłamania, co co z zimnym wyrachowaniem pojawiło si w historii ludzko ci i
napi tnowane powinno odej . Nic bardziej mylnego. Nie maj negatywnego charakteru ani
tablice Mendelejewa ani Moj eszowe, ani współczesna fizyka ani Nowy Testament. Tylko
kiedy o tym my limy powinni my pami ta , e konkretno

naszego my lenia ma charakter

pozorny. Je eli zaczniemy nasze wyobra enie od abstrakcji i wywodzimy z niej konkretne
wskazówki, zalecenia czy normy, to wszystkie one nale

do tego rodzaju wyobra ni, która

jest w cało ci abstrakcyjna. Pomi dzy Moj eszem jako człowiekiem lub Chrystusem
człowiekiem, a ich posłannictwem od Boga jest niewidzialna bariera. To bariera, która
rozdziela dwa ró ne sposoby wyobra enia sobie wiata. Bez tej poprawki, bez korekty
odsuwaj cej ow dwoisto , b dziemy nieustannie popełnia bł d. Jego wyrazem b dzie
pomieszanie poj , rodzaju my lenia i mo liwo ci tworzenia, rozwijania naszej psychiki,
odkrywania nowych obszarów ludzkich mo liwo ci.

wiat wyobra ni abstrakcyjnej nie

rz dzi si prawami logiki lub ograniczeniami dotychczasowego poznania. Jest w cało ci
akceptowalny, wszystkie pogl dy s w nim do przyj cia i nie wykluczaj si nawzajem.
Krótko mówi c, czy kto wierzy, e Bóg jest, czy te , e go nie ma, to nie przeczy temu
drugiemu. Nawet gdy komu przyjdzie do głowy, e Bóg i jest i go nie ma, to równie ten
pogl d nale y przyj . Wszystko co narodzi si w abstrakcji jest jak nowy element puzzli,
mo e nie pasowa do kawałka obok ale nale y poczeka na nast pny i ponowi prób
uło enia nowego, abstrakcyjnego przecie obrazu.
Gdy pod amy od konkretu do abstrakcji, obraz wydaje si realny i praktycznie
przydatny, ale jeste my zamkni ci w pewnym ograniczeniu. Wynika ono z charakteru w
jakim wytworzyły si wszystkie ywe, znane nam organizmy. Ich powstaniu i dalszej
egzystencji

musi

towarzyszy

ustabilizowana

powtarzalno

i

w

ramach

tego

zdeterminowania jeste my w pewnym sprz eniu z otoczeniem, tworzymy uogólnion
wiedz ale ona mo e by , poza tymi zało eniami, zupełnie fałszywa. Obraz wydaje si
stabilny i bardzo warto ciowy ale przypomina klatk z do wiadczalnym szczurem w której
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kto nieustannie podkłada pokarm po wci ni ciu przez szczura odpowiedniego guzika.
Je eli nawet przyjmiemy, e „podkładaj cym po ywienie” jest sama, czysta i mo e zupełnie
przypadkowo wyłoniona z chaosu natura, to i tak nie znamy do ko ca jej charakteru i nie
wiemy jak długo na takich zasadach b dziemy mogli egzystowa .

JE ELI JEST TAK DOBRZE TO DLACZEGO JEST TAK LE
Je eli ju zdajemy sobie spraw z mo liwo ci my lenia alternatywnego, tworzenia
siatki pogl dów, macierzy wyobra e , których nie musimy antagonizowa , gdy nie ma
mi dzy nimi sprzeczno ci, to dlaczego ci gle tworzymy problemy, przekonujemy si
nawzajem, wyszukujemy argumenty, popieraj ce nasze racje, a deprecjonuj ce pogl dy
naszych adwersarzy ? Sk d ten p d do walki, do agresji, do widzenia siebie w centrum uwagi.
Ludzie odziedziczyli po swoich przodkach pewien baga zachowa , swoisty garb,
którego zneutralizowanie nie jest proste. Opisy zachowa

szympansów,

yj cych na

swobodzie, wskazuj na liczne podobie stwa zachowa społecznych ludzi i tego gatunku
zwierz t. Konieczno

ycia w grupach, gdy najwi ksz kar jest wykluczenie, potrzeba

podporz dkowania si jednostkom lub grupom agresywnym i dominuj cym, to nawyki, które
wywieraj

nieustanne pi tno na naszym my leniu i zachowaniu (podobnie jak u

szympansów). Nie zmienia tej presji ani poziom wykształcenia, ani metodologia naukowa
oparta na do wiadczeniu, konieczno ci uzasadnienia i powtarzalno ci badanych zjawisk.
Konieczno

liczenia si

hamowała w historii drog

z grup , przyzwyczajeniami jej członków, niejednokrotnie
do szybszego lub szerszego rozwoju. Ka dy nowy pogl d

naukowy, od staro ytno ci, poprzez Kopernika, Galileusza, czy Einsteina, był przyjmowany
przez ówczesne rodowiska „naukowe” z wielk rezerw . Tak wi c mamy do pokonania
barier , tam , a nawet lini frontu, zanim uda si zdoby pole dla sposobu my lenia, który jest
inny.
Dlaczego tak jest ? Gdy całe nasze sztuczne, stworzone przez człowieka otoczenie,
jest wynikiem współdziałania, ograniczonego zasad

najsłabszego ogniwa. To wszystko

działa, chodzi jak w zegarku, przynosi wymierne, pozytywne efekty, wła nie dzi ki
koordynacji, specjalizacji, wspólnemu działaniu. A tam gdzie jest wspólne działanie, nie
mo e by

samowoli, nie ma miejsca dla ekscentryków, oryginałów. Musi by

zagwarantowana zdolno

do sprawnego działania, a to jest w opozycji dla wielo ci i

ró norodno ci, swobody i tego wszystkiego co artobliwie okre limy jako „ towarzystwo
nieskoordynowanych ruchów”. My lenie , emocje i uczucia musz czemu słu y , musz by
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zgodne z tym co my l , czuj i prze ywaj inni członkowie grupy. Indywidualizm jest
tolerowany tylko tak długo, dopóki nie szkodzi grupie. S ró ne grupy i je eli to mo liwe
mo na znale

co dla siebie, ale eby tak nagle wymy li i zrobi co co wykracza poza

bariery? To mier społeczna, wykluczenie, utrata pracy, zło liwo ci, mobbing, rozwód,
wy mianie lub inne „mało przyjemne, bezinteresowne doznania od bli nich”. Ta bariera jest
chyba najtrudniejsza. Ona ukrzy owała Chrystusa i zniszczyła innych id cych prost i otwart
drog w pełni otwartego umysłu i osobowo ci.
Czynniki agresji i lojalno ci, zwi zane z nimi nie wiadome mechanizmy zachowa ,
wywołuj swoisty sposób my lenia o rzeczywisto ci. Nie pozwalaj na pozostawienie my li
czy te wyobra e abstrakcyjnych, w abstrakcji. Wywołuj ci gły nacisk na stron praktyczn
i zmuszaj do nast puj cego poszukiwania: jak co , o czym nie wiem, albo jako sobie
próbuj wyobrazi , wykorzysta tu i teraz ? Dlatego Bogowie schodz na Ziemi . Dlatego
spotykaj si z lud mi i im daj konkretne, praktyczne wskazówki. W ten sposób swobodne
ale „ nie przydatne” i „ nikomu niepotrzebne” rozwa ania nagle nabieraj specyficznego,
ukierunkowanego znaczenia, przydaj

si

i w ko cu jako nieodł czny element, słu ,

zaprz gni te chocia by w mechanizm agresji jednostek i lojalno ci w grupie. Nasza prawda,
tak e naukowa, jest wynikiem specyfiki społeczno ci w jakiej si wykluła, to dziecko agresji i
lojalno ci w ramach danej kultury.
Barier do swobodnego poznania prawdy mog by tak e reakcje przystosowawcze,
takie jak miech lub strach. Maj c poczucie bezpiecze stwa, reagujemy rado ci . Bez
bezpiecze stwa, w przypadku zagro enia, ka da nowo

wywoła reakcj odwrotn , strach i

przera enie. miech i l k to dwie strony tego samego medalu. Faktyczna reakcja zale y w
ko cu jedynie od nastroju i poczucia czy co nam nie zagra a.
Gdy ludziom „trudno co zrozumie ” ale nie maj poczucia zagro enia zachowuj si
swobodnie. Przy tym nie jest istotne, czy faktycznie s bezpieczni. Liczy si ich subiektywny
odbiór oraz reakcja napi cia emocjonalnego nastawiona albo na ucieczk , albo przeciwstawn
ciekawo . Wystarczaj dobre kojarzenie i pami .
Czasami takie reakcje hamuj mo liwo

poznawania, gdy nauka , teorie lub pomysły

nie „ mieszcz si komu w głowie”. Gdy pojawia si nieznany kierunek w kulturze, zdarzaj
si na porz dku dziennym.
Nie ma takiej my li, idei, czy człowieka, którego nie mo na wy mia , zlekcewa y ,
czy poni y . Nie ma osłony przed zorganizowan , zło liw nagonk . miech jest niezwykł ,
siln broni , skutecznym rodkiem wywołania po danego efektu.
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CZŁOWIEK, WYJATEK CZY PRAWIDŁOWOS
Je eli zastanowimy si , kim jeste my, kim jest człowiek i cała ludzko , to
nieodparcie narzucaj si wyra ne nurty, które bez trudu odró nimy. Te nurty kieruj c nasza
uwag na nas, do wewn trz, albo na cało , wiat zewn trzny, czyli cały otaczaj cy obszar,
skłaniaj do pogl dów antropocentrycznych lub odwrotnie widz cych człowieka jako element
wbudowany w jaki cało ciowy, wi kszy system. Zagadnienia te budziły zawsze niepokój, a
zarazem ch

znalezienia odpowiedzi.
Zarysowane tendencje s widoczne zarówno w ideach religijnych, gdzie człowiek

jest postrzegany jako wyj tkowy, obdarzony szczególnymi kompetencjami i przywilejami, jak
np. w judaizmie czy chrze cija stwie, albo jako cz

wi kszej, boskiej cało ci, w religiach

dalekiego wschodu. Podobna dychotomia jest zauwa alna przy porównaniu pogl dów
materialistycznych, gdzie człowiek nie jest niczym szczególnie wyró niony, jako cz
przyrody, chocia na najwy szym szczeblu ewolucji, rodzi si , yje i umiera bezpowrotnie, w
przeciwie stwie do pogl dów idealistycznych, które przypisuj mu wi ksz lub mniejsza
warto , która daje jak

szans np. na nie miertelno

lub inny po dany stan np. stan

nirwany.
Je eli zało ymy, e pewnym sposobem, rodzajem umiej tno ci danej nam przez
natur , dla poznania rzeczywisto ci, a przynajmniej orientowania si co si dzieje, na tyle aby
da sobie jako rad , jest dostrzeganie zwi zków przyczynowo-skutkowych, prawidłowo ci,
budowanie hipotez, idei i teorii, to w ramach tej umiej tno ci jest nam dozwolone odró nienie
czynników istotnych od mniej istotnych, a do zupełnie niewa nych. Gdy wiec uogólnimy
nasze dociekanie, poza człowieka, mo emy si zapyta czy we Wszech wiecie, w cało ci,
mog istnie WYJ TKI czy te b d tylko PRAWIDŁOWO CI. A w konsekwencji tego
pytania nasuwa si nast pne: czy fakt wyst powania czynników istotnych, a do niewa nych,
upowa nia nas do zrównania Wyj tków = Istotne i Prawidłowo ci = Niewa ne. I chocia w
pierwszym momencie wydaje si powy sze zrównanie zupełnie nieuprawnione, to jednak
mo emy dostrzec, e zwolennicy antropocentryzmu, a tak e jego przeciwnicy, w gruncie
rzeczy uprawiaj takie my lenie. Dla wierz cego, naprawd istotny jest Bóg i Człowiek, czyli
wyj tki, religie azjatyckie maj ce czasami skrajn posta , przyjmuj np., e wyj tkiem jest
wszystko, a prawidłowo ci to swobodny przejaw tego wyj tku. Podobnie my l materiali ci,
dla których prawidłowo ci to rodzaj gry, swoista układanka, jaka

koszmarna lub

hedonistyczna impresja, w któr (my jako wyj tki lub efekt prawidłowo ci) zostali my
wpl tani niezale nie od naszej woli. Ma pocz tek i koniec, ale na pewno adnego gł bszego
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sensu, czyli emocjonalnie jest niewa na. Cz sto pod wpływem takich pogl dów u wielu ludzi
naturalne emocje i uczucia, w zwykłym odruchu, skwiercz jak w „topionym smalcu”. W
gruncie rzeczy i jedni i drudzy wydaj

si

by

zamkni ci na cz

Rzeczywisto ci,

zahamowani w cało ciowym poznaniu, samo ograniczaj cy si . Buduj niepotrzebnie swoist
percepcj brze n .
Zaryzykujmy wi c stwierdzenie, e człowiek jest Wyj tkiem i Prawidłowo ci
jednocze nie. A nawet czym wi cej, czym „bez komentarza”. Ta proponowana rezygnacja z
praw logiki jest usprawiedliwiona poziomem ogólno ci rozwa a , wysokim stopniem
abstrakcji, si gaj cym daleko poza wiat Desygnatów. Ograniczenie si do Człowieka, tak a
nie inaczej aktualnie postrzeganego, jest pozorne. Musimy patrze na cało

i decydowa czy

siła wiadectw, jakie znamy, jest wystarczaj co przekonuj ca. Je eli wnioski nie b d
zadowalaj ce, mo na je ponownie atakowa u podstaw, wskazuj c sprzeczno ci lub brakuj ce
elementy. Poniewa jednak mo emy to robi zarówno z jednej, np. od strony idealistów, jak i
z drugiej strony, np. patrz c oczami materialistów, spojrzenie ponad tymi podziałami, ka e
nam przyj

przypuszczenie istnienia jakiego układu macierzowego, którego elementami s

te dwa nurty i jednocze nie nie wyklucza , e mo e by ich jeszcze wi cej. W ko cu ka da
teoria b dzie miała słabe punkty.
Je li nie chce si by biernym obserwatorem, mo na poczyni powa ne
kroki, przechodz c nad tymi podziałami gdzie dalej.
Zaprezentowanego sposobu my lenia, najlepiej nie bra
dosłownie, ale przyj

jako pewn

konstrukcj

od razu zbyt

mo liwych scenariuszy. Warto jednak

potraktowa powa nie wnioski z niego płyn ce. Skutkiem b dzie sie pogl dów, które mog
by dobroczynne i zaniedbywa lub spycha na margines towarzysz ce im negatywne emocje
i uczucia.

MORALNO
Gdy wyst puje wiele sytuacji

ETYCZNA

yciowych, które wcze niej nie wyst powały, a

jednocze nie jest ich du a ilo , okre lenie norm moralnych przestaje by prost funkcj . Nie
jest tylko dedukcj , uszczegóławianiem wcze niejszych norm, ale zaczyna przypomina
rachunek macierzowy. Jest przy tym nie zwykłym układem dwóch lub trzech równa

z

dwiema lub trzema niewiadomymi ale raczej rachunkiem stu lub tysi ca równa z setk lub
tysi cem niewiadomych. Ilo

koniecznych norm szczegółowych jest wtedy bardzo du a.
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Towarzyszy temu konieczno

rozpoznania nowych sytuacji, a sformułowanie norm wymaga

potem przekonania innych do powszechnego ich stosowania.
Jednocze nie zmienno

wiata społecznego,

społecznych jest tak du a, e szybko

ycia gospodarczego lub sytuacji

wyst powania nowych sytuacji, ich kreowanie, jest

wi ksze od mo liwo ci przetworzenia informacji o nich. W ko cu dochodzimy do sytuacji
gdy adresaci lub potencjalni wykonawcy norm moralnych, zostaj pozostawieni sami sobie.
Nie mog liczy na podanie im zasad moralnych gdy albo kto nie zdołał im ich przekaza ,
albo nikt nawet nie zd ył tych norm sformułowa .

DYLEMATY MORALNE
Dylematy moralne tworz

rodzaj pułapki, tj. przestrzegaj c norm moralnych

wspieramy lub pozwalamy si wykorzystywa przez ludzi, którzy nie przestrzegaj

adnych

zasad moralnych. Dla przykładu krzywoprzysi stwo w s dzie gdy my mówimy wył cznie
prawd , wielomilionowe mordy ludno ci ( holokaust ) przy wymaganiu aby powstrzyma si
i przeciwstawia zabijaniu (czyli zgoda na kar

mierci jest kojarzona z masowymi mordami).

Jednych mo na mordowa , a innych absolutnie nie. Wspieranie przez pa stwo nieuczciwych
polityków powi zanych z „działaczami gospodarczymi”, przy jednoczesnym surowym
sankcjonowaniu

prawa

podatkowego

od

uczciwych.

Wymaganie

nie

okazywania

niezadowolenia wobec klientów nawet wtedy gdy post puj niemoralnie np. akceptowanie
zapłaty ze ródeł moralnie w tpliwych, akceptowanie ró nych form prostytucji, łapownictwa,
handlu narkotykami czy broni , itp., zgodnie z zasad , e pieni dz nie mierdzi.
Wydaje si , e gdy osoby niemoralne wykorzystuj zasady moralne wobec ludzi
moralnych, to powinno przysługiwa prawo do czego w rodzaju obrony koniecznej. Do
takich zachowa , które w innych okoliczno ciach mogłyby okaza

si

niemoralne –

szczególnie gdy ich waga wobec przewinie osób niemoralnych nie jest wielka.
O wiele trudniejszym dylematem jest gdy naruszone s podstawowe warto ci ludzkie.
Wtedy ocena moralna powinna przynajmniej cz

odpowiedzialno ci, a tym samym ci aru

moralnego, nało y na osoby lub organizacje odpowiedzialne za wytworzenie sytuacji lub
brak jej neutralizowania np. gdy kto zabije z rozpaczy, głodu, zagro enia ycia, bezsilno ci.

77

NA ZAKO CZENIE
Na samym ko cu warto dokona pewnego podsumowuj cego spostrze enia. Je eli
retrospektywnie popatrzymy na dotychczasow histori ludzko ci dostrzegamy, e wszelkie
odkrycia i post p dokonywały si w ramach istniej cego, modyfikowanego lub po piesznie
rozszerzonego obszaru kuli wyobra ni. Stanowi ona pewn otulin , zewn trzn powłok lub
obszar w którym odbywaj si uszczegółowienia poddaj cych si manipulacji rozwi za .
Z tego wynika,

e ka de nasze wyobra enie lub przyszłe odkrycie, nasza zdolno

poznawania tego co nie poznane, nie mo e wykracza poza te ramy. Mówi c inaczej, my
sami, ludzie, jeste my pewnym w skim gardłem, główn

przeszkod

do poznania

rzeczywisto ci, dla ustalenia chocia by wzgl dnej prawdy. Nasza przyszło , zdolno
przetrwania oraz unikania przeciwno ci zewn trznych, b dzie zale ała w du ym stopniu od
ilo ci i ró norodno ci stworzonych w wyobra ni form, struktur i zale no ci. Historia
ludzko ci b dzie trwała tak długo na ile nasza wyobra nia wyprzedzi b d cy z nami wiat. Ta
zadziwiaj ca sztuczka, jak by mo e jest Ludzko , ma szans na przyszłe, mo e wieczne
ycie, jedynie w ramach wytworzonej inflacji biologicznej, podobnie jak wcze niej
rozszerzona

gwałtownie

czasoprzestrze

stworzyła

miejsce

dla

znanego

nam

Kosmologicznego wiata.
Chc c ostatecznie uogólni wcze niejsze tre ci nale y wyodr bni w postrzeganiu
rzeczywisto ci pewien jej obiektywny obraz, który przypomina macierz niemo liw
rozwi zania w racjonalny sposób. Ilo

do

koniecznych działa , niewiadomych, ich

nieporównywalno , jest zbyt du a. Z drugiej strony jeste my MY, wraz z naszymi
postawami wobec tego obrazu. Najpro ciej jest wskaza dwie skrajne postawy:
1. Wyparcie, odrzucenie, niech

do tak widzianej rzeczywisto ci,

2. Rozwi zanie dylematu poprzez:
a.

uproszczenie rzeczywisto ci, tj.:

•

systematyczne badania naukowe,

•

powołanie si na jaki autorytet, np. Boga, Natur , Przodków, itp.

b.

wszechstronne wyra anie rzeczywisto ci, tj.:

•

sztuka,

•

spekulacje ( w tym gra wyobra ni).

Zamierzona tutaj sugestia wskazuje na mo liwo

wykorzystania ró nych spekulacji,

rozbudowanych, rozbudzonych, ale kontrolowanych, w celu wł czenia do procesów
poznawczych.
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